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İta[ yan gazeteleri 
Boğazları tahkime başla 
dığımızı yazıyorlar, faka 
asılsızdır. 
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bir mahiyet gösteriyordu: usyaya gide- ı Trakya Valileri, Şükrü Kaya'nın 5 2 M · ıı J cek muallimler başkanlığında toplandılar 
1 et, talya - Habeş ih- Ve~:ı~:r:~;e~tile~i:~ap~~;:;: Atatürk'ün Edirne' deki 

tl.laAfından mu··kemmel bı·r ~:::iı~~ik~:,a~::;:~~i"~,k:~ heykeli oraya dikilmiş 
muallim mektebinin bugünkü b • ' • 
!~rt!~r da?i~inde yerlerinin de- ır emnıyet anıtıdır. 

ders almış bulunuyor !;:i~'::~::~i~~~~~:,~~~"m~::Edirne yakınd~-pt_a_u_yadıra· 
tebının de Kız lısesine naklini k b• k•• • B muvafık görmüşler ve Vekalete ca ır oşemız olacaktır 

U sebepledir ki,azanın bir ÇOğU bundan SODra rapor vermişlerdir. Çünkü Kız 
hl•• t • k k A lisesi uzaktır. Gidip gelme ci· u ecavıze arşı as erı tedbirlerle ve eli birlik heti, aileleri düşündürmektedir. 
IJlukabeJe edilmesi Üzerinde ISrar gösterdiler 40 Türk m~~limi, Rusya'ya 

Uluslar sosyetesi içtima halinde ~ 

arasında bulunan İstefan gönderilerek Ctctkikat yaptır· 
tılacaktır. Vekalet, kız lisesi 

adında birinin intihara teşeb- müdürü Hilmi'ye gidip gitmi-
büs ettiği anlaşılmıştır. yeceğini sormuş, 0 da kabul 
(Devamı 4 üncü sahifede) ettiği cevabını vermiştir. 

--·~~--~~~~~-

Macar takımı 
Bugün Ankarada Demirspor 

takımı ile karşılaşacaktır 
Ankara, 4 (Hususi) - Milli 

takıma seçilmek üzere kampa 
alınan fudbolcuların ecnebi 
t&'y 'Y~Yı\i>ıı ·~~ ı'Tlaç· yapı&ga 
davet edilmiş ve bu maçların 
üçü de verilmişti. Misafir 
Macar takımı, Ankara mınta
kasile bir anlaşma yapmış ve 
derhal Ankara'ya hareket et-

mektedir. Bugün öğleden sonra 
Ankara gücü alanında Eskişe-
h. l 
ır ve orta Anadolu şampi· 

J t:uıııllı.ı.ua· oııu .. .ı ............. ~r 

kara şampiyonu Ankara gücü 
ile karşılaşacaktır. Misafir ta
kımın F enerbahçe ile yapacağı 
söylenen maç suya düşmüştür. 
Maçlar 4,5 de yapılacaktır. 

-------·~ ....... __.. _____ _ 
Habeş mes'elesi sona kaldı 

Edirne' den bir görünüş 
Edirne, 4 ( Hususi muha- hacir kardeşlerimizin iskanı 

birimizden ) - Dahiliye Ve· işlerini yakından tetkik etmiş 
kili ve genel parti sekreteri- müfettişliğe teşekkürlerini bil-
miz Şükrü Kaya, burada bü- d' · b d b ırmış, u ara a azı direk· 
yük tezahüratla karşılanmıştır. tifler vermiştir . 

lstikbaldr- Trakvn miif~ttisi \! ı:ı ... J J '"~ er, murettışhk muşavırterı, ıı.ıurı{\~~JSı.Y.-'lf11, ıu) Jf.\n•i•·utıda. 

müfrezeler, teşkilat mensup- tarzında ve Trakya'da tatbik 
lan, halk ve gençler tarafın· edilecek faaliyeti anlatmıştır. 
dan hararetle (karşılanmıştır. Bu meyanda Edirne'nin emni

Şükrü Kaya, her iş üzerin- yet abidesini açarak bir söy
de ayrı ayrı durmuş, Trakya· lev vermiştir. 
nın kalkınma faaliyetini, mu- f Devamı 4 üncü sahifede J 

~--~------·..,.._·~·~• ...... ı .. --~----~-

Cenevre 4 (Radyo) - Mil- dükleri fikirler bu merkezde· 
ler Cemiyeti assamblesi, bel· dir. Bu meyanda dikkate çar
ki de bugün zecri tedbirlerin pan nokta, bütün devJetlerin 
kaldırılması kararının verecek- uluslar sosyetesini kuvvetli tut
tir. Dünkü müzakere çok ha- mak ve binaenaleyh sulhü her 
raretli olmuştur. Görünüşe na· zaman muhafaza etmek husu
zaran zecri tedbirlerin kalkması sundaki kat'i arzularıdır. Bu 
artık bir emrivakidir. Çünkü hususta da, yalınız iktisadi de
Cenubi Afrika devletinden ğil, ayni zamanda askeri ted
başka zecri tedbirlerin faydası birler üzerinde durulmaktadır. 
olabileceğine kani devlet yok- Her hangi bir memleketin uğ
tur. Binaenaleyh bu tedbirle· rıyacağı tecavüz karşısında, 
rin kaldırılması muhakkaktır. hep beraber ve her tedbirde 
Fakat, bunu kaldırmak, hiçbir tam ir iştirak ile hareket edil· 
zaman Habeşistanın ilhakı de- mesi istenmektedir .. 

lngiltere'nin dikkati Şİm· Habe: harbı yenilen~cek mi? 

di Almanya'da ! Necaşı, Avrupa da para 

rnek olmıyacaktır. Bu hususta Fransa haric!ye 
Aşağı yukarı, bütün devlet· nazırı M. lvon Delboş'un 

ler murahhaslarının ileri sür- yaptığı beyanat çok mühimdir. 

Celal Bayar 
J zmir 'e gelecek. 

Celal Bayar 
Ankara, 3 ( Hususi muha· 

birimizden) - lktisad Vekili 
fel~l. Bayar, gelecek hafta 
Zmır e gidecek ve Çeşme 

Plajlarında istirahat edecektir. 

M. Delboş, Fransa'nın uluslar 
sosyetesine olan merbutiyet 
ve sadakatini bilhassa tebarüz 
ettirdikten sonra, mütecavizlere 
karşı tatbik edilecek siyasetin, 
kuvvetine, ve milletler arasın· 
daki tesanüdüne göremuvaffak 
olabileceğini söylemiş, Fran· 
sanın bu hususta kendisine 
düşen vazifeyi yapacağını bil
dirmiştir. 

Fransız nazırının nutku, 
çok manalı ve mühim görül
müş, assambledeki murahhas· 
lar tarafından hararetle alkış

lanmıştır. 
Müteakiben, reis M. Van

zeland, kuvvetli devletlerden 
herhangi birinin, zayıf bir 
devlete tecavüzünde ittihaz 
edilecek tedbirler hakkında 

iki proje mevcud olduğumu ve 
müzakere açacağını söylemiş 

celseyi 5 dakika tatil etmiş
tir. 

Tam bu sırada bir silah 
patlamış, koşuşmalar ve telaş 

olmuştur. Neticede dinleyiciler 

Almanya hem silihlanıyor hem 
de liste'ye cevab vermiyor 

Ren' de Alman askerler 
Istanbul 4 (Hususi) - Ha- manya, Avrupanın endişelerini 

beşistan mes'elesi, günün ha- teskin için halihazırda lsviçrede 

disesi olmaktan çıktıktan sonra yapılmakta olan bütün müza

lngiliz gazeteleri, henüz sual kerelerden çok daha büyük 
listesine cevap vermiyen ve bir iş yapabilir. 
mütemadiyen askeri hazırlık- Nev chronicle gazetesi de 

diyor ki : lar yapan Almanya 'nın vaziyeti 

ile alakadar olmağa başla· 
mışlardır. 

Deyli Telgraf diyor ki : 
- Bütün alakamız şimdi 

Almanya'ya müteveccih olma
lıdır. Almanya'nın listemize 
vereceği cevap büyük bir 
ehemmiyeti haiz olacaktır. Al· 

- Alman'lar lngiliz sµal 
listesine verecekleri cevap mü
temadiyen tehir edecek olur-
larsa büyük bir hata işlemiş 
olurlar. M. Eden Alman ceva-
bının Brüksel' de toplanacak 
Lokarno devletleri konferan· 
sından evvel kendisine gele
ceğini ümid etmektedir. 

bulmağa çalışıyor 
Fakat ümid azdır. Çünkü zecri 
tedbirler kaldırılmak üzeredir. 
İtalyan 'lar ateş püskürüyorlar 
lstanbul, 4 ( Hususi ) - 300 kilometre mesafededir. 

ltalyan gazeteleri, gerek İtal- (Devamı 4 üncü sahifede) 
yan gazetecilerin kovulması, 
gerekse Necaşi'ye assamblede 
söz hakkı verilmesinden do
ğan bir asabiyetle: 

- Nccaşi, Faşist aleyhtar-
larının öne sürdükleri bir 
kukladır. 

Şeklinde neşriyat yapmak· 
tadırlar. Habeş murahasları 
ise, cemiyet katibi umumisi 
M. Avenol'a bir nota ve bir 
muhtıra vererek, Habcşistan'ın 

muahedeye istinaden, Italya 
aleyhinde karar verilmesini, 
ayni zamanda kendisine 1 O 
milyon lngiliz lirası ikrazat 
yapılmasını istediğini bildir· 
mişlerdir. 

lstanbul 4 ( Hususi) - Ha
beşistanda Gore şehrinde bu
lunan yeni Habeş hükumetinin 
başında, İmparator' a vekaleten 
ayan meclisi reisi bulunmak
tadır. Habeş kuvvetlerini de 
maruf Ras lmru idare etmek· 
tedir. Burası Habeşistanın garp • m ıntakasıdır. Adis·Ababa'ya 

Avusturya
da salanat 

Şimdilik iade 
edilmiyecek 

Ista n bu 1, 4 
( Hususi ) -
Avusturya fe
deral matbuat 
bürosu şefinin 
s ö y le di ği ne 
göre, Habs· 
burg'ların sal
tanat maka· 
mına gelme-
1 eri günün 
mes' el esi de
ğildir. Başve· 

kil M. Şuş

nıng, Avus- M. Şuşning 
turya siyasetinin ne o~duğunu 
birçok defalar söylemiş ve 
Avrupa :hükumetlerine de bu 
siyasetin hiçbir zaman değiş
miyeceğini bild;rmiştir. 



• 
(Ulusal Birlik) • ' 

-•ı\ ltalyanın Avrp!-la ~a ~le 1- Dünyada Olup 
·~~~~~---. 1 geçirdiği yenı Somur- "•• Bite:,ter . 

Maça kızı ge : Arnavutluk.. ~:~~::~1.::~n ::ı:~!"y•-
Nakili KAM/ ORAL ı ~ - . -.- . · l pıştırırız, fakat çoğumu7. posta 

Cinai Romn - 163 - 111' Arnavutluktakı petrol ımtıyazı bır ita: pulunun ilk defa, .nasıl_ ve 

T B b A . . .1 . t. A vutlukta nereden çıktığını bılmeyız. Lüi'nin nişanlısı erez, a a nrı- yan şirketıne verı mış ır. rn? . . Bundan hemen hemen yüz 

nin oğlunu kurtarmak için çalış. petrol arama ve işletme ~ak~ı. şırk~tı~dı_~ yıl önce, lskoçya'da bir posta 
k ld ğun u lbi/i ordu Berlın, Parıs te tahsıl g~.rmuş sürücüsü arabasından atlıya-

ma ta o . ~ n . y in genç Arnavudlar rıza goster- rak, hanlardan birinde çalışan 
- Eyvah ki mahkumıyet 1 cek ~nr sebepk tem mediler. Kral Zogo da onlarla yoksul bir kızcağıza bir ~ek-.. .. " . . h • k . etse bıle gene ızını ona .. .. I k .. . . ıukmunu gıymış ve atta en '. . d z· bir oldu ve butun mem e et tup uzatıyor. Kızcagız ıçın 1

• • • ..d f 1 k azi vermek ıstemıyor u. ıra .
1 

l . k b " 1ısını mu a aa ey eme v · .. . . L'"'' . _ tek bir ses heyecanı e ça • bu mektubun değrı ço u-. . .. 1 . ' l b"le boyle bır vazıyet, uı nın na dl k A d b' d. esını uzer erme aıan ar ı . r d' F'lh • kandı: "Arnavu u rnavu · yüktü Zira, yabancı ır ı-
:>nu gurtarabilmek fikrinden ~usunu tedmlı.zkıyelmez ı. b

1
• ~ !arındır... ltalyan'ları Arna- yarda' olan erkek kardeşinden k · · D d. kıka e ı an ının ıgu-

vaz eçmıştır. e ı. ' M d L"' vudluk'ta istemiyoruz .. ,, gelmişti. H •y · h ı nah olduğuna a am o l k · · d 
- ayır annecıgım, ayu. K k d . d d ğ'l Fakat Arnavud u ' ıçın e Mektubu alıp birçok teşek· 

Hiç kimse böyle bir fikir der· b'ol nt ızık kere~e~dı~ eL.k:n ı ~~ bocaladıgy l plra sıkıntısına, k" l ttikten sonra sürücü, . . L.... . .. ı e az1cı anı ı ı. a ı 

1 
ur er e • 

meyan etmemıştır. -~ı yı ~u- yap~ın ki, hem mahkemenin Yugoslavya'dan çare bu a: kızdan iki şiling posta ücreti 
dafaa edenler de uzerlerıne h ""k .. h d, k insaf- mazdı. Bir taraftan bu maddı istiyor. 
aldıkları vazifeden ferağat et- u mlu vep :m c, ç~ fka·rı sıkıntı d"ığer taraftan ftalyan d ·k· 

. . . sız o an arıs umumı e • • , Zavallı kız, ömrün c ı ı mış değıllerdı_~· nın, haklı veya haksız tahas- ordularının · Habeşistan da şiling bir arada görmemişti. 
Madam Lo Kont acı bir sül etmiş bir kin ve husumeti Kral Ahmed Zogo Mussolini'nin de siyaset sa· Böyle büyük bir yekiın tutan 

tebessümle : ortada canlı bir suretle duru- Sı"doenka Dagblad isminde- hasında kazandıkları zaferler ücreti o verememiş mektubu - Kızım • Dedi - sen ne- d b A dl k hal a 
yor u. kı'. lsveç gazelesı·, Arnavutluk yeni ir rnavu u . - y d .. y. l 1 a ler sölüyorsun Allahaşkına? M d d'l · · k ima k l d ğ d Bu açma an, yurcgı sızıya, sız ıy 

a am, ı sızın açırı . İtalya mu··nasebatı hakkında_ ya ın aşmasını o ur u. k d 
Pederi bile artık onu kurta- M A ·• · k l l t f k I b ~ı sürücüye geri verme zorun a sını, . nrı nın o ay aş .. ır- yazdığı bir makalede diyor kı: se erki ya ın aşmanın al'i arı ramıyacağını anlamış ve orta- mış olduğu hakkında mud- . 

0 
kadar sıkı tutuldu ki, artık kalmıştı. 

d k b 1 f d hk Habeşistan'ın istilası yüziın- Kız, teessüründen avaz avaz an ay o muştur. deiumumi tara ın an .. ma e- den çıkan ş!ddetli münakaşa· Arnavudluğun hakiki sömür-
Güzel T erez dalgın bir med~ beyan . ol.u~an mut~leaya lar, bize lıalya'nın Avrupa kıt· geliğine hükmetmek hiç de bağırıp ağlamağa başlıyor. 

halde annesine bakıyordu. kendısı de ıştırak etmış .. ve . b' mübalagy a sayılmaz. Belgrad' da Ayni posta arabasile yolcu-d b d d k b B b A asında ele geçirdiği yeıı ır 
Bir en ire e i i: bu se epten _ a ~ . nn ye, d A t toplanan son Balkan konfe- luğa .. çıkmış olan bir centil-- Hayır .. Hayır .. M. Anri, son derece gucenmıştı. sömürgeyi unuttur u: rnavu · Y l b 

M ·ı h. L·· ·• · k rta • luktan bahsetmek istiyoruz. ransında, ugos a\.ya unu men, kızın figanına dayana· ı , Lu·· · · · ğ aşıyor Ken umaı ey ın; uı yı u r .. 1 kt 
e an ı ıçın u r . - .. . . 1 k 1· 1 ' k"d beri bu kü- açıktan açığa soy eme en çe- . 
disi meydana çıkmıyorsa, mak uzere gızlıce ça ışına ta ta yanın es ı en k' d. A dluğun bir mıyor ve posta ücretinı vere· 
maksadı bir an evvel delil olduğu, madamın nazarında çük Avrupa memleketi üze- Bınlıkne ı.d 1 rt~avula ak degyı ·1 rek mektubu kıza t -eslim 

d L···• · b · ··k il · vardı a an ev e ı o r • d. temin etmek içindir. meçhul olduğun an, uı nın, . rinde i.ıyu eme erı . i 1 ' Ad . fğ' beri e ıyor. 
Lüi hakkında idam kararı mümkün değil kurtulamayıp Bu emeller, 1923 teki mahut tta yfa ndınk. b'rıyka ımın olarak Bu centilmen Rovald Hil 

'b' h 1 l k f da sonra ara ın a ı ır ıs ı .d. R ld H'l 1 d sadir olduğu gün, gizli bir sair katiller gı ı ma vo aca- Sefir er on eıansın n k b 
1
.. lA l 1r' • b·l· ı ı. ova ı yo una e-

.. k "d' b · tt 1926 ve 1927 a u u azımge ece0 ını ı d" F k t d ·n el tarafından kendisine veri- ğını muhakkak gorme te ı ı. büs ütiın ar ı. . . vam e ıyor: a a onu erı 
len tezkere hakkında Terez, ( Arkası var) de imzalanan iki muahede ise dırdı. bir düşünce sarıyor. Onun 

Abdiı.•lhamİd ltalya'nın Adiryatik komşusu /Devamı 4 üncü sahifede J düşüncesi, vatanında hüküm o güne kadar hiç kimseye 

. hakkındaki maksadın.•. tama· oı· . ve şu·· - sürmekte olan . adetin kötü-birşey söylemek istememiştı. ıvıer 
O, bu tezkerenin verdiği el l men a;ığa vurdu. Bu ıkı d~s~- lüğü idi. Posta sürücüleri, 

k L 
t • Türk vatan aş ığın- 1uk muahedesini 1931 dekı ık- k" Lı·mı·ted canlan istediği ~;)reti alıyor· ümitle yaşama ta ve üi nın d re ası -

elan Cıkarıldı tisadi anlaşma kuvvetlendir i. Jardı. kurtulacağına kani bulunmak- , 1 
• rl --.. •"'4 ...,,. llQl 

,. 

4 Temmuz 936 

Müzayede ile fev. 
halade büyük satış . 

5 Tem muz pazar günü sa· 
bahleyin saat 10 da, birinci 
kordon Alsancak vapur iske
lesi karşısında 332 No. lı ha
nede lzmir' de maruf iki ec· 
nebi ailesine ait fevkalade 
lüks ve nadide mobilyaları 
müzayede suretile satılacaktır. 

Amerikan biçimi kristal 
camlı yazıhane, doktorlar için 
camlı alalı cerrahiye dolap
ları, emsalsiz dosya dolabı 
hütüphane, Rcmington marka 
yazı makinesi, lüks cevizden 
mamul aynalı büfe, kontre 
büfe, kare ve müstatil yemek 
masaları 6 adet maroken is· 
kemle, yeni bir halde emsal
siz A. Gvand markalı Alman 
piyanosu ve taburesi, fevka-
lade kıymetli maruken kanapc 
ve iki koltuk, fzmir'de emsal~ 
bulunmıyan sedefle işlemelı 
9 parça şark oda takımı, 9 
aynalı emsalsiz ~abine, çok 
kıymetli senede hır defa ku-
rulur saat, yatak odası takım
ları, tek çift kapılı aynalı .do· 
laplar tuvalet ve komodıno· 
ları, şifünyeralı dolaplar, bronz 
ikişer kişilik Avrupa mamu· 
latından iki adet karyola maa 
somya, ayrıca ' bir buçuk. ve 
iki kişilik kesme sarı ve nıkel 
karyolalar ve cibinlik, biri sc· 
kiz diğeri dokuz parça mu· 
şammalı salon ve yemek odası 
takimlari, ceviz şemsiyeli~ler, 
emaye banyo ve termosıfo~, 
hasır kanape takımı, Amerı· 
kan duvar saatları, cevizden 
mamul aynalı kabine, Rus sc· 
maveri, birçok perakende Av
rupa iskemleleri, Graduala 
markalı lüks salon gramofonu 
ve birçok plakları, kayderuba 
ayna, keman, kadın tuvaleti, 
---.1-··" . _ y: •• -: .,..,\, ... l<u 1 buz; ·d· İzmir'in ic;gali zama_!lmd~ Bu anlaşmaya 2'Öre talva Ar- - • ---

ta ı 1

• - -:> ............ ıuuç r.uı trank borç verecekti. Cendeli Han Birinci kor· 
... uM:yrp, biÇare baki~enin lanıli'namasına karar verilen Arnavutluk bu borcu on don. Tel. 2443 çaresi bulan Hil, derhal Jn- dolabı, divan, etejer, muhte-

müessif bir hayale kapılıp, ve 1935 yılında Bağdad'a gi· 1 .t .. d. k . Taksı'tle- Not: Vurul tarihleri ve va-
ta.~ı te o ıyece tı. onun hususunu görmek arzu- derek resmi izin almadan ya- purların isimleri üzerine degy i-

b d 1 b. h' rin ödenmiye başlama zama-suna düştüğünü esefle görüyor ancı ev et ta ıyet ve ız- şikliklerden mesuliyet kabul 

giliz hükumeti ile münasebeta lif avizeler, gece lambaları, 
girerek, anlaşıyor. Bu anlaş- şemine aynası, kolona şemsi-
manın neticesinde ilk modern yelik, poker masası, muhtelif 

ve günden güne fazlalaşan bir metine geçtiği anlaşılan eski nı ise Arnavutluk bütçesinin edilmez. 
teessür içinde bulunuyordu. Osmanlı ordusu erkanı harp . b.orç ödeme vaziyetine girdi- THE ELLERMAN LINES L TD. 
Damadı olacak delikanlı hak- binbaşısı Bağdad'lı Ahmed ği, tamamen düzgün bir hal " GRODNO " vapuru 25 

posta pulu diinyaya geliyor. yağlı boya tablo!ar, aynalı 
Bu pülun üzerinde kraliçe maundan saybur, kadifeli şez· 
Viktorya'nın resmi vardı ve lonk, 6 parça kadife misafir 

kında artık hiçbir ümid bes- oğlu Abdülhamid'in Türk va- aldığı vakit başlıyacaktı. Bu haziranda beklenmekte olup 
!emiyor, onun mahvolduğuna tandaşlığından çıkarılması Ve· pek cömerd şartlarla verilen LONDRA, HUL için yük 
kanaat getirmi bulunuyordu. killer hey'ctince karar altına para borçtan ziyade bir hedi-

M d t·· K alınmıştır. ye mahiyetini açıkça göster-
a am 

0 
ont, Lüi'yi mekte idi. f talya, bu büyük artık unutmuş gibi idi. Zavallı K• aJ k 

gence filhakika acıyordu, lakin ır ı eV lütfüne mukabil Arnavutluğun 
bütün maliyesine, idaresine, ne yapsın ki, ayni zamanda Göztcpedc tramvay ca<lde5ine 
iktisadi hayatına ve ordusuna kızının namusu ve ailesinin yakın ve elektrik tesisatını d 
vaziyed e ecekti. şerefi mevzuu bahsetti. havi beş odalı kullanışlı bir 

Bu ağır şartlara Viyana, Liii idam edilme)İpte ev kiralıktır. Tutmak istiyen· • 
bir affa mazhar olsa ve- ler gazetemiz idare memuru 

yahut cezasını tahfi~ ede- Hüsanıeddine müracaatları. A 1 i R 1 za 
lzmir vak flar direktörlü

ğünden: Mücellithanesi 
# 

Sür' at, z ar af et 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

alacaktır. 

"MARDINIAN., vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru Temmuz 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve· ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA, ve HUL için yük 
alacaktır. • 

" LESBIAN ,, vapuru 15 
Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan gelip yük çı· 
karacaktır. 

fia• ide bir pena idi. odası takımı, vantilatör, siga ra 
• sehpaları, mutbak takımları 

lzmir sicilli tica- ve bakırları ve birçok porse

ret memurluğun
dan: 

(Evangoles Kolokoças) tica
rPt unvanile lzmirde birinci 
kordonda 130 numarada Yu-
nan gazeteleri ve kitapları 
lzmir umum satıcılığını yapan 
Evengelos Kolokoçasın işbu 

len tabaklar, Isparta, Uşak, 

Gördes taban halıları, secca
öeler. vesaire birçok lüks ve 
nadide mobilyalar bilmüza· 
yede satılacaktır. 

Hamiş: Satış acele olduğun
dan iştirak edecek zevat çok 
istifade göreceklerdir. Fırsatı 
kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu 
Telefon : 2056 Aziz Şınık 

ticaret unvanı ticaret kanunu Satılık motör 
hükümlerine göre sicilin 1728 

numarasına kayt ve tesçil 12 beygir kuvvetinde Dizel 
edildiği ilan olunur. markalı az kullanılmış bir mo· 

İzmir sicilli ticaret memur- tör satılıktır. Taliplerin idarc-
luğu resmi mührü ve F. hanemize müracaatları ilan 

Tenik imzası olunur. 

l - Mezarlıkbaşı'nda 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal 
binası inşası çvvelce kapalı zarf usulilc yapılan eksiltmede 
52032 lira 55 kuruş bedelle mütaahhidine ihale edilmişti. Mü
taahhidin taahhüdünü ifa etmemesi dolayısile mukavele feshe
dilmiş ve idare ile eski mütaahhit tarafından vücuda getirilen 
imalat mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat mü
taahhit namı hesabına yaptırılmak üzere açık eksiltmeye kon· 
muştur. ihalesi 17/71936 cuma günü saat 16 da fzmir vakıflar 
dircktörlüğii binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

~~ 1111111111ıım11111111111111111111111111111111111111ıı111111 1111111111111111111 111111111111~ 
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lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

= Büyük Piyangosu 1 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 Hazi

randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den gelip yiik çıkara-

2 - İstekliler bu işe ait projelerle imalat ve eksiltme şart· 
namelerini ve lesbiti delail raporunu hergün vakıflar idaresine 
müracaatla görebilirler. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 4190 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerin teminat makbuzunu veya bu miktara baliğ banka 
mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair musad
dak vesikalarını ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin mimar veya mühendis 
olmaları ve inşaatın her türlü kanuni, idari ve fenni mesuli-
yetlerini kabul ve ifa edecek mütahassıs mühendis veya mimarla 
bütün muamelelerde müştereken mesut olmak üzere çalışmaları 
şarttır. Ayni zama:ıda bu eksiltmeye girebilmek için en az otuz 
bin liralık bir binanın inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olduklarına 
dair resmi fen heyetlerinden verilmiş musaddnk belgele! göstcr
meğe m~cburdurlar. Tashihen ilan olunur. 1·5·9-14 1914 

Lira K 
392 Reşadiye şefkat ve reşad iye sokaklarının iltisak 70 19 

noktasında ada 893 parsel 1 de 100,25 metre 
M. arsa. 

393 Karataş hilal s. 54 taj No. lı ada 663 parsel 33 20 
1 de 166 metre murabbaı arsa. 

394 Karataş hilal s. 50 taj No. lı ada 663 parsel 46 20 
11 de 231 metre murabbaı arsa. 

395 Karataş hilal s. 52 taj No. lı ada 663 parsel 33 20 
. 1 O da 166 metre murabbaı arsa. 

398 ikinci karantina iskele yokuşu 90 No. lı ada 49 50 
1729, 9 parselden müfrez 123,75 metre M. arsa. 

413 Darağaç şehitler c. 111/1ve113taj157,159/1 2655 33 
159 ve 161 eski No. lı 4425;55 metre murabbaı arsa. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden
mek üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuştur. İhalesi 
18/tenımuz/936 pazartesi günü saat l 7 dedir. Alıcıların Milli 

Emlak müdüriyetine müracaatları. 1852 

= 21 inci tertib biletleri satılıyor ~ 
-3üncükeşide 11-7-936 dadıri 
~Büyük ikramiye 50,000 lira mükafat§ 
~20,000 liradır.Ayrıca 20,000, 12,000=a 
=ve 10,000 liralık büyük ikramiyeler§ 
~de vardır. ~ 
~Biletler hükumet önündeki di-~ 
~rektörlük gişesinde vebil'ıimum! 
~bayilerde satılır § 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
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1 N- V. rate~ Sper-Kızı almağa gelmiş W F H V 
~---...-..-... ... --~--~----~ • • • an coVapurAcen-şa ane ir otomo il köyün He Dedi en bizim D Z · BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
k - ·· · er ee tası sa it ve asude muhitinde toz rahmetli komşu Ahmed'in 

bulutlan kaldırarak göründü.· oğlusun, değil mi?. Görmiyeli & C 
Dar yolun bir kenarında dur- ne kadar değişmişsin .. Şişman- O. 
~uğu vakit içinden genç bir lamış, göbeklenmiş adeta bi- DEUTSCH LEVANTE LINIE 

ay çıktı. zim eski çorbacı Hampar· " TINOS ., vapuru 7 tem-
Otomobile hayretle bakan somyana benzemişsin. Kasa· muzda bekleniyor, 11 tem-

köylü kadınlarından birkaçı ların onunki gibi dolu değil muza kadar ANVERS, ROT-
~rasında bir fis·kostur geçti, mi?. Ee.. Hoş geldin. işler TERDAM, HAMBURG ve 
ıçlcrinden birisi diğerine : nasıl?. BREMEN limanlarına yük ala-

- Bizim Ahmed'in oğlu 1 - Fena derneğe lüzum caktır. 
dedi. Fakat diğer kadın : yok. Siz nasılsınız?. "CHIOS,, vapuru 11 tem-

- Mümkün değili. diye ba- - Biz mi?. Hep bildiğin muza doğru bekleniyor, AN-
Şını salladı . gibi. Eşeğinden kuyruğundan VERS, BREMEN ve HAM-
h ~albuki otomobilden inen - Allah hayır eyler inşa· -BURG limanlarından yük bo-
l akıkaten Ahmedin bir vakit· allah.. Fakat Fadimecik ne· şaltacaktır. 
er kel Ahmet denilen adamın rede? "ANGORA,. vapuru 20 

0
tlu idi. - Odasında! temmuzda bekleniyor, 25 tem-

l<el Ahmet, umumi harpte - Hala bekardır, değilmi? muza kadar ANVERS, ROT-
~tlu ile birlikte köyü hıra· - Kız bir kimseyi beğen· TERDAM, HAMBURG ve 
ıp gitmiş. Uzaktan uzağa miyor ki.. BREMEN limanları için yük 

&:len haberlere göre, Mıstık, - Çok ala.. Ben de sizi alacaktır. 
fıın~iki adile bay Mustafa Ka- Fadime için ğörmeğe geldim! 
~ahan umumi harpte milyon· - Aferin.. Eski arkadaşını 
r'r kazanmıştı. Fakat bir de
ı:;ık olsun köye uğramamış· 

• Köyün hatırını olsun sor· 
~&nıışlardır. Bunun için böy· 
b~~-ani olarak köye gelmesi 
~"ICISla çenesi düşük koca · 
d tı~r için mükemmel bir 
id~dı·kodu vesilesi teşkil etmiş 

1
• Evet : 

M- Bu kadar sene sonra bay 
ustafa köye acaba niçin 

itldi? Sualini hemen herkes 
soruyordu( 

Buna: 

. - Belki de Hünkar çiftliği 
~· satın almak için gelmiştir! 

'Yenler olmu~tu· fakat fazla 
ın l" y ' ' 

b ~ ~ınat sahibi olduğunu 
e lı edenlerden birisi: 

Be-:- ~iftlik satılık dqil ki!. 
•• nun bildiğime göre.. Bay 
'YIUataf • ~ ~ )'1 buraya çeken se-

unutmamışsın . 

- Unutur muyum hiç? Çe· 
vi{, terbiyeli, idareli bir kız 
olduğunu bilmesem, buraya 
kadar gelirmiydim? 

- Doğru.. Bim kız yaman· 
dır. Evin bütün işlerini beş 
dakikada yapıverir! 

- Evet. Fakat.. Köyde 
veya başka bir yerde birisine 
gönül vermediğine eminmi· 
siniz? 

- O.. O~l.. Böyle bir 
ş'!ye imkin yoktur! 

- Ne ali.. Ben de şimdi 
bir milyon liraya malikim. 
Çok zengin oldum. 

-- Aman yarabbi .. 
- Bu paradan b~ka iki 

süsl~ otomobilim, iki yarış 
atım, konaklarım da var .. Fa· 
kat bana samimi bir yoldaş 
lizım. 

AMERiKAN EXPORT LINE.S 
"EXMISTER., vapuru tem

muzun nihayetine doğru bek· 
)eniyor, NEVYORK için yük 
alacaktır. 

DEN NOSKE MIDDEL
HASLINJE (D. S. A-S 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

" SARDlNlA ,. motörü 20 
temmuzda bekleniyor, f SKEN
DERIYE, DIEPPE DÜNKERK 
ve NORVEÇ limanlan için 
yük kabul edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR., vapuru 9 

temmuza bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASJ 

"VULGANUS,. vapuru 27 
Haziranda gelip yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

"HERCULES ., vapuru 29 
Haziranda gelip 4 Temmuzda 
ANVERS, ROTTERDAM , 
AMSTERDAMve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"NORDLAND,, motörü el
yevm limanımızda olup 25 
Haziranda ROTTERDAM, 

HAMBURG BREMEN, CO
PENHAGE, DANTZIG, GO-

TEBURG, OSLO ve iSKAN-

DINAV~A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLAND,. motörü 6 
Temmuzda beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKHNDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELEŞ ,. vapuru 3 Tem
muzda gelip 4Temmuzda PiRE, 
MAL TA, MARSiL YA ve BAR
SELONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için İkinci 

Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binasında FRA TELLi SPER-
CO vapur acentalığına müra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Navlonlardaki ve hareket 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuva let 

1 çeş itleri satar. 

~:~~~~~~~==~=====~-· 

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 

1 imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ~yni tip mensu
catına fai ktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

•• ' . 
.. : . . ... ~. ·: ' . •. .. ~ . . . 

, - ' lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

~alkapınar kuinaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile .Yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu tarihlerindeki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulat ı tercih ediniz 
~ buıbütün başkadır Dedi. 

~h c. ~u söz, bu bayın Kel 

1• hled ın oğlu olduğunu söy-
~~n birinci kocakarıyı ikaz 

ı, elini alnına vurarak: 

-• Maksadını anlıyorum ev· 
litl Sen yaşta iken ben çoluk 
çocuk sahibi idim 1 

- Ben de karanını verdim 
Ali baba. Gelecek ayın se· 
kizinde evleniyorum . 

için yük kabul eder. 

s. A. ROYAL HONGRotsE Doktor 1 Satlş Yerleri 
DE ~~~~~T~A~IT~:Nu- AJi A aJı 1 Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 

-
1 - Yazık bana.. Diye hayıf -
:ndı; nasıl oldu da aklıma 
c:\Clireın d' B' • k A.I" . e ım. ızım moru 
o:ıt•n Fadimecik için geldi. 
b .•r ta küçüklükten beri, 
ın~fık nişanı ile değiller-

' ayol.. 

ni ~ Ne iyi büyük Hatçe 
erın~ · Fadime köyümüzün 
ltı\ikl~~ber kızıdır. Mıstık sü· 
ÇQc u, ~ırtık mintanlı bir köy 
fın~ku ıken Fadime'nin etra
do) Pervane gibi döner, 
llıi?lş~?ı hatırlıyorsun, değil· 
ını t ır gün moruk Ali kız
bi; 

1 
da onu evinin önünden 

ın '4ck aopası ile kovala· 11t,. 
Birin · k 

detl cı oca-karı adeta hid-
endi: . 

>'ott: Dernek ki mektuplaşı· 
v,>' dı... Vay sinsi Fadime 
rııy~· dUslu, uslu oturuyor sa
b,h r uk. Halbuki o, binbir 
nıı.,7~ o!unu yiyip duruyo.·· 

8 edı. 

· dcll ~sırada, otomobil yeni
tıık A •.~cket etti ve tam Mo
tı "lı nı'n . .. .. d d d al}' M evı onun e ur u. 
Şık b Uıtaf a K~rahan elindeki 
llıobi)~lonunu sallayarak oto-

J.ı tn indi. 
~~ 0ıt~~ Ali de otomobil 
~ ' 11 ua · · ı .\iatafa u 1

: kapıya çıkmıştı. 
hır •- I guler yüz ve tatlı 

~•e· 
b '-N. 
~l'li t asılsın Ali babacığım. 

lhti lnıyabildin mi?. Dedi. 
di~~ar b bu Şık delikanlıya 

- Gelecek ayın sekizinde 
mi? 

- Evet. Yani 25 gün son
ra .. Herşey hazır, yalınız bir 
şey düşünüyorum: Fadimecik 
ihtiyar babasını bırakacak mı? 
Benimle birlik Ankaraya ge· 
lecek mi? 

- Amma "da sual ha .. Dört 
nala gelir oğul .. 

- Kendisine son derecede 
iyi muamelede bulunacağım .. 
Hiçbir şeyden mahrum kalmı· 
yacaktır. 

- Sana eminim beni Ben 
sana uydum gitti. Şimdi birde 
kıza soralım.. Kız, Fadime, 
kız!.. 

Köylü seslenerek evine girdi 
pek az sonra, kollarım sabık 
Mıshk, şimdi bay Mustafa 
Karahan olan uzatarak koştu ~ 
geldi. Bu halden Mustafa Ka-
rahanın biraz canı sıkıldı; fa
kat belli etmiy,.rek : 

- Baban sana mes 'el eyi 
anlattı mı? Diye sordu. 

Fadime kızardı ve: 
- Eveti Dedi. . 
- Evvela son derece şa· 

şırdım, kaldım. Fakat az za· 
man sonra teklifini tabii bul
dum; Çok sevindim. Ben se
ni babamın sopa ile kovala· 
dığını unutmadığını sanıyor
dum. 

- Adam sen de. Eski bir 
mes'le, sen söyle bakalım, 
razı oluyor musun? 

Genç daha fazla kızardı: 

BUDAPEST g . . HAii T. A. Ş. 
" SZEGED " motörü 13 Çocuk Hastalıkları • • 

mütehassısı 1 Mımar Kemalettın caddesinde FAHRı temmuza doğru bekleniyor, 
BELGRAD, NOVlSAD , İkinci Beyler Sokağı No. 68 IKANDEM/R Oğlu 
BUDAPEST, BRATISLAVA, Telefon 3452 -'-~-----------------r 
VIY ANA ve LINZ için yük ı---------•ı 
kabul edecektiı. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 200g 

Hala şüphe mi ediyorsun! 
Diye haykırdı! 

- Ala. Şartlardan sonra 
anlaşırız. Fakat bana (Sen) 
demiyeceksin artık. 

- Kibar aleminin adetleri
ni hen . de bilirim. Çiftlik sa· 
hibinin gelini kocasına (Siz) 
diyor! 

- Bana "siz demeyeceksin. 
Sadece,. bay ne arzu buyu
rur? Bay emir eder!,, Demi
yeceksin. Sanki söz söyledi-
ğin ben değilmişim de uzak
ta birisi imişim gibi hareket 
edeceksin. 

Bu sözler üzerine gözleri 
faltaşı gibi açılan Fadime an
ladı ki eski aşıkı ve eski köy
lüsü bay Mustafa Karahan 
köye kadar kendisini zevcene 
değil, son zama~larda şehir· 
lerde iyisini bulmak çok 
müşkül olduğu için kendisini 
hizmetçiliğe almak üzere gel
miştir! 

Vedi Fikret 

~ 

N _ 
~· • J ,-.{ 

~ K U rü ~ .. . ) o JI ıui ıı•~ · 
' 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsi e .-:;.~ 



Sahife 4 (Ulusal Birlik 

Hariciye Vekilimiz Cenevre'de dün muhtelif devlet murahhasları ile konuştu 

Boğazlar işi bitmiş sayılabilir. 
Hakkımız tanınacaktır 

Fransa, emniyeti arttırmak için bir Şarki Avrupa misa
kı istiyor. lngiltere de boğazlar işini halle mec
burdur. Italyaıilar asılsız neşriyat yapıyorlar 

f stanbul, 3 ( Hususi ) -
Montrö' den alınan haberler, 

bir taraftan teknik komitenin 

faaliyetinni devam ettiğini, di

ğer taraftan da hariciye veki
limizin mütemadiyen alakadar 
diplomatlarla temasta bulun
duğunu göstermektedir. Türk
Rus noktai nazarları arasında 
hasıl olan yakınlık, vaziyeti 
daha kolaylaştırmıştır. Harici
ye vekilimiz, İngiliz, Fransız, 
Rus, Romen murahhaslarile 
bugün uzun uzadıya konuş
muştur. Yarın da (bugün) 
Yunan ve Bulgar murahhasları 
ile temas edecektir. Gelecek 

hafta içinde yeni Boğazlar 
mukavelenamesinin imzası bek
lenmektedir. İtalya iştirak 
etse de, etmese de, tabii, 
ve mukadder netice, bu ola-

caktır. Maamafih, zecri tedbir

lerin bugün kaldırılması tak

tirinde ltalya'nın da konferan
sa iştiraki muhakkaktır. İtal
yan gazetelerine bakılacak 
olursa, Türkiye, konferansın 
kararını beklemeğe lüzum 
görmeden Çanakkale boğa
zında tahkimata başlamıştır. 

Bittabi bunlar, varid şey
ler değildir. Diğer taraftan 

Fransa, Cenevrede, lngiltere'ye 

yakın ve kuvvetli bir takım 
roller oynamak istemektedir. 
Zaten hariciye nazırının rolü
de bunu göstermektedir. Bir 

habere nazaran Fransa, Ak
deniz mes' elesi üzerinde bir 

şarki Avrupa paktı aktedil
mesını zaruri görmektedir. 
Bunun için de :teklifat yapa
caktır. 

Londra, 3 (Radyo) - The 
Peaple gazetesinin, lngiltere 
hariciye vekaleti mehafilinden 
aldığı bir habere göre, ln
giltere, hadisatın çok karan
lık bulunduğu ve Adenizde 
emniyetin, hakimiyetin mevzuu 

bahsolduğu şu günler içinde, 

Türkiye ve dostlarının boğaz

lar hakkındaki tekliflerini 

tasvibe mecburdur. Vaziyet, 

bogazların tahkimini icap 

ettirmektedir. Türkiye, sulh

perverliği, taahhütlerine sada

kati ile buna hak kazanmıştır. 

İngiltere, bu davaya müzaha

ret suretile onların dostluğunu 

kazanmak istiyecektir. Baldvin 
kabinesi geçirdiği sarsıntılar 
arasında en büyük muvaffaki
yetini, bu işte ki tema
yüllerini açığa vurmakta gös
termiştir. 

Araplar,Yahudilerle dur- Bir Yahudi gaze-
madan lçC!pışacaklar teci n in marifeti 

Şimdiye kadar Filistine 61845 Al al =-hi·.- •• • 1 Yah d• h • •tt• __ manya ey ne numayış o -
u ı mu acır gı ı d. k d. • • ··ıd·· d .. 

lstanbul, 4 (Hususi) - Fi- lngiltere müstemlekat nazı- SUn ıye en ISınJ 0 Ur U 
listin'de Araplarla .Yahudiler rı da Avam kamarasında şim- Cenevre, 3 (Radyo) - Mil- ı rasının tesirile derhal ölen ga-
mücadelesi devamdadır. Arap- diye kadar Filistin'e 61845 letler cemiyeti Asamblenin bu zeteci (Lüks) ün üzerinde, ln-
lar, dileklerinden vaz geçme- ·· k" t ) t d b. h"'dl ·ı k 1 T Yahudi muhaciri göndermedi- gun u op an ısın a ır a se gı tere ra ına, aymis gaze-
mektedirler. Diğer Arap dev- l b" · · h 

h · ğı'nı·, bunlardan 8630 bı"nı'nı·n o muş, ır gazetecı, ınti ara tesine ve M. Avenol'a hitaben !etlerinden de müza eret ıste-
A l Almanya'dan, 27843 bininin teşebbüs etmiştir. yazılmış mektuplar bulunmuş-

mişlerdir. Tunus rap arı ve f 
Yahudileri arasındaki müca- de fLehistan'dan gittiklerini Asamble, spanyol delege- tur. Lüks, M. Avenol'a ait 
delede de bunun tesiri vardır. söylemiştir. · sinin nutkunu dinlerken, gaze- mektubunda; dünyanın nazan 

------••-.~-•.-.•~•~ tecıler locasında bir tabanca 

bl d k 
dikkatini, Almanya'daki Ya-s .k t J A Assam enin ün Ü patlamış ve Prağ'ta çıkan Ul as aaVaSl (P p ) h b' · ld hudilerin üzerine çekmek için 

toplantısı rage res mu a ırı o uğu b 
Ankara, 3 ( Hususi muha- sonradan anlaşılan bir gaze· u hareketi yaptığını bildir-

birimizden)- Temyiz mahke- ( Baştaraf ı 1 inci sahifede J tecinin yere yuvarlandığı gö- mekte idi. Lüks, aslen Yahudi 
mesinde nakzolunan süikast Öğleden sonraki celselerde rülmüştür. Milletler cemiyeti olup Viyana' da doğmuş ve 
davası, ayın on altm~ı günü de murahhaslar zecri tedbir- reısı M. Vanzeland celseyi Çekoslovakya tebaasına geçe-
tekrar başlıyacaktır. Mahkeme, lerin lüzumsuluğunu ileri sür- derhal bir saat tatil etmiş ve rek (Prage Pres) te vazife al-
maznunlara celpnameler gön- müşler, fakat sosyetenin ve k k d b h"d' . mıştır. 

tecavüzlere aid ahkamın ah- te rar açar en e u a ısenın -----·-----
dermiştir. kamın herhalde takviyesini Asamble ile hiçbir alakası Evkaf inşaatı için .. 

- -•·•·--- l istemişlerdir. Bu suretle Av- olmadığını söylemiş ve tees- V k fi 
Habeş harbı yeni e- 1 b ld a ı ar Umum müdürlüğüne - rupa'da herhangi bir tecavüze sür erini i irmiştir. 

k •? B · d ld k bazı inşaat ve tamirat için ta-nece mı. karşı cephe alınmaktadır. eynm en a ığı urşun ya-
Bu arada lran murahhası, v k ki ahhüdat ve istikraz akdi hak-( Baştaraf ı 1 inci sahifede J 

İtalyanlar son zamanlarda bu
raya doğru hiçbir akın yapa
mamışlardır. 

Habeş Hükümdarı, şimdi 
para bulmak için uğraşmakta
dır. Goredeki hükumete bazı 
talimat vermiştir. Eğer herhangi 
bir istikraz akdine muvaffak 
olursa, derhal Habeşistana 
geçecek ve fiili muhasamaya 
başlıyacaktır. Fakat zecri ted
birlerin kaldırılması takdirinde 
bu teşebbüs zor başarılabilir 
ve neticesi meşkuk olur. 

CencHc 3 (Had)o( - Ra!' 

a ilm, asamhlcniu tencf füs için 

da[,rıldığı e nada, hcynclmilcl maı
huut nıüıııe illcrile konuşmuş ''e 
ltalya'ııın muhtıra ııın knr,ı, Habe~ 

impnratonınuıı da lıir muhtıra ,·er· 
diğini \C ulu lıır o ye.ıe i paktının 
l O uncu \'c l 6 ıncı maddelerine 
g<irc, <lüşınııt11 tnnlctınek üt.ere te· 
en\ÜZf• uğrı)ıın dt•vletin, nakden 
clnlıi hirnll)I' \'C ınua,enete mazhar 
olma t lazımgcldi~iııi ijyJcmiştir. 

Ra Na iLu, Gore'de Habeş 

hükumetinin mff\·cut bulunduğunu, 

be) an etmiş, Jevlctlcriıı yardıma 

mecbur oldıığııııu il ıh c etmiştir. 

zecri tedbirlerin kaldırılması- 1. a ıcı sıca arın kında 2037 Numaralı kanunla 
nın küçük devletlerde fena ve Kurbanları 
endişe verici intibalar bıraka-
cağını da bildirmiştir. 

• 332 Doğumlular 
332 Doğumlu ve bu doğu

lularla muamele görecek olan 
diğer doğumlu eratın 1 tem-
muz 936 gününden itibaren 
son yoklamalarına başlanmıştır. 

Bu doğumlu eratın hemen 
askerlik meclisine gelerek mu
ayenelerini yaptırmaları ve 
gelmiyenlerin ceza görecekleri 
ilan olunur. 

• • • 332 doğumlu ve bu doğum-
lularla J!IUamele görecek olan 
delikanlıların son yoklamasına 
1 temmuz 936 gününde baş
lanarak 31 temmuz 936 gü
nünde bitecektir. Gelmiyenler 
hakkında kanuni takibat ya
pılacağından yerli ve yabancı 
eratın cumartesi ve pazar gü
nünden maida her gün sabah
ları saat 12 ye kadar şubeye 
müracaatları tekrar ilan olu
nur. 

Ankara, 3 (Hususi muhabi
rimizdenf - Ankara' da ya
kıcı sıeaklar başlamıştır. Bu 
gün çok feci bir kaza da 
olmuş, serinlemek üzere 
Bent deresinde yıkanan ikı 

çscukla bir sıvacı boğulmuştur. 
• 

lzmir sicilli tica-
ret memurluğun
dan: 

lzmirde ikiçeşmelik cadde· 
sinde Eşrefpaşa mevkiinde 
608 numarada manifatura ti
caretini Çelebizade Ali Rıza 

unvanı altında yapmakta iken 
bu kerre (Rıza T aştaban) un· 
vanını almış . ols:f uğundan işbu 
yeni ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 
1716 numarasına kayt ve tesçil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

verilen mezuniyetin, lzmir ve 

Afyon Karahisar şehirlerin

deki inşaata ve tamirata da 

teşmiline dair kanun resmi ga
zetede neşredilmiştir. ........ 

Necaşi 
Gazetecilerimize 
teşekkür etti 

lstanbul, 4 (Hususi)
Cenevre'de bulunan Habeş 
imparatoru Haile Seltise 
beyanatında, ,.. R abeşistan' a 
karşı gösterdikleri samimi 
alakadan dolayı Türk gaze
tecilerine teşekkür etmiştir. ....... __ _ 
Eski İran yazıları 

Şimali Tacikistan' da Mogol 
dağı kayalıklarında 4 eski İran 
kitabesi bulunmuştur. Bu ki
tabelerden biri, Milattan 803 
yıl sonrasına aittir ve şimdiye 
kadar orta Asya' da bulunan 
en eski İran kitabesini teşkil 
etmektedir. 

4 Temmuz 926 

anapolun .. ' 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 41 

-
Çok ala, Lena sevda ve Bu mevsimde Monyelyeye ge

muhahbetten uzak kaldığı len giden çok az olur. Patrik 
müddetce bizim için çok mu- ile Litvine iki oda ve bir sa
kemmel bir madyum o!abile- londan mürekkep bir daire 
cektir. Medyumlar aşktan tuttular . 
kalmalıdırlar. Ben en son bu Bunlar Monyelyede otele 
kızı uyutacağım ve arkasından yeleştiklerinden az sonra ayni 
koştuğunuz esrarı bu suretle otele Moris (Loryo ve ujen 
öğreteceğim. Ront isminde iki müşteri da· 

M. Royer fazla bir tereddüt ha geldi. 
devresi geçirmedi. M. Ronte otel müdürünü: 

26 ağustosa tesadüf eden - Otelimiz şu mevsimde 
çok tenhadır. M. Oyson is· 

pazar akşamı Lenanın meyus-
minde bir gençle zevcesinden 

luğundan istif~de etti. başka hiçbir kimse yoktur. 

• • Dedi. 
Pornişe'yi terketmezden M. Ront: 

evvel Matmazel Frişyar Lena - Şu halde, bize de M. 
ile Pol d'Oryanın kalaeakları Oysanın bulunduğu cephede 
oteli müştereken seçmişlerdi. bir daire veriniz dedi. 
Bunlar Patrik d'Öysan ve Bundau bir saat sonra, ote· 
Litvine Kolson müstaar adla- lin döst misafiri yemek salo· 
rile ötele yerleşeciklerdi. Bu nunda yemek masası etrafın· 
hususta lazım gelen sahte da toplandılar. 
pasaportları M. Royer bizzat Çabuk dört oldular. Hava 
tedarik etmişti. : sıcak olduğu için öğleden 

1 b d M R M k sonra da dışarı çıkmama}"a 
ca ın a · oyer ve a - ve otelde kendi salonlarında 

sim kendilerine iltihak ede- birinde vakit geçirmeğe karar 
ceklerdi. verdiler. 

Monyelyede seçtikleri otel Birbirine anlatacak çok 
hemen hemen boş gibi idi. şeyler vardı; Öğleden sonra 

İtalya'nın Avrupada M. Royer, Lenaya kendisini 
uyutmağa karar verdiğini söy· 

ele gçirdiği sömür- ledi. 

Arnavut'luk Genç kadın hiç tereddut ge etmeden: 
f Baştaraf ı 2 inci salıif ede J - Hazırım dedi. 

ltalya - Arnavutluk arasın· Salonun kapısını içeriden 
daki yeni muahede 1936 1931 sürgü ile kapattılar. 
anlaşmasının · verdiği hayal Lena ve Pol, M. Royer ile 
sukutunun acısını çıkaracak Maksim'in onbeş gün içinde 
mahiyettedir. ltalya, ilk •tec- Sen Gilem'de ne yaptıklarını 
rübenin verdiği dersle bu de- öğrenmek merakı için kıvra· 
fa Arnavutluğa karşı cömert- nıyorlardı Yemek masasında 
cesine değil, pek sıkı davran- ~abii hiçbir şey konuşmamış· 
mıştır. Adeta yapacağı mali lardı. 
yardımları damla, damla yap- Komiser iki hafta içinde 
makta, eski bol vaidler yeri- kendisinin ve evlatlığının aato 
ne ancak tavizler karşılığı etrafında yaptıkları tetkikatı 

anlattı ve nihayet, birinci 
para vermektedir. Artık iti-

gündeki kararlarının onbeşincİ 
mat ve dostluk yerine 11 ver 

gün sonunda da ayni kaldı· 
bana. Vereyim sana" politi- ğını söyledi. Lena ile Pol'ds 
kası kaim olmuştur. ayni kanaatte olduklannı sör 

Tabii 1931 yılının 100 mil- lediler. 
yon altın franlık para yardı- ( Arkası var ) 
mı suya düştü. Bunun yerine - • ._,,, 
İtalya Arnavutluğa bütçe açı- Baldvin cekil-f 
ğınt kapatmak için 4 milyon ' 
frank verecek. miyecek 

Aynca Arnavutluk tütün re- lstanbul 4 (Hususi) _ Lorl' 
]isine 3 milyon franklık yar- dra Sitesi muhafezakarlar ce· 
dımda bulunacak. Bu 3 milyon miyetinin yüzüncü yıldönüınÔ 
ile tütün monopol idaresi as- münasebetile verilen ziyafette 
rileştirilecek ve hasılatı bor- M. Baldvin istifası şayiaların• 
cun itfasına sarfolunacak. tekzip etmiştir. 

Bunlardan başka İtalya Ar- • • ı • • 
navutıuğa 10 milyon altın frank Trakya valileri 
traktör, ziraat makinesi, tohum f Baştarafı 1 inci sahifede J 
ve saire verecek. Böylece çok Vekilimiz, Edirne ile eınni· 
geri .vaziyette bulunan Ama· yetin biri-birine çok yakıştığı' 
vutluk ziraatinin ıslahını temin nı, Edirne deyince vicdanlarr 
edecek. 15 senede tediye edi- mızda bir emniyet uyandığın•• 
lecek bu 10 milyon altın frank- buraya verdiğimiz ehemmiyet 
hk istikrazın karşılığı da Ar- nisbetinde cihanın da buraY8 

navutluk petrolleri olacak. alaka gösterdiği, Türk tarihindt 
İtalya, Draç limanının asri Edirne için çok fedakarhkls! 

bir şekilde genişletilerek ya- gösterilmiş bulunduğunu, bll' 
pılması için de Arnavutluğa rada Türk dehasının birço~ 
borç verecek. Buradaki inşaatı eserleri bulunduğunu, Edirne• 
ltalyan mühendisleri idare nin yakında gıpta uyandırıcJ 
edecekler ve tabii İtalyan güzel birlTürk memleketi oll' 
malzemesi kullanılacak. cağını, bu imanı Atatürk'iifl 

Arnavutluk'taki petrolun verdiğini söylemiş; • 
imtiyazı ( Azienda f tal yan' a - Ben onun içindir ki, Al' 
Petrolu Alhana) ltalyan şirke- türk'ün buradaki hey~elirıe 

Ed" ' d'k'l · b' ·"et tinin elindedir. Bu şirkete ırne ye ı ı mış ır emnı, 

bütün Arnavut' luk içinde pet- anıtı diyorum • J' 
rol arama ve bulunacak pet- Demiş, her Türk'.~n ~dirn;1~ rolların işletme imtiyazı veril- olduğunu ve her Turk un k. 
mi§tif. Arnavut'luk petrol da- binde Edirne'nin emniyetif1d~ 
marlarının kuvveti şimdiki mukaddes bir vazife halif1 e 
halde senede 30 bin tondur. yaşadıitnı söylemiştir. 


