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Boğazlar tahkimatı der- Atatürk Milislerle asiler göğüs 
hal hızlandırılacak! Es:::z~re;~:e:nu göğüse _9~._r ____ p_ıştılar 

Mareşal Fevzi Çakmak tetkiklerine de-
vam ediyorlar. Boğazlar •• • 

reıımı 

kanunu bugün çıkacaktır 
Kamutay bugün toplanacaktır. Bir saylav yeni 

vergi tekli~f etmek istiyor 

Ankara 30 (Hususi) - icra 
~ekilleri hey'eti, dün akşam 
llzeri Başbakan lnönünün riya· 
setinde toplanarak boğazlar 
r •. 
eıuni hakkında Kamutaya ve-

Karadeniz boğazlarında baş
lamış olan tahkimat için çok 
küçük nisbette bir vergi teklif 
edilmesi de mutasavverdir. 
Kastamoni saylavı Samim,itha· 
lal ve ihracat üzerinden ~o 1 rilecek olan kanun layihasını 

ko K nisbetinde vergi alınmasını is· 
nuşmuştur. Layiha, amutay 

°' b tiyecektir. Bunun kabul edilip 
{lru unun toplantısında da 
u edilmiyeceği henüz meçhuldür. 
zun uzadıya tetkik edilmiştir. 

'}' Yeni boğazlar rejimi kanu-
h ev.fik Rüştü Aras, Vekiller nu çıkınca derhal takimatın 

ey etinde ve grupta izahat 

reşal Fevzi Çakmak, Çanak· 
kale' deki tetkiklerine devam 
etmektedir. Boğazlara aid si· 
lahların şu veya bu memleket 
f abnkalarından satın alınacağı 
hakkındaki ecnebi gazete ha
berlerini şimdilik ihtiyatla te-

lakki etmek lazımdır. Bu ci· 

heti ancak hükumetimiz b •-
mektedir. 

tevsii cihetine gidilecektir. 
Vermiştir. Kanunun kat'i şekli Genel Kurmay başkanı Ma- ları muhtemeldir. 
tesbit edilmiştir . .. • t t • 

Bugünkü kamutay içtimam· 
da Atatürk'ün de bulunma· 

•••• Her iki taraf zafer ilan ediyor. Molla or 
Eskişehir valisi duları üç güne kadar Madrid'e girecekmi 

• • .E • Madrid, 30 
ıstııa ettı (Radyo) - Asi 

Ankara, 30 (Hususi) - Bü· ordunun, her 
yük şefimiz Atatürk, Eskişe· gün yeni yeni 
hir' den geçerlerken, şehrin su tayyareler mey· 
meselesi üzerinde bir tetkik dana çıkardığı 
yap:nış ve halkın ihtiyacına ve bu tayyare-
kafi derecede su getirilmesi )erin hariç mcm-
için kat'i emirler vermişlerdir. leketlerden gön-

İstanbul, 30 (Hususi) -
derilği söyleniyor. 

Eskişehir \alisi Talat istifa 
etmiştir. P a r i s , ~ O +• • ~ _ ( Radyo ) 

Baldvl•n Madrid radyo· 
sunun verdiği 

bir haberde, 
hükumet kuvvet· 
!erinin taarruza 
geççtiği bildi-

Muhaliflerin, al ey. 
hinde tezvirat yap
malarından kor

kuyor 
Londra, 29 (A.A) - Haber 

alındığına göre, başvekil M. 
Baldvin siyasi hasımlarının 

rilmektedir. Mi- Asi ordu kumanda- Milis kumandanı 
ltsler, Madrid nı general Mola General Carrasco 

fırsattan istifAde ederek, böyle 

birçok beynelmilel müzakere· 

Jerin cereyan edeceği bir 
sırada aleyhinde tezvirat yap· 
malarmdan korkarak mezuni· 
yetini Aix Les Bains' de geçir
mekt~n vaz geçmiştir. 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

şimalindeki dağlarda, asilerle 1 ric'ate mecbur ettirmişlerdir. 
goğüs göğüse çarpışmışhr ve ( Deuamı 4 üncü sahifede) 

--~~--~ ..... ·····--~~~~-----

c;erkes Elemle kar 
deşine bir tavsiye! 

~~----~-----~ Bir gazete kendilerine intihar 
etmelerini tavsiye ediyor 

Ankara'da bugün fevkalade 

k~~:ı:y7:· y~:.c:~~·i~;;:::~ Elektrik şirketinin vergi ka 
Ve Yapılacak beyanata büyük rakçılıgV 1yaptıgV1 ı•hbar edı•ıdı• ehemnıiyet verilmektedir. , 

~ meyanrla Çanakkale ve -------------

Ankara, 30 ( Hususi ) -
Çerkes Etem 'le kardeşi Reşid, 
Suriye ve havalisinde, her 
fırsattan istifade ederek Tür
kiye aleyhinde propagandalar 
yapmaktadırlar. Daha geçen
lerde de böyle bir maric!tleri 
duyulmuş ve Suriye gazete· 
leri, büyük Türk inkılabının 
muvaffakiyetleri karşısında bu 
yılan ruhlu, alçak vatan haini 

heriflerin marifetlerini açığa 

Öir taşta iki kuş Sulh mahkemesinden alman bir karar üzeri-
R Landra, 30 (Radyo) - Sir ne, şirketin defterleri ve kasası mühürlendi 
1. 

0 ber Dansitar, bugün Ber
ın'e müteveccihen hareket 
edecekıir. Mumaileyh, olimpi
Yad oyunlarında bulunacak, 
~1ilteakiben de, Almanya rica· 
1 
e konuşacaktır. Bu konuş· 

tııalara ehemmiyet verilmek
llıektedir. 

Dün, Tramvay ve Elektrik 
şirketinin vergi kaçakçılığı 

yaptığı hakkında defterdarlığa 

ihbarda bulunulmuştur. 

Muhbir, Elektrik şirketinin, 

eski Rıhtım şirketi gibi iki 

defter tuttuğunu, resmi defter-

ltaıya,-Lokciriiô konferan 
sına iştirak edecek 

411>1anya, Lokarno-;es'elesinin diğer Av
r"Pa meselelerinden tefrikinde ısrar ediyor 

L Kont Cigano 
"' 

0
ndra 29 (A.A) - Siyasi 

··•ahar·1 1 Almanya'nın Lokarno 
"ıta' ı 
~ e elerinin Avrupaya mü-

llik d"ğ ' l 1 d ı er mes e e er en 

tefrik edilmesi hususunda ıs
rar etmekte olmasına rağmen 
italya ile Almanya'nın beşler 
konf erasına iştirak etmeği ka
bul edeceklerini tahmin et· 
mektedirler. 

Öğrenildiğine göre, Alman 
hükumeti Lokarno mes'elesi
nin halli için başka bir dev· 
letin mutavassıt sıfatı ile ha
reket etmesini arzu etmekte
dir. 

Roma 30 (Radyo) - İtalya 
hariciye nazırı kont Ciyano, 
Fransa'nın Roma büyük elçisi 
Kont Dö Şambronu kabul 
ederek, ltalya'nın beşler kon
feransına iştirak edeceğini 

bildirmiftir. 

Tramvay ve elektrik 
şirketi binası 

lerde kazancın noksan göste· 

rildiğini ve ayrıca tutulan 

hususi defterlerde ise hakiki 

kazancın gösterilmekte oldu

ğunu söylemiştir. 
Defterdarlık, bu ihbar üze

rine müddeiumumiliğe müra· 
caat etmiş; Elektrik şirketinin 
hesabatının tetkiki için kasa
ların ve defterlerin mühürle
tilmesine müsaade edilmesini 
istemiştir. 

Sulh mahkemesinden alınan 
karar üzerine, hakim, maliye 

ve zabıta memurlarından mü
teşekkil bir hey' et Tramvay 
ve Elektrik şirketinin Bahri
baba' daki idare merkezine 
gitmiş, şirkete aid bütün mua· 
melal defterlerini ve kasayı 

mühürlemiştir. 
Bugün, defterler üzerinde 

tetkikata başlanacak ve bu 
şekilde vergi kaçakçılığı yapı
lıp yapılmadığı kat'i olarak 
tesbit edilecektir. 

Basra harap ol
duktan sonra 

•••• 
ltalya - Habeş 

mes'elesi 
Cenevre 30 ( Radyo ) 

Panama hükumetinin uluslar 
sosyetesindeki deleges; sosye· 
tenin genel sekreterliğine ver
diği bir muhtırada, uluslar 
sosyetesinin, ltalya • Habeşis: 
tan işinde hat'i bir yoldan 
yürümek mecburiyetinde oldu· 
ğunu ve aksi taktirde otorite
sinin zaafa uğrayacağını ve 
böyle bir vaziyetin önüne ge· 
çilmesi için de, Eylül toplan· 
tısında ona göre hareket edil· 
mesi lizım geldiğini bildir· 
miştir. 

vurmuşlardı. 
Halep'te çıkan bir gazete, bu 

şerirlerin vaziyetlerini · tetkik 
eden son bir yazısında, Ata-
( Deuamı4 üncü sahifede J 

' 
1 ~ 1 " _a!'Zl'P'ı..' 

Çerkes Etem haini 

İ --(Ulusal Birlik) e Göre--

\..---------------------------------------İstihlak maddeleri ve kazanc 
' Ele alıp düşüneceğimiz mevzulardan biri de kazançla istih· 

lak eşyasının fiatleri arasında görünen ahenksizlik ve müvaze
nesizliktir. Eğer hayatın vatandaşlar üzerinde tazyiki varsa, 
muhakkak ki, bu ahenksizlik te rol oynayor, demektir. Bundan 
beş sene evvel bir vatandaş, 2-3 lira yevmiye ile çalışıyordu. 
Mesela ekmeğin, etın, gazın, kumaşın, sebzenin fiatı da şu ve 
ya şu rakamlar üzerinde duruyordu. 

Bugün ayni vatandaş, günde ancak bir lira kazanabilmek· 
tedir. Fakat yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak mevaddın fi· 
atleri üzerinde bu nisbette bir tenezzül yoktur ve olmamıştır. 

Kahve, şeker fiatı düştü. Çarşıda şekerli ınevadda, şekerci 
dükkanlarında yopılan tenzilat hiç denecek derecededir. 

Kahve, çay fiatı, çarşı kahvehane ve gazinolarının sarfiya· 
tında hiçbir tesir yapmıyor. Değil hayat ve kazanç şartları, 
madde ve eşyasının aslı ile ondan mamul olan nesnelerin fi· 
atleri arasında bile nisbet ve ahenk tesis etmek lazımdır. Far· 
kına varmadığımız bu aksaklık, gene hiç sezmediğimiz bir şe
kilde, hepimizi zarara sokuyor, hepimizi düşündürüyor ve va· 
tandaşların sıkıntı çekmesine sebebiyet veriyor. 

Kazançla istihlak maddeleri ve eşyası arasında, ne kadar 
kıskançlıkla durursak, hayatta nefes almayı o kadar genişlet

mit ve buhranın tesirlerini o nisbette azaltmış oluruz . 



30 Temmuz 936 iiii5iaihiifiei
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1 1" 'H b k .. .. . 
.. __ --y-· . ıl Dünyada oıup 1 am urg uru uzum pıyasası,memnu 

Maça kızı I "·· Bitenler ,'niyete şay~n bir inkişaf göstermiştir 
~-~~-Nı-k.-.-A~1· Balık satıcıları 1Küçük taneli üzümler için fiat tesbit edilmedi· 

Cinai Romn a l K M ORAL • 
_ 183 _ 

1 1 
Eski Yunanistan' da bir ka- .., • d f• t k ki ) 

r Ih
• k lb. k .. • • nun vardı: gın en, ıa açama arı yapı ması-

0 ıya ' ır aç gun ıçın Lon· S_eyyar balıkçılar, ellerin- na açık kapı bırakılmıştır 
dra'ya gideceğini söylüyordu ::::am:~~~rdı~~tmadan evvel 

Kadın ile Tolbiyak yekdi- yere oturarak dedi ki: Bu kanun şiddetle tatbik 
ğerile sıkı-fıkı görüşmekte - Oyun esnasında sızt edilir, riayet etmiyenlerden 
olduklarından, operaya pek o rahatsız ettiğimden dolayı af a.2ır para cezası alınırdı. 
kadar ehemmiyet vermedikleri buyurun. Fakat zatıalileri ile Yorgunluk satıcıları gayrete 
anlaşılıyordu. behemehal görüşmek istiyo- getirir, biran evvel oturup 

Baba Anriye gelince; mu- rum. Yarın, Arabella ile bir- dinlenmek için balıklarını der-
zikadan ziyade, Tolbiyak'a likte Londra'ya gideceğimiz- hal satarlardı. 
ehemmiyet veriyordu. Onun den size Osilvan ailesi hak- Bu suretle balıklar bayatlı-
nazarında facia tiyatro sahne- kında biraz malümat vermek yacak kokacak zaman bula-
sinde değil, belki de bunların istiyorum. mazlardı. 
bulundukları yerde oynanıyor Dün, M. Holç ile görüştüm. E ·a h 

T 
J er a .. 

idi. Çünkü, Osilvan mirası ahkikatın süratle ilerlediğini Arada bir duyarız: Deniz-
mes' elesi ile Arbalet sokağı söyledi. Fakat henüz kat'i !erden bir ejderha görünür. 
cinayeti arasında bir münase· delail elde edilemediğinden, Bu sefer de Atlantik te bir 
bet bulunduğuna artık kat'iyen Grandotele gPlerek sizi gör- 1 yı an ejderhası göründü ve bu 
emindi. meğe cesaret edemiyeceg" ini sefer görülmekle kalmadı 

Kendi kendine diyordu ki: bildirmemi rica etti. öldürüldü. 

- T olbiyak henüz beni Bahor hakimi: Bu yılanı askerler mavzerle 
görmedi. Benim kendisine - Sizi ve güzel kadını bir öldurdüler. Leşi temizlenecek, 
bakmakta olduğumu görmüş müddet göremiyeceğimden çok doldurulacak ve Rio hayvanat 
olsa idi, yanındaki kadınla müteessirim. Osilvan ailesinin müzesine konacak. 
herhalde bu kadar sıkı fıkı tahkikatına gelince, acaba Askerler, denizden 36 met-
görüşmezdi. Şüphesiz ki, bu daha çok uzun sürecek mi? re uzunlukta 80 santimetre 
kadınla miras mes'elesini gö- Diye sordu. Tolbiyak Bahor kalınlığında bir yılanın çıktığı 
rüşüyor. Bu kadın herhalde hakiminin bu sualine derhal . nı görünce öyle korkmuşlar 
Tolbiyak'ın şeriki cürmüdür. cevap verdi: ki: Hayvanı vurduktan sonra 

Çok geçmeden perde ine· - Hayır; avdetimde her ağaçlara tırmanmışlar ve 24 
k T ıb . k b · iş bitecektir. l ce ve o ıya emm ya- saat eşinin yanına yaklaşa-

nıma gelecek; bakalım miras - Öyle ise avdetinizde mamışlar. 

Berlin Türk ticaret odası 
tarafından alakadarlara gön
derilen bir raporda, kuru 
üzüm mahsulünün Almanya 
piyasalarındaki vaziyeti hak
kında şu malümat verilmek
tedir: 

Hamburg kuru üzüm piya
sası , rapor haftası içinde nor
mal ve hatta memnuniyete 
değer bir surette inkişaf et
miştir. Şöyleki Hamburg'da 
mevcut veya yolda bulunan 
mallar üzerinden muameleler 
mevsime nisbetle normalın 
fe-..kinde tahmin edilmektedir. 
Ancak bu satışları temin için 

mal sahiplerinin fiatlarda ha
fif bazı tenzilat yaptıklan ha
ber veriliyor. Şöylcki, sozu 

geçen mallar için elde edilen 
fiatlar gene 1935 mahsulün
den olmak üzere derhal yük
leme şart ile fzmir' den istenen 
fiatların biraz a~ağısında bu
lunmuştur. 

1936 rekoltesine gelince, 
bu üzümler üzerinden dahi 
işlere devam edildiği bildiril
mektedir. Ancak bazı ilgilile-

mes' elesi için neler söyleye- kendisini alıp beraberce ge- ~---------~·--·--~-----------
cek; Osilvan ailesinin son ve lirsiniz. 
yegane varisinin bulunduğunu - Yahut ta onu size gön-
söyleyecek olursa, bunu bana deririm. M. Holç tuhaf bir 
tanıtmasını rica edeceğim, adamdır. Müşterilerile görü-

Almanya lktısat nazırı 
Şahtın beyanatı ______ ... ______ _ 

sonra da Mart'1 Kambremer şürken, yanında kimsenin bu· 
ile Terez'in varis olduklarını lunmasını istemez. Esasen ya· 
meydana çıkarmak fazım ge- rın sabah izin işiniz için Pa-
lip gelmediğini düşüneceğim. ris'ten dışarı gidecektir. 

Şaht, Alman'ya'nın iktısadi vaziyeti 
haf aza edildi ve yükseldi diyor 

mu-

Bilakis Holç'un keşfinden 
henüz bir netice hasıl olma- - Demek oluyorki binba-

dığmı ve işin daha birkaç gün 
gecikeceğini bildirirse, vaziyet 
kendiliğinden anlaşılacak, 
ben de lazım geldiği veçhile 
hareket edeceğim. 

Bu sırada Piyedoş efendisi
nin yanına yaklaştı. Orkestra
nın gürültüsünden istifade 
ederek kimseye duyurmadan 
dedi ki: 

- Belki de yeni havadis 
~lacağız. Demin tiyatroya ge· 
lirken kömürcü ile karısı bizi 
takib ettiler. Size bir şeyler 
söylemek istedikleri aşikardı. 

- Tiyatro kapısında bulu
nup bulunmadıklarını anlama
lıyız. 

- Ne yapacağız? 
- Otele döneriz. Sen bil-

ihara tebdili kıyafet ederek 
sokağa çıkar, <lnlarla görüşür-
sün . 

- Bunun imkanı yoktur. 

Çünkü sabahleyin otele girmem 
nazarıdikkati celbedebilir. 

- Sus! Tolbiyak bize bakı
or. Konuştuğumuzu görmesin. 

Bunun üzerine Piyedo~ iki 
adım geri çekilerek, sükiit etti 
ve sahneyi seyre daldı. 

Tolbiyak, elindeki çifte dür
bünü tiyatronun her cihetinde 
gezdirdikten sonra, nihayet 
Hind'li Prens'i locasında gör
müş ve kemali ihtiramla selam 
lamıştı. Hindli Prens, Tolbi
yak' ın yanındaki ğüzel kadına 
bir dirsek vurduğunun farkına 
ıarmış ve her ikisini de hür· 

etle selamhyarak] muzikayı 
dinltmeğe koyulmuştu . 

Bir iki dakika sonra loca 
kapısı açılınca, Tolbi~ak ihti
ramkirane bir vaziyetle içeri 
girdi ve kendisine gösterilen 

şının son hafidi Fransa' da 

değil, ecnebi memlekette bu

lunuyor. 

- Burasını bilmem. Zira 
M. Holç bana kat'i birşey 

söylememişti. Zaten kendisi 

hep kaydı ihtiyatla söz söy- · 

ler. Fakat varisi Fransa

da aramak daha iyi ola

olacağım müteaddit defalar 
söylemişti . 

Opera heyecanlı yerinde ol
duğundan daha fazla ğörüşe 
ınemişler ve T olbiyak, Prense 
veda ederek locadan ayrılmış 
idi. Bahor hakimi, Tolbiyak'm 
hareketini takip için başını 
uzattığı zaman, madam Ara
bellanın da yerinde bulunma· 
dığını gördü. 

Bu iki şahsın bu suretle 
alelacele tiyatro salonundan 
çıkmaları, baba Anri'yi meraka 
düşürmüştü. Demek ki T olbi
yak, mahza M. Holç'un tahar
riyatmı tehir edeceğini bildir
mek için tiyatroya gelmişti. 
Bahor hakimi bir müddet dü
şündü, sonra birdenbire geriye 
dönerek: 

- Piyedoş, haydi gidelim. 
Tehlikede bulunup la bizim 
muavenetimize muhtaç olan 
adamlar var. Kendilerini bek
letmiyelim! 

Dedi. Piyedoş; esasen ti
yatrodan çıkmak arzusunda 
olduğundan, efendisinin tekli
fini memnuniyetle kabul etti. 
Hind'li prens önde, uşak ar
kada merdivenleri inerek so
kağa çıktılar ve bir iki da
kika sonra da otele girdiler. 

Baba Anri, Piyedoş'a de-
diki: 

- Arlca~ı var . 

Almanya lktısat nazırı 
doktor Şaht 

Alman İktısat nazırı doktor , 
Şaht cenubi Afrika birliği 
limanlarma Alman bayrağını 

götürecek olan Pretoria vapu
runun açılma töreninde bir 
nutuk söylemiştir. 

Cenubi Afrika, Almanya'nın 
mübadele usulü ticaretinde en 
iyi neticeyi veren memle
kettir. 

Doktor Şaht Paris-Soir ga
zetesinin Berlin muhabirine 
beyanatta bulunmuş, nutkunun 
şu parçasını okumuştur: 

Britanya imparatorluğunun 
bütün memleketleri ile yap
tığım mal mübadelesi her iki 
taraf için de faideli olmuştur. 
Daha bugünden Almanya ce
nubi Afrika birliğininin en 
iyi müşterisidır. 

Altın ihracatı hariç tutu
lursa Almanya cenubi Afrika 
ihracatının % 14 ünü çeker. 
Bu suretle,l 0o 24 ünü çeken 
lngiltere'den sonra ikinci ola
rak gelir.I,, 

Muhabirin, Almanya'nın ik
tisadi hayatını bu mübr.dcle 
usulü ile muhafaza ettiği mü
taleasına Doktor Şaht şu ce· 
vabı veriyor: 

"Evet, doğru. Almanyanın 
iktısadi hayatı muhafaz edil
di ve hatta bu hayat yüksel-

di. Halkımızın disiplini ve fa
ziletleri buna tek amil olmuş
tur. Fakat endişelerimin kal
madığını zannetmeyin. Sıkı 
tedbirleri de bırakcak değilim 

Hariç memleketlerde, para 

kullanmadan, yalnız mal mü
badele ederek yaşıyabilmenin 
büyük bir meharet olduğunu 
söylerler. Bu o kadar güç 
birşey değildir. Fakat bir 
ideal edinilecek birşey olmak
tan da çok uzaktır. 

/Devamı 4 üncü sahifede J ... 
BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

rin Türkiye' ce fiatlerin tesbiti 
dolayısile şimdilik bir derece 
çekingen davranmak niyetinde 
oldukları da haber verilmek
tedir. Yeni rekolte üzerinden 
satışların miktarı hakkında 
birbirinden ayrı tahminler ya
pılmaktadır. Fakat tahminlerin 
büyük bir kısmı 1936 üzüm
leri üzerinden aktolunan mu
kavelelerin oldukça külliyetli 
sayılacak miktarları ihtiva 
eyledikleri merkezindedir. 

Son haftalar için fiat bakı
mından dikkate değer bir va
ziyet, Türkiye' ce tesbit edilen · 
fiyatların tekmil üzüm tiple
rine teşmil edilmiş olmaması
dır. Büyük taneli üzümlerin fi. 
atı tesbit edilmişken, küçük 
tanelilerin fiatı serbest bırakıl
mıştır. f lgililerin kanaatine göre 
bu suretle fiat bakımından 
bazı kaçamaklar yapılmaya el
verişli bir kapı açık bırakıl
mıştır. Yani küçük taneli tip
lerin fiatlarının gelişi güzel 
tesbiti doğrudan doğruya ilgi
lilere bırakılmakla, büyük ta-

nelilcrin yerine küçiik taneli 
üzümlerin daha çok istenmesi 
bayağı teşvik olunmuştur. Bu 
itibarla küçük tandi kuru üzüm
lerin fiatları mes 'elesinin dahi 
ilgili Türk makamlarınca tet
kiki tavsiyeye 'şayan görülmek
tedir . 

Rapor haftası iç.inde eski 
ve yeni üzümler için 100 kilo 
cif Haburg lzmir' den istenen 
fiatleri aşağıda gösteriyor(]z: 

1935 İzmir üzümleri; derhal 
yükleme şartile: 

No. Kuruş 
7 Extrissima Karaburun 12,75 
8 Kiup Karaburun 13,25 
9 Auslese Karaburun 14,00 

10 Nec Plus Ultra 15,50 
11 Exelsior 18,50 

1936 İzmir üzümleri; Ey
lül-Jllcteşrin zarfında yüklemek 
şartile: 
No. Kuruş 
7 Extrissima Karaburun 13,00 
8 Kiup Karaburun 14,00 
9 Auslese Karaburun 15,00 

10 Nec Plus Ultra 17,50 
11 Exelsior 20,00 . .............. _. ______ - -

Hindistan'da garip bir 
tenasuh hadisesi 

------------~·~~---------

9 y<ışında bir çocuk, 925 te ölen 
bir kadın olduğunu söylüyor 

·-· Çocuk, eski kocasını, ailesini ve ço
cuğunu derhal tanımıs ve bunların 

~ 

yanına gitmek istemiştir! 
Londra'da münteşir Mor- ı adamları derhal tanımıştır. 

ning Post gazetesinden ter- Sonra birgün ansızın eski 
cüme edilmiştir: kocası da Dclhiye gefmiş ve 

Delhide büyük doktorlar- biç haber vermeden kızın evine 
dan ve alimlerden mürekkep gitmiştir. Çocuk bu adamı 
bir komişyon çok garip bir görür görmez, boynuna atıl· 
tenasüh hadisesinin tetkikine mış ve: 
memur edilmiştir. - Kocam beni almağa 

Mevzuu bahsolan şahıs , geldi .. 
Şanli Devi adında; dokuz Diye coşkuu bir sevinç iz· 
yaşında ve mütemadiyen ebe- har etmiştir . 
veynine eski hayatından bah- Bundan sonra, ilk hayatında 
seden bir kızdır. dünyaya getirdiğini· söylediği 

Delhide doğan bu kız ço- çocuğunu dal görmüş ve dcr-
cuğu sık sık, bir elbise tüc- hal tanımıştır. 
carı olan eski kocasın gör- Şanti Devi ilk hayatı üze· 
ınek ıçın Mutraya gitmek rine daha birçok tafsilat ver· 
arwsunu izhar ediyordu. miş ve söylediği doğru çık· 

Çocuk o kadar israr ediyor mıştıı. 
ki, nihayet ana ve babası bu Söylediğine göre ilk defa 
hususta lazım gelen yerlere 1902 de doğmuş ve kendisine 
müracaat etmek suretile ma- Lüdgi adı verilmişti. Oğlu da 
lumat almışlar ve kızın söyle- 1925 te dünyaya gelmiştir. 
diklerinin doğru olduğunu Ve kendisi 1925 te Agrada 
görmüşlerd ir. ölmüştür 

Eski kocası olduğunu söy- Bu haberler bütün Delhiyi 
lediği adamın akrabaları Del- hatta Hindistanı biiyük bir 
hiye gelmiş kız çocuğu /Devamı 4 üncü sahifede 

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 mcnsu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

-



--=;.~!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİiiiimj;ii; (Ulusal Birlik) ' ===== .• ~,-;----~~v-:--~~~F~--1-1-----------
AvE 1 Neferin patatesleri 1 N- • rate i Sper-

~81.5 de, büyük bir muha· 
Ctıın arefesinde, Napolyon 
~.aPart, Mareşal Bertiye ile 
t ılcte kıyafetlerini değiştire· 
h asker arasında geziyorken, 

.u afaza alayı efradı arasında 
~neferin patates kızartmakta 
Uğunu gördü. Ve Mareşala: 
~· Bu patatesleri çok be
. ırn, bunlardan bir tane· 
1 olsun bana satar mı?. 
~nuz bakalım. Dedi. 
d akat bir diplomattan zi
e sert bir asker idi. An· 

/1~ığına göre askerden pa
Csı sertlikle istemiş olacak 

·{'efor bir patatesi 20 franga 
e Vermeğe razı olmadı. Ve: 
~ Sizin .paranız b?na lazım 
lk.' Dedı. Yarınkı harpte 

1
1 de öleceğim, bunun için 

narda b' . . b" t n ır tanesını ır 

;:a .satmaktan ise, tatlı tatlı 
N eğı tercih ederimi. 
J> ~olyon tuhaf bir hisse 
rı 1d r~k bu neferler doğru-

W. F. H. Van co VapurAcen-
Der Zee tası - Ya.. Sen misin? Evet 

hatırlıyorum. Şimdi sen de be
nimle beraber sarayda akşam 
yemeğini yiyeceksin. Bu senin 
hakkmdırl 

& Co. RoY AL NEERLANoAıs 
DEUTSCH LEVANTE LINIE 

Ve, mabeyncilere de neferin 
karnının doyurulmasını emret
ti. Fakat zeki nefer bu emrı 
vakiden kurtulmak için: 

"ANGORA,, vapuru 20 
temmuzda bekleniyor, 25 tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. - Bir askerin şerefi hiz

metçilerle yemek yemeğe mii
saade etmez. Haşmetmeap 
beni kendisile yemeğe davet 
etmiş idi; Ben de sözlerine 
itimad ederek geldim. Dedi. 

- Pek doğru. Kendisine 
yanımda yer veriniz! 

Nefer gene durdu. 
- Ne duruyorsun ya? 
- Haşmetmeab. Bir nefer 

hiçbir vakit imparatorun res· 
mi sofrasında yemek yiyemez! 

Napolyon güldü ve: 
- Anladım. Anladım. Seni 

mülazim yapıyorum ve bir 
de nişan veriyorum. Haydi 

"ACHAIA" vapuru 31 tem-
muzda bekleniyor, HAM-
BURG ANVERS'ten yük 
boşaltacaktır. 

"CHfOS,, vapuru 10 ağus
tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 

ı " EXMISTER " vapuru 31 
temmuzda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

KUMPANYASI 
··VULGANUS,. vapuru 13 

temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yiik alacaktır . 

"CERES" vapuru 27 tem
muzda gelip 1 ağustosta 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND" motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 

2 ve 20 komprımelık ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

d
. ogruya pazarlığa girişmek 
ı· 

k ~u kadar naza lüzum 
d · .. Bır patatesin ne değeri 
I Ugunu bir de sen söyle ba
ını .. dedi. Bütün gün hiçbir 

yanıma otur artık! Dedi. 
Asker teşekkür etti, ve bir 

selam verdikten sonra. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST COPENHAGE, DANTZIG, ,---••:.--------=-----• GDYNIA, OSLO, GOTE- ' 
- Yaşasın imparator!. 

Diye bağırdı ve imparatorun 
yanına oturarak bir mülazim 
sıfatile yemeğini yedi. 

" DUROSTOR ,, vapuru 1 
ağustosta bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 

BURG ve ISKHNDINAVYA lzmir Yün Mensucatı .~ 
lima~~~i~ü~~~~:~~ıı,. Türk A. ·şirketinin 1 

t, 
Yemedim, karnım pek 

....... lrnkanı yok. Benim de 
ataırn aç, iştahım yerindedir. 
· leslerin hepsini de ben 

işte! 1815 te iyi satmak 
san'atına vakıf olduktan son· 
ra, bir patatesin kıymeti bu 
idil 

ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 

"ALBA-JULYA,, vapuru 30 LlaJk k f b •k 
lemmuzda gelip 1 ağustosta r-.1 apınar umaş a rı ası 

Ycce"· 
ıtı &ırn. Hem ... Ben sizi ta· 

1>'or muyum sanki?. 
;k'! a öyle mi ?, O halde 

ırnim? .. ....... s· 
Ctl ıze " küçük Kapural " 

Vedi Fikret 

~---------------Yeni bir altın 
madeni 

Ural mıntakasında Sverd-er değ") "? 
....._ O ı mı· lovsk civarında bir ırmak 

1 
halde.. Madem ki beni }'o altında, altın madenciliğinde 

i" . rsun, artık bir patates " ın t pekaz görülen bir tarzda, bir a etme ....... s· . . maden kuyusu kazılmıştır. 
Şc ıı ımparatorsunuz. Bana Bu kuyu vasıtasile, son za· 

rı ltılmağı emrediniz, ar· 
~ lııdan ala olarak kendimi manlarda keşfedilmiş olan 
..,c ta altını fazla madeni işletile-
llıc ~ rım, fakat patatesle· cektir. 
, P r~ş~ayınız. -----------
tl ekala. Beni yemeğe da- Kiralık eV 
'ıtı e~~cz misin? Bu akşam 
:g~ beraber yiyelim. Göztepede tramvay caddesine 
ttla. u olur işte! fakat şu yakın ve elektrik tesisatını 
ttıa • Paris' e döndüğümüz havi beş odalı kullanışlı bir 
~ /

1 ben de sizinle beraber ev kiralıktır. Tutmak istiyen
alı"ernek hakkına malik ol· ler gazetemiz idare memuru 

ıırn 

. ' Pek" IA p . , . Hüsameddine müracaatları. 
ır L_ a a.. arJs te senı 

dcı;~7arn yemeğine davet O livİer 
~efe · 

•• ve şu-
~ ttı tın bu serbestliğinden 

rekası Limited ak cınnun olan imparator, 

~llınd~ın y~meğini ~eferin vapur acentası 
•tlikt Yedı ve Bertıye ile 

rı~ çadırına döndüğü Cendeli Han Birinci kor-
' B don. Tel. 2443 

bcıı2i u nefer, iyi bir askere · 
Yort Dedi. 

~iki * *• 
'1-is't ay sonra, Napolyon 
t~~ c meşhur Tüiyyeri sara· 
it he bulunuyordu. Güzide 

~tltıışrct imparatorun etrafını 
~ 1

' Tam yemek yene· 
1-l Sltad b" <>t t a, ır neferin impa· 
\oclli ttafından yemeğe da-
·~ O d Uğu .. l" k ıa ~· nu soy ıycre sa-
\o~tcli!cı tnı ek istediğini haber 
~ t, 

•Poı 

Not: Vurut tarihleri ve va-
purlann isimleri üzerine deği· 
şikliklerden mesuliyct kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
" GRODNO ,, vapuru 25 

haziranda beklenmekle olup 
LONDRA, HUL için yük 
alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 

, ı:ı. Yon: 
,, oır k için yük alacaktır. 

için yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

.. BUDAPEST,, motörü 28 
temmuzda bekleniyor, f SKEN
DERİYE için yük alacaktı. 

"DUNA,, molörü danub 

PiRE, MALTA, MARSILY A 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez . 
Daha fazla tafsilat almak için 
ikinci Kordonda Tahmil ve 
Tahliye binası arkasında FRA
TELLI SPERCO accntasına 
müracaat edilmesi rica ôlunur. 

limanları için yük almak üzere -7 ağustosa doğru beklenil-

Telefon: 2004/2005/2663 

Doktor -1 
Ali Agilı 1 

mektedir. 
"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri- 1 Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 1 
şilmez.,, I 

Birinci Kordon, telefoon kinci Beyler Sokağı No. 68 

No. 2007 _ 200g , .. __ T•e•le•fo•n-•34•5•2--
1
• 

Satılık ve kiralık 
Ucuz evler 

Park ve hastahane arasında 
Damlacık cadde-sinde 34 ve 
70/1 numaralı evler gayet 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. 
Taliplerin öğleden sonra Ko
nak yanında Hacı Sadullah 
otelinde Bay Şevkct'c mü· 
racaatları. 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 
ve b· a ınız girsin! Dedi. 

ta., ır f "DRAGO" vapuru Temmuz • . ttı_ . ne er teklif siz bir 
')~ck.11'llparatoıa doğru iler· ortalarında LONDRA, HUL SWENSEA'dan gelip yük çı- . 
' Lı ve ANVERS'ten gelip yük karacaktır. 

ııı,.,, 1 'larp 
~ ··• c bir meydanında be· çıkaracak ve ayni zamanda DEUTSCHE LEVANTE-LINIE >' 

~ • 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMiR Oğlu 

- ..1 

'o11 ıu ıı , 
~~llİti akşam patates ye- LONDRA, ve HUL için yük "SOFIA" vapuru 25 Hazi- '~ / 
~~lttıi ? hatırlıyor musunuz alacaktır. randa HAMBURG, ve BRE- J. \f ? -

1)c " LES81AN " vapuru 15 MEN'den gelip yük çıkara- t.lr r .Z,. ' 1 l 
Sor: Temmuzda LIVERPOOL ve caktır. 

1

' · • ırCJ()I : ~-::__.:__ rı.•ı 
,_ 'N _. "+w 

\it)• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz b~r müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk, böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Merkezi Avrupada Sovyet ve F ran-
sız aleyhtarı bir blok teşekkül etti 

~-------

Yugoslavya'nın da bu bloka girecegi ısrarla söyleniyor. 
Almanya, lngiltere'ye bir nota vererek müstem

lekelerin yeniden tevziini istedi 
Paris 30 (Radyo) - Prağdan gelen en son haberlere göre, 

Hitler'in, Sovyet Rusya'dan ayrılmak şartile teklif ettiği on 
senelik ademi tecaviiz misakı, Çekoslovakya' da ikilik doğur
muştur. Devlet adamlarından bir kısmı bu teklifi kabul etmek 
ve bir kısmı da Sovyetlerden ayrılmamak istemektedirler. 

M. Hitler'in bu teklifi, Paris ve Moskova'da heyecan uyan-

lavya'nın da Alman · İtalyan blokuna gireceğinde ısrar ediyor· 
lar. 

Paris 30 (Hususi) - Ôvr gazetesinin Londra' dan istihbar 
eylediğine göre, Alman hükumeti, müstemleke arazisinin yeni
den tevzii için f ngiltere hükumetine bir nota vermiştir. Hitle

rin bu notası, Fransız siyasi mahfellerinde endişe uyandırmıştır 
dırmıştır. 

Merkezi Avrupa'da, Fransa ve Sovyet Rusya aleyhtarı blokun Paris 30 (Radyo)- Londra'dan verilen haberlerde, lngil-
Çekoslovakya'yı da müttefik olarak alması, bu bloku kuvvet- tere Müstemlekat Nazırının Almanya'ya Afrika' da arazi veril-
lendirecektir. Alman gazetelerinin Belgrad muhabirleri, Yugos- mesi için gizli bir plan hazırladığı bildiriliyor. 

............... --4-~-----
Dünya sporcular. Ber-

lin' de toplanıyor 
----------~---·~---------Olimpiyatlar baŞiamak Üzere, 

meş'ale Berfin yolunda 
Bcrlin, 29 (Radyo}- Olim- Viyana, 29 (Radyo}-Olim-

piyada iştirak edecek atletle- pik meş'alesi bugün Macarlar 
rin son grupları da gelmek- tarafından saat 14,30 daAvus-
tedir. Bugün Malta ve İsviç- turya atletlerine teslim edil-

re'ye mensup iki grup gel- mv~ş ve 'dbu bakkşlam sakat dl.9 da 
. . ıyana a e enme te ır. 

m~7tır. Bu akşam 207 atletten Berlin, 29 ( Radyo ) _ fki 
murekkep Fransız grubu bek- .. ı·t l ti t. B ı· • ı . yuz a yan a e ı er ın e vası 
lenmektedır. olmuş ve Alman'lar tarafından 

Peşte, 29 (Radyo) - Dün karşılanmışlardır. 
saat 18 de olimpik meş'alesi Ak it I 'I b. · 
son Yugoslav atletinden ilk f t ·ş~~ . ; yan ara ır zıya-
Macar atletine teslim edilmiş e verı mış ır. 
ve 20,5 te Peşte'ye vasıl ol- Bükreş, 29 (Radyo) -:-- R~-
muştur. manya sporcuları bugun mı-

Bu münasebetle Buda-Peş- ralay Dombrovski'nin riyase-
te'de büyük spor şenlikleri tinde Berlin'e hareket etmiştir. 
yapılmıştır. Paris, 29 (Radyo) - Ber· 

Saat 22 de meş'ale garba lin Olimpiyatına iştirak ede-
ve Avusturya hudutlarına doğ- cek sporculardan bir grup bu 
ru hareket etmiştir. gün Berlin' e hareket etmiştif. 

---------~-·----------'---

Şe h iti erde bir kereste 
fabrikası yandı 

-------~·~----------
Fabrikanın deposunda üzüm kurumunun 

35 bin liralık kerestesi bulunuyordu 
Dün saat 12,45 de şehitler maz, dün hadise yerine gide-

caddesinde mütevelli oğlu rek tahkikata başlamıştır. Yan-
Mehmed' e ait kereste ve kutu gının, motorun ekzoz borusu-
fabrikası, motör dairesinden na yakın bir yerde bulunan 
çıkan yangın neticesinde tı:ı- talaşların ateş almasından çık-

mamen yanmıştır. tığı anlaşılmıştır. Hatta, rüz-
ltfaiye derhal yetişmiş ve garın sevkile uçan bir kağıt 

yangın çıkabilecek bütün ev parçasının; ekıoz borusunun 
ve diğer binaları sıkı bir kon· daimi surette kızıl bir halde 
trol altına almıştır. 

Yanan kereste fabrikasında 
150 metre mik'abı mamul ve 
gayri mamul kereste vardı. 
Bunlar tamamen yandıktan 
başka makine dairesi de ta
ınamile yanmıştır. Yangın, 
fabrika ittisalindeki (Tariş) 

üzüm kurumuna aid ve içinde 
35,000 lira değerinde kutuluk 
kereste bulunan depoya da 
sirayet etmiş · ve buradaki ke
restelerden bir kısmı yanmış
tır. itfaiyenin, mebzul su sık
ınası sayesinde depoda yan-
gının genişlemesinin önüne geç
çilmiş ve kerestelerin çoğu 

kurtarılmı$tır. 
Üzüm korumuna ait depoda 

5000 lira değerinde kereste 
yanmış ve hasara uğramıştır. 

Adliyece yangın tahkikatına 
derhal el konmuş ve müddei 
umumi muavini Mümtaz Yıl· 

duran kısmına çarparak ateş 
aldığı, yanarak yere düştüğü 

ve talaşları da tutuşturduğu 
söyleniyor. 

Yanan fabrika binası 7000 
liraya, makina dairesi 9000 
liraya, içindeki keresteler de 
10,000 liraya Abdi Vehbi si
gorta şirketine sigortalı idi. 
Üzüm kurumuna aid kereste
ler ve deponun ise '70,000 li
raya sigortalı olduğu söyle-
nıyor. 

Dün akşagı geç vakte ka
dar üzüm kurumuna aid de
podaki kerestelerin tahliyesi 
için çalışılmış ve ayni zamanda 
yangın'n söndürülmesi faaliye
tine de de"am olunmuştur. 

Adliye, motörün faaliyette 
bulunmadığını da tesbit etmiş
tir. Yangından mütevellid zarar 
miktarı ellibin liraya yakın tah
min ediliyor. 

Avam kamarasında müzakereler 

Almanya durmadan 
tahkimat yapıyor! 

·--------
M. Eden birçok sualleri 

cevapsız bıraktı 
Londra 30 (Radyo)- Başba- bir münakaşa olmuştur. Lord 

kan Baldvin, dün toplanan Eden, saylavın suallerine- cevap 
Avam kamarasında bir söylev vermemiştir. 
vermiş ve bazı devletlerin, Saylav Mander ise, Alman-
yekdiğerlerile olan münasebet- ya ile Avusturya arasında hu-
lerinde mevcut vaziyetin, bey- sule gelen anlaşma hakkında 
nelmilel istikrara mani oldu- Edenden izahat istemiştir. Eden 
ğunu söylemiştir. 

buna dair de birşay söyleme
Hariciye Nazırı Lord Eden 

miştir. 
de, Almanların Elikoland ada- Sir Samoel Hoar da, hüku· 
sında yaptıklari istihkamlardan metin yapmak istediği yeni 
bahsetmiş \"e bu sırada Al- zırhlılar hakkında söz söylemiş, 
manya'ya bu mes'ele için bir tersanelerin son zamanlarda 
iti;azda bulunulamıyacağını işlerini küçülttüklerini ve bun-
bildirmiştir . dan dolayı, hükumetin tersa-

Eden 'in söyledikleri, saylav nelerle ona göre bir mukavele 
Sir Vilyam Damton'un muha- akdetmek üzere bulunduğunu 
lef etine sebebiyet vermiş ve söylemiştir . -----·------...... ·~···--ı~--~-----~ 
Torbalı'da 
Yıldırımdan bir 

kisi öldü 
~ 

Torbalı 'kazası civarına şid
detli yağmur düşmüştür. O sı-

rada harmanda çalşan ve yağ
murdan sakınmak için bir ağaç 
altına gizlenen Eğirdir'li Kara 
Halil oğullarından Mehmcd 
oğlu Mustafa düşen yıldırım-

dan ölmüştür. Mustafa, Tor
balı' da bakkal Muzaffer'in ya-

nında bedel olarak çalışmak-

taydı. f,\dliyece yapılan tahki
kat neticesinde defnine ruhsat 
verllmiştir. 

Dolandırıcdık 
İkiçeşmclikte Kirpi soka

ğında bir dolandırıcılık vak'ası 
olmuştur. Ahmed oğlu Maci
din evine giden ve başında 

su kumpanyası memurlarına 

mahsus şapka bulunan bir 
şahıs, kendisinin su şirketi 

memurlarından olduğunu ve 
su saatını muayene edeceğini 
söylemiştir. Saatı muayene et
tikten sonra: 

- Bu saat bozulmuş, ta
miri için bir lira vereceksiniz. 
Demiştir. Macid, bozukluk ol
madığından bozdurmak ve 
üzerini iade etmek üzere bir 
beş liralık vermiş ve parayı 
alan şahıs, bir daha görün· 
memiştir. Zabıtaca dolandmcı 

aranmaktadır. 

Fenni hata 
yokmuş 

Dünkü nüshamızda Karşı
yaka' da Zeyneb namında bir 
kadının vaz'ı hamlindc, doktor 
Kazım Kara Ali'nin tatbik 
ettiği forsepsi de fenni hata 
vukubuldtJğu ve neticede, ka
dının ve doğan yavrusunun 
öldüğü hakkında adliyeye bir 
şikayet vukubulmuştu. 

Dün adliyece yaptırılan 
atopside, netice; bu iddianın 
tamamile hilafına çıkmıştır. 
Yani, kadının doğum esna· 
sındaki ameliye tatbikatından 
ölmediği anlaşılmıştır. Vefat, 
doğrudan doğruya başka has
tAlık ve şebeplerle alakadardır. 

Baldvin 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 

Siyasi mahafil muhalefetin 
hükumetin ataletile başvekilin 
enerjiden mahrumiyetini sık 
sık tenkit eylemiş olduğunu 
hatırlatmaktadır. 

Eğer M. Baldvin önümüz
deki aylar için Londra' dan 
uzaklaşmış bulunsa ihtimal 
muhalefet hücumları da daha 
artıracaktır. 

Titülesko izinli 
Bükreş, 30 {Radyo) - M. 

Titülesko mezun olduğundan 
kariciye nezareti, başbakan 
M. Tataresko taratından de
ruhte ~edilmiştir. 

. - . 
I ş bankası I zmir şu-

besi müdürü oldu 
f ş bankası iz mir şubesi 

müdürlüğüne, Bursa şubesi 
müdürü Haki tayin edilmiştir. 

Bankanın ş,.hrimiz şubesi 
müdür vekili bulunan Osman
da, Samsun şubesi müdürlii
ğüne tayin edilmi~tir. 

Milislerle asiler gö .. 
ğüs göğüse çarpıştı 
/ Başlara/ı 1 inci sahi/ede J 

Asi general Mola'nm lspan
ya'yı ı.terk mecburiyetinde ka
lacağı anlaşılmaktadır. 

Sevil radyosunda bir asi 
general beyanatta bulunmuş, 
her tarafta zafer kazanıldığına 
söylemiş ve Madrid radyo· 
sunda verilen haberlerin tama· 
men asılsız olduğunu bildir
miştir. Bu general, Mola or
dularının üç güne kadar Mad
rid' e gireceğini haber vererek 
halkı sükuna ve asi orduya 
iltihaka davet eylemiştir. 

Paris 30 ( Radyo ) - Bu 
günlerde toplanacak olan 
Fransız parlamentosunda, is
panya' daki hadiseler için mü
nakaşalar olaca~ ve mütead
dit saylavlar tarafından hüku· 
mete istizah takrirleri verile· 
cektir. 

Mihrace 
Hindistan'ın Misor mihra 

Londra'ya İngiliz Kralını g 
meğe gelmiştir. Yakında J-1 

distan'da yeni bir kanunu e 
tatbikine başlanacak. O za 
İngiliz hükumetinin ona müh' 
bir rol vereceği söyleniyor. 

Misor mihracesi Hindistan 

en zengin mihracelerinden 
ridir. Servetinin 80 milyon 1 
giliz lirası olduğu söyleniyc 
Misor mmtakasının bütün ı 
ginliği onundur, bu ·havali 
ahali onu adeta bir Allah t 
nır. Mevsim iyi geçip mahs 
ler bereketli olunca onun er 
ayağını öpmeğe koşarlar. 

---- ···---
Çerkes Ete 

( Baştara/ı 1 inci sahif eJt 
türk Türkiyesinin kaydetti 
büyük zaferleri tebarüz ett' 
rek hala ·ve hala denaetler· 

den geri kalmıyan bu iki so 
serserısıne, intihardan b 
çareleri kalmadığını bildirnıt 
ve intihar eylemelerini ta\ISİ 
etmektedir. --······---

r
Teşekkür 

Almanya iktısat 
l.zırı Şaht'ın beyan 

( Baştara/ı 2 inci sahif ed1 

' Ben adeta bir seyyar 5'_1 

Kocam, kardeşimiz ve en iş· 
temiz Murad Germen'in acı 

kaybı do]ayısi]e yüksek ma
kamların gösterdikleri büyük 
alaka ve kadirşinaslığa ve 
gerek yazı ve tel ile, gerek 
bizzat ziyaretlerimize gelmek 
ve cenaze merasimine iştirak 
suretlerile yas ve kederimizi 
paylaşmış olan bütün muh
terem ve sevgili dostlarımıza 
derin minnettarlıklarımızı su
narız. Seniha Germen 

Mazhar ,, 
Nurullah Sümer 

----________ J 

Hindistan'da garip 
bir tenasuh hadisesi 
/ Baştara/ı 2 inci sahifede J 

heyecana düşürmüş ve yeni
den bir tecrübe yapmağa ka· 
rar verilmiştir. Bu ı karar üze
rince Şanti Devi Mutraya gö
türülmüştür. Kendisi orada 
istasyonda olan eski kocasının 
ailesini derhal tanımıştır. 

Bundan sonra kendisi bir 
arabaya konmuş ve gözleri 
bağlanmıştık. Bu şekilde kız 

çocuğu takib edilecek yolu 
mükemmel surette tarif etmiş 
hatta yolun üzerindeki abide
leri de birer birer söylemiştir. 
Nihayet bir yerde arabayı 
durdurmalarını söylemiş ve: 

- İşte evim buradır. De· 
miştir. Gözl~ri açıldığı zaman 
İçeriden çıkan bir ihtiyarı 
görünce: 

- İşte kayınbabam. Diye 
ilave etmiştir. 

Şanti Devi Lüdgiye çehre 
ve endam itibarile pek ben
zememekte ise de sesi ve ka-
rakteri tamamile ölen kadına 
müşabihtir. 

Bunlardan sonra eski koca 
d:ı bu kız çocuğunun ölen 
karısı olduğuna tamamiyle ka· 
naat getirmiş ve kendisini al
mak için babasına müracaat 
etmiştir. 

Şimdi eski koca bu ilmi ko
misyonun kararını beklemek
tedir. Bu suretle anası dokuz 
ve çocuğu 11 yaşında olacak
tır. . 

cıya döndüm. Tayyare 1 

Balkan memleketlerini dol 
yorm, şahsımda büyük 

kuvveti tem.sil ediyorum: M~ 
teri hazretleri. Bugünkü de 

de "Ben sizin her türlü 
lınızı almağa talibim ,, di 
bilecek bir müşteri bulrd 
nadirattandır. Hatta bu nı 

teri alacağı şeylere karşı 
vermiyecek bile olsa. 

"Bu usulün baza hic 

.. 

lenilmedik ve çok mes 

neticeleri vardır. Orta AvrtJ, 
ve Balkan devletleri bize 1 

tün, domuz ve hububat sat 
rak birçok· işlenmiş nıad 
alıyorlar. Bu suretle eskide' 
hiç akıllarından geçirmedik! 

yeni bir hayat yaşamağa 
lıyorlar. Biz de bazı madd( 

lerin bolluğu içinde '/ 
yoruz. 

İzmir birinci icra memur 
ğundan: ~ 

Salihlide Camii atik mab~ 
lesinde Ağrıdere sokağ'Jll 

oturmakta iken halen ikaf1let 
gahı meçhul Çapaklı k0Y' 

muallimi Ekrem tarafına: ~ 
Karınız Rıza kızı Saadet 

İzmir ikinci hukuk mahkeıtle' 
sinin 23/5/935 tarih ve ~ 

'il' 
esas 739 karar nuınarah 1

•
1
, 

mile küçük çocuğun1Jza ~e~,., 
mek üzere mahiye beş lı 
nafaka vermeğe mahkunı~ı.ııı~ 
işbu ilanın tarihi neşrııı~ 
itibaren onbeş gün zarfı r 
ödemeniz 13zımdır. Bu nı~ 
zarfında mukadder na.~ ' 
vermezseniz tetkik mercıı~dJe' 
veya temyiz veyahut ıa f' 
muhakeme yolile ait old" ti 
mahkemeden icranın geri b1 

jf' 
kılmasına dair bir karar gt r 
medikce cebri icra yapıla~~' 
ve gene bu müddet içıll" 
mal beyanında bulunman~ 
bulunmazsanız hapsile t _, 

olunacağırlız ve hakikata ~~ 
halif beyanda bulunurs' rJ 
hapsile cezalandırıla':81" İ 
icra emri makamına kaıfll 
mak üzere ilanen tebliğ ol 


