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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~ şartları: Seneliği 700, nltı aylığı 490 kuruş 

R~smi ilanla~ iÇhı: ·-·Maarif cemiyeti ilinat 
bdrosuna müracaat edilmelidir. 

.... !:!ususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 
-. B;;i<lTğı yer: (ANADOLU) Matbaası 

• lJLlJ~AL 9 

lzmirde çıkar, ak~amcı siyasal gazete·J!P 
~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

Tokyo 
İsyanını çıkaran 112 sa

bit ve askerin muhakemesi 
bitmiş, hepsi de idama 
mahkum edilmiştir. 

-....... Yıl : 3 - No : 742 Telefon: 2776 - Çarşamba - 8 Temmuz 1936 
----~~~~~~~~~~~ 

Fiati (100) Para 

Dantzig'de Plebisit Mi Yapılacali? 
~«AX::Z::n: 'IJ .... W ,.. ~ ~~~ - -- - .....,,... t: - • ...... .__.-....--· -------x -- -

Dün, lngiliz proiesinin 15 1 f:ŞY~!t~!a!i~- Moskova'da kanunu 
J esasi bayramı 

maddesi müzakere edildi 
Litvinof; Jngiltere,donanmasını bir taraf tan diğer tarafa ge. 
Çirirken nasıl ki kimseye danışmıyorsa, Rusya da donanmasını 
Baltık denizine geçirirken sormak mecburiyetinde değildir,dedi 

Montrö, 8 (Radyo } - İn- kere edilmiştir. Müzakereler, 
__ ............. __ _ 

ıiltere ile Rusya noktainazar en mühim safhada bulunuyor. 
farkları hali birleşememek- Konferans, bugün de topla- Sefaret 
tedir. nacak ve 16 ncı maddeyi Başkô:tibini yara

ladılar M. Litvinof, bu sabah lngi- müzakere edecektir. Bu madde, 
liz baş delegesi Lord (Stan- lngiltere'nin en çok ehemmi-
l~y) e cevap verirken demiş- yet verdiği bir madde olup, 
tır ki: harp halinde gemilerin Boğaz-

Kahire, 8 ( Radyo ) - is
panya sefarethanesi başkatibi 
meçhul bir şahıs tarafından 

b· - lngiltere, ~onanmasını lardan geçebilmeleri noktasını 
ır taraftan dığer tarafa ihtiva etmektedir. 

ehramlar civarında yaralan
mıştır. Hükumet, şüpheli gör
düğü bir şahsı yakalamış ve 
tevkif eylemiştir. 

naklederken nasıl ki kimseye ·----
danışmıyorsa, Rusya'da donan- MUSSOIİnİ 
rnasını Sivastopol 'dan Baltık 
denizine nakletmek için kim
senin fikrini sormak mecburi
yetinde değildir. 

Türkiye delegasyonu, Bo-
k~ları kapatmak lüzumunu 
hıssettitinde, uluslar sosyete-
ıini haherdar etmek hususun
daki noktainazarı kabul eyle
miştir. 

Montrö, 8 (Radyo) - Dün, 

M. Litvinof 

Bir generale nişan 
• 

vermış 

Roma 8 (Radyo) - İtalya 
başbakanı sinyor Mussolini, 

---·----
Kanada 

Hindenburg jeplini· 
ne müsaade etti 

bugün Brezilya'lı general Kas- Kanada 8 (Radyo) - Ka-
telyo Dolima'yı kabul etmiş nada hükumeti, Hinderburg 

bir buçuk saat devam eden ve Habeşistan'da 10 bin kilo- jeplinine Kanada afakından 
bir müzakerede, lngiliz Pro- metre uçtuğundan dolayı ken- her zaman geçebilmek ıçın 
jesinin 15 maddesi muza- disine nişan vermiştir. açık müsaade vermiştir. 

1 ............ ·-------. 
ltalya, hAIA tatmin lngitiz-Mısır · görüşmeleri 

edilememiş! Paris'te bulunan lsmail Sıdkı pafa 
acele Kahire'ye çağırıldı ltalya, devletlerle teşriki mesaisi için Ak., 

deniz paktının da iptalini fistiyor .. 
Londra, 8 (Radyo) - in- tirak eylemek üzere halen 

giliz-Mısır müzakerelerinde Paris'te bulunmakta olan sa-
askeri mes' eleleri tetkik eden bık başbakan İsmail Sıtkı 
komite, bugün İlk defa olarak paşayı acele Kahire'ye davet 
toplanmıştır. Müzakereler, iki etmiştir. 
hafta kadar sürecektir. -----------

Starenberg Hükumet, müzakerelere iş---····---
Konferansı bu ayın 
22 sinde toplanıyor 

MÜssolini ile görü
fecek 

At. Mussolini, babası harpte ölen bir kıza nişan veriyor 

Brüksel 8 (Radyo)- Belçika 
başbakanı ve Uluslar sosyetesi 

assamblesi reisi M. Vanzelandl 

Lokarno konferansı için top

lantı günü olarak 22 Temmuzu 

tesbit eylemiştir.~Alakadar ma

hafil, Avrupanın emniyet ve 

selametini, bu konferansla ya

kından münasebettar addeyle
mektedir. Bununla beraber, 
Hitler'in beyanatına bakılırsa 
Lokarno konferansından o de
rece ümit beslememek lazımdır 

t" 
Paris 7 (A.A) - Pöti Pa- Almanya ile olan teşriki me- Prens Starenberg 

lstanbul, 8 (Hususi) - ltal
ya' da bulunan eski Avusturya 
f Devamı 4 üncü sahifede J 

ızyen gazetesi yazıyor: 
"Zecri tedbirlerin kaldırıl-

1lıası hakkında ki karar, şu 
~es'eleyi ortaya koymaktadır: 

t \l karar, İtalyanın eski zecri 
~dbircilerle teşriki mesaiyi ka

ul etmesi için kafi midir? 
Cenevre' deki ltalyan mü

~essilleri Roma'nm Montröye 

l ır delege hey' eti göndermeği, 

saisine uydurmak istediğini 
' 

söylüyor. 
(Devamı 4 üncü sahi/ede) 

------~··-···~------
Menemende bir yıldırım 
düştü. Bir asker öldü 

il ·ı dtti tere tarafından Akdeniz-
&ahili olan memleketlerle 

'kdcdilen karşılıklı yardım 
~latrnalarının iptaline bağlı 

Yıldırım 3 askeri de ağır surette yaralamışbr. 

tulunduracağını ihsas etmek
ecf · 

lt." 

k~aten gazetesi; ltalyan hü
tcf· etinin daha fazla tatmin 
~~hlek arzu ettiğini ve çünkü ~ 
-....ınle batı teşriki mesaisini 

Bunlar hastahaneye kaldırılmışlardır 
Evvelki gün yağan şiddetli yağmur ve fırtına esnasında Menemene bir yıldırım 

düşmüştür. Yıldırım, bir askere isabet ederek derhal öldürmüş, üç asheri de ağır 
surette yaralamıştır. Yaralı askerler derhal hastahaneye kaldırılmış vd tedavi altına 
ahnmışlardır. Yıldırım isabetile ölmüş askerin vücudu, sim-siyah olmuş, adeta kö
mürleımiştir. 

Yalmur şiddetle galdılından mahsulata da zarar vermiştir. 

Kızıl meydana muazzam bir halı s·erildi 
ve bunun üzerinde fut bol maçı yapıldı 

Moskova' da Kızıl meydan 
Moskova, 7 (A.A) - 6 Tem- riyeti temsil etmekte idi. Ge-

muz kanunu esasisi günü Sov- çit saat 13 te başladı ve saat 
yet'ler birliğinde heyecanlı 16 da bitti. 
geçmiştir. Büyük şehirlerde İkinci kısım şenliklere Mos-
şenlikler ve spor eğlenceleri kova'dan 3,000 jimnastikci ile 
yapılmıştır. Moskova' da Stalin, 500 Ukranya sporcusu iştirak 
Molotof, Kalenin ve diğer etti. Ukranyalılar hem yürüyor 
şeflerin huzurile muazzam bir hem de Kobat milli danslarını 
spor resmi geçidi yapılmıştır. ( Devamı4 üncü salıi/lltl~) 
On binlerce sporcu büyükle- ·-----
rini tülCenmez alkışlarla kar- Habeşler 
şılamıştır. Sovyet'ler birliği 
beden terbiyesi komitesi baş- Vatanlarını mücla. 
kanı ile komünist gençlikler. 
birliği merkez komitesi sekre
teri nutuklar söylemişlerdir. 

f aa için para istiyor 
Istanbul 8 (Hususi} - Habe-

Geçen alçak arabalardaki 
havuzda yüzgeçler muhtelif 
şekiller gösterirken, diğer bir 
araba üzerinde de bisikletçiler 
koşu hareketleri yapıyorlardı. 

Parlak elbiseler giymiş on 
binlerce kız, yeni kaı.~nuesasi 
projesinde yazılı onbir cumhu-

şistan'ın Londra sefiri Doktor 
Marten, mahkum edilmiş bir 
millet namına İngilizlere hita
ben bir beyanname neşretmiş 
ve Habeşistan' a, vatanından 
düşmanı koğmak için hiç ol
mazsa iki milyon İngiliz lirası 
ikraz edilmesini istemiştir. 

r ' --(Ulusal Birlik) e Göre·--

Avrupa kendi derdinde 
Habeş hükumetinin salahiyettar bir siması demiş ki : 
" - Habeşler, yağmur mevsiminin gelmesini bekliyorlar. 

Derhal silaha sarılacaklar ve düşmanı yurtlarından tamamile 
atıncaya, tek Habeş kalıncaya kadar çarpışacaklar. " 

Hakikat, ne müthiş, ne korkunç şeydir?. Bu sözleri dinler
ken, acı acı gülmemek imkansızdır . 

Milletler Cemiyeti dediğimiz teşekkülün, hakka sırtını çevi
rip zecri tedbirleri kaldırmasından sonra, parasız, pulsuz, si· 
lahsız bir şekilde vatan kurtarmak, o kadar muhal ve hayal
dir ki 1.. 

Bu, yalınız Türk milletine nasip olmuştur. Çünkü onun ba
şında, asırların doğurmadığı ve doğuramıyacağı bir dahi vardı. 
O dahidir ki, tarihin en büyük mucizesini yarattı. 

Habeşistan bugün ne yapabilir? Düşman artık eskisi gibi 
zecri tedbirlerle bağlı değildir. Dünkü asık suratlar ve çatık 
kaşlar, şimdi ona iltifat ediyor, 

- Boncorno l 
Diyor. Halbuki Habeşistan'a artık merhametten başka bir 

hisse düşmiyor. Ôyle bir merhamet ki, kuru laftan öteye geç
miyor. Olsa olsa, bir çete harbı boyunda kalacak olan bu yeni 
mücadde, ne şarki Afrikadaki vaziyeti değiştirebilecek, ne de 
bir Avrupa hadisesi olabilecektir. Avrupa şimdi başka bir 
derde düşmüştür; 

Dançig' de Alman askerinin çizme sesleri duyulmak üzredir. 
Habeşistan, bir vardı, bir yoktu. Masal gibi birşey oldu, 

gitti zavallı .. Şimdi Almanyanın gölgesi Avrupa'nın üstünde 
dolaşıyor .. 

Bugün Dançing, yarın Memel, öbürgün Avusturya ... Afri~ 
Avrupadan epiyce uzaktır. Halbuki Dançing ve AvusturyP 
gövdenin içindedir . Gökçe 

1 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 8 Temmuz 936 

Kalp gümüş p_ara·lı' Dunyada 01up 

1 k Bitenler 

arın şe il ~So kiloluk kadın 
1 

lzmir ve Balıkesir'de yapılan yüz kuruş- pehlivan! 
luklar belli olmaktadır.Fakat kalpazanlar Bir Fransız gazetesinde 

1 Kayseri' deki dökümde muvaffak oldular okuduk: 
Amerika' nın meşhur bir 

Yeni yüz kuruşluk gümüş 
paraların lzmir, Balıkesir ve 
Kayseri' de, elli kuruşlukların 
da Ankara'da kalplarının 
imal edildiği anlaşılmıştır. 
Kalp paraların asıllarına na· 
znran irae ettikleri noksanları 

olunan kalp yüz kuruşluklar 
ise gümüş ve bakır kalitesin

den ve 830 ayarına yakın bir 

itina ile yapılmış, ön ve ar· 

ka resimlerinin döküm şeklin

de muvaffak olunmuştur. Yal-

şunlardır: nız kenar yazı ve tırtıllar, dö-

Yüz kuruşlukların lzmir ve kümle çıkarılmamış T.C. harf-
Balıkesir de imal olunanlan leri de konamamıştır. Tırtıllar 
kalay ve kurşun halitasından sonradan elle kazılmıştır. 
döküm suretile yapılmıştır, Ankara' da yapılan elli ku-
buniarın döküm tarzı, kaba ruşluklara gelince, bunlarda 
ve fena olup kalplığı bir ba· kalay ve kurşun kalitasından 
kışta anlaşılmaktadır. döküm suretile yapılmıştır. 

Bilhassa bu kalp paraların Bunların da dökülmüş hali 
T.C. harfları hiç çıkarılmamış çok kaba ve fenadır. Kenar 
ve bu harfler, tırtıllar belli yazı ve tırtıllan kat'iyyen çıka
olmıyacak şekilde birbirine rılumamıştır. Bunlar bir ha· 
karışmıştır. Kayseri' de imal kışta belli olmaktadır. 

----------------.-.------------~ 
Fuara gelecekle,r hakkın 
daki döviz kararnamesi 
lktrsad vekaletince hazırlanan ve vekiller 

heyetinden geçen kararname ali 
tasdike iktiran eyledi 

ihracat maddelerimize yeni kulacaktır. 
mahreçler temin için milletler Kontenjan kararnamesii ve 
arası bir hale konulan lzmir memleket anlaşmaları hüküm-
panayırına iştirak edeceklere lerine göre, ithali tamamen 
kolaylıklar hakkında ki karar- memnu bulunan eşya yalnız 
name, yüksek tastike iktiran teşhir edilmek üzere panayıra 
eylemiştir. getirilebilecektir. Panayıra iş-

Kararnameye göre, bir ey- tirak edeceklerin sattıkları 
lülde açılacak olan lzmir ulus-

mallara karşı ihraç edebile· 
lar arası panayırına Türkiye 

cekleri döviz yekunu 50 bin 
ile klering veya tevazün esas-

lira olarak tesbit olunmuştur. 
1 anlaşma yapmış memleket-

Her firmaya üçbin liraya ka
lerle kenlerine karşı . aktif ol-
duğumuz memleketlerden bu dar serbest döviz verilebile-
panayırda teşhir edilmek üze· cektir. 
re getirilecek eşya memleke- Üç bin liradan fazla satıla-
timize şu şekilde sokulacak- bilen eşya bedelleri için eşya 
hr: kleringli memleketten gelmiş 

Mer'i kontenjan kararname- ise, klering esasına tabi ola-
sine bağlı S ve KL listelerin- caktır. Kontenjan kararnamesi-
de yazılı tarife pozisyonlanna nin K listesine dahil eşyadan 
giren eşya serbestçe, Vekalet- en çok üç bin liralık ithal olu-
lerden izin alınması lazımgelen 

na bilecektir. 
eşyanın bu Vekaletin müsaa· 

des~lc K listesin~e yazıh tarife oıı•vı•er Ve ŞU••• 
pozısyonlarına gıren eşya her 

rozişyo~un hizasında yazılı ~ıtı rekası Limited 
aylık mıktar kadar kontenıan 
fazlası O~arak memlekete SO· vapur acentası 
Y enı harç pulları Cendeli Han Birinci kor-

Def te d l ğ .. don. Tel. 2443 
r ar l a gon- Not: Vurul tarihleri ve va-
derildi purların isimleri üzerine deği-

Türk harfleri ile ve yeni şikliklerden mesuliyet kabul 
şekilde hazırlanan harç pulla- edilmez. 
rı, mahalin sarfiyatı göz önün- THE ELLERMAN LINES LTD. 
de tutularak damga matbaası " GRODNO " vapuru 25 
direktörlüğünce altı aylık nis- haziranda beklenmekte olup 
betinde defterdarlıklara gön- LONDRA, HUL için yük 
derilmektedir. Bu pullar bir alacaktır. 
ağustostan itibaren kullanıl- "MARDINIAN,, vapuru 27 
mağa başlanacaktır. Bu tarih- haziranda beklenmekte olup 
ten sonra eski pullann kulla- LIVERPOOL ve GLASGOW 
nılması yasak edilecektir. 
~------··---------
Bir ikizi ayırmak 

mümkün oldu 
Şimdiye kadar ikiz yaşıyan 

iki kardeşlerden biri öldüğü 
zaman diğeri de ölürdü. 
Amerikadan gelen bir habere 
göre, aslen İtalyan olup Ame
rikada yaşıyan Sioresto ismin· 
de yapışık iki kız kardeşten 
bıri ölmüştür. Ölüm akabinde 
1ir Italyan doktoru heman 
:ımeliyat yapmış, sağ olan kı
rı ölü olandan ayırmıştır. Soğ 
;alan kız yaşamaktadır. 

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. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 Hazi

randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den gelip yük çıkara-
caktır. 

kadın pehlivanı vardtr. Lea 
Savage adını taştyan bu ka
dın 150 kilodur. Güreşirken 
bir ayt gibi homurdanır. 

Y aşadtğı hayatı da göz· 
önünde bulundurursak onun 
hayvana daha ziyade benze· 
diğini görürüz: 

Kadın pehlivan geceleri 
sokağa çıplak ayakla çtkar ve 
bir elinde bir fener taşır. Ak· 
şamları tavuklarla beraber 
erkenden yatar ve başının 
cuuna horuzunu alır: Horoz 
sabahl,.yin ona çalar saat va
zifesini görür, erkenden öte· 
rek uyandırır. 

İlk otomobili 
kim yaptı? 

Bu sual sorulunca Fransa· 
da "bir Franstz", Almanyada 
•bir Alman", Belçikada "bir 
Belçikalı" diye cevap verilir. 
Şimdi İngilterede de "bir İn· 
giliz,, diyorlar Kraliçe Victo
ri' anın sarayında elektrik te
sisatt yapmak vazifesi verilen 
Crompton isminde ~bir mü
hendis bir "motörlü araba., 
yapmış, fakat kraliçe içine 
girmemekte ısrar etmişi 

Mister G. Rasing 
kulübde 

Paris'in Rasing kulübünde 
Jan Borotra Rodel ve Merlin 
Mister G. ile bir tenis partisi 
yapıyorlar. Kral caketini çı

karıyor. Başına kurşuni renkte 
bir kasket geçiriyor, kollarını 

sıvayarak kordda yer alıyor. 
Borotra, "siz, sir .. ,, diye 

cevap verince. 
Mister G. "Hayır it diyor; 

. ~servisi genç rakiplerimize 
bırakmayı tercih ediyorum. 
Çünkü biz yaşlılar, gençleri 
yenmeğe çalışacağız.,, karşılı· 
ğmda bulunuyor. Netekim, 
Mister G. bu partide dünya-
nın meşhur tenisçisini yeniyor. 

J sveç 'teki ayılar 
sayılıyor 

ilkbaharın girmesi ve ayıla
rın kış uykusundan uyanmaları 
üzerine f sveç'teki ayı mevcudu 
tesbit edilmeğe başlanmıştır. 

Bu işin başarılması için, 
meşhur San Mişel ormanını 
yazan doktor Aksel Munte, 
oldukça ehemmiy;tli bir yekun 

# 

tutan bir teberruda bulun-
muştur. 

Devriyeler, Lap'larm yaşa
dıkları bölgeleri dolaşmakta 
ve gördükleri ayılan kaydet
mektedirler. Her ne kadar 
izleri görülen ayıların hiç 
eksiksiz bir surette adedlerini 
tesbit etmeğe imkan yoksa da 
şimali lsviç'teki ayıların sanıl
dığından çok daha fazla ol· 
duğu anlaşılmaktadir. 

lsveç'te, ayı neslinin de
vam edip etmemesi hususun· 
daki kanaatler birbirlerinden 
çok ayrılmaktadır. Geyikle
rme saldırıp [parçaladıkları 
ıcın, Laplar ayılara bir fela
ICet gözile bakmaktadırlar. 
Bir kısım halk ise, ayılarin, 
Avrupa' da yaşıyan büyük 
yaşıyan büyük vahşi hayvan 
neslinin sonuncusu oldukları 
kanaatini taşıdıklarından hu 
rreslin korunması lazımgeldiği 
düşüncesindedir. 

İzmir Asliye mahkemesi bi
rinci Hukuk mahkemesinden: 

Müteveffa sabık fzmir meb'-

usu Nesim Masliah veresesi 

vekilleri avukat Amato tara· 

f ından F ransanın Paris şehrin

de 57 Rucclichy' de oturan 
Mordehay Habif aleyhine açı· 

lan ipotek taahhüdünün tescili 

davasından dolayı icra kılın

makta olan tahkikat sırasında 

Çanakkalede ticaretle meşgul 

iken bir müddet f zmirde ika

met eyledikten sonra ahiren 

Fransa'ya gitmiş olan müdde

aleyhin mezkur mahaldeki ad

resinden çıkıp halen nerede 

olduğu bilinememesinden do

layı mesken ve ikametgahının 

meçhul kaldığı anlaşılan mu
maileyhe tahkikat için tayin 

olunan 30 Haziran 936 Salı 
günü saat 1 O raddelerinde 

mahkemede hazır bulunması 

lüzumuna mütedair çıkarılan 

davetiye varakasının kendisine 

ilanen tebliğ edilmesine rağ

men gene mahkemeye gelme· 

miş olan müddealeyh hakkın

daki tahkikatın gıyaben devam 

ve icrasına ve olbaptaki gıyap 
kararnamesinin de gazete ile 
ilanına karar verilerek davacı 
vekilinin müddeası dinlendik
ten sonra bu defa da hakkın
daki tahkikatın 18/9/936 Cuma 
günü saat 1 O raddelerine bı
rakılması tensip ve tebliğ olu
nacak evrakın bir nüshası da 
mahkeme divanhanesine talik 
kılınmış olmakla gaip muma
ileyh muayyen günde mahke
mede is~atı vücut ettiği ve ilk 
muhakeme celsesinde de her 
türlü muameleden evvel gıyap 
kararı masraflarını mahkeme 
veznesine tevdi ettiği takdirde 
hakkındaki verilen gıyap ka
ran ortadan kaldırılarak tah
kikatın vicahında yapılacağı 
ve aksi takdirde davaya gıya
bında devamla kendisinin bir 
daha mahkemeye kabul oluna
mıyacağı lüzumu H. U. M. K. 
nun 142 ve muaddel 401 inci 
maddesile 405 nci maddelerine 
tevfikan ilan olunur. 

.. J aıııı;+fiWsı.ıö 
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- Türk Hava Kurumu ~ 

~ Büyük Piyangosu İ 
== = 21 inci tertib biletleri satılıyor ~ 

~3üncükeşide 11-7-936 dadır~ 
~Büyük ikramiye 50,000 lira mükafat~ 
~20,000 liradır.Ayrıca 20,000, 12,000~ 
~ve 1 O ,000 liralık büyük ikramiyeler~ 
=de vardır. . ~ 
~Biletler hükumet önündeki di-~ 
~rektörlük gişesinde vebil'ümuml 
~bayilerde satılır ~ 
\n: ı 111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n" ' ' 

Torbalı icra memurluğundan: 
Bir borcun ödenmesi için mahcuz: 

Muhammen kıymeti Dönüm 

1000 K. 1 

1000 it 1 

1000 " 1 

1000 " 1 

1000 " 1 

3000 " 4 

500 " 1 

1000 " 2 

500 " 1 

700 " 1 

2000 " 4 

1000 " 1 

100,000 " 

Mevkii 

Arslanlar k. karyebaşı hüseyin, 

bahadır karaali ile mahdut. 
Karyebaşı habib, derviş, halil, 
tarik ile mahdut 
Gurgur mevkiinde, dere, İbrahim 

hayreddin, ramazan ile mahdut 

Demiryolu mevkiinde haşim, ali, 
tank ile mahdut 
Sazlık mevkiinde ahmet, halil, 
hamit, celil ile mahdut 
Talip, tahir, habip, ramazan ile 
mahdut 
Dede dağı mevkiinde ahdi, hü· 
seyin, etem, meçan ile mahdut 
Bayındır caddesi mevkiinde, meh· 
met, maksut, nafii, tarıkile mahdut 
Eskiköy mevkiinde, malik, hamit, 
ahmet, necip, yetimleri ile mahdut 
Arslanlar mevkiinde habip, dere 
ile mahdut 
Sazlık civarında .. zekeriya, baha· 
dil tan kile mahdut.. tarlalar 
Demiryolda derviş, halil, tankilc 
mahdut şimdi tarladır 
Köy içinde cemal, şakir, tarık, ile 
mahdut bir bap hane iki göz 

Birinci artırma 8 ağustos cumartesi günü saat 14 de yapı· 
lacak satış tutarı muhammen kıymeti yüzde yetmiş beşini 
bulursa en çok artırana bırakılır. Aksi takdirde en çok artı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere satış 15 gün uzatılarak 24 
ağustos tarihinde pazartesi gününde yapılır. Şrtname hergün 
icrada 294 dosya ile görülebilir. Her türlü alakadarların hak· 
larmı faiz, masrafa dahil olan iddialarının evrakı müsbitelerile 
yirmi gün içinde bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicilile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulacakları ilan olunur. 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlüğünden: 
Teı1pit Adedi l\'cv"i Marka91 1\o. Lira Kr. Safi GaJri E-afi '° Cinsi e~ya 

No. Kilo C. Kilo G. M 
O\·-

191 8 sandık I. F.A. 1-8 33 20 1041 500 r!. ~ 
191 4 Sandık ..:... "E S.A.F 9-12 16 80 500 500 ... , .... 
193 8 sandık S. R 3-10 80 1004 : ~ 
193 12 sandık B.Z.H 13-24 150 1527 600 ~o.. 
91 37 teneke R. H. D 87 563 ti') 

121 
96 
96 
96 
96 

158 
172 

12 sandık L. A 13-24 300 
1 varil B.S.A D. T 6 

.. " 15 
" " 25 
" .. 25 

1 sandık j.N/ S.B.S 40 
1 K. 50 

79 4 S. B.S 1-4 9 

1 K. H.j. 
1 s. F.Z.V 

97 
79 
97 
79 
79 

1 s. J.E.M/G.S 
1. s. F.Z.V. 
1 s. B. 842 S. 

8 F. 

199 1 S. A. F 
199 8 S. J,R.F 
205 11 s. " 

1 1 
322 900 

13 145 
323 801 

1000 

1486 100 
1-19 150 

250 

189 5 S. R.N.R 4075-79 30 
187 1 koli F. T 171 100 
183 30 demet kar 8030 40 

1606 
65 
7 500 

13 500 
13 
15 
72 

44 

1 780 
268 
58 

268 500 
336 

134 500 
973 

1331 

828 
875 

1858 

\O 
M 
O\·-

• fi) r.... 4.) 

c,t 
N~ 
ll)o cu 

J:i o.. 
4453 2734 780 10669,500 ~ 

Lamba şışesı 
" " 

Lamba şişesi 
u '" 

Meyve ağaçlarındaki haşaratı 
öldürmcğe mahsus müstahzar 
Lamba ~işesi 
Parafin 
Uzvi sun'i boya 

" 
Kimyevi müstahzar 
Yün mensucat 
Pamuk mensucat 

Haşarat itlafına mahsus rr üs
tahzar 
Vernikli boya 
Pamuk mensucat 
Basma halinde pamuk mensucat 
Pamuk mensucat 

tt " 

Muşamba şapka kenarı 
2 renkli porselen çaydanlık 
l renkli porselen bardak 

Lamba şişesi 
Demir makine aksamı 
Kamyon yayı 

Yukarıda yazılı eşya 13-15-17-2017/936 ıncı pazartesi - çarşamba - cuma - pazartesi günleri 
günleri saat 14 te açık artırma suretile dahile satılmadığı taktirde ayni günde de ecnebi mem
lekete götürülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümriiğü satış komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 1900 
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(BIKAYE Firavunun bileziği 
lşçibaşı Davis, elini mağa· 

raya uzatarak: 
- Burada, ilk hafriyata 

başlanıldığı zamandanberi bu· 
lunuyorum. Asıl mezarlara 
fiden dehlizi açmağa başla
dıtırnız zamandan itibaren de 
fe!iketler, uğursuzluklar baş 
iosterdi: Yılan sokmalan, 
esrarengiz hastalıklar, bayıl
lllalar, delirmeler birbirini 
takibettti. Ame1enin birçoğu 
durduğu yerde dahi bir sinek 
sokma.sile ölüyorlardı. Her 
sabah ameleden birkaçını öl
lllüş buluyor ve bu ölümün 
Sebebini bir türlü anlıyamı
~~ruz, Bu fialde birkaç gün 
ıçınde umumi bir korku ... 

l 11çlbaşının bu sözlerini din· 
heYen genç asarıatika müte-
~ıaı: 

E: - Bütün bunlar ve hem .. 
vkanıı Dedi. 
l1çibaşı omuzunu silkti: 
- Fakat bu defa görüy~r

SlJnuz ya. Müsyü Bernar bu 
ŞeYtani hadiseler gene başla-
dı. A_ J • k . , rune e ış yapma tan ımti-

na ediyor! Dedi. 

l1çibqmın bu sözler ile 
lllaksadı acaba ne idı?. 
b· 84 sözlerin altında gizli 
ır maksat yok muydu? 

kf~ibaşı sözüne devam ede
re : 

b 
- Bütün bunların sebebi, 

en· · 
b. 1~ • kanaatımca Firavunun 
ılezıjidirl. Firavunun bilezi

kindc -ab t "S . ·ı.. .. ··• u en"ın a ametı 
<>lan yeş'I h b.. ğ' rn h ı amam oce ı 

a kukdur. Ba i,arct "Ölüm 
Ve CC ) .. k' zaya" a amettir. Buna 
.. 
1rn el değdirmişse mutlaka 

<>lınüştür. Bu bilezikte binler-

~ senenin bir uğursuzluğu var! 
'"ayete göre bu bilezik Fira

"un 
t un meçhul bir hayvanla 
~~laüh etmiş olan ikinci cis-
··•ı . 

tarafından himaye edil-
lllckted' kot ır. Yoksa, Bu bilezik 
I" ''Yca, hatta tabutu almata lla:u 
ku : olmadan alınabilir.Çün-
ll'ı uvarın şarka gelen kıs· 

'tda ve bir koğuk içindedir. 
~çibaş .. l . d h 

lıt) '• goz erı e şet saç-
~ltı halde sözünü şu şekilde 

'miadı: 
....... : 

~ili Bırçok kimseler bu bile-
f•ıc_talınata teşebbüs ettiler, 
~'ti h,r defasında da bilezik 
&i~, "de kaldı. Bütün hırsızlar, · 
i~ of dediğim gibi maddi bir 
G~•dan ölü olarak kumlar 

G de bulunmuşlardır1 
~,ı~ç i.sanatika mütahassısı 

~irı~ Pakat .. Dedi. Bu bilezi
~tı1ı t?- tarnan yerinde oldu

l:l'rcden biliyorsunuz? 

-- Kolay. Buna inanmıyor-
sanız siz de tecrübe edebilir
siniz. Fakat acele lazım. Çün
kü yarın sabah ehram kapa
nacaktır. 

- Bu ziyaret beni alakadar 
eder. Fakat bilezikten ziyade 
firavunun mumyalanmış cese
dini görmek için . 

Mütehassıs ve .işçibaşı bun· 
dan fazla birşey konuşmadılar 
gece bütün karanlıklarile gel
diği vakit, asarıatika mütehas
sısı mağaranın medhaline indi. 
Elinde otomatik bir tabanca 
bir de kuvvetli elektrik feneri 
vardı . 

Dar dehlizi oldukça uzun 
bir zaman takip ettikten 
sonra, ilk mezarın olduğu 
yere vardı; burada cehennemi 
bir sıcak vardı ve keskin bir 
ölü kokusu hissediliyordu. 

Yorgunluk, heyecan ve sı
caktan çoktan müteessir 
olan Bernard beş dakika ka
dar olduğu yerde uzandı, 
kaldı, nihayet bu esrarengiz 
muhitte, son kuvvetini sarfe· 
derek kalktı; lşçibaşı Davis'in 
tarif ettiği şark şark taraftaki 
kovuğu aradı ve buldu. Lam
bayı kovuğa yaklaştırdığı va
kit, hakikaten orada hir bile
zik ve bileziğin üzerinde ye
şil bir hamam böceğinin 

mahkuk olduğunu gördü. 
Tam bu sırada fenerin cer

yanı bitti ve söndü. Bernar 
kendisini korkunç bir karan
lık içinde buldu. 

Karanlıklar içinde, etrafta 
beyazlı bir hayaletin dolaştığı

nı hisseder gibi oldu, korku
dan tir-tir titreyordu. 

Bir deli gibi dehlize dön
dü; koşarkea, bazen arka
sından da hayaletin geldiğini 

hissediyordu. 
Mağaranın methaline gel

diği vakit bütün kuvveti tü
kendi, bayılarak oraya düştü! 

* • • 
Sabahın serinliğinde kendi-

ne geldiği vakit, Bemar hali 
dün geceki korku ile: 

- Beni bir hayalet takip 
ediyordu.' Dedi ve gözlerile 
etrafı araştırmağa başlayın
ca, on adım kadar ötede 
işçibaşının cesedini gördü. 
Bemar, korku ile cesede yak
la{irken, o günün elbiseleri 
arasından birçok Engerek 
yılanının kıvrıla, kıvrıla mağa
ranın karanlıklarına doğru 
kaçmakta onun gördü. 

Bu yılanın boynunda bir 
halka · parlamakta idi. Evet, 
üzerinde yeşil bir hamam, 
hariıam böceği hakedilmiş 
olan Firavu"nun bileziği .. 

Vedi Fikret 

Büyük pehlivan 
ş güreşleri 

'-h chitler ocağı himayesindc,Kültürpark . civarındaki Halk 
hu}'~nda .12 Temmuz 936 :Pazar gün.Ü saat on beşte 
~ Pehlivan güreşleri yapılacaktır. 

l>cbı· etlere, lzmir ve hava1isinin tanınmış, ünlü, yüksek 
~\'anlan da iştirak edeceklerdir. Bu müsabakalan 
"11\irı geleceklerin istirahatleri iç.in lazım gelen tedbirler 

1ttır. · 

l:'i•tler herke• için (25) kuruştur. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
" TINOS " vapuru 7 tem

muzda bekleniyor, 11 tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala-
caktır. 

"CHIOS,, vapuru 11 tem-
muza doğru bekleniyor, AN
VERS, BREMEN ve HAM-
BURG limanlanndan yük bo-
şaltacaktır. 

"ANGORA,, vapuru 20 
temmuzda bekleniyor, 25 tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 

alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMISTER" vapuru tem-

muzun nihayetine doğru bek
leniyor, NEVYORK için yük 
alacaktır. 

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

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

" SARDlNIA " motörü 20 
temmuzda bekleniyor, iSKEN
DERIYE, DIEPPE DÜNKERK 
ve NORVEÇ limanları ıçın 

yük kabul edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 9 

temmuza bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALATZ • 
ve GALA TZ aktarması BEL-. 
GRAD, PUDAPEST, BRA-
TISLA VA, VlY ANA ve LINZ 
için yük kabul eder. 

Doktor 
Ali Agih 

8 Temmuz 936 
... ? . ı · ; . l! . 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

1 
11•J11"nur • 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU- ikinci Beyler Sokağı No. 68 iKAN DEMİR OJ/u 

Telefon 3452 • , ____________________ I 
BIENNE MARITIM 

BUDAPEST 
" SZEGED " motörü 13 

temmuza doğru bekleniyor, 
BELGRAD, NOVlSAD , 
BUDAPEST, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektiJ. 

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

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 200g 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

Göztepede tramvay caddesine 
yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

9N 
oJI ıu ~; 

\ 

( Z.lrcıcel 
- # 

DANl<:J 

~·. ş h en a a Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rahatsız ve tansı onları · · 
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(Ulusal Birlik 

Sardanapol'un 
••• 

Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 
... , - - itikatlar Macerası 

k • k 112 k • • h - Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 44 -o yo ısyanını çı aran ışı, arp ~:~:1:n ~~:~~t~~~de ~~~'. ~%~:.e~o~;;d;:~~~:~eg~i~ • •d hk A ld 1 disini takip ettim. Biraz son- vaziyet hasıl ~oldu. · Önümde 

Vanınıca 1 ama ma Um O U ar ra beni yal~ız. bırakarak ya- ~ir asansör vardı.. ~~nsör 
nımdan çekıldı. ınerken tam benım onumde 

Harp divanının kararı, Tokyoda ve bütün Japonya
da derin akisler uyandırmıştır 

Tokyo 8 (Radyo)- Bundan evvel Tokyo'da çıkan askeri isyanda alakaları görüldüğünden dolayı harp diva
nma verilmiş olan Japon zabitlerinin muhakemesi dün bitmiştir. Bu muhakeme, şimdiye kadar görülmemiş bir he
yecan ve alaka ile takip edilmiştir . 

Eski zabitlerden olup isyana iştirak edenlerden 28 kişi, büyük rütbede bir zabiti ile 7 3 küçük zabit, 10 sivil 
idama mahkum olmuşlardır. Harp divanının kararı Tokyo'da ve bütün japonya'da derin akisler yapmıştır. 

ra sa'da dahili 
arbe doğru! ·--. --

Dantzig' de plebisit yapll
ması teklif edildi 

Bütün bu hadiseler karşısında Lehistan'ın 
A eş Salibin kanlı nümayişinde sükutu manidar görülüyor 

•• J kİ • aJ d lstanbul, 8 (Hususi muha- İstanbul 8 (Husus!) - Ber-yuz ·erce ŞI yar an 1 birimizden) - Londra' dan lin' den gelen haberlere göre, 
Paris 8 (Radyo)- Ateşsalip dağıtmıştır. Siyasi cemiyetle- gelen haberlere göre, Avam Dantzig'te plepisit yapıldığı 

efradının 10 bin kişilik büyük rin meçhul asher abidesine kamarasının dünkü toplantı- takdirde Almanların Sar'da 
bir parti halinde yaptıkları meş'ale yakmaları adetinin sında Almanya taraftarı say- olduğu gibi büyük bir ekse-
nümayiş esnasında kanlı hadi- kaldırılması muhtemeldir. lav Sandey, Dantzig mes-elesi- riyet kazanacakları· muhakkak 

sel er olmuştur. Polislerden, Fransa' da milliyetperverler nin halli için plebisit yapılma- adDedilm~kte8dir(.R d ) C 
komiser, Belediye memurların- arasında, Halk cephesine kl.f . . antzıg, a yo - e· 
d 105 k l d A sını te ı etmıştır. 'd d d h .. kA an işi yara ı var ır. y karşı bir hareket ve hazırlık L d Ed S d d"v . nevre en av et e en u u-
rıca 35 Tanzifat memuru da • or en an eye ver ıgı met reisi Dr. Grozer, Munihe 

görülmektedir. Adeta dahili cevapta, bu mes'elenin Al-
yaralanmıştır. Fakat nümayiş- bir harp çıkarılmak isten· manya ile Lehistan arasında gelmiş ve Hitler'le konuştuk-
çiler arasındaki yaralı sayısı 

1
.mzalanan bı"r muahede 

1
.le tan sonra, buraya geçmiştir. mektedir. Matbuatta bu işe 

ile halktan ezilenler, bayılan- Hükumet reisi, kendisini kar-
ehemmiyet vermektedir, Fa- halledilmiş olduğunu söyle-

lar, yaralananlar ayndır. şılamağa gelenlere bir söylev 
kat dahiliye vekili ayan mec- miştir. 

Hadisenin asıl sebebi, hü- vermiş ve Dantzig'in pek ya-
lisinde: lstanbul 8 (Hususi)- Dantzig kında Almanya tarafından 

kumetin , milliyetperver bazı - Bundan böyle hangi • · · F G C 
ayan reısı on rayzer, e· kurtarılacağını beyan eyle-

cemiyetleri feshetmiş olması- cenahtan gelirse gelsin, mem- 'd D ' 
nevre en antzig e dönmüş- miştir. 

dır. Ateş Salipçiler, meçhul leket asayişine taarruz ettir- tür. Grayzer, derhal Nasyonal Alakadar mehafil, olimpi-
asker abidesi meş' alesini yak- miyeceğiz. Hükumet müesse- Sosyalist Partisi liderleri ile yad oyunlarından sonra Al-
mak nöbetinin bu pazar günü selerinin, fabrikaların ve ima- • • · h.d. 1 temasa geçmiştir. manya nın yenı a ıse er çı-
kendilerine düşmesinden isti- lathanelerin emniyeti temin Londra siyasal çevenlerinde ICaracağı kanaatindedirler. 
fade etmişler, hadiseyi mey- edilmiştir. • D kto G e ak da 

söylendiğine göre , Hitler , 0 r roz r, Y ın 
dana atmışlardır. Hükumet, Demiştir. Ayan meclisi bu mühim bir Alman diplomatı 
soğuk kanlılıkla nümayişçileri izahatı çok iyi karşılamıştır. Dantzig'i almak için her çareye ile değiştirilecektir. 

--------•---• .. • ... ~ baş vurmaktan çekinmiyecek- Dantzig, 8 ( Radyo ) -

Pamuk balyalarının l•çı·ne' · tir. Bütün bu hadisat karşısın- Nasyonal sosyalistler, muhalif 
da Lehista;11n sükUt etmesi partileri dağıtmağa karar ver-

taş dolduruyormuş! manidar görülmektedir. • . .:i-şler-dir_. --

Almanya'ya ihracat yapan bir tiiccar Japonya hesabına Ca-
hakkında kanuni takibat yapılıyor susluk yapmış! 

Istanbul, 8 ( Hususi } - içine taş koydurmuş ve malı L A il ( Es b h 
bu suretle ihraç etmiştir. Vaki os- nce os, 8 Radyo) - ki a riyelilerden Harri Tom-

Almanya'ya pamuk ihracatı şikayet üzerine bu tüccar hak- son, Japonya hesabına casusluk yaptığından onb~ş sene hapse 
yapan bir müessese, fazla kında kanuni takibata başlan- mahkum olmuştur. Harri Tomson, 700 dolar mukabilinde 
kilo çeksin diye balyaların mıştır. casusluk yaptığını itiraf etmiştir. 

---~-~--------·~·~·~ ...-.~··-~-------.-------~ • 
lngili-Fransız 

• • 
sıyasetı 

Söke'ye muha-Liyon'da seylaplar· oldu 
eir gelecek Paris, 8 (Radyo) - Liyon'dan bildirildiğine göre, dün gece 

yarısı ~ezkur şehirde büyük seylaplar olmuş ve yıldırımlar 
düşmüştür. Radyo istasyonları, Liyon'dan hiçbir haber alama
mışlardır. 

~------~--~~·~··~···--.··----------~ 

"Şimdi, en ince ve salim durdu. Asansör içinde dok-
bir zevkle düşenmiş ve süs- lara mahsus beyaz gömlek 
lenmiş çok güzel bir odada giymiş bir adam .. vardı; beni 
bulunuyorum. Fakat ~ykudan elimden tuttu ve " geliniz! ,, 
duracak halde değilim. Gayri dedi. 
kabil mukavemet bir uyku Tabii olarak doktoru din-
ihtiyacındayım. Hemen soyun- ledim; itaat için içimden bü-
dum, güzel ve rahat karyo- yük bir arzu hissodiyordum. 
laya uzatarak derin bir uykuya Hem de ne kadar mes'ud bir 
daldım. itaat his ve arzsu .• 

"Güneş doğduğu vakit uya- lpnotizme edilmiş lsveçlı 
nabildim. Güneşin güzel ve kız birden durdu ve "Ahi,, 
ılık ışığı odayı doldurmuştu. Diye bağırdi. Güleryüzle ve 
Küçük bir kız gibi mesud ve hiçbir ıstırap hissetmeden an-
neş' eli idim. Hemen elbisemi latmakta iken Lena birden-
giydim, ve sebebini tayin bire değişt. Sanki, görüdmeı 
tayin edemediğim bir his ile ve zehirli bir ok ile ta kal-
odadan çıktım . binden vurulmuş gibi oldu. 

" Uzun ve nihayetsiz gibi M. Maksim ile yüzbaşı Pol, 
birçok koridorlardan geçtim. hemen yerlerinden fırlıyarak 
Nihayet birden açık bir yer- Royer'in !Yanma koştular. M. 
de bulundum, semai ve gü- Royer'e, Lena'nın titremekte 
neşi görüyordum artık! Evet, olan ellerini tuttu ve genç 
çok güzel, düz ve geniş, et- kızın gözkapaklarmı açtı ve 
rafı mükemmelen gören yük- sonra, vaziyeti anlıyarak genç 
sek bir traçada idim! Fakat kızı bıraktı ve; 
bu harukulade vaziyet ve - Katalepsi haline girdi! 
manzara bile ben de en kü- Dedi. 
çük bir hayret ve taassup Lena, şimdi koltuk üzerinde 
husule getirmedi! Burada bü- dim-dik uzanmış idi. Vücudu 
yük, eski derebeylik zaman- bir çelik parçası kadar sert
larma ait bir şatoda bulundu- leşmiş idi. 
ğumu anlamı~ oldum. Komiser M. Royer: 

Ru halin ne kadar sürdü- - Şimdi Lena'nın vücudu 
ğünü bilmiyorum. bir maden parçası halindedir. 

Bu esranengiz alem ve ha- Azasından hangisini kıvırmak 
yatt yalnız mı idim? istesen kıvırmayız belki kıra-

Şatonun geniş ve büyük biliriz. Bu halde bize daha 
bahçesine baktım. Pencere ve fazla birşey söylemiyecektir. 
kapılardan .hiçbir canlı mah- Artık! dedi. 
luk göremiyorum. Bulunduğum Pol heyecanla: 
yüksek taraçadan eteklere - Ölmedi değil mi; ölmi-
kadar baktım. Ta uzakta de- yecek değil mi? diye sordu. 
renin kenarında insanlar gör- ( Arlca.ıı fltu ) 

düm. Bunlar bana ne kadar J 
küçük göründüler. talya hala tatmin 

"Sağ tarafımda sırk şek- edilememiştir 
linde bir vadi vardı. Çimenlik f Başla1'cif ı 1 inci salıif ede J 
bir saha içinden küçük bir . Madam Tabıi Ôvr gazete· 
dere çok güzel bir manzara sine şu satırları yazıyor: 
ile akıp gidiyordu. Birkaç " Madamki ltalya hala tat· 
ağaçtan başka ağaç yoktu. min edilmemiştir ve Cenev· 
Benim tam önümde bu dere, re'ye dönmek için Cenevrenin 
bir sürü küçük evler tarafın- artık bir şeye yaramamasın• 
dan setrediliyordu. Bu evler şart koşuyor, o halde zecri 
arasında bir de küçük kilise tedbirleri kaldırmak faidesi:ı 
gözüme çarpıyordu. Bu kilise- bir şeydir.,, 
nin çan kulesi dört köşeli idi. Pertifaks Eko Dö Pari ga· 
Dere, kilisenin yanından gene zetesinde de bu münasebetle 
görünüyordu. M. Baldvin'i itham etmek· 

"Fakat ani olarak bir de- t~dir. 

ğişiklik hasıl oldu ve bütün • • • 
bu güzel manzarayı bırakarak Moskova'da kanutıtl 

Anlaşmaya doğru 
gidiyor 

lstanbul, 7 (Radyo} - Al-

Yeni köyler kuru
lacak 

Aydın ( Hususi muhabiri

mizden ) - Valimiü Özde-
D .., Af •k ' d d •• 1 mukavmeti mümkün olmıyan ogu n asın an onen er bir kuvvetin beni şatonun içi-

esasi bayramı 
(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
oynayorlardı. Nihayet Kızıl 
meydanda muazzam bir hıılı 
serildi. Bu halının üzerinde 
futbol sahası taksimata vardı· 
Sahada evvela koşu müsaba· 
kası, sonrada en iyi futbolcu· 
lardan müteşekkil iki takıJ11 
arasında öir maç yapıldı. Sp0 ' 

bayramına bu suretle saat 20 
de nihayet verildi . 

manya'nın Dantzig'd eki son 

vaziyet i ve emelleri, lngiltere 

ve Fransa 'yı müşte. eken dü

şündürmektedir. İngiltere, Le

histan 'ı bu işte serbest hare

kette bırakmağa karar vermiş 

ise de, evvelce vermiş olduğu 

sual listesine, Almanyanın ve· 

receği cevap büyük bir ehem
miyetle b eklemekte, vaziyeti 
dikkatle takip etmektedir. İn
giltere, kat'i b ir siyaset takip 
etmek kararındadır. Diğer ta
raftan , zecri tedbirlerin kaldı
rılmış olmasına rağmen İtalya
nın, İngilterenin Akdeniz do
nanmasının çekilmesi hakkın

daki dilekleri de ayni ehem
miyetle karşılanmaktadır, her 
iki vaziyet, lngiltere ve Fransa 

mir Günday refakatında sıh-

hat, bayındırlık ve ziraat mü

dürleri olduğu halde Söke'ye 

gitmiş, gelecek göçmenlerin 
yerleştirilecekleri yerleri ve 

yeniden kurulacak köy yerle

rini tesbit etmiştir. 

Tesbit edilen yerler, gele
cek muhacirlara ve iklim, ik
tisat, ziraat ve hava bakımın
dan çok elverişlidir. 

arasında siyasi bir yakınlaşma 
ve birlik meydana çıkarmıştır. 

Yakında Lokarnocuların ya
pacakları içtimada, bütün bun
ların açıkca konuşulması muh
temeldir. Hadiseler, iki devleti 
mütemadiyen yekdiğerine ya
kın laştınnaktad ı r. 

Liverno, 8 (Radyo) - (Lombardiya) vapuru, doğu Afrika- ne celbettiğini hissettim. Ge-
sından Gavinana fırkasını hamilen buraya geliyor. Bu vapurda, lirken geçtiğim uzun, bitmez, 
1 inci Gadinana fırkası erkanı harbiye hey' eti de vardır. 

------------------~--·~·+--~------------
Zozo Dalmas öldü 

Istanbul 8 (Hususi muhabirimizden)- Selanikten bildiriliyor: 
Bir müddettenberi kalbinden hasta bulunan meşhur Yunan 

aktrisi Zozo Dalmas dün ölmüştür. 

~-------------~· .... -------------~-
Denizden cıkarı-, 

lan cesed 
Dün sabah, Pasaport iske

lesi ile menderek arasında 

bir cesed görülmüş ve derhal 
rıhtıma çıkarılmıştı Zabıtaca 
yapılan tahkikat neticesinde, 
cesedin Değirmendağında otu
ran Konyalı Mustafa oğlu 80 
yaşlarında Ali'ye ait olduğu 
tesbit edilmiştir. Kazanın ne 

Tayyare 
Uçarken ateş aldı 
Londra 8 (Radyo) - Bir 

lngiliz tayyaresi, uçarken ateş 
almıştır. Pilot, bazı yerlerin
den yanmış olduğu halde 
tayyareyi zemine indirmiş ve 
kurtulmağa muvaffak olmuştur. 

suretle vukua geldiği tahkik 
edilmektedir. 

İzmir sicilli tica
ret memurluğun
dan: 

(Namık Kemal Sundur} ti
caret unvanile f zmir' de Ke
meraltında ikinci Mıhçılar 

sokağında 3 numarada bira 
ve buz satıcılığını yapan Na
mık Kemal Sundurun işbu 

ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1736 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. .. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. 

T enil(\ ilnza.ı 

-.... 
Starenberg MussO' 
lini ile görüşecek 

( Başta,.afı 1 inci sahifede) 
başvekil muavini prens Stl' 
renberg'in bugünlerde Rorıı~· 
ya giderek Mussolini ıle gO' 
rüşeceği söyleniyor. Bu se'/1' 

hatin son hadiselerle alakad" 
olduj'u tahmin edilmektedir· 


