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• Hükômetiıniz 
Avrupa'ya yeniden dört 
denizaltı gemisi ısmarla. 
mıstır. .. 

l(azasında-D--o-lu-Mudurnu 
Fiati (100) Para 

Faciası 
ispanyanın her tarafında ~rans~ ı · Vekill~rlmiz Ankarclda 

• · E~k~nı~arbıy~· merasımle karşılandllar 
çarpışmalar devam edıyor s:!~~ ~!0~°!~!. Sa~lavlar anka~ad"'cz toplanıyorlar. Mec. 

sa erkanıharbiyesi, bundan lıs toplantısı ıçin hazırlıklar yapıldı Asi kuvvetler, dün öğleden sonra ( San 
Marko) yu da ele geçirdiler 

sonra lspanya'dan Fransa'ya 
geçecek olan bütün tayyare
lerin, ne olduğu anlaşılabil· 
mesi için, hudutlardan geçer
ken gayet alçaktan uçmaları 
lazım geldiğini ispanya hüku· 
metine bildirmiştir. 

Paris 27(A.A)
T cmps gazetesi 
başmakal e s i n -
de lspanya'nın • 
vaziyeti ve ora· 
da•cereyan el
ınekte olan ve· 
kayiin muhtemel 
akisleri hakkın
da şöyle diyor: 

ispanya' da hü· 
kumetin bilfiil 
hangi tarafın 
elinde olduğu 
hususunda da 
ayni kararsızlık 
Vardır. Madrid
deki cümhuri
Yetçi hükumetin 
askeri isyanın . 
tenkili için kendilerinden yar· 
dırn talebinde bulunmuş oldu· 
fu müfritler teşkilatları tara-
ından irr:ıAhn..:ıo ... m .. m:l .. 

serbest bırakıldığını kabul et-
sek hile ancak nisbeten mah
dud bir saha dahilinde sözü· 
nü yürütebilmekte olduğu gö
rülmektedir. Hakikat halde f u. dakikada hakiki mahiyet
~rı meçhul bulunan yekdiğe
tınden ayn üç kuvvet vardır. 

Madrid hükumeti, M. Com
Panya'nın tesis etmiş olduğu 
fakimiyeiin müfritler teşkilat
annın sıkı bir kotrolüne tabi 

VonPapen 
için Reichpost ne 

yazıyor 

V· Von Papen 
p 1Yaııa, 27 (A.A) - Von 
t:~e~'in büyük elçi olarak 
p Y nınden bahseden Reich· 

Ost ~a t . d' k' 
6 zc csı ıyor ·ı: 

L Bu terfi Von Papen için 
rıusu ~ b' 
A.. 81 ır taltif olduğu kadar 
d'ıvusturya içinde bir cemile· 

r B· V · ınaenaleyh Avusturya 
ecorı Papen'in şahsında ilk 
se~ebi devlet büyük elçisini 
tu;nıl~r. Almanya'nın Avus· 
bu a ıstiklalini tanımış olması 
~İnle bir müeyyide bul· 

dır, 

_ _..... ..... __ 
çilerle krallık taıaftarları ve 
hatta modası geçmiş olan Don 
Carlos taraftarliğmı güden bir 
takım kimseler vardır. Bu ha· 
sım mücadelenin sonu ne 
olursa olsun ispanya uzun 
miiddet dahili nifak ve kin 
dalgaları içinde çalkalana
caktır. Fransa nasıl dünkü 
ispanyanın dostu idi ise da· 
hili siyasetinin istikameti ne 
olsun yarınki ispanyanın da 
dostu olmalıdır. 

Murad Germen 
Bugün merasimle 

gömülecek 

-
bulunmakta olduğu Barollona 
hükumeti nihayet general 
Gabanellasın riyaseti altında 
A.,ıı'-'• , _ __ c ••• ı n ...,,,. '• 

teşkil edilmiş olan muvakkat 
hükumet. 

Bütiin eyaletlerde beyaz-

larla kızıllar arasında müca

dele devam etmektedir. Bu 
iki partide yekdiğerinden ta
mamile başka temayüllere 
sahip bir takım gruplara ay
rılmış bulunuyor. 

Mesela kızıllar için sendi
kalist ve sol cenah cumhuri
yetçileri grupları, beyazlar· 
arasında mutedil cumhuriyet-

Teotoan 28 (Radyo) - Şe
hire hakim bulunan asiler, 
Madrid hükumeti hesabına 
casusluk yapan Macar dansö· 
zü Karnelyayı kurşuna dizmiş
lerdir. 

Paris 28 (Radyo)- Dün öğ
leden sonra saat 16 da lspan
ya 'nın (San Marko) kasabar 
sında şiddetli bir çarpışma 
,,,!............ T fl~ "f -1- 1l'T" L 
taraftan işitiıiyorau. Jo\Kşama 

kadar devam eden top ateşin· 

den sonra asiler, San Markoyu 

işgal etmişlerdir. Hükumet 

kmvetleri iltica eylemişlerdir. 

Cebelüttarık'tan alınan ha· 
berlere göre, general Franko, 

ispanyaya Fasından tayyarelerle 
asker getirtmekte devam edi· 
yor. 

ispanya arazisinin birçok 
taraflarında büyük yangınlar 
çıkmıştır, Alevler, Fransız hu· 

Dünkü nüshamızda ölümünü 
büyük teessürle bildirdiğimiz 
Manisa valisi Murad Germenin 
cenaze merasimi bugiin yapı
lacaktır. 

Manisadaki merasimden sonra 
cenaze alayı otomobillerle 
Burnova yolundan lzmir'e ge· · 
lecek ve Mersinli'den Karşıya· 
ka'ya geçecektir. Cenaze, saat 
l 7 ile 18 arasında Karşıyaka· 
da iskele meydanında ask~ 
muzika, asker, jandarma, po
lis ve belediye müfrezelri ta· 

Şiyaı!a-ıskel~ı~den Kbrnaıpaşa 
caddesini takiben Soğukkuyuya 
kadar götürülecek ve ilbay 
Fazlı Güleç tarafından merhu· 
mun mezarı başında bir söylev 
verilecektir . 

dutlarından görünmektedir. 
lspanya'nın birçok memle

ketlerdeki sefirleri istifa eyle· 
mişlerdir. Bunların bir kısmı 
asi kuvvetlerin başında bu
lunan kumandanlara tabi ol-

/ Devamı 4 üncü sahifede J 
.......... ·----------

Tü rkiye-1 n g iltere arasında 
sıkıEbir antant doğdu 

Ingiltere hari~iye nazırı, dü~, A ~a!'1 !'a!ll~r~
sında ,Türkıye'ye .teşekkurlerını bıldırdı ~ 

Londra, 28 ( Radyo ) -
Avam kamarasının dünkü. 
celsesi, çok hararetli olmuş· 
tur. Lord Eden, bir saat 20 
dakika devam eden uzun bir 
söylev vermiş ve dünyanın 
bugünkü vaziyetini gösteren 
hadiseleri tadad eyledikten 
sonra demiştir ki. 

- Çok nazik bir zamanda 
bulunuyoruz. Dünya, hürriyc· 
tini kaybetmiştir. Eski vaziyt>ti 
iade edebilmek için, bütün 
devletlerin, müştereken çalış· 
maları lazımdır. Aksi takdir
de silahlanma yarışı devam 
edecek ve harbın önüne ge· 
çilemiyccek bir vaziyet hasıl 

olacaktır. 
Lord Eden Montrö konfe· 

ransı neticelerine temas ile 
demiştir ki: 

- Bu konferansta alman 
neticeler ziyadesile memnuni
yetbahştır. Montrö'de şurası 
sabit olmuştur ki, beynelmilel 

Lord Eden nutuk söylerken 
taahhütler çerçevesi içinde ve ları ile bazı muahedelerin 
halen mer'i beynelmilel ah- yeniden nazarı tetkikten geçi· 
kam dairesinde şeraiti hazı- rilmesi keyfiyeti bahsında 
raya artık tevafuk etmiyen bir Avrupa'ya kıymetli bir misal 
ınuahedenin milletler cemiyeti vermiştir. 
kaideleri mucibince adilane Türk hükumetine, yalnız 
şekilde halline varılabilir. teminatın elfazı için değil, 

Montrö konferansı, bir te- fakat ayni zamanda bu temi-
rakki teşkil etmekte olan natın tedvir edilmesini amil 
sulhperver ve meşru metod- olan rolden dolayı teşekkür· 

Başvekilin Ankara istas11onunda ol111m1{: rp~~; 
Başvekil ismet lnönü ile Ha· den dönen hariciye vekilimizi 
riciye Vekili Tevfik Rüşdii şiddetle alkışlamıştır. 
Aras, Dahiliye Vekili ve Ad- Bu sabahki ekspresle birçok 
liye Vekili bu sabahki eks· meb'uslar da gelmiştir. Dün-
presle lstanbul' dan şehrimize kü İzmir ekspresile de mcb· 
geldiler. istasyonda meı asimle uslar gelmiş bulunuyordu. Bü-
karşılandılar. yük Millet meclisinin perşem· 

Halk, ellerinde bayraklar be günkü toplantısı için lfızıın 
olduğu halde istasyonu dol- gelen hazırlıklar yapılmıştır. ----------. ---------
Mareşa I Fevzi Çakmak 

Çanakkalede 
Kumandanlar tarafından 

nakkalede teftişlerde 
karşılandı. Ça
bulunacak 

Çanakkale 28 (Hususi) -
Erkanı harbiye reisimiz Mare· 
şal Fevzi Çakmak, dün öğle· 
den sonra Tınaztepe torpito 
muhribi ile buraya gelmiştir. 
Fevzi Çakmak kumandanlar 
tarafından karşılanmış ve as· 
ker tarafından selamlanmıştır. ----···----Mavi kurdela 
Normandi vapuru

nun hakkı imiş 
Londı a, 28 ( Ra<lyo ) -

Küin Mari vapuru mavi kur· 
delayı istemiyecektir. Sebebi, 
bu hakkın Nornıandi vapuru· 
na aid olmasından ileri gel
miştir. 

Fevzi Çakmak 
Büyük erkanı harbiye reisimiz 
Çanakkale' de teftişlerde bu· 
l unacaklardır. ---------· ... -

' )erimi bildirmeği kendime bir 

vazife addederim. Şüphe yok

tur ki, büyük Britanya hüku

meti ile Türk hükumeti ara· 

sında daha sıkı ve daha sa· 
mımı bir antant, boğazlar 

konfransı neticesini trşkil et
miştir. 

Londra, 28 (Radyo) - in· 
gilterc dış işler bakanı Lord 

/ D~vamı 4 üncü sahifede 

lstanbul'da 
Şiddetli 
morlar 

\J yag-
yağdı 

f stanbul 28 (Hususi) - Pa
~ar günü lstanbul'a yeniden 
şiddetli yağmurlarr yağmıştır. 
Sokaklar göl halini almış, 
halk, caddelerde sandallarla 
dolaşmıştır. Zarar bir milyon 
liraya yakındır. 
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(Ulusal Birlik) 

-· Şark devletleri anl<ışması tahakkuk ediyor 

\ • I Türkiye, ıran, Irak ve Afgan ha-
:-~~-~~ riciye nazırlar. Sonbaharda 

• Cinai Romn - 1s1 Nakili KAMJ oRAL .1 Ba .. dad' da toplanacaklar 
Arbalet so~ağınd:ı ö~dürülen Irak hariJye nazırı; Haheş-Itafyan harbının 
kadının Osıl~an aılesıne men- geçen kış Ankara' da toplanılması imkinını 

Ka~~!.,. ~.~~~:~ .~!~~!~ı:!!~!.! •çın ortadan kaldı mış olduğun~ Sğ~!~~!~r tekzip 
tırdı ve cebinden çıkardığı bu malumattan istifade ede· :~şe~~~: 

1 

• 

bir tomar kağıdı uzatarak: bilirler . ., " Ben Mekke'ye değil, 
_ Buyurun, dedi. Esasen Elizabet Osilvan'ın imzasını · H" k l Riyaza gideceğım, ıcaz ra ı 

artık bu kağıtların bence kıy- havi olan bu fıkra, 11 Eylül İbnisuud'la yaptığımız. muahe-

metı. yoktur. Çünkü Mart'ı bir 1838 senesinde Abevil şehrin- k il ·· · d denin proto o arı uzerın e an-
daha görcmiyeceğimden emi- de yazılmış idi. laşacağız. Şimdilik Yemen ile 

· Bu fıkrayı takip eden yazı- h d l nım. aramızda bir mua e e ryapı -

B b A · kAğ tl · tı· larda, aile beş şubeye ayrıl- b · a a nrı, a ı arı ım • madığı gibi böyle ir miıza-
hanla cebine yerleştirdikten mış gösteriliyordu. Bu yazıla· kere de cereyan etmemiştir. 
sonra: rın Üzerlerinde de iri harflerle: Maamafih biz, Yemen'in de 

S. k t · · "Morı·s David Osilvan,. l - ız mera e meyınız; - bu ittifaka girmesi için ça ışı· 
ben kızı da bulacağım, mira- "Piyade yüzbaşısı ve ·lrlan-
sı da alacağım. da asijzadesi., 

Dedi ve artık gitmeleri la- Kelimeleri yazılı idi . 
zım geldiğini anlatmak için Baba Anri, bu vesikaları 
ayağa kalktı: dikkatle tetkik ettikten sonra 

Piyedoş, vaziyeti derhal şu neticeye vardı: 

yoruz. 
Demiştir. 
Nazır, Şark devletleri ara-

sında yapılması mukarrer olan 
anlaşma hakkında da şunları 
söylemiştir: 

28 Temmuz 936 

lzmir birinci icra memurlu

ğundan: 
lzmir birinci icra memurlu· 

ğundan 36/1867 Emin vesai· 
renin Adem ve Kamilden 
alacağı olan 500 liranın temini 
istifası için ipotek ettikleri 
İzmir Bornova Bayraklı yolu 
üzerinde ve Soğukkuyu mev· 
kiinde kain şarkan bayan Nazlı 
garben sahibi senet tarlası, 
şimalen Abidin ağa bağl kıs
men Giritli Hüseyin bağı ce· 
nuben, Bayraklı Bornova şo· 
sası ile mahdut sekiz buçuk ' . 
dönüm bağ 425 lira kıymet• 

kavramıştı, efendisi ile tiyat- Müstakbel gelini madmazel 
roya gideceklerinden, Kam- Terez, binbaşı Osilvan'ın ye
bremer'i evine kadar götür· ğeni ve Kambremer'in kızından 
rmek üzere kalktı, veda ziyade Osilvan'ın yakın akra-

ederek ayrıldılar. basıdır · 
Baba Anri, bir müddet Kaçırılan Mart, üçüncü ku- /bnissuud çoc:ıklarile birlikte 

daha orada kaldıktan sonra şakta olup binbaşının yeğeni- Berut (Hususi muhabirimiz- ne be~ana~ta ~u\unmu.ştur. 
lambayı söndürerek, dışarı nin yeğeni idi . den) - Irak hariciye nazırı Nurı Saı.d, ) emen ıle Irak 
çıktı. Kambremer'in getirdiği Ki~çük kızı kaçırmak hadi- Nuri Berut'ta çıkan Savtülah· arasında bır anlaşma yapıldı-
cvrakı, otelde tetkik etmeğe sesi ile matmazel Terez'e va· rar ~azetesinin Bağdad ınuha· ğı ve bunun için M~kkc'~.e 
karar vermiş bulunuyordu. ki tecavüziin, bunlardan son- birini kabul etmiş ve kendisi· giderek lrnnın Yahya ı\e go-
Ernektar, hafiye, bu geceyi ra mirasa malik olması lazım ---- .. - • - ·--= 

- Türkiye, İran, Afganistan 
ile Irak arasında Cenevre' de 
kararlaştırılan Şark devletleri 
anlaşması için geçen kış An
kara' da toplanacaktık. Fakat 
İtalyan - Habeş harbının dünya 
siyasetini meşgul etmesi yüzün· 
den bu iş geri kaldı. Maama
filı önümüzde kiTeşrin aylarında 
bu anlaşmayı tahakkuk etti· 

receğiz. 
Mı'rkezi bir mevkii olduğu 

muhammene ile açık artırma 
suretile 31/8/1936 tarihine 
müsadif Pazartesi günü s~st 
11 de satılığa çıkarılacaktır· 
Bu artırmada satış bedeli mu· 
hammen kıymetin yüzde yet· 
miş beşini bulmadığı takdirde 
en çok artıran taliplisinİll 
taahhüdü baki kalmak şartilt 
satış daha 15 gün uzatılara~ 
ikinci artırması 16191936 tarl' 
hine müsadif Çarşamba güo~ 
saat 11 de yapılacaktı. s~ 
artırmada dahi satış bedel 
muhammen kıymetin yüzd 
yetmiş beşini bulmazsa, dah 
en çok artıran taliplisine iha\t 
olunacaktır. işbu gayri me~ 
kul üzerinde herhangi b~ 
şekilde hak talebinde bul 
nanlar işbu ilanın tarihi ne; 
rinden itibaren 20 gün zarfuıd 
ellerindeki vesaikle birli~-\ 
daireye müracaatlari lazımd11 

aksi takdirde hakları tıtP 
siüilli ile sabit olmıyanlar P~ 
ralnrının paylaşmasından hıtrl 
bırakılacaklardır. Artır~8~ 
iştirak etmek istiyenler, yuı 
yedi buçuk pey akçasını ve) 
milli bank itibar mektubu~ 
hamil bulunmaları lazımdı 
10/8/936 tarihinden itibar' 
şartname herkese açık bulıl 

operada geçirecekti. gelen bir adam tarafından ya- e·ır m·ııyon kazanan ha-
Tiyatroya, M. Tolbiyak ile pılnıası icabediyordu. Eğer te-

Arabel\a'nın da geleceklerini cavüz de bulunan varis famil- mal meydana çıktı 
haber aldığından, burada yanın bu şubesine mensup ise 

}Ak h kendisinin Mart ile ayni ku· ------.. --vıılcııhııhıc-;:lk miia ata e em- - -., ---0 ----·- ,-·--'""·---- .. ·-- ... ~ .... o-·- '-~'--
Halbuki, akşam yaklaşmış rez'den sonra geldiği muhak· 

bulunuyordu. Baba Anri gü- kak idi. 
rültüsüzce dairesinden inerek Bahur hakimi, diğer şube· 
Laroket sokağını geçti, hapis· leri de tetkik etmeğe başla-
hanenin dıvarlarını görmemek dı. Ve hayretle gördü 
için başını çevirerek ilerledi. ki, Arbalet sokağında kat· 
Büyük bulvara vasıl olduğunda ledilen kadının ismi olan 
Pigaş'm dostu olan arabacıyı Elen"Fasit., namı burada ;,,~. 
elinde kamçı kendisine mun- kayyed bulunuyordu. 
tazır olduğunu gördü. Mari Fasit'in annesi, kendi· 
Arabanın bulunduğu yer ten· sini doğururken ölmüş ve 

ha olduğundan, baba Anri'yi 
zavallı kızcağız kendi kendine 

bu mükellef arabaya binerken İ büyümü~, sonrada ngilterede 
hiç kimseyi görmemişti. eyaletleri dolaşan Hani Fa-

f htiyar hafiye, yolda muta-

zavallının biletini bir dolandırıcı almış .. 
Bundan bir müddet evvel sa işlerile falan uğraşır. Bana 

Fransa'da, atyarışlarında bahis bileti bir bankaya 250 bin 

tutuşma piyangosunda bir franga satabileceğimizi söyle
hamalın bir milyon frank di. Bileti verdim. Fakat gidiş 
kazandığını ve bir iki gün 1 o gidiş. Bir daha görünmedi. 
sonra da garib bir surette 
ortadan kaybolduğunu yaz· O zaman aklım başımdan git-
mıştık. Bu adamın ikramiyeyi ti. fki gün sonra da biletimin 

kazandım diye yalan söylediği bir milyon frank kazandığını 
ve onun için kaçtığı tahmin duymayayım mı? İsmim ve 
olunuyordu. Fakat bu nokta· resmim gazetelerde çıkmıştı. 
]arı da aydınlatmak için hiçbir Fakat bilet bende değildi. 
delil bulanamamış ve hamal, El alemin karşısına ne yüzle 
tam manasile "Sır,, olmuştu. çıkabilecektiml Bir yere kaçıp 

için, Türkiye, İran ve Afgan 
Hariciye Nazırları Bağdad'da 
to planacaklar<lır. 
gözden kaybolmağı düşün-

"Günlerce, adamın pişman 

olup geleceğini umdum. Ne
rede! Son günlere kadar Pa· 
ris 'te saklandım. Geçen hafta 
şehirden dışarı çıktım ve yü
rüye yürüye Rouen' e kadar 
.gittim. Orada köprü altlarında 
yattım. Hamallık ettim ve 60 
frank para kazandım. Fakat 
çalışacak halim kalmamıştı. 

Bunun üzerine eve dônmeğe 
karar verdim. Üç günde yü
rüye yürüye Paris' e geldim ... 

Hikaye bu kadar. Şimdi 
borsa işlerile uğraşan o adamı 
arıyorlar .. sit isminde bir tiyatrocu ile 

evlenmiş idi. 
Şu halde Osilvan ailesine 01!uğuga~~da:~k·:ün~:~~:a~:: Kocasın._ ... , ... b.~ alta· ·ı ıe 

yerinde de merak uyandırdı. 

Bugün, nihayet, okurlarımızın •• 

9'1eraklarını giderecek yeni oldu·· ren kadın 
malumat gelmiş bulunuyor: 

durulacaktır. Yüzde iki buÇ 
dellaliye müşteriye aittir. f>. 
tırmaya iştirak etmek isti)'e 
ler lzmir birinçi icra daircs'.~ 
36/1867 dosyasına ve 1 

münadisine müracaat etme~t 
ve borçluların ikametS'3 

meçhul bulunduğundan kt 
dilcrine tebliğ edilmek 
ilanen tebliğ olunur. 

Olivier ve 
rekası Limit 
vapur acent 

Cendeli Han Birinci ~ 
don. Tel. 2 

Not: Vurut 'tarihleri ve ~ 
purların isimleri üzerine de. 
şikliklerdcn mesuliyet k11 

dı vechile hareket ederek 
tebdili kıyafet eylemiş ve ara· 
ha Grand otelin kapısında 
durduğu zaman içinden Müs· 
yü Vine değil, Hind prensi 
olarak çıkmış ve otel hizmet· 
karları tarafından karşılanarak 
kemalı debdebe ile dairesine 
gitmişti. 

mensup olanları ortadan kal

dırmağa karar vermiş olan şa

hıs, ilk evvel Mari F asit'ten 

işe başlamış bulunuyordu. Çün
kü mirasla hakkı olanların en 

Hamal evine döndü! 
Zavallı yavru, annem en aşağı T~~m~~LERMAN uNES 1' 

elli hafta •VUrdu, diyor " GRODNO ,, vapuro ı: 
Bn. Prunier (hamalın karısı) 

" vak'ayı şöyle anlatıyor: 
Bahor hakimi, dairesinde 

yalınız kalınca, iki şamdanla 
aydınlatılmış olan odadaki ma· 

sanın başına geçmiş ve Kam

bremerin kendisine vermiş ol
duğu evrakı tetkike başlamıştı. 
Bu kağıtlar, mürurzamanla es· 
kimiş olduğundan okunması 

çok zor oluyordu. 

Kağıdın üst kısmında titrek 
bir elle yazılmış olduğu aşikar 
bulunan satırlar bilhassa baba 
Anri'nin nazarıdikkatini cel
betmişti. Şu satırları ;güçlükle 
okuyabildi .. 

"An-bean ölüme muntazır 
bulunduğumdan, kızım Kate· 
rine aşağıdaki izahat ve ma· 
lumatı bırakıyorum; ümid 
ederim ki, müteveffa pederi· 
min bazı lng:liz muhtekirlerine 
teslim etmiş olduğu ailemiz 
servetinin hiçolmazsa bir kıs
mını ya kendisi veyahud 

başında Mari Fasit, sonra T e
rez ve daha sonra da kaçırı
lan Mart geliyordu . 

Bunlar ortadan kalktıktan 

sonra, Sofi Nesleyin sülalesin· 
den olanlar Osilvan mirasının 
mecmuuna malik olabilecek
lerdi . 

Baba Anri kendi kendine: 
- Orası öyle ise de, Mari 

Fnsit'in şimdi 40 yaşında bu· 
lunınası lazım gelirdi. Halbuki 
öldürülen kadın 23 yaşların· 
dadır. Acaba tiyatroda çalı
.şırken oyunculardan biri tara· 
fından dunyaya getirilmiş 

olmasın? 
Londra civarında Mari Fa

sit namında tiyatroculuğa 
sülUk etmiş bir kadın bula· 
madığımın sebebi, buraya 
girmezden evvel namını de· 
ğiştirmiş olmasından ileri ge· 
lebilir. 

• Arkası var ; 

"Bir sabah kapının hızlı 
hızlı çalınmasila uyandım. 

Açıp bakıyorum: Kocam! Fa· 
kat, adeta tanımıyorum. O 
kadar değişmiş ki! Halinde 
bir yabancılık var .. Bir kelime 
etmeden deli gibi, yatak oda
sına koşuyor, kendisini kar· 
yolanın üzerine atıyor. Daki
kasında derin bir uykuya 
dalıyor. Bu uykudan daha 
bugün öğleyin uyandı. Yani 
tar oir buçuk gün uyudu .. 

" Uyandığı zaman, yüzümüze 
gene bakmadı. Halinde bir 
utanç hissi görülüyordu. 
Nihayet şunları söyledi: · 

- "Milyonu kazanan bilet 
hakikaten bendeydi. Bileti 
günden güne bir tarafa birik
tirdiğim paralarla almıştım. 

Piyangonun çekilmesine iki 
gün kala bir adam geldi. Bu 
adamı uzaktan tanırdım. Bor· 

Paris gazeteleri tüyler ür
pertici bir cinayeti haber ve
riyorlar: Bir kadın balta ile 
kocasının kafasını yarmış! 

Bir gün, karakola koşa 
koşa bir çocuk geliyor: 

"Annem, babamı öldürdü!" 
Diyor. 

Polisler hemen koşuyorlar. 

Çocuğun annesini mutfakta 
ördek yolarken buluyorlar! 
Polisler yanlış bir yere gel
diklerim zannediyorlar. Etraf
larına bakınıyorlar. 

Kadın: 
- Evet, diyor, kocamı öl· 

düren benim. işte bakm:Ôlüsü 

yandaki odada. Kalksın da 
bir daha benimle kavga etsin 
bakalım. 

Sonra kadın vak'yı anlat· 
mağa başlıyor: 

Karı koca mektepte çocuk· 

!arının mükafat tevziinde bu
lunuyorlar. Akşama beraber 
eve dönüyorlar Adam bir 
aralık çıkıp gidiyor. Bir saat 

sonra zil-zurna sarhoş olarak 

geliyor. Kaflsile kavga ediyor. 

Sonra sızıp yatıyor. O zaman 

karısı baltayı aldığı gibi ya

tağa ilerliyor. 
Hikayenin bundan ötesini 

bize gene kadın anlatsın: 
"- Baltayı kaldırdım, ka· 

fasına indirdim. Birdenbire 
sıçradı. O zaman korktum. Ya
taktan kalkmasına mani olmak 
için durmadan baltayı indir
meğe başladım.,. 

Bu sıroda çocuk ta anne
annesinin yanında ımiş. Olanı 
biteni görmüş. O da: 

11-En aşağı elli balta vur
du!,, diyor. 

haziranda beklenmekte 0 

LONDRA, HUL için > 
alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapofll 
ol 

haziranda beklenmekte O 
LIVERPOOL ve GLASG 
için yük alacaktır. 

~1 
"DRAGO,, vapuru Te~l 

ortalarında LONDRA, 

ve ANVERS'ten gelip > 
. rıı'~ çıkaracak ve aynı za 

LONDRA, ve HUL içiıı) 
alacaktır. 

" LESBlAN ,, vapur0 
, 

Temmuzda LIVERPO~~ ( 
SWENSEA' dan gelip yu 
karacaktır. J) 

DEUTSCHE LEVANTE~ 
"SOFlA,, vapuru 25 8~ 

randa HAMBURG, ve 
MEN'den gelip yük çı 
caktır. 
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:IKAYE Mahcup bir genç J W. F. H. Van co Vapur Acen-
Astil, mağazanın kapısı daha doğrusu bir hastalık oı- Der Zee tası 

Önünde uzunca bir zaman muştu artık. Hergün mağazaya & Co ROYAL NEERLANDAIS 
ınütereddid durdu, şimdiye uğrayor, genç ve güzel kızın • KUMPANYASI 
kadar süslü camekanlara ma- suallerine ancak bir kelime ile DEUTSCH LEVANTE LINIE "VULGANUS,, vapuru 13 
lik, gece elektrikler içinde istediğini söylüyor, malı alıyor, "ANGORA,, vapuru 20 temmuzdan 18 temmuza kadar 
Parıl, parıl yanan büyük ma- parasını veriyor ve .. firar edi- tcmım . .ı: -. .! bekleniyor, 25 tem- limanımızda olup ANVERS, 
ğazalardan bir defa bile olsun yordu· muza kadar ANVERS, ROT- AMSTERDAM, ROTTER-
birşey almış değildi! Her ih- Hergün böylece bir sürü tu- TERDAM, HAMBURG ve DAM, HAMBURG limanları 
tiyacını en az müşteriye malik hafiye eşyası alan Astil bun- için yük alacaktır. 
ın ~ J • k k il k BREMEN için yük alacaktır. a5 azalardan temin etmek arı gıyme ve u anma za- "CERES" vapuru 27 tem-
adeti idi. Çünkü sonderece rureti ile nazarıdikkati celbe- "ACHAIA,, vapuru 31 tem- muzda gelip 1 ağustosta 
mahcup idi. Bu hali hemen decek derecede şıklaşırdı. muzda bekleniyor, HAM- ANVERS , ROTTERDAM , 
farkedilir ve her sualine mut- Astilin bu şıklığı arkadaş- BURG ANVERS'ten yük AMSTERDAM ve HAMBURG 
laka gizli veya aşikar bir larının alaylarına sebep olu- boşaltacaktır. limanları için yük alacaktır. 
alayla cevap verilirdi! yor, bazılan da! "CHfOS,, vapuru 10 ağus- SVENSKA ORIENT LINIEN 

Kendisi hallerde toptancılık - Nasıl?, Beğendiğin kız 5 "GOTLAND" nloto"ru" 20 
d tosta bekleniyor, 1 ağustosa 

e en bir tüccarın yanında bari güzel mi? Diye soruyor temmuzda ROTTERDAM, 
k· b kadar ANVERS, ROTTER-atipti. Karanlık ve kasvetli lardı. Hatta ir gün patronu HAMBURG, COPENHAGE, 
b. b'l A t'll k t · DAM, HAMBURG ve BRE· ır odacıkta, hemen hiçbir ı e s ı e şa a e mış ve ya- DANTZIG, GDYNİA, GO-
kim ·ı kında düğün yapıp yapmıya· MEN için yük alacaktır. KAN se ı e görüşmez, patronu TEBURG, OSLO ve IS -
M cağım sormuştu! k · Şarl kendisine birşey AMERiKAN E.XPORT LINES DINAVY A limanları için yü 

Astil, tuhafiyeci kıza hoş 
söyler Astil ta kulaklarına ka· k " E.XMISTER " vapuru 31 alacaktır. görünmek, bir dakikacı ya-
dar kızarır, hususile patronun nında bulunmak için çalışıp temmuzda bekleniyor, NEV· "VASALAND,, motörü 30 
k Temmuzda beklenmekte olup 
ızı, güzel Süzan kendisine dururken, patronun kızı Suzan YORK için yük alacaktır. 
.. yükünü tahliyeden 

şoyle bir baksa, ya yürüyüşÜnü, da kendisine daha fazla so- SERViCE MARITIM ROTTERDAM, HAMBURG, 
Yahudda hesabını şaşırır ka- kuluyor; şimdi eskisi gibi alay ROUMAIN COPENHAGE, DANTZIG, 
lıtdı. etmiyor, hatta lüzumlu lüzum- GDYNIA, OSLO, GOTE-

• • BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhe! 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet . 

çeşitleri satar. 

• ı:ma ~ 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefoıı No. 2211 ve 3067 
Telgraf adi·esi: Bayrak lzmir 

•• s·· "k suz yanına gelip gidiyor, ba- BUGAREST y uyu mağaza önünde mü- "DUROSTOR ,, vapuru 1 BURG ve ISKHNDINAV A , _____ m:ı_llill ___________ _ 
t zen de Astilin omuzlarına da-
ereddid duran Astil, nihayet yanarak - guya - hesaplara ağustosta bekleniyor, KÖS- lima~~~~r~E ~~;;~~~tır. lzmir Yün Mensucatı 

son kararını verdi, son cesa- bakıyordu! TENCE, SULINA, GAU\ TZ 
te.tlerini topladı ve içeriye 1 b h · ROUMAIN T • • k A ş • k t• • 

Fakat Asti işin u ci etı- ve GALATZ aktarması BEL- ALBA ULYA Ur 1 r e 1n1 n gk~tdi. Mağaza içinde hiçbir f k d d ·ıd · N'h " -J "vapuru 30 • . 
ımse g·· ·· ·· d f k A nin ar ın a eğı ı . 1 ayet GRAD, PUDAPEST, BRA- lemmuzda gelip 1 ağustosta 

d . orunmuyor u, a at ta o bir gün kat'i kararını ver- PiRE, MALTA, MARSIL y A Lla)kapınar kumaş fabrı•kaSI b~nnlerden tatlı ve sevimli di. En büyük cesaretini takın- TISLA VA, VIY ANA ve LINZ r--J. 
ır. kadın veya bir genç kız için yük alacaktır. ve BARSELONE hareket 

dı ve mahut magv azaya girdi, d k · 'T" f d • d [ ·ı · Sesı duyuldu: e ece tır. 1. ara ln an ffleVSlm 0 aytSl e _yeni 
-~ Ne arzu buyurulyor, güzel kıza: S. A. ROYAL HONGROISE Yolcu ve yük kabul alır.. k d k f 
- - Rica ederim, bana bir DE NA VIGATION DANU- ilandaki hareket tarihleri le Çl ar ığı umaş ar: 

ınusyü!. Dedi. 
A çift eldiven verir misiniz?. BIENNE MARlTIM 1 1 d k. d ğ' 'kl 'kl de Sagv lam stil, henüz heyecanını nav on ar a ı e ışı ı er n 

le k' Dedi. BUDAPEST acente mesuliyet kabul etmez. 
s ıne vakit bulmadan onuııe G k b" .. ·· ld' g enç ız ır suru e ıven Daha fazla tafsilat almak için Zarı•f 

senç, güzel, Patronun kızı çıkardı. Astil bunlardan biri- "BUDAPEST,, motörü 28 ikinci Kordonda Tahmil ve 
uzan gibi sarışın bir kadın · · k temmuzda bekleniyor, ISKEN-

Vey k sını seçPre : Tahliye binası arkasında FRA- Ve ucuzdu 
a ız çıktığını gördü. - işte bunu istiyorum.. DERİYE için yük alacaktı. TELLi SPERCO acentasına 

D·- Ne emrediliyor müsyü!. Ve .. Siviyoruml Diye gökten "DUNA,, motörü danub müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 1~ sordu. ahlat düşer gibi ilanı aşk etti! limanları için yük almak üzere 

İp hstil, boynunda artık bir Fakat kadın işi bozmadı; 7 ağustosa doğru beklenil- • 

b alini almış olan boyun mektedir. Doktor 1 Satlş Yerleri 
ağ birşr)' olmamıs gibi tabii ve I ını göstererek: • "Vapurların isimleri, geme 
- Bunu yenilemek istiyo- sakin bir tavırla: tarihleri ve navlun tarifeleri 

tuınf B' t )" f d 1 D - Bir diizine mi istiyorsu• ır ane ut e iniz. i- hakkında bir taahhüde giri-
Yebildi. nuz?. Pekala .. Lütfen bckleyi-

G k d d . d şilmcz.,, 
enç a ın veya kız ma- niz, kocamı gön ereyım e Birinci Kordon, telefoon 

:~~1~ büzerin~- ~ir anda 20-30 pazarlık ediniz!. Dedi. No. 2007 _ 200g 
k oyun uagı çıkardı. Fa- Beş dakika sonra. Astil 
s~t .~udaktarı üzerinde tebcs- koltuğu altında oniki çift eldi· Satılık ve kiralık 
t mun ebedi olarak yer tul- .ven paketi olduğu halde ken- U 1 
t~ğu genç kız karşısında As- disini caddede buldu. Bir CUZ eV er 

k boyun bağını nasıl seçe- taraftan mahcubiyet. diğer Park ve hastahane arasında 
~e ti?. Elini rastgele bir taraftan da oniki eldiven mü- Damlacık cadde-sinde 34 ve 
h[un bağına uzattı ve onu bayaası zarurelı kendisini şaş- 70/ 1 numaralı evler gayet 

a 1
• Kızın istediği fiatı verdi kın değıl, haşlanmış kaza ucuz fiatle satılık ve kiralıkhr. 

~~ arkasına da bakmadan döndürmüştü! Başı oğuldayor, Taliplerin öğleden sonra Ko-
a cta koşarak mag~ azadan crözll'ti kararıyor, hasılı bir 
r k 0 nak yanıııda Hacı Sadullah 
:\-

1 tı S k' l .. "k v sarho~l::ın daha fena bir halde 
b. : an ı rnyu ve agır · otelinde Bay Şcvket'e ınu-
ır ·d · ı h ış yapmış gibi telaş ve ı ı. racaatlar.ı. 
cyccnn içinde idi. Bu halle patronun daırcsine 

ç ~oyun bağını taktığı vakit geldiği vakit, patron göri.inür 
t oh ~eğendi, ayni zamanda bir hiddetle: 
a~t a~ıycci kızın da hoşa gidip - Bak Müsyü Astil! Dedi. 

• 
Ali Rıza 

1 dınıycceğini düşünmeğe baş~ Bu böyle devam edemez. 
k:~ t'Ertcsi gün, esrarlı bir Şimdiye kadar nerede idin?. Mücellithanesi 
h f· e ın sevkiyle gene o tu· Bir daha böyle yaparsan ka. 
e~ 1Yecinin önüne gitti. Birgün rışmam ha ... Hem o kocaman 
b' Vde.lki tereddüt ile içeriye pakette ne var?. 
('.>it 1 • .. 1 k k ş b d- . ç k • aynı guze ız arşısına - imdi aldığım ir uzı-

1 tı : ne eldiven!. 
::- Ne arzu buyuruluyor - Pekala.. Onları şöyle 

ll'ıusyül decli. bir kenare koy, Siizan bana 
y ~stil, bu defa bir düzüne her şeyi söyledi. Sız or" lıo~ t: alık aldı. Parasını verdik- görünmek için her gün bir 
&ı: 8~~ra mağazadan bir hır- derece daha fazla şık.aşıyor-

Sür'at, zarafet 
Ve elıveniyet 

YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

t umara : 34 

• . .. 
,l•• .-; _... • ~." 

Kiralık ev 

Ali Agah 1 Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
H lkl 

HAii T. A. Ş. I Çocuk asla ı · arı • • 

1 
mütehassısı 1 Mımar Kemalettın caddesinde F AHRı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 iKAN DEMİR Oğlu 
Telefon 3452 • , __________ ... _________ ..,. 

gıbı kaçtı . sunuz. Ben de, kızım da şık E:tt Göztepede tramvay caddesine 
~tt· esi gün gene magaz.aya insanları severiz. Servetim de ._ 
(!I• ı h l k h l · yakın ve elektrik tesisatını " fa d e~ ayni hal ile bu de- bir damadın şık ı eves enne · / 
&.. a bır düzine mendil aldı, yetecek kadardır. Sizi bugün- havi beş odalı kullanışlı bir ' ~ 
~"'" b k T k . J{'ı ~~./ ~s ir_ ~ırsız gibi kaçtı. den itibaren kızı Süzan'a ni- ev kiralı tır. utma istıyen- r , _ 
de b~] ıçın bu mağazaya gün- şanlıyorum!. ler gazetemiz idare memuru & ı rCJ Ol f 

it dclauğramak bir adet ~~~knt Hüumeddine rnüraa~lMı. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ }) •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir milshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,~öbrekler 
UrJ en a a p rahatsız ve tansıyonları yilksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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Mudurnu ve .havalisine ceviz irili-. 

ğinde _dolu yağdı. l~i kadın öldü 
Dolu, yerde elli santimi bulmuş, 24 saat geçtiği halde 

Zarar, tasavvurun fevkindedir. Ekin mahvolmuş, ağaçlar 
evler yıkılmıştır. Yaralanan/ar da vardır. 

erimemiştir. 
devrilmiş, 

Mudurnu 27 (A.A) - Mudurunuya yarım saat süren ceviz iki kadın ölmüştür. Davar ve sığır telefatı büyüktür. Arabalar 
büyüklüğünde dolu yağmış ve yerde elli santimi bulmuştur. ve ziraat aletleri seller arasında kalmıştır. Köy evlerinin ve 
.Şimdiye kadar böyle bir felaket görülmemiştir. Zarar tasav- ambarlarının büyük bir kısmı harap olmuştur. Kadın ve ço-
Vlırun fevkindedir. cuklardan başlarından yaralananlar vardır. Bir hey'et tetkika· 

Bilhassa Örencik, Albagut, Çini, Sarayar, Dolica, Sürmeli ta başlamıştır. 
köylerinde ekin ve hububat namına bir şey kalmıştır. Fırtına- 24 Saat geçtiği halde yerlerde dolu yığınları görülmek· 
dan ağaçlar devrilmiş, yemiş kalmamıştır. Albulut köyünde tedir. _______ ............... ----------

Dört denizaltı gemisi Filistinde yeni hadisele-
daha ısmarladık re intizar olunuyor 

-------------·-. --~ . 
Denizaltı kışla gemisine bay- Maveraişeria hudutlarında bü-
rak çekme merasimi yapıldı yük bir hareket görülmüştür 

lstanbul, 28 (Hususi muha- Bayrak çekme merasiminde Kudüs 28 (Radyo) - Filis· şekle girmektedir. Alakadarlar 

birimizden} - Hükumetimizin bir nutuk söyliyen gemi ku- tinin her tarafında yeni kar- bundan dolayı endişe içinde 

Almanya' dan satın almış ol- mandam, Avrupa'ya yeniden gaşalıklar baş göstermiştir. bulunuyorlar· 
Londra 27 (A A) Ku-duğu 8 bin tonluk denizaltı dört tahtelbahir ısmarladığı- Maverayişeria hudutlarında bü- · -

düs'tan bi!d'rildiğine göre, 
kışla gemisine, dün merasimle mız müjdesini verdi. Bu haber, yük hareketler kaydedilmiştir. lngiliz kuvvetlerile Araplar 

bayrak çekilmiştir. herkesi sevinç içinde bıraktı. Filistin ahvali, günden güne arasında bir müsademe olmuş ____ ._. ....... 
Fuvar "!~~ırllkları ı;;i;::eA~;in~; ;~~;ş;~da 

Romanya, Macaristan ve lsviç- bir anlaşma var 
re trenlerinde yüzde otuz / . - · -· 

1 
ngıltere, Lokarn9cular konferansına 

tenzilat yapı ıyor ehemmiyet veriyor 
Kültürparkta kurulacak olan 

fuvar için hazırlıkların tamam· 
!anmasına geceli gündüzlü ça· 
lışılmaktadır. Belediye reisi 
doktor Behçet Uz, her gün 
fuvar yerine giderek faaliyeti 
tetkik etmektedir. Gazinonun 
inşaatı çok ilerlemiştir. Ge· 
çen sene olduğu gibi D evlet 
demiryolları umum müdürlüğü 
fuvara iştirake karar vermiştir. 
Bu maksatla esaslı bir pavi· 
yon inşası için tetkikat yap· 
mak üzere Devlet demiryolları 
umum müdürlüğü merkez ha
reket müfettişi Ferid'i şehri· 
ınize göndermiştir. 

Almanya'ya ısmarlanmış olan 
ve fuvardaki büyük havuzdan 
renkli su fışkırtacak tesisat 
bugünlerde gelecektir. Mısır 
hükumetinin de lzmir fuvarına 
resmen iştirake karar verdiği, 
fuvar komitesine bildirilmiştir. 
Macaristan, lsviçre ve Ro! 
manya hükumetleri demiryol: 
larında fuvar münasebetile 
yüzde 30-50 nisbetinde tenzi
lat kabul edilmiştir. 

Kültürpark civarında İnşa 
edilecek olan yollardan bazı
larının ihalelerini fuvar komi· 
tcsi yapmıştır. Derhal inşaata 
başlanacaktır. 

----~----·--..... ·~----~~-----ispanyada 
Çarpışmalar 

/Başta rafı 1 inci sahi/ ede J 
duklarını bildirmişlerdir. 

Madrid, 28 (Radyo} - Kı

zıllar, bugün Barselon şehri 
üzerine hücum etmişler ve 
şehri işgal eylemişlerdir. Asi 
kU\vetler, şehri kurtarmak için 
süratle Barsclon'a doğru iler
liyorlar. 

Madrid, 28 (Radyo) - Ge· 
rek Barselon'da ve gerekse 

İspanya'nın büyük şehirlerinde 
ticaret durmuştur. Hayat, pek 
müşkül şerait altındadır. 

Madrid, 28 (Radyo) - Şe
hir civarında şiddetli çarpış· 

malar olmuştur. 
Hükumet taraftarlarının yağ

maları devam ediyor. 
(Almirante Savera) zırhlısı, 

asilere iltihak etmiştir. 
Londra, 27 (Radyo) - ls

panyollar'm tayyare ile Paris' e 
gönderdikleri 11,000,000 pe· 
çeta, sadece silah mübayeası 
maksadile gönderilmiştir. 

Almanya ve ltalya hüku-

Türkiye-İngiltere 
arasında sıkı bir 

antant doğdu 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 
Eden, Fransa başbakam M. 

Leon Blum' c çektiği bir tel· 

grafta, Fransa'nın İspanya'ya 

silah göndermekten sakınması 

ve bu meselede bitaraf kalma· 
smı tavsiye eylemiştir. 

M. Leon Blum'un Lord 
Eden'e ne cevap vereceği ma

lum değildir. 
---···---

Şiddetli yağ
murlar 

Paris, 28 (Radyo) - Şarol 

havalisinde şiddetli yağmurlar 

yağmıştır. Yağmur esnasında 

düşen yıldırımlar, iki büyük 
binayı yıkmış ve büyük zarar
lar yapmıştır. 

metleri Fransa tarafından Mad· 
rid hükumetine istediği silah
lar verildiği takdirde bilmu
kabele asilere yardım edecek· 
lerini bildirmişlerdir. 

lstanbul 28 (Hususi)- lngiltere, Lokarno konferansını beş· 
ler toplantısı halinde toplanabilmek için bütün kuvveti ile 

çalışmaktadır. lngiltere, bu konferansa çok ehemmiyet vermekte 

ve Avrupa sulhünün, ancak burada mevzuu bahsolabileceği 

fikrini taşımaktadır. Bu sebepledir ki, ltalyanın da iştirakini 
temin için Akdeniz anlaşmalarından feragata bile razi olmuş· 

tur. M. Eden, d.ünkü Avam kamarasında vaki beyanatında, 

zecri tedbirlerin tatbikinden evvelki vaziyetin artık ortadan 
kalkmış olması hasebile lngiltere ve Akdeniz sahil devletleri 

arasında münakit mukavelenin de hükümden sakıt olduğunu 

söylemiştir .... 
Bu, sadece ltalya'yı konferansa getirmek içindir. Çünkü 

İtalya, bu anlaşmaların kendi aleyhine hazırlanmış bir eser ol· 

duğu iddiasındadır. Halbuki şimdi, bu anlaşmanın kalkması 
ile konferansa iştiraki bir emrivaki halini almaktadır. İngiltere 

bu suretle halya'yı tecrübe etmiş olacaktır. 
Diğer taraftan Almanya'nın vaziyeti de çok mühimdir. 

Çünkü Almanya, kendisine müstemleke verilmesinde ısrar gös

termektedir. Bundan başka, beşler konferansının daha ileride 

Rusya ve daha bazı devletlerle de ge•1işletilmesi ve takviyesi 

hakkındaki lngiliz nazar noktasına muarız bulunmakta ve hatta 
' Lokarnocular konferansında şark ınes' elelerinin konuşulmama-

sını istemektedir. 

ltalya ile Almanya arasındaki hava anlaşmasından sonra 

her iki devletin askeri işlerde de el birliği yaptıkları görül

mektedir. Son vaziyet drafıncJa M. Mussolini ve M. Hitler 

uzun uzadıya konuşmuşlardır. ltalya'nın, Akdeniz sularında 12 
adalarda Almanya'ya bir hava üssü vermesi, sırf bu dostluğu 
kuvvetlendirmek içindir. 

~------·~···--ı----~-----Yunanistan 
Zehirli gazlardan 
nasıl korunacağını 

halka öğretiyor 
Atina, 28 (Radyo) - Yu

nanistan 'ın milli müdafaa teş~ 

kilatı, mütehassıslar vasıtasile 

taraf taraf halkı tenvir etmekte 

ve zehirli gazlardan nasıl 

korunacağını öğretmektedir. 

Hükumet, radyolarda bundan 
b 1 . . 1 

sonra u mese e ıçın muayyen 

Posta 
Ve telgraf ücretleri 

indirilecek 
lstanbul, 27 (Hususi muha

birimizden) - Posta ve tel

graf ücretlerinin ucuzlatılması 

için bir proje hazırlanmak

tadır. 

zamanlarda konferanslar ve· 
rilmesini temin eylemiştir. 

General Metaksas, bizzat 
bu işle meşgul olmaktadır. 

M<thkemelerde: 

Dağlı Emin'i öldüre·n 
Hüseyin ida~dan 

kurtulacak mı? 
Hadiseyi gören küçük bir çocuk, Hüse

yin 'i Emin öldürdü, diyor 
Menemen kazasının Tür- - Birdenbire Emin'i ku· 

kelli köyünde dağlı Emin'i öl- cakladı, çukur bir yere yatır 
dürmekten maznun Mehmed dı, sopa ve taşla başına vu~ 
oğlu Hüseyin 'in muhakemesi- mağa başladı. Emin hiç sesin' 
ne dün ağırcezada baŞlanmış- çıkarmadı. Ben gidip Muhtar 
tır. Okunan istintak kararna- odasında bulunanlara haber 
mesinde maznunun Türk ceza 
kanununun 450 inci maddesi 
mucibince idam cezasına mah· 
küm edilmek üzere duruşması 

isteniyordu. Davacı yerinde 

maktul Emin'in karısı Emine 
vardı. Emine: 

- Hem tazminat isterim, 
hem de kıydığı cana karşı 
cani 

Demiştir. Maznun ise, cina
yette hiç bir alakası bulun
madığını söylemiştir. 

Şahit olarak dinlenen Ab
dullah adında küçük bir ço· 
cuk, maznun Hiiseyin'i köy 
kenarında gezen Emin'in üze· 
rine birden bire atıldığı sırada 
gördüğünü söylemiş ve şu 
izahatı vermiştir: 

verdim. 
Dinlenen diğer bir ~ahit 

de Emine adında bir kadındır· 
Yirmi beş adım kadar uzak· 
tan kendisine arkası dönÜ~ 
bir adamın, yanında bulunaıı 
birşeye vurduğunu gördüğüniİ· 
ve sonra kaçtığını, kaçarkefl 
dönüp bakınca bunun maznuıı 
Hüseyin olduğunu anladığını 
söylemiştir. 

Diğer bazı şahitler dinlen· 
mi~ ve bunlar, Hüseyin'le 
Dağlı Emin'nin, evvelce ara· 
larında bir kavga geçmiş ol· 
duğunu, bu yüzden Hüseyin'iıı· 
Emin'e iğbirar beslediğini sÖ'f" 
!emişlerdir. 

Gelmemiş olan şahitlerifl 
celbi için muhakeme, ba~k8 

bir güne bırakılımştır. 

-------------...-.·~·~·~ 

iki vagon parçalandı 
--~~----~-------Tren kazası, frenlerin tutmamasından 

oldu. İzmir'den vinc istendi 
' Aydın 25/6/936 Evelki gün tasyonları arasında işleyen se· 

Aydın istasyonunda foris kum fer treni, genişleme ameliyatı 
pan yasına aid vagonlar, fabri· süren, Aziziye tünelinin tah· 
ka makasından fa b ri kaya ve· ribat yerinde dreyman yap· 
ri lirken fren !erin tutmamasm- mıştır. Devlet demiryollarıfl 

idaresince alınan tedbir ve dan dreyman yaparak iki va-

gon parçalanmış, iki vagon 

da fazla hasara uğramıştır. 

Vagonların hepisi de yüklü 

idi. insanca bir telefat yoktur. 
Vagonlann kaldırılması için 

. lzmirden vinç istenilmiştir. 
Dün Ortaklarla Aziziye is· 

tertibat üzerine öğleden son'8 

makine düştüğü yerden çıks· 
rılmış ve karşılıklı trenler yol· 
)arına devam etmişlerdir. sıı 
yüzden Denizli - lzmir posts 
treni bir buçuk ve lzmir-De· 
nizli posta treni de 4 sa.at 
teehhürle hareket etmişlerdır· 

-------------.-·~·~·----~---------
ihtiyar kadın Merinos 
Sıcaklardan ölmüş 

lzmir • Kemalpaşa yolunda 
Kavaklıdere köyü civarında bir 
fundalıkta ihtiyar bir kadın 
cesedinin bulunduğunu ve hü
viyetinin tesbitine çalışılmakta 
olduğunu yazmıştık. Tahkikata 
el koymuş olan müddeiumumi 
muavini Ali Akkaya, kadının 
hüviyetini tesbite muvaffak 
olmuştur. 

95 Yaşında olan ve Rebia 
adını taşıyan bu kadın, Eşref-
paşa 'da oturan ve liman işleri 
müdürlüğunde tahmil, tahliye 
işlerinde amelelik eden Ya
sin'in anasıdır. Ara-sıra evden 
ayrılarak akrabaları nezdinde 
kalmakta imiş. Son defa beş 
gün evel evden çıkmış ve bir 
daha gelmemiştir. Fakat bu 
defa Kemalpaşa yolu kenarında 
cesedi görülmüştür. ihtiyar ka· 
dının, orada dolaşırken hava-
nın fazla sıcak olması sebe
bile kalb sektesinden öldüğü 
muayenesi neticesinde anlaşıl· 
mıştır. 

1. M. Tapu sicil M. 
ikinci Aziziye mahallesinde 

belediye mıntakası memurlu· 
ğuna. 

Haşimenin yeniden tescilini 
istediği ikinci Aziziye mahal· 
lesinde hacı Ali caddesindf' 
457 numaralı .;s~ hakkında 
olup gönderilen iki yayımdan 
birinin evin herkesçe görülüp 
okunabilecek bir yerinde di-

Cinsi üretiliyor 
Bursa havalisinde halk eli~: 

deki kıvırcık koyunlara sun 1 

tohumlama usulile Merin°5 

aşısı yapan heyetle birlikte 
çalışan İzmir mücadele baf 
tan Cemil Altak, Ziraat ye· 
kaletinin emrile lzmir' e döfl' 
müştür. 

Haber aldığımıza göre Mt' 
rinos mıntakasında mütahass•! 
Fahri Aras'ın riyasetinde sun' 
tohumlama işleri için 15 baf 
tar çalışmaktadır. Halkın eli~~ 
dekı kıvırcık koyunlarınd,..· 
1000 tanesine sun'i tohumlaııt' 

ameliyesi yapılmıştırAlmanyad~ 
getirtilmiş olan damızlık Merirı0 

koçlarının mahsulleri, yapa~1 

ve et cihetinden çok mükeıJI' 
mel yetişmektedir. Halk, ~~~ 
rinos yetiştirmek için bii)'ıJ 
alaka göstermektedir. Beş .'~ 
sonra köylüler ve sürü sah•J, 
!eri Merinos, kuzularını el 
_edeceklerdir. .---j 
ğerinin mahallenin en toplulol' 
bir yerinde asılmasının ve 
gün uzla asılı durmas:nın. '·~ 
minini ve asıldığının bild:~i· 
mesi ve onuncu günü t~ li~ 
kata gelecek memu~a bil~ıÇ ~e 
etmek üzere iyi bilgilı .1, doğru sözlü iki kişinin seçJ.; 
rek adlarile adreslerile bil~ 
mesini V<i o gün hazır bul 
durulmasını dileriz. 


