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Alma ya, l(rallıli mı Oluyor? 
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rtı Hitler Almanya' da kral- Papa Atatürk, bugün M. Stoya-
Habeş harbı icin dinOVİÇ'İ kabul edecek .. 

lıgw ı iadeye karar Verdi İtalya'ya ".ar~ Yugoslavya başvekili hükümet merke-
vermemış zimizde parlak merasimle karşılandı 

L l b 8 •k h d d Ankara 28 (Hususi) - Dün 
f'' UDe Urg, !'UDSWI 8De 8010 an prens akşam Istanbul'dan hareket 
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C • t• G kral ı·ıaA n edı·ı~cek eden dost Yugoslavya başve-
_rıs 180 eorges -- kili M. Stoyadinoviç, bu sabah 

- . · lAlman milleti Hitler'i selô.mlıyor 
Paris, 27 (A.A) - Engfr- rctmektedir. Muhabirin, Alman 

llıa.sYon gazetesi, Bern' deki işleri hakkında alelumum iyi 
llıuhabirinin bir haberini neş- malfimat alan mcnabiden öğ-

R om a~Y~ kralı 
Praga vardı 

~ ugoslavya kraJlık naibi 
Prens Pol de bekleniyor 

Caddelere tak zaferler dikil-

miş ve her taraf, Romanya, 

Çekoslovakya ve Yugoslavya 
bayraklarile süslenmiştir. 

rcndiğine göre, Hitler Alman- Ankaraya gelmiş ve parlak 
ya'daki esas prensiplerin le- merasimle karşılanmışlardır. 
melleşmesi için ltalya' daki İstasyonda Vekillerimiz, saylav-
rejimi en muvafık gördiiğün- lar, Hariciye memurları hazır 
den, Almanya' da krallığın bulunmuştur. İstasyon baştan 
tesisini düşünmektedir. başa bayraklarla donatılmış 

Hitler, uzun tetkiklerden bulunuyordu. Muzika, Türk -
(Devamı 4 üncü sahifede) Yugoslav marşlarını çalıyord~. 

~-··· 

Seyfi Aydın 
Tef tislerini bitirdi .. 
Başmüdürlüğe bağlı olan kü-~ 

çük Gümrük idarelerinin mu-

amelatını tetkik ve. teftiş et
mek üzere Gümrükler baŞmü-

Seyfi Agdın 

Papa Pi XI 
' Vatikan, 28 ( Radyo ) -
Papa, ltalya'nın fevkalade 
Vatikan •sefirini kabul etmiş 
ve uzun müddet görüşmüştür. 

Opervature gazetesi, Vati

ka'nın, Habeş harbı için İtal

ya bir milyar frank verdiğini 

yalanlamaktadır. 

Hindistan' da 
8 kişi hançerlendi 

Bombay, 27 (A.A) - Üç 
günlük bir sükuttan sonra 
kargaşalıklı tekrar başlamış 
ve sekiz kişi hançerlenmiştir. 

idarelerini teftiş etmiş ve bil

hassa vasi mikyasta ihracat 
yapan Bodrum, Güllük ve Fet
hiye gümrüklerinde fazla meş
gul olmuştur. 

M. Stoyadinoviç, bugün Çan
kaya köşkünde Reisicumhur 
Kama! Atatürk tarafından ka
bul edilecek, yarın geçid res
minde bulunacaktır . 

M.Stoyadinoviç'in 
beyanatı: 

M. Stoyadinoviç İstanbul 
matbuat mümessillerine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- ilk defa Türkiye cumu
riyeti toprağına : ayak bastı
ğım zaman bu anda dostu 
olduğum çok mükemmel mat
buatının mümessilleri vasıta
sile Türk milletini hususi bir 
sevinç ile selamlarım. Yugos
lav devlet adamlarının kaf
fesi için yeni Türkiye anlaş

ma ve dostluk Balkan'larm 
muslihane tekamülünün temel 
taşını ve yer yüzünün sulh 
ve terakkisinin en mühim 
mesnedidir. 

Balkan'ların· cihan matbu-

M. Stoyadinouiç 
atı için anlaşamamazlık ve 
ardı arası kesilmiyen cidal
lerin bir misali olarak görül-

müş olduğu zamanlar geç

miştir. Bugün sulh işi bütün 

mes' elelerin en mühimi olan 

bu mes' eleye atfedilmesi ica· 
beden ciddiyetle anlaşılmıştır. 

Bütün Avrupa'mn geçir
mekte olduğu bu müşkül 
demde mustakar ve devamlı 
bir sulh için en faal bir şe
kilde Balkan'larda çalışılmak·' 
ta olduğunu söylemek müba
lağalı olmaz. Benim Ankara 
seyahatim bunun yeni bir 
delilidir. Yugoslavya krallık naibi 

prens Pol da bugün beklen
mektedir. 

dürü Seyfi Aydın Bodrum'a 
gitmi~ti. Tetkik seyahatinden 
avdet eden Seyfi Aydm Baş
müdürlüğe bağlı olan gümrük 

Seyfi Aydın, ihracat eşyasına 
son derecede kolaylık göste
rilmesi için idare amirlerine 
emir vermiştir. 

·- ... 

&uk Kral Karol 
'~tcıJ.reş, 28 (Radyo) - Kral 
~I y' tef ak atinde veliahd Mi· 
· A.0Yod, dış işleri bakanı 

11 IHonesko, general Filc-
~lil "e diğer birçok rical ol
~tr halde Çekolovakya 

'lııl arına girmiştir. Kralı 
")~fıtı~lan hususi tren, halk 
~t ~ an hararetli alkışlarla 

q lltnıştır. Kral, hu<lut
hu <!ski Çekoslovakya reisi 

~ ı/U M. Mazarik'in oğlu 
t.ı "'a~a 'k ~ t tı ta ... afından ve bir 

esrn~ 
~- lls 1 zevattan ve bir 
\ edi~e~ tarafından istik
~ b'tnıştir. Tren, hudut-
~~ibt Çeyrek durmuş ve 

~~ en yoluna devam 
flb~ 'abahleyin Praga vasıl 

\re~ t. 

t~1110vakya' nın istiklal 
~na tesadüf eden bu-

,., ~~llıanya kralının da 

~::~et etmesi, büyük 
ladelik yaratmıştır. 

Topçularımızın ateş tat-

1 ·h ·ı~ .. 1- ·ı · G d bikatında ecnebi ateşe-spanya ı tı acı erı o a- milterler de bulundu 

zarayı zaptetınişlerdir 
Malta hükômeti, ispanya hükumetine mensub 

vapurlara kömür vermek istememiştir 

Asi lspangol topçuları 
Londra, 28 ( Radyo ) -

Sovyet Rusya'nın bura sefiri, 
ispanya hükumetine götürmek 
üzere üç Rus vapurunun mü
himmatla yüklü olarak Vela
dıvostok'tan geçtiği hakkındaki 
haberi yalanlamaktadır. 

Londra, 28 ( Radyo ) -
lngiltere hariciye nazırı Eden, 
ispanya sefirine tekrar bir 
nota vererek, Madrid hapis
hanelerinde mevkuf bulunan 
sekiz bin kişinin derhal serbest 
bırakılmalarını istemiştir. 

Paris, 28 (Radyo) - ihtilal
ciler, Ma<lrid'in şimalinde kain 
(Godalazara) yı işgal eylemiş:
lcrdir. 

Son gelen bir habere göre, 
Afrika' da ki ispanya müstem
lekeleı inin hepsi de ihtilalci
lere tabi olmuşlardır. 

Malta, 28 ( Radyo ) - İs
panya hükumetine mensup üç 
vapur, dün buraya gelmiş ve 
kömür istemiş ise de Malta 
hükumeti, yalnız erzak veril
mesini ve kömür verilmeme· 
sini emreylemiştir. 

Roma, 28 (Radyo) - ihti
lalcilere mensup beş bombar-
dıman ve 6 avcı tayyaresi, 
Barakaro, hava istasyonunu 
bombardıman etmişlerdir. Bu
rada mevcud bütün benzin ve 
petrol depoları ateş almış ve 
büyük infilaklar husule getir· 
miştir. Alevler, MadJid' den 
iÖrülüyordu. 

Burıoz, 27 (A.A) - Haber 

-Piyadelerimiz, topçularımızın himayesin. 
de mefruz hedeflere 400metre sokuldular 

İstanbul 27 (Hususi) - Dün,: :de bulunmu§lar ve atı~ları tıityük 
Metris çiftliğinde, topçu atıo mek· 
lehinin 19 • uncu kursunu bitiren 
su baylar atıo tatbikatı yapmıolar· 

dır. 

Tatbikatta, Sovyet hava heyeti 

ile ecnebi devletler ateoemiliterleri 

verildiğine göre, general 
Franko Madrid hükumetine 
bir ültimatom vermiş ve 48 
saat zarfında paytahtm tesli
mini istemiştir. 

Buna cevap verilmezse, 
Madrid silah kuvvetile zapte
dilecektir. 

bir alaka ile takib ":miti• rdir. 
Subay Muzaffer tara fıodıııı hanr· 
}anan haritR üzerinde, hir <r 
kAnıharb subayı Fransızca o1orak 
ateocmiliterlı-re izahat v_. rın iştir. 

Yeni )· eti~en euha,Iıınmn:ın 

emirlerine hiç tanımadıklan kıt· 

alar verilmişti. Kahraman piy:ı ·ld.:ri · 

miz, topçu at~i himayesinde yürü· 
yüş yapmıo ve mefruz hedeflere 
doğru ilerlemelerde muvaffak ol· 
mu~lar, hedefe 400 metre kadar 
yaklaşabilmişlerdir. 

Tatbikattan 10nra lllla heyeti· 
ne ve ecnebi aıe,.lne bir 61lo 
·-t.-..ı ·ı .. mı ..... "" ••tur· 
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sahife 2 

ı en öld •. rdüm! 
Aşk .. Kıskançhk.. Cinayet .. 

- 19 Çeviren: Fethi Y. Er. 
Ocaktan çıkan alevler biri bir taş almış kapıya vurmuş. 

birimizin yüzünü görmemize Ev sahibi: 
yardım ediyordu. Amele, bana - Bekle! Arkadaşlarını 
şunları anlattı. uyandırayım d~ görürsün, de· 

Onu buradan aşırmamız o yince, selametin ancak bura· 
kadar müteessir etmemiş, ce· dan sıvışmakla olacağını an· 
binde para varmış, param ol- lıyarak kaçmış. Yüz adım 
duktan sonra, bana herşey ötede kapısı açık bir hangara 
vız gelir, diyordu. sığınmış. 

Bu düşünce ile bir gazinoya Bu hangarda saman dolu 
dalmış. imiş. Burada yatarak uyumuş. 

Bir şişe şarap getirtmiş, On ikiye çeyrek kala omzu-
şişc dibini bulduğu zaman na birinin dokunduğunu hisset 
gazino sahibi yanına yana- miş. Uyanıp gözlerini açınca 
şarak: bir kadınla karşılaşmış. Ka-

- Şişen boşaldımı, diye dm ona kendini takip etmesi 
sormuş. için işaret etmiş. 

- Peki niçin soruyorsun? Her halde bana yardım 
- Senin 4 üncü Hanriye etmek istiyen, bana acıyan 

tokat vurduğunu haber ver· bir kadındır diye, onun de
diler. diklerine boyun eğmiş. Kadın 

-'- Evet ben vurdum .. Sonra? önce Grand Rü caddesinin 
- Sonra mı? Senin gibi sol tarafını takip ederek ca-

bir serseriye içirecek şarabın ddeyi geçip bir sokağa girmiş. 
yok. Ayni zamanaa da ameleye 

- Parasmla değil mi? beni takip et diye işaretler 
- Evet amma, paran bu- verıyormuş. 

rada geçmiyecek. Bu sabah bir tarlaya çık-
- Sebep? mış. Herhalde bu kadın açık· 
- işte öyle, paranı istemi- lık bir yerde oturuyor diye 

yorum, Haydi bakalım kapı gene ona itaat etmiş ve onu 
dışarı. takip etmekte tereddüd et

- Ku.wetin bu işi yap· memış. 
mağa yeterse! Epey ilerledikten sonra Sen 

- Kolay. Yetmezse bile Dönis kilisesine yanaştıklarını 
garsonlar var. farketmiş. içerideki ate:,;in zi-

- Onları da çağtr hele bir yası perdelerden korkunç akis-
göreyim. ler bırakıyormuş .. 

- Bu sözler üzerine ·• Bu esnada kadın gözden 
liyen gazinocu üç garson ç.a- kaybolmuş. 
ğırdı. Ellerinde sopalar vardı. Amele kadını mezarlık için-

Amele inat etmenin boş de bulmuş. Bundan kurtulmak 
olacağını ve sopa yiyeceğini isterken hayal gibi bir şey 
anlayınca dışarı çıkmağa gozun~ ilişmiş. Bu 4 üncü 
mecbur olmuş. Hanri imiş. 
B.öylece birkaç saat sokak· Hayal ona doğru bir adım 

larda dolaştıktan sonra bir aş- atınca amele de bir adım 
çıya dalmış. geri çekilmiş öteki de beş altı 

Tam çorbasını içeceği zaman adım gerilemiş. Nihayet ken-
diğer işl~rinden dönen arka- disini çukurda bulmuş. 
daşlan ile karşılaşmış. O zaman bütün kralların 
Arkadaşları onu kapıdan gö- etrafını çevirdiklerini zanneder 

rünce aşçıyı ~ğırmışlar, eğer gibi olmuş. Bütün eller ona 
bu adamı kapı dışarı etmez· doğru uzanmış. Bunlar ona 
s , buranın tek bir taşını bı- kurşun gibi ağır, ateş gibi 
rakmamak şart ile yıkarız, de· yakıcı gelmiş. 
mişler • Bir müddet sonra vücudu-
Aşçı bu adamın ne yaptığım nun bazı yerlerinin kınldığının 

sormuş. Mes'eleyi ona da an· farkına varmış. 
latmışlar. O da derhal içeri Bağırmış. 
girerek : Ve biz de bunun uzenne 

- Haydi, çık bakalım bu- onun imdadına koşmuşuz. 
radanl demiş . Adamcağız her halde biraz 

Burada da inat etmenin boş· oynatmış olacaktı. Çünkü ta
luğunu anlıyarak dışarı çıkmış. vırları bize bunu anlatıyordu. 

Sen · Dönis sokağında serse- Doktor söze karıştı: 
riyane epey dolaşmış, sonra - Affedersiniz, bu anlat-
ana doğru, yattığı eve yollan· mak istediğiniz şeyden bir 
mış . Bugün mutad haiifma mana çıkaramadım. 
evin kapılarını kapalı bulmuş Amelenin başından geç.en 
kapıyı çalmış. Ev sahibi pen· kaza her halde kafasının sa
ccreden bakmış. Karanlık ol- bahki geçirdiği h?dise ile 
duğu için onu tanıyamayınca~ meşgul olduğundan, gazino· 

- Kim o ? Demiş. O da: dan, ahçıdan evden kavulma-
- Benimi diye kendini ta· smdan; sonra da serserice 

nıtmış. Ev sahibi: yollarda kendini bilmiyerek, 
- Hal. Sen misin, hani dör· farkında olmaksızın ·mezarlığa 

düneü Hanri'y tokat atan; girmesinden ve neticede önü-
dur bekle azıcık. ne bakmıyarak çukura yuvar-

Amele sabırsızlıkla: lanmasından ileri geliyor. 
- Ne dedin? Bekliyeyim - Bu tabii birşey .. Tuhaf 

mi? ve bizim konuştuğumuz mev· 
- Evet, sana ait olan bü- zu ile gibi bir alakası var? 

tün şeyleri. Lömvar: 
- Nasıl! Bana ait olan bü- - Acele etmeyiniz dokior, 

tün şeyleri mi? asıl neticeyi anlatmadım. Asıl 
- Evet, istediğin yerde maksadım bir sırrı ortaya 

yatmağa git. Evimin senin atmaktır. 
zoruna harap olmasına razı İşte sözüme devam ediyo· 
olamam. 

(Ulusal Birlik) 27 Teşrinievvel 936 

adın tayyareci 
geçirdiği azayı 

'ollisonl 
anlat yor 

İzmir sicilli ti
caret memurlu
ğundan: 

(Büyük Paşa hancısı Sabri 
halefleri) ticaret unvanile iz· 
mirde Eski mahkeme önünde 
Büyük Paşa hanında hancılık 
yaııan Sabri haleflerinin işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1870 
numarasına kayt ve tescil edil· 
diği ilan olunur. 
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e a asından korku
ıyordum. Emin olun ·, ca ıma değil, fevkalade 

tayya~·eme acıyordum •• 

Makinenin bir n • 
ıre 

güzel Gla 
lngilterenin meşhur kadın 

tayyarecisi Emi Mollison, Lö 
Burjeded Kroydona gecele· 
yin uçarl·en tayyaresi düşmüş 
kadın kendisini ölümden zor 
kurtarmıştı: 

Tayyare tersine dönmüş ve 
Emi Mollison pilot yerinde 
kendinden yarı geçmiş olarak 
olarak, kapalı kalmıştır. 

Kedisi diyor ki: 
"Oradan çıkamıyacağımı 

anlayınca içimi korkunç bir 

his kapladı, pencereleri yum· 

ruklamağa başladım. Fakat 
kırılmıyordu. Makinenin ateş 

alacağından korkuyordum." 

Bir doktor, İmdad otomo
bili ile derhal kendi muaye· 
nehanesine alınmasını söylemiş 
ve orada yapılan muayene 
neticesinde bütüu dünyaca 
meşhur f ngiliz kadın tayyare· 
cisinin sol omuzunun yaralan
dığı burnunun kıı ıldığı ve 
ayağının berelendiği anlaşıl
mıştır. • 

Şimdi bu genç kadın tay· 
yareci, sol kolu l?skıda ve 
burnu alçı içinde istirahat· 
ediyor. Gazetecilere başından 
icçen tehlikeli vak' ayı şöyle 
anlatmıştır. 

"Lö Burjeden ayrılmadan 
evvel havanın çok güzel ol
duğunu söylediler. Fakat İn
giliz sahillerine yaklaşırken, 
kesif bir sis tabakasile karşı· 
laşbm. Nerede olduğumu kes· 
tiremiyordum. 500 kadem ir-

A-

Mis Molison 
tifaa kadar inmek mecburiye

tinde kaldım ki, böylece te· 

peleri görüyor ve hemen yer· 

de uçuyor gibi idim. Eğer 
tayyareciler için mevcut işa-

retler daha çok olsaydı, başı

ma bu kaza gelmezdi. Pusu

lam dö~üyor dönüyordu. Ve 

ortalık gittikçe karardığı için 

Kroydona varabilmek ümidi 
ni artık kesiyordum. inecek 
bir yer bulmak üzere mütead
dit defalar döndüm. Nihayet 
bir inşaat sahası buldum. iki 
defa yere inmeğe çalıştım. 

İlk defa bir takım evlere 
~~~~~--......... ~.~~----~--.......... ----~ 

1
1ki elinde iki tabanca, so 
.kaklarda dolaşan deli .. 

Yedi kişiyi birden yere serdi 
ve Alp dağlarına kaçtı .. 

iki elinde iki tabanca, bir Timdi azılı delinin elinde 
deli bir köyde dolaşıyor.. iki tabanca vardır. İkisi ile 
Şimdiye kadar öldürdüklerinin etrafına ateş etmeğe başlıyor. 
sayısı' yedi kişi. Kaçanlardan bazıla. ı kurtulu-

Bunlardan biri bir orman yarlar. Fakat iki kişi yaıala
bekçisi, ikincisi bekçinin ka- nıp düsüyor. 
rısı, üçüncüsü ve dördüncüsü Deli bununla da iktifa et· 
bekçinin iki ICızı, beşincisi de miyor, korku içinde kulübenin 
küçük bir çocuk. Diğer ikisi bir köşesine sığınmış ana ile 
de önüne geçmek istiyenler. kıza da ateş ediyor ve onla· 

Bu tüyler ürpertici hadise rı da öldürüyor. 
Fransa' da Alp dağlarındaki Devam eden silah sesleri 
bir köyde oluyor. üzerine ormandaki bütün 

Deli, 18 yaşındadır. Babası odu:ıcular ve orman bekçi· 
da delidir. Fakat şimdiye ka- leri koşnyorlar. Fakat geldik
dnr hiçbir delilik arazı gös- leri zaman deli ortalarda 

termemiştir. Yalnız son derece yoktur. Dağlara doğru kaçtığı 
fazh içki içmektedir. anlaşılıyor. 

Birgün öğleden sonra, evden Şimdi, bütün Alp dağların· 
çıkıyor. Tabancası da yanın· da bu deli cani aranmaktadır. 
dadır. Ormana giriyor. Orada Daha birçok c. ~ara kıyaca· 
oduncularla karşılaşıyorlar. On- ğından korkuluyo1

• 

lara hiç birşey söylemeden lzmir birinci icra memurlu· 
geçiyor. Nihayet odunculardan ğundan: 
birinin kulübesine giriyor. Bir· İzmir Ticaret mahkemesince 
den bire tabancasını boşaltıyor. 27 /3/936 tarihinde iflasına 

ilk yaralanıp düşen çocuk- karar verilen Gayret fabrikası 
lardan biridir. Bunuu üzerine Bilal Hasan ve şeriki şirketile 
oduncu koşuyor, ikinci kurşun atelyeci Salih hakkındaki ifla
da onu yere seriyor. sın kalkmasına ve serbestçe 

Silah seslerine etraftan işiten· tasarrufları ıçın mallarının 
ler koşuyorlar . Bunlardan bi- kendilerine teslimine İzmir ti
rinin elinde tabanca vardır. caret mahkemesince 8/9/936 
Deli hemen onun üzerine atı· 
lıyor ve elindeki tabancayı ka-

tarihinde karar verilmiş oldu· 
ğundan mallann kendilerine 

çarpacakmış gibi olduğumdan 
derhal yükseldim. 

Nihayet üzerine inebilece
/ Devam· 4 üncü sahifede J 
----- --
Kolk11_ zların banka 

he~apları 
150 bin Kolkhoz'ın altı 

aylık hesapları, bu Kolkhozlar 
varidatının, 1936 yılının ilk 
altı ayı zarfında, r e.;en yılın 

ayni ayl nna naZf•· an, yüzde 
45 nisbetinde fazlalaşmış ol
duğunu açık surette göster· 
mektedir. 

Blı yılın ilk sekiz ayı içinde 
KolkhozJarın, ehemmiyetli 
masraflara karşılık olmak 
üzeı e, ziraat bankasına yarat
mış bulundukları para miktari, 
1933 yılı mevduatının 6 mis
line, 1934 yılındakinin 2, 7 
misline ve 1935 yılınınkinin 
ise tamamına baliğ olmuştur. 

Kolkhozlar, 1934 yılında 
yalnız ziraat bankası vasıta
siyle büyük inşaat, makine 
mübayaası ve saire gibi işler 
için 176 milyon rüble sarfet· 
mişlerdi. Kolkozların ayni iş
ler için yılındaki masrafları 

557 miiyon rubleye çıkmıştı. 
1936 yılının ilk sekiz ayı mas
rafları ise 602 milyon ruble
ye baliğ olmuştur. Bu yıl so
nuna kadar Kolkhozların zi· 
raat bankasına 700 milyon 
ruble tevdi edecekleri kuvvet· 
le tahmin edilmektedir. 

Şurasını da ayrıca kaydet· 
mek lazım gelir ki, Kolkhoz-

lzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve f. 

Tenik imzası. 

1: Tezkere. 
T. C. 
İzmir 

Ahkamı şahsiye hukuk ha· 
kimliği. 

Sayı: 936/208. Tereke. 
lzmir: 5·9-936. 

lzmir sicilli ticaret memur· 
luğuna. . 

lzm1rin Güzelyalı mahallesı· 
nin Faik bey sokağında 7 
numarada ikamet etmekte iken 
ölen Büyük Paşa hancısı Sah· 
rinin terekesi mahkememizce 
yazılmış ve mirası tutulan def· 
ter mucibince kansı Vatan 
tarafından kendi namına asa· 
leten ve çocukları küçük Zu· 
hal ve Sevil namlarına veli· 
yeten kabul ve tesellüm olun· 

mu~ur. t 
Mahkemece yapılan tahkik3 

Hisap Ekisper raporu ve ~'ll· 
kuf ehli beyan ve ihbaratı 

·ye sonunda, mahsulatı arzı 

üzerine alım satım ve koınis· 
yon muamelatından ibaret ~~ 
lunan ölünün 8147,35. Tu\ 
lirası mütehakkak sermaY:~ 
ticaret işine; çocukları küçtı 
Zuhal ve Sevilin de iştirakl3: 
rile ve (Paşa hancısı Sa~ 
halefleri) ticari unvanı altın 9 

karısı Vatan tarafından devaıJl . ce 
ettirilmesine mahkemeınıı 
izin verilmiştir. I 

Bu yeni ticaret evinin iş c· 
lar!n Ziraat bankasına olan rini ve üçüncü şahıslarla ~~~ 
mevduatının geçen yıla naza- münasebetlerini tedvir ve ı ~il 
ran tenezzül ettiği hiçbir mm· reye ve şirketin teşekkülü içd· 
taka mevcut değildir. Bilakis, ticaret kanununun 42 nci 111r 11 
mesela Ôzbekistanda bu mev- desine göre ölünün ok 's· 
duat 10 defa . Türkmenistanda kardeşi ve küçüklerin anıuc..,e 
8,5 defa, Ukranyada vasati lan Hulusi memur kılınınıŞ e: 
olarak 3 defa ve garp mınta- kendisine imza selahiyeti v 
kalarında da gene 3 defa faz. rilmiştir. .1 ..,e 
lalaşmıştır. Keyfiyetin alelusul tescı ___ _. _____ _ 

ilan olunmasını dilerim. 

ün hal Ka; Hakim. Acı 
·ını .... R. Balkır A. Balkıs 1 

Kaymakamlıklar 21-10-936 

D ld l 
30 kuruşluk pul 

o uru uyar Aslı gibidir· ııt' 
Dahiliye Vekaleti, bu ayın lzmir sicilli ticaret ıneı:tı f. 

sonunda askerlik hizmetlerini luğu resmi mühürÜ ve 
bitirecek maiyet memurlarını Tenik imza~ 
açık bulunan kazalara kayma· 
kam olarak tayin edecektir. Tashih f:rıii' 
Açıklar bu tayinlerle de dol- Birlik gazetesinin t5 rıiif 
durulamadığı takdirde uzun 936 tarihli 800 numar~h 00r 
müddet vekillikle idare edilen hasının ikinci sahifesinıo pcf 

Kaymakamlıklar bilhassa doğu düncü sütunda satış ilan• c5~i 
vilayetlerindeki kazalara nakil redilmiş olan KemaJpaşs sesit1~ 
suretile Kaymakamlar gönde- Tapu memuru Malik 11ere gıJ"u 
rilecektir. ait hisseli evin ikinci sat~ jJjll 

Vekalet, Dahiliye teşkilatı 30110/936 günü o~~rs cıııı'' 
kanununun istediği vasıflarda edilmiş isede o güouıı te,$1' 
Kaymakam bulmakta müşkülat huriyet bayramı tatiline o/tO. 
çektiğinden kanunda yapılacak düf etmesi hasebile 

3.~;11cl l (} 1 .... 
ufak tadiller!e tecrübe sahibi 936 da yapılacak o 3 be g~ 
ve emektar dahiliye memur- satışın 5/ 11/936 Perşeın tııS~ı· 
larını Kaymakamlığa terfi et- nü ayni saata ~apılacağı / 
tirmek tasavvuruudadır. han ilan olun~:, 

r-uir vakıflar direktörlil' 
en: tıll" 

sıı 

Mezarlıkbaşında hal mahallindeki tütüncü barak~sı ıste~lı' 
caktır. ihalesi 5-11-936 perşembe günü saat 15 dedır· 

3 
9~ 

le in evkaf idaresine müracaatları ilan olunur. 24 28 

() 

B 

., 
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~ahife 3 (Ulusal Birlik) '1.7 T eşriniewel 936 

OJi vi er ve şü- ' • F t ll . s ~----AjN.r-. uv.r-. -1,-;jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiis.; 
Birinci sınıf mutahassıs ra e l perco 1 1 . y.. M t 

tekası Limited Dr. Demir Ali vapur acentası W. F. H. Van zmır Un ensuca 1 
\'~~ur acentası Kamçıoğlu Rov~tM~!~1ts~oAıs Der Zee Türk A. Şirketinin 
Bırın · K d R b · & C cı or on ees ınası Cilt ve T,enasiil hastalıklar "UL YSSES .. vapuru 16 teşri- O "Uafkapınar kumaş fab.;kaSI 

Tel. 2443 l ki ·k t d · · . ld I" .. k .... t hl" • ır-.1 a .n 
LONDRA HATTI '!'e e . ~ ~ı e avısı nıevve e ge ıp yu unu a ıye- DEUTSCH LEVANTE LINIE 

l. 
11

AD JUTANT n vapuru 28 Elzlmh ır - Bınncı beyler sokağı - dNeAn soKnrôaSBTl!NRGCEASI 1 VAI R- " ATHEN n vapuru 26 ilk Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
oıtİnci t · d ı· 29 b' anıra sineması arkasında ve .ı:: iman arı 
. eşrın e ge ıp ı- k teşrinde bekleniyor, 3 son k d ğ k l 

~'n. ci teşrı'ne kadar LONDRA No. : 55 için yü alacaktır. çı ar ı ı umaş ar: 
CERES 2 teşrine kadar ROTTERDAM, 

~ın" yük alacaktır. Telefon: 3479 " .. vapuru 1 teşri· Sagv lam · ld 25 · HAMBURG ve BREMEN için ;ı.. A.NDALUSIAN,, vapuru 2 ra nıevve en teşrmiev-
~ l k d ROTTERDAM yükliyecektir . . ncı teşrinde gelip 5 ikin- ci teşrin iptidasında LIVER- ve e a ar , 
tı t . k d LOND POOL ve SWENSEA'dan AMSTERDAM ve HAMBURG "MfLOS.. vapuru 29 ilk Zarı-r· 
~ eşrıne a ar • limanları için yük alacaktır. teşrinde bekleniyor, HAM-
M ve HULL için yük ala- gelip yük çıkaracaktır. 
>q"tır. "THURSO,, vapuru 15 ikin- "ULYSSES .. vapuru 4 teş- BURG ve ANVERS'ten yük v d 

LIVERPOOL HATTI ci teşrinde LONDRA'dan ge· rinisaniden 9 teşrinisaniye ka- çıkaracaktır. e UCUZ U 
t. ~ ALGERIAN,, vapuru 30 lip yük çıkaracak ve ayni dar AMSTERDAM, ROTTER- "MANISSA,. vapuru 11 son 
1>1rı zamanda LlVERPOOL ve DAM ve HAMBURG liman- teşrinde bekleniyor, 15 son 
~ ?ci teşrinde gelip 4 ikinci GLASKOW için yük ala- ları için yük alacaktır. teşrine kadar ROTTERDAM, 
~c ~~ASkGadOarW LIVERPkOOI L caktır. " ORESTES ,, vapuru 16 HAMBURG ve BREMEN için 
~-k için yü · a a- Tarih ve navlunlardaki degv i- 'k 
~ t ı inciteşrinden 21 ikinciteşrine yükliyecektir. .. [r şikliklerden mesuliyet kabul kadar AMSTERDAM, ROT-
'LAMINJAN .. vapuru ikin- edilmez. TERDAM ve HAMBURG ARMEMENT ;H. SCHULDT-

HAMBURG 

~N.K 
~uvu 

Q· 
~lııı ıt Verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
~~ arıııştır. Hem yü.,.lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 

~q~tıun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
ainden birinin de senin olmıyacağım kim iddia edebilir. .. .... _ . 

. ... . .·, ., ._.,· 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

' gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

lfamdi Nüzhet Çançar 

limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEt-' 

"VASALAND .. motiirü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DAN
ZIG, CDYNIA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVY A 

"MARlTZA,, vapuru 22 ilk 
· teşrinde bekleniyor, ROTTER

DAM ve HAMBURG için ıük 
alacaktır. 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek· 
leniyor, ROTTERDAM ve 

limanları için yük alacaktır. HAMBURG için yük alacaktır. 
"VIKINGLAND .. motörü 30 -c~~.a 

birinciteşrinde beklc·unekte AMERiKAN EXPORT LINES 
olup ROTTERDAM, HAM- "EXMOOR,, vapuru 17 ilk 
BURG BREMEN, GOTE- teşrinde bekleniyor, NEV
BURG1 ve ISKANDINAVYA YORK ve BOSTON için yük 
limanlan için yük alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA
LIA LINE 

alacaktır. 

"EXMİNSTER,, vapuru 30 
ilk_teşrinde bekleniyor, NEV_-

"ALHENA,, vapuru 6 ikinci YÔRK ve BOSTON için yük 
teşrinde beklenmekte olup alacaktır. , 
PRINSIPALLE, AUSTRALYA "EXHİBİTOR,, vapuru 14 
ve YENi ZELAND iç:n yük sen teşrinde bekleniyor, NEV-
alacaktır. YORK için yiik alacaktır. 

SERViCE MARITIME "EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
ROUMAIN teşrinde bekleniyor, NEV-

"SUÇEAVA,, vapuru 20 bi- YORK içincyük alacaktır. 
rinci teşrinde gelip 21 birinci EXAMINER .. vapuru 14 ilk 
teşrinde.PiRE, MALTA, MAR· kanunda bekleniyor, NEV
SILYA ve CEZA1R için yük YORK için yiik alacaktır. 
alacakbr. "EXAMELIA" vapuru 26 

"ALBA JULIA .. vapuru 19 _ilk teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. · 

2nci teşrinde MALTA, MAR-
SIL YA ve CEZAIR için yük AMERICAN EXPORT LİNE 
alacaktır. Pire tarikile seri seferler 

ZEGLUGA POLSKA "EXCALIBUR,, transatlan-
vapuru 23 ilk teşrinde PlRE-"LEWANT,, motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
ANVERS, (doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA için yük alacaktır. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlol"lardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRATELLI SPERCO acenta-

den BOSTON ve NEVYORK'a 

Sıhhat Eczanesi :ı1::u~üracaat edilmesi rica 

1 /Ja.~ -1 k. Büyük Salepçi oğlu hanı ~ 1 Telefon: 2004/2005/2663 

·~ ya~~a '. ~•rş•:nd~ --· - ~ 11_ ~O~~~ 
1 

IZMIR 
ı>amuk Mensucat. 

%"' 1'ürk Anonim Şirketi 

Çocuk Hastalıkları 1 
mütehassısı 

İkinciBcyler Sokağı No. 68 • 
Telefon 

1 

3452 
.. :-w•waı.- ** 

Mücellit 

Ali RIZA Y~li etin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Halkapınardadırr. 
~~ik Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değimıcn, 
1'ı Ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi Sür'at, zarafet 
~ı tı eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- , 

~~i:fon No. 2211 ve 3067 vEN~~~:~~!Y;:,ş••• -·./!fi' -

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 

lKANDEMiR Oğlu 
hareket ediyor. 

"EXETER .. transatlantik va
puru 6 son teşrinde PİRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hare ket edecektir. 

"EXCAMBlON,, transatlan
tik vapuru 20 son teşrinde 

BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PJRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün _., 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
.. BOSPHORUS ,, motörü 

24 (ilk tcşrind~ bekleniyor, 
DIEPPE DÜNKERK ve NOR
VEÇ !imanlarma yük ala
caktır. 

" SARDINIA " motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla
nna yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINE LTD 
LIVERPUL 

"DSOMORE.. vapuru 24 
ilk teşrinde gelip ayni gün 
BURGAS, V ARNA, KÖS-

caddesi~de F AHRıl 

_,,, 
TENCE, SULINft, GALAÇ 
ve BRAILA'ya gidecektir. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NA VIGA TION DANU-

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

"DUNA.. vapuru 18 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD, 
NOV~SAD, BRDAPEST, BRA
TISLAVA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

"SZEGED,, motörü 20 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEST, BRA-
TISLA VA, VlY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

SERVICE MARITIM 
ROUMAIN 
BUC:."\REST 

"DUROSTOR,, vapuru 28 
ilk teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarma'sı olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, ge)me 
tarihleri ve navlun ~arifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

. t0j 
~ 

'N«A 
.f 

' O~ıuu·· 
I • { 

'raf adresi: Bayrak lzmir Numara : 34 '~~ ' 
.......... -lliiiiiiiiiiiiiiililiiiliiiiiiiiıiiiiiii ...... liiiiiiıiiiilı_. __ .. iilııii ... iiıiıiılrtıaiıiiiıiiıiiiiiiiiiiiii ... _.. ,, ........................................................ . 

\itJ.eD Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Leon Blum kabinesi düşecek mi? • 

Harbiye nazırı M. Daladiye'nin 
istifa edeceği söyleniyor 

----------------------------------~"""""~~~-- -....--.-haini ve idam mahkômu olduğu Dahiliye nazırının vatan 
günden güne iddiası 

Paris, 28 (Radyo) - Fransız Dahiliye Nazırı M. Salengro· 

nun, büyük savaşta Fransız cephesini terkederek Almanlara 

iltica ettiği ve bundc:.n dolayı Fransız harp divanınca idama 

mahkum olduğu hakkında\.. i iddia üzerine başbakan M. Leon 
Blum, bu mes'eleyi Harbiye Nezaretine havale etmiştir. Har· 
biye Nezareti, erkan harbiyei umumiye reisi general Gamelen 
riyasetinde bir tahkik hey' eti teşkil ederek tahkikata başla

kuvvet bulmaktadır 
Bütün muhalif gaztteler, bu mes' eleyi istismar etmekte ve 

hükumete hücum eylemektedirler. Paris halkı, merakla tahki
katın neticesini bekliyor. 

Paris 28 (Radyo)- Harbiye Nazırı M. Daladiye'nin istifa 

edeceği söylenmektedir . 
Dünkü kabine toplantısında, hava kuvvetlerinin takviyesi 

için 5 milyar frank tahsisat kabul edilmiş ve reisicnmhur 
tarafından tasdik r olunmuştur. Parlamento, teşrinisanide top· 
}anacaktır. 

mıştır . ..... 
Şoför sarhoş mu idi? 

Ekspres ile yaraş et
meğe başlamış ... 

Mussolini köylüle 
re ne tavsiye etti 

Ve tam önünden geçeceği sırada Roma imparaİorluğu, faşizmin 
f edi hadise vukua gelmiştir. 14 ücü yılında ·hya edilebilmiş 

lstanbul. 27 (Hususi) - şoför, trenin önünden geçmek R 28 (R d ) s· 1 kl"l ·· d'ğ' · b · · b d 'dd ı· oma a yo - ın· e ı ere guven ı mı eyan 
Bursa • Eskişehir !Yolunda feci ıstemış ve u esna a şı et ı l . t" 

1 
.. d I k 

1 
. . yor Mussolini; Faşizmin on ey emış ır. 

bir kaza olmuş, bir tren e musa eme vu ua ge mıştır. M ı· · b 
O b

.. l dördüncü yıldönümü münase· usso ını, u söylevden 
otobüs yolcularından 16 kişi to us, parça parça o muş, betı'le du"'n Venedı'k k" l"'l d b .. k" 

k 1 b
.. k. l l d 

16 
k. . sarayı sonra, oyu er en eşyuz ı· 

ölmuş, 19 işi yara anmıştır. oto uste ı yo cu ar an ışı b Ik d b' .. 1 'l'k b' h t" k b l t · .. .. . . . a onun an ır soy ev ver· şı ı ır tye ı a u e mış 
Hadise hakkında şu tafsilat derhal _?lmuş, 19 kışı den hır miş ve Roma imparatorluğu- ve kendilerine toprağa sanl-

verilmektedir: kısın~ a.gır surette y~ralanmıştır. nun on dört yıldan sonra ih· malarını, mümkün olduğu ka-
Bursa' dan 45 yolcu ile kal· H~dıse m~ha~.lıne . de~h~l ya edilebildiğini kaydettikten dar fazla çocuk yetiştirmele-

kan şoför Ahmed'in idaresin· tahkık heyetlerı gonderılmıştır. sonra İtalyanın siyah çöm- r.iniı tavsiye eylemiştir. 
deki otobüs, Eskişehir civa- Şoförün sarhoş olduğu ve trenle ' ' •""• •~•-1•---~-----

~:~\~:d~~ı'!;':r!:ç~t.p~:~e r;;~şdis~'.1:~i.;~~~~~;~~ı~:~: yarın b Ü uü k geri d 
sinin geldiği görülmüş, yol· mış ise de, sabaha karşı Eski· , . , 

cuların bağırmalarına rağm•:: .• !!hir' de yakalanmıştır. re s m i yap ı I a c ak 
lngiltere vaziyetin Kültürparkta1 .~e Orduevinde 

inkişafını bekliyor balolar verilecektir 
•-. - 29 Teşrinievvel Cumuriyet \ maraları. 

Rus sefirine talimat gelmedig., in- bayramı, şehrimizde çok par· E - Mahcuplar komedisi. 
lak kutlulanacaktır. Bayram Yarın akşam saat 18,30 da 

den komite dün toplanamamıştır hazırlıklarına devam edilmek- kız lisesi öğretmenlerinden 

Londrat 28 (Radyo) - ıs. · · · · d b" I tedir. Bayan Kevser tarafından Cu-
vının rıyasetın e ır top antı Bugün öğleden sonra resmi muriyet devrimi hakkında bir 

panya işlerine ad~mi müda· yapmış ve komitenin vaziyeti . 1 k l ·ı konferans verı'lecektı'r. 
h 1 k · · R f' · miıessese er ve me tep er tatı 

a e omıtesı, us se ırıne etrafında müzakeratta bulun· 
talimat gelmemiş bulunmasın· edilecek, yarın da hususi mü- Ayni akşam saat 21 de 
dan dolayı dün de toplanama- muştur. esseselerle, dükkanlar kapa- Halkevi temsil kolunun Oir 
mıştır. Söylendiğine göre, lngiHz nacaktır. Resmi müesseselerde akşam evvel verdiği piyesler 

Komitenin, buğün to?lan· kabinesi, vaziyetin· inkişafını tatil Cumartesi sabahına ka· tekrar olunacaktı.r 
ması kuvvetle muhtemeldir. büyük bir dikkatle beklemek· dardır. 

İngiliz kabinesi, dün Bald- tedir. Büyük bayram şerefine, ya-= rın akşam saat 21 de valimiz 
Fazlı Güleç ve Bayanı taraf· 
}arından Kültürpark gazino· 
sunda büyük bir balo verile· 
cektir. Bu resmi baloya, kon· 
soloslar ve birçok zevatla aile

a 
v r 

uru 
dı 

Amerika şimal ve baltık deniz· 
lerinde müdhiş fırtınalar var 

Londra 28 (Radyo) - Küin Saatta 140 kilometre esen rüz-
Mari vapuru, büyük fırtınalar 
yüzüuden üç saat teehhürle 
Sotamton limanına vasıl ola-
bilmiştir. Vapur, bu sefer, müt· 
hiş bir fırtınaya uğramıştır. 
Mutfak kısmında ve diğer ka· 
binclerde hasarat fazladır. Ta
kımların çoğu parçalandığı gibi 
mürettebattan da 12 kişi ya-
ralanmış bulunuyor. Bu vazi
yet gösteriyor ki, Amerika de· 
nizlerinde görülmemiş derece· 
de korkunç fırtınalar hüküm 

sürüyor. 
Dün gece, lrlanda sahillerin· 

de büyük kasırgalar olmuştur. 

gar, ortalığı alt-üst etmiştir. 
Yardım işareti veren vapurlar 
çoktur. Kroydon hava istas
yonundan hiçbir tayyare kal
kamamıştır. Dümeni kırılan 
bir Amerikan vapuru, büyük 
müşkülatla kurtarılabilmiştir. 
Duver ile Kale arasında Feri
bot nakliyatı yapılamamıştır. 

Glazkov' dan gelen haberlere 
nazaran, müteaddit vapurların 
akıbetinden haber alınama
mıştır. lskoçya' da kasırgadan 
kırk kişi yaralanmıştır. 

Şimal ve Baltık denizlerinde 
acıklı deniz vak'alan vardır. 

leri davet edilmişlerdir. 
Ayni akşam saat 21 de 

Müstahkem Mevki komutanı 
General Bürhaneddin Denker 
ordu evinde bir balo verecek
tir. Heriki balo için mühim 
hazırlıklar yapılmaktadır. . 

Bu akşam saat 21 de Halkevi 
temsil kolu tarafından Halkevi 
salonunda bir müsamere veri· 
lecektir. Müsamere için şu pro· 
gram hazırlanmıştır. 

A - Sahne kolu tarafından 
onuncu yıldönümü marşı. 

B - Müzik muallimi Eyüp 
tarafından piyano ile iki parça 

C - (Y aşıyan ölü) iki per· 
delik yeni piyes. 

D - Sahne kolunun bale 
gurubu tarafından balet nu· 

lzmir'in kıymetli temsil ama· 
törlerinin toplandığı Dolaplı
kuyu kamunu idaresinde, ve
receği ( Saltanat Kurbanları ) 
adındaki eser temsil edile
cektir. 

---.~·---

Portekiz 
ispanya ihtilalcile

rinin kurdukları 
hükumeti tanıdı 

Lizbon 28 (Radyo)- Portekiz 
hükumeti; ispanya ihtilalcile· 
rinin, Burgosta kurmuş olduka 
lan hükumetin, lspanya'nın 
meşru hükumeti olduğunu tas· 
dik eylemiştir. 

lngiliz donan-
ması 

Çin sularını ziya. 
ret etmiyecek 

Londra, 28 (Radyo) - ln
giltere donanmasının Çin fi. 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

.. Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... 
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Muhtar paşa, Frosini'nin eli-
ni öperken titriyordu •• 

Ve... Çok defa, Muhtar 
beyin ve güzel ~rosioi' nin 
kararı, gizli ve kalpten gelen 
bakışları birbirile çarpışıyor, 

birbirine dolaşan bu bakışla
rın çözülmesi müşkül oluyordu! 

Evet.. ilk tesadüfte iki gen· 
cin kalbı, ayni hissin kıvılcı· 
mile yanmağa başlamıştı! Aşk, 
bu görünmez mabud, birbirine 
zıd, birbirine ezeli düşman iki 
genci, Tü!"k Muhtar'la Rum 
Frosini'yi-binbir hadise ve ma
ceraya vesile olmak üzere-bu 
günden birbirine bağlamıştı! 
Aşk ve kalb işlerini her 

kesten fazla bilen şair: 
Sakin ve rahat bir uykuya 

benziyen hayat, yerden esen 
bir poyraz fırtınasile, aşk kir· 
danına ne kadar kolay dü
şer! Dimekle yalan söylemiş 
değildir! 

* • • 
Vaftiz ayini, mütad mera· 

elini öpmeğe mecbur edilir. 
Piskapos'un mektebi olmak 
itibarile güzel Frosiniye de 
ayni muamelenin yapılması la· 
zım geliyordu. 

Davetliler, birer birer baŞ 
papazın ve yeğeninin ellerini 
öptüler; Muhtar bey de aı<ni 
surette papazın elini [öptü; 
fakat Frosin'nin elini öperken 
bütün davetlilerden başka • 
hem de irade ve şuuru hiJa· 
fına • hareket etti: Frösininirı 
güzel, gümüşten mamul sanı· 
lacak kadar düzgün elini 
öperken muhtar, elektriklen· 
miş gibi titredi ve elini, du· 
dağıııı kızııı elinden çekmekte 
güçlük ç.ekti. 

Frosini de, Muhtar'ın eli 
eline değerken ayni suretle 
titredi! Muhtar'ın eline değen 
dudaklarından bir hararetin, 
meçhul bir cereyanın ta kal· 
hına kadar geldiğini hissetti! 

sim ve dualar arasında geçti, 
bu ayin telaşı ile Muhtar paşa 
Frosini alakasını gören olmadı; 
fakat ne Muhtar bey, ne de 
iüzel Frosini ayin salonunda 
geçen hadiselerden~hiçbirisini 
göremediler, ancak kalplerinin 
seslerini dinlediler. 

( Arkası var) 
- ------ ____..-
Kr a Edvard'ııı 

Ayin bittikten sonra davetli
ler adet veçhile Piskapos Mi· 
sael'in önünden gitmeğe ve 

Yugoslavya 
!Çekoslovakya' ya 
buğday satıyor 

Belgrad, 28 (Radyo) - Yu· 
goslavya' dan Çekoslovakya'ya 
7500 vagon buğday satılacak 
ve ihraç edilecektir. · 
· Eylül ayı içinde Yugos· 
lavya' dan yapılan ihracat 
504,406,000 dinara baliğ ol
muş, ithalat ise 354 milyon 
dinar kıymetini tutmuştur. 

Macaristan • Yugoslavya ara

sında kontenjan işi halletmek 

için bir Macar heyeti Belğrad'a 
gelmiştir. --····---Amiral Horti 
Avusturya dış ba
kanlığı müsteşarına 

ziyafet verdi 
Budapeşte 28 (Radyo) -

Krallık naibi Amiral Horti, 
Avusturya hariciye müsteşarı 

doktor Smit şerefine bir ziya· 
fet vermiştir. Macar gazeteleri 
Avusturya Macaristan müna
sebatının, kardeşlik bağlarile 

bağlı olduğunu yazmaktadır

lar. 

~~-------------Altay-A. Ordu 
Yarın kupa maçı var 

Yarın, Cumhuriyet bayramı 
münasebetile lik şampiyonu 

Altınordu ile Şild şampiyunu 
Altay takımlarımız arasında 
bir kupa maçı yapılacaktır. 

Müsabaka. resmi geçitten 
sonra, Halk sahasında olacak 
ve galip takıme, kupa mera·. 
s imle verilecektir. 

---~--------losu, Çin sularını ziyaret 
etmekten şimdilik sarfınazar 
eylemiştir. 

İzdivacı mes'elesi 
Londra, 28 (Radyo) - B_ü· 

tün Amerika radyoları, f ngıl· 
tere kralı 8 inci Edvard'ı~ 
Amerika'lı bir kızla evleneceğ• 
berini vermişlerdir. Bu haber,I 
burada derin akisler yap· 
mıştır. Alakadar mehafil, böyle 
bir izdivacın mümkün oJrna· 
dığı kanaatini gösteriyorlar· 

Deyi Mirvar gazetesi; bu h~: 
berin aslı olmadığını ve çünk0 

sarayı kralinin dahi bundall 
malumattar bulunmadığını yaı· 
maktadır. 

---·•.-- -
Hitler Almanya' da 
krallığı kurma4a 

karar verdi 
( Başlara/ı 1 inci sahifede} 

h8' sonra Luneburg Brunswik 
nedanını intihap etmiştir. k' 

Bu hanedan ayni isimde 
1 

kB' 
Dokalıkta 1918 senesine 
dar hüküm sürmüştür. Bu b9

• 

nedanın reisi, büyük Britan~~ 
ve lrlanda prensi ve Brunsrı 

p.rı· 
Linebug dokası Ernest . 

'tıf· 
gusle Christian Georges .• 
Viyana civarında kain PerıY'g 
te 1887 de doğmuştu. ___, 
~-~-----~ . 
Kadın tayyarect} 

(Başlara/ ı 2 inci sahife~~,. 
ğim bir toprak parçası go r· 
d.. V . v k r ve um. c ınmege ara rI1 
dim. !indim. Fakat taYY8 re ~i 
o kadar süratle gidiyordtl dB 
önümdeki bir meydana rıı · 

sa 
muhakkak çarpacağınıı 

yordum. ktr' 
Frene bastım. Fakat te ye 

lekler bir maniaya çarptı. 
tayyare alt-üst oldu. )'il· 

Ben de baş aşağı oltJP bİ' 
zümü çarptım. Böylece 

baygınlık geçiriyordu.m: Iıyıı.· 
Güçlükle kendimı toP 

d 'llrll' rak makineyi dur uro tor 
• kOT 

Sonra yetişip benı 1011· 
d rac 

dılar. K~.ndime o ka 8 dllğufl1 
yorum. Uzerinde bul.un 

586
tte 

tayyare pek güzcldı. 
176 mil yapıyordu. klıırııı9 

Emi Molisonun .kır• bakıl'' 
bir kere de X şuaıle 
caktır. 


