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lzıuirde çıknr, akşamcı siyasal gazetedir. 

Telefon: 2776 - Cuma - 11 Eylül 1936 

Adolf Hitler 
Almanya'nın eski 

müstemlekelerinin 
iadesini istedi. 

Fiati (100} Para 

aresal ali Londraya Gidecel~ 
_________ ,:...___ - - - ====:::::;::~========~--=-----------

h til3.l cil e; Madrid Üzerine Fram~a -~~r·yejRüştü Ar~ls ve Şlikrü Ka-
• Muahedenin imzası ya Atlna .yolunda 
lİrümeğe hazırlanıyorlar surir::~:1a~e;,inçıe 

Berut 11 (Radyo)- Fransa 
a- ile Suriye arasında imzalanan 

______ .., 
tango ve Mo a müşterek b .,r taarr 

zırladılar. San Sebast·yen 

A 

a. 
muahedl', burada derin bir . 
sevinç uyandırmıştır. Mağaza· 

. " 
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\ ı' 

I < \ 

/~ti ~ 

bulunan ve üssü bahri ittihaz 
edilmiş olan Kartajen limanını 

bombardıman etmişlerdir. 

Sofya, 11 Radyo ) - İs
panya hükumetince gönderilen 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

!ar, baştan başa bayraklarla 

donatılmış ve şenlikler olmuş· 

tur. Matbuat, bu ınuahedenin 

Suriyeden başka Lübnaı1la da 
ayni şekilde imzalanacağı üıni· 
dini izhar ediyor. 

--c:!l 1>- ...... -4iilr.G!;:x---
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all'afı 
ii gece kr-al 

a kah le ildi 
Yugoslavya başvekili, "Ben Bükreş'e Ro
men - Yugoslavya dostluğunu kuvvetlen-

dirmek için geldim.,, Diyar 
Bükreş, 11 (Radyo) - Ro· 

manya matbuatı. Yugoslavya 
başbakanı M. Stoyadinovi
çin BükreşM seyahati clrnf ınd-;
uzu; makaleler yazmakta ve 
iki memleket arasındaki dost
luktan bahseylcınektedir: 

M. Stoyadinoviç, Oniversel 
gazetesinde imzasile yazdığı 
bir makalede, küçük itilaf ve 
Balkan ittifakına dahil olan 
devletlerin, sulh için ayni n

0 
IQ/ciferin tayyareleri bir köprüyü berhava ediyor 

if l~r h~t~z 11 (Radyo) - Asi- duğunu ilan etmesine rağmen 
jl· ne~te~ ~ıneti, bir beyanname mütemadiyen erzak vesaire 

fikirde ve ayni hissiyatta bu
lunduklarını ve ıniitekabil 
dostluk rabıtalarını her gün 
kuvvetlendirdiklerini yazmak,- t.ylenı~ı.ş ve Fransa'yı ittiham yetiştirdiği bildirilmek!edir. 

il· 'a'
111 

ıştır. Beyannamede;Fran· Paris 11 (Radyo)- Asilerin 
~h ;:. ispanya hi.ikiimetine si· elinde bulunan tayyare filoları 

e ~ Onderdiği Ve bita:;:~;~ • !:~nya hükônıe\inin elinde 

~ h~caşi, dünyaya hitaben 
' ır beyanname neşretti 

tadır. 
M. Stoyadinoviç, makalesi· 

nin son kisımlarında şunları 

kaydetmektedir. 
"Ben Bükrcş'e geldi isem, 

kimseyi kandırmak için değil, 
daima kuvvet!i kalncak 

M. Stoyadinoviç 
olan Romanya - Yugos· 

lavya dostluğunu takviye 

etmek ve asırlardan beri de· 

(Devamı 4 üncü sahi/ede J 

~·ı ~+-. 
ı letler cemiyetinde Habeş hükumeti 
lllurahhasları bulunamıyacak mı? 

birçok tahminler vardır. Lo
karno konferansı da mevzu· 
bahsedilmiştir. 

Bad 
a 

• n kabinesi yakın
edecekmiş 

ıt· 

f 

t. ,.,Qb • • 
~ l\oın eş ımparatoru 
t 'ol~' lO (Radyo} - M. 
~I tıı b .. V d"k t ~da ugun ene ı · sa-
)~~tı ~uluslar sosyetesi sek-
~l'>'tıu · Avenol'u Kont Ci

ljt tı huzurilt" kabul etQ . 
~ İlliil. 

~ ~kereı:k.nt.' Averıol·Ciyano 
~· rını hitama erdir-

~\' l)ıa 1 
\"l'>I · O ( Radyo ) - M. 

la ah~aat 22,40 ta Roma
"'· A acaktır "'" . "'lll:nol' un seyahati üze-

1 Ve gayri resmi hiç
Yoktur. Bu hususta 

---Nö -.ı.ıı..w.nbe ayn başvekil Sir 
Deyli Telgraf gazetesi, Lo

karno konferansının 19 Teş· 
rinievvelde Londra'da toplana· 
cakını ya.zmıştır. lngiltere ala
kadar devletlerin fikirlerini 
istimzaç etmektedir. 

Helgrad 11 (Ra.:lyo) -Zag
rep 'te çıkan Novest gazetesi 
U!uslar sosyetesi sl·kı eteri M. 
Avenol'un Roma seyahatındarı 
bahsrderck uzun makaleler 
yazmakta ve bu Sf:') ahatın 
ehemmiyetli olduğunu ıleri 
sürmektedir. 

Vatikan 1 l (Radyo)-Ulus· 

lar sosyetesi genel sekreteri 
M. Avenol, Papalık hariciye 
nazırı Kardinal Paçel ile ko
nuşmuştur. 

Londra, 9 (A.A) - Necaşi 
bütün dünyaya hitaben neşretmiş 
olduğu bir beyannamede ltal- 1 
yan'ların Habeşistan'ın üçte 
ikisine hakim olmadıklarını 
bir kere daha tekrar ve mem
leketin garb kısmında munta
zam bir hükumet mevcud ol-
( Baştaraf ı 7 inci sahifede) 

oar da maliye 
naz ı~ı olacak 

Başvekil olacağı söylenen Novil Çemberlay11, Con 
Saymon ve Makdonald' la birlikte 

Londra, 11 (Radyo) - in- müzakere edecektir. Söylendi-
giltere kabinesi, önümüzdeki ğine göre, kabine, bu mesele 
Pazartesi günü toplanacak ve için bir rapor hazırhyacakhr. 
Almanya'nın müstemleke işini { Devamı4 üncü sahifede) 

Vekillerimiz Pire'de Yunan başvekili ile 
hariciye nazırı tarafından karşılanacaklar 

Rüştü Aras Atina'da Metaksas'la birlikte 
bahsedileceği zannolunmakta
dır. 

Atina, 11 (Radyo} - Ce-
nevre'ye gitmekte o!an Tiirkiye 
dış işler bakanı Tevfik RüjitÜ 

Aras, Cumartesi günü buraya 
gelecek ve başbakan geneıal 
Meteksas ile hariciye nazırı 
M. Mavrudis tarafından kar-
şılanacaktır. 

-------~-

İstanbul, 11 ( Hususi ) -
Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras, refakatinde dahiliye ve
kili Şükrü Kaya, hariciye 
umumi katibi Numan Mene
mencioğlu ve Cenevre heyeti· 
mize dahil Necmiddin Sadık'la 
birlikte şimdi Yunanistan'a 
hareket etmek üzeredir. Ati
na' da Yunan başbakanı M. 
Metaksas'Ja bir mülakat ya· Yeni bir kolordu 
pacaktır. Bu mülakatta Yuna· Prağ 11 (Radyo)- Çckoslo-
nistan'da doğan yeni vaziyetin vakya erkanıharbiyesi, sırf hu-
Türkiye ve Balkan antantı ile dutların muhafazası için yeni 
olan münasebetlerinin mevzuu bir kolordu teşkil eylemiştir. 

( ' \ --(Ulusal Birlik) e Göre-- 1 
\..~~~~~~~~~--~~~~~~~~~./ 

Milli Birliğin kıymeti 
ispanya' da bir milletin ferdlerini biribirine kırdıran, bütün 

kıymet ve servetleriyle bir memleketi baştan başa tahrip et
mekte olan korkunç boğuşmanın tafsilatını ajans telgraflarır.

dan takip ederken, milli birliğimizin sükun ve emniyet havası 
içinde bulunmanın yüksek değerini çok daha kuvvetle hisse~
mememize imkan var mıdır ? 

Bütün zahiri uzlaşamazlıklarına rağmen aralanndaki hakiki 
fark ekseriya pek ehemmiyetsiz kalan ideolojilerden ziyade, 
bunları kendilerine siper yapan şahsi garaz ve ihtirasların pe· 
şinden sürüklenen kardeş yığınların biribirlerini görülmemiş bir 
vahşetle boğazlamalarını, hiçbir sebep, hiçbir dava, hiçbir 
iman mazur gösteremez . 

Ortaçağda müminlerini biribirlerini üzerine yalın kılınç sal-
dırtmış olan dinler uğruna yapılmış cinayetleri tarih bugün 
nasıl ayıplıyorsa, yarın da ayni hükmünü, yirminci asrın me· 
deni ve kültürlü insanları mevzuu bahsolduğu için daha ağır 
bir ithamla, bugünkii ideoloji savaşları hakkında tekrarlıya

caktır. 
Sakin, çalışkan, asil b:r milleti felaketlerin en korkuncu 

içine atmış olan sivil harp, bu millete yapacağı hesapsız zarar· 
lar yanında, öyle sanıyorum ki, jnsanlık için ibret dersi teşkil 

etmek gibi hir fayda doğuracaktır. İspanya'da ideoloji kavga
sının, hangi tarafın lehine olursa olsun, ver~ceği neticeleri 
görecek olan halk, yığınları, muhakkak ki, bir millet için en 
büyük kazancın sulh ve sükun içinde çalış~ak olduğunu idrak 
edecekler, ve bundan böyle, aralarında, kardeş düşmanlığı 

tahrikçilerini layık oldukları muameleyle karşılamasını bile· 
ceklerdir. 

Önünde kendisine vadedilmiş büyük ve parlak bir istikbale 
doğru, her gün yeni bir tekamül safhasına girerek ilerliyen 
Türk milleti için hele, her şeyini, mevcudiyetini, istiklalini 
yükselişini borçln olduğu milli birliğin lfad~ ettiği mana, hiç 
bir kudsi mefhumun erişemiyeceği bir yüksekliktedir. 

Bir tek şefin ve bir tek ideolijinin etrafında bir tek vücud 
gibi birleşmesini bilmiş olan Türk milleti, bugünkü dünya 
hadiselerinin karışıklığı içinde, göstermiş olduğu bu yüksek 
milli şuurla ne kadar öğünse ve milli birliği içinde kuvvetine 
ve istikbaline ne kadar güvense yeridir. 



Sahife 2 

Sefaletin inleyen pencesinde ihtiyar 1 bir kadının k_or
4
k_u,;ç maceraları 

Profesörün bu hadise ca- ı 
nını sıkmıştı. Bu adamı inti
harından evvel yetişerek tec
rubelerıne alet ittihaz edeme
mişti. Bu can sıkıntısı ile 
şoförüne: 

- Sen beni burada biraz 
hekle.. Ben hava almak için 
dolaşacağım! Dedi. 

Az ileride bir park vardı. 
Profesör Lamp parka doğru 
gitti; fakat parkın ağaçlık bir 
yerinde sigarasını yakmak üze
re durduğu sırada iki kuv
vetli elin boğazına sarıldığını 
hissetti. 

Profesör ani ve korkunç bir 
taarruza uğramış demekti. 
Fakat bu adam öyle kolayca 
alt edilecek ve boğulacak bir 
adam değildil 

Taarruzun ani ve çok şid
detli olmasına rağmen cesaret 
ve itidalider.1inden hiç birşey 
kaybetmiyen profesör Lamp, 
muntazam hır usul dahilinde 
ve hiç ses çıkarmadan müte
caviz ile mücadeleye başladı. 

Pek az zaman içinde mü
cadele profesörün lehinde in
kişafa başladı; profesör, mü
tecavizi altına almağa muvaf
fak oldu, herifin boğazını sı
karak cansız bir halde yere 
serdi. Kendisini toplıyan pro
fesör, yerde baygın yatan mü
tecavize baktı: Genç fakat bir 
hayduda hiç benzemiyen bir 
adamdı. Ağlebiihtimal bu genç 
te hayatta muvaffak olamamış 
geçinme pınarlarını kamilen 
koranmuş, hayat karşısında 
mağlup düşmüş bir biçare idi. 

Şu halde?. 
Evet, aradığı tecrübe adamı 

bu genç olamaz mı idi?. Bu 
hususta fazla düşünmeği mu
vafık bulmıyan profesör henüz 
ayılmıyan genci otomobiline 
attı ve şoföre ikametgahına 

dönmek emrini verdi. 
Profesörün çok eski ve 

sadık b!r emektarı olan şoför, 
kazanmış olduğu emniyetin 
verdiği bir selahiyet ve tek
lif sizlikle: 

- Bu zavallı genci tecrübe 
tahtası yapmak pek te doğru 
bir İş olmasa gerek .. Dedi. 

Profesör Lamp'ta, mutadı 

azamet ve gururilc: 
- Oğlum.. Beşriyete hiz

met herşeyden akdemdir! Ce
vabını verdi. 

* * "' Otomobil, profesörün bü-

yiik ve lüks ikametkahı ve 
darülmesaısı önünde durdu. 
Hala hareketsiz ve baygın bir 
halde bulunan genci yukarı 
çıkardılar. Ve ameliyat salo
nunda, elektrik ziyası sayesin
de, ellerine düşen avın haki
katen güçlü, kuvvetli ve güzel 
bir delikanlı olduğunu gördü
ler. 

Dik, kapının aralığından 
baygın bir halde yatan gence 
acıyan bir gözle bakmakta idi. 
Acaba?. Bu insan ile maymun 
arasında kalan acaip mahluka, 
bu gencin akibetindeki fecaati 
hissediyor mu idi?. 

Profesör, amirane bir ta
vırla Dik'a oradan çekilmesini 
söyledi; acaip mahluk.. Bu 
emre hemen itaat ederek çe
kildi, gitti. 

Profesör Antoni Lamp, ilk 
iş olarak gencin boyun da
marlarından biraz kan aldı ve 
o anda tahlile koyuldu ve 
seri bir tahlilden sonra dok
tor son derecede memnun 
bir tavırla ellerini ovuşturdu. 

Evet.. Bu genç, yapaçağı 
tecrübe için en müsaid ve 
muvafık bir kana, bünyeye 
malik idil 

Bu iş bittikten sonra, pro
fesör genci ayıltmağa teşebbüs 
etti. Ve genç biraz sonra 
kendine geldi. 

Genç, etrafına korku ve hay
retle karışık bir bakışla baktı. 
Aklı başına geldiği vakit ilk 
olarak parkta geçen hadiseyi 
ve meçhul bir adam yaptığı 
çirkin taarruzu düşündü. Bu 
düşünce ile hicap ve arından 
kıpkırmızı oldu . 

Doktor Lamp, sert bir ta
vırla: 

- . Nasıl?. Yaptığtn işten 
mermıun musun? 

Diye sordu. 
Genç bu suale cevap vere

medi. 
Profesör sözüne devam etti: 
- Fakat, bu ise nasıl te

şebbüs ettiğini anlıyauuyorum. 

Haline bakılırsa bir hayduda 
benzemiyorsun. Şimdi, soraca
ğım suallere kat'i ve doğru 

cevap vermelisin. Eedi. 
Genç kekcliyerek. 
- Beni affınızı rica ede-

rim. Ayni zamanda da 
beni adliyeye vermemenizi de 
yalvarırım. Esasen ben ne ka
tilim, ne de bir haydud! 

( Arkası var) 

Kluski Sirki
GELDi 

BU AKŞAM Kültürpark'ta 
oyunlarına başlıyacaktır -

(Ulusal Birlik) 11 Eylül 9j& 

Romanya'dan Çekoslovakya'ya bir tren yolu yu.pılıyor Sirkte 
har ını Fa ·zm - Komü 
davası doğuracaktır. 

• 
IZm Filler, A7l:n v~~ 

tanların numarat 
E 

Sovyetler, Çekoslovakya' da tayyare üsleri vücude getirmişler
-lir. Buralardan, iki saatte Berlin'i bomardıman etmek kq.bildir 

çağırıp bir nazi - bolşevik 
ihtilafı olduğu zaman hangisi· 
nin hangi ~tarafı tutacağını 
sorarsa hayret etmemelidir. 

Faşizmin korugucuları:Şuşning,Mussolini,Hiller, FonPapen 
Avrupa' da yeni bir harbın cadele yerleşmiştir ki bu mü-

nereden ve ne şekilde çıkabi- cadele faşizm ve bolşevizm 
lecegi ihtimalini araştıran meş- gibi iki muhalif siyasi akide 
hur lngiliz siyasi muharriri arasında cereyan etmektedir. 
Vard Prayz, "Deyli Meyl" Uzlaşmasına imkan olmıyan 
gazetesinde şunu yazıyor: fikirlerin çarpışması, insanlar 

"Beynelmilel Avrupa muam- arasında daima düşmanlık vü-
ması şeklini değiştiriyor. Şimdi cuda getirecek münbit bir saha 
ispanya' da hadis olan müca- teşkil etmiştir. 
deleler, bu değişmeyi !çabuk- Bugün Avrupa ahvalini göz-
laştırmıştır: den geçiren adam, milli raka-

Avrupa' da harp tehlikesi betlerin yerlerini, biribirine 

1 
çoğalmış değildir. Fakat şimdi meydan okuyan bu iki akideye 
harp, başka bir istikametten terketmiş olduğunu görmeden 
karaltısını gösteriyor. geçemez. Bu iki akidenin mer-

Bugüne kadar milletler ara- kezlerinden biri Berlin, diğeri 
sında ihtilaf çıkmasını intaç Moskovadır. 
edecek vak'alar milli menfeat- Çekoslovakya orta Avru-
lerdi. Sulh muahedelerinin pa' da birleşmek hususunda 
ters yüz ed!lmesi, kaybedil- ilk adımı atan memlekettir. 
miş arazinin yeniden alınması Rusya ile askeri bir ittifak 

yaparak Almanya'nın göbe
milletlerin hemen silaha sarıl- ğinde tutunacak bir yer temin 
masını icap eden vak' alar gibi etmiş oldu. Rus'lann Çek 
görünüyordu. Fakat şimdi arazisinde aylardanberi tesis 
yeni ve daha geniş ölçüde ettikleri askeri tayyare istas-
bir mes' ele Orta Avrupa' da yonları, tayyareler ve pilotlar 
kendini gösteriyor. Bu mes'ele Berlin ve Munih'ten iki saatlık 
kapıtalizm ile komünizmin bir uçuş mesafesi üzerinde 
çarpışmasıdır. bulunuyorlar. 

Mazinin Memel, Avusturya Romanya - ki küçük aııtaıı-
yahut Alman ordusunu Ver- tın azasıdır - kendi arazısı 
say mu!lhedesinin son bağla- üzerinden geçen bir tren yolu 
rından kurtulması gibi muhte- inşa ediyor ki,· bu yol Rus-
mel harp sebepleri şimdi mu- ya'yı karadan Çekoslovakya-

, telif suretlerde tesirlerini kay- ya bağlıyacaktır. 
bettiler. Ve böylece temizlen- Bu hal ise, Alman'larla 
miş olan sahaya bugün daha hasmane gibi ğörünüyor. Eğer 
esaslı ve geniş olan bir mü- Hitler günün birinde orta 
cadele yerleşmiştir ki bu mü- Avrupa devletlerini oir araya 

~~- -~---.. -.-.~·~·----~~~~~-
Araplar davayı kazanıyorlar 

Yahudiler Filistin'den 
hicrete başladılar 

Filistin'de ölmek ve öldürmek tabii . 
bir hadise telakki ediliyor 

Akka (Hususi)- Filistin, ih- ı kerler bir defa daha gece 
tilalin beşinci ayını yaşıyor!. baskınına uğramışlardır. 
Sokaklarda hala kan lekeleri.. Tulkerim ile Kakun arasında 
Herkes" göçebe hayatı yaşa- demiryolunu bekliyen müfreze, 
makta!. ihtilalcilerin, hücumuna uğra-

Artık burada tabiı şerait mışsa da kendilerini yetişen 
içine katılan ölmek öldürmek, tank ve zırhlı otomobiller teh-
boğuşmak hadiselerini uzun likeden kurtarmışlardır. 
boylu tafsil ctmeği zait görü- Akkaa ile San'a arasında ih-
yorum"'. tilalcılar yol yapan Nafia ame-

Dün gene Safcd'de Yahudi lelerine hiicum etmişler ve 
mahalleleri üç defa ihtilalci- Yahudi olan bir mühendisi 

lerin baskınına uğramıştır. yakalayıp dağlara götü: müş-
Boınba ve silah sesleri sa- lerdir . 

baha kadar devam etmiş ve Mamafih Filistin'de vaziyet 
şehirde büyük bir panik do- Arapların lehine dönmeğe 
ğurmuştur. başladı. 

Çeteler sabaha doğru dağ- Nablusta dün gece devriye 
lara çekilmişlerdir. gezen üç kişi ansızın çetelerin 

İhtilalcılar Gazze civarında hücumuna maruz kalmışlardır. 
Esdüd köprüsünü de tamamen Havayaeimdat işaret fişeği 
yakmışlardır. · atılmıştır. 

Rayların bombalarla bozul- Askeri kuvvet derhal yetiş-
ması yüzünden Mısır treni de miş ve çetelerle askeri kuv· 
gecikmiştir. vct arasında üç saatlık bir 

Gazz.e istasyonundaki as- /Devamı 4 üncü sahifede 

Macaristan'm kral naibi 
Amiral Horti, daha geçenler
de Hitlerle görüştü. Bu, te
sadüfi bir ziyaret değildir. 
Çünkü Macar naibi on yedi 
senelik niyabet hayatında ilk 
defa olarak memleket hudu-

dundan dışarı dışarı çıkıyor. 

Macaristan böyle bir harp 
vukuunda Rusya'ya karşı mu
hakkak Almanya tarafını tu
tacaktır. 
/Devamı 4 üncü sahifede} 

N· V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ARTA., vapuru halen Jima-

nımızda olup 9 eylüle kadar 
ANVERS, DiREKT, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yükli
yecektir. 

"SOFIA., motörü 15 ey
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN liıP .uılarına yükliyecektir. 

"ANGORA,, vapuru 16 ey-· 
lüldc bekleniyor, HAMBURG 
BREMEN ve ANVERS'ten 
yük çıkaracaktır. 

"TlNOS" vapuru 24 eylülde 
bekleniyor, 29 eylüle kadar 
ANVERS , ROTTERDAM , 
HAMBURG ve BREMEN 
limanlarına yükliyecektir. 

"SOFIA,, motöı ü 6 ilkteş
rinde bekleniyor, 10 ilkteş
rine kadar ANVERS, ROT-

TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yükli
yecektir. 

"GERA,, motörü 15 ilk teş

rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBTRG ve BRE
MEN limanlarına yükliye-
ccktir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru 10 
eylülde gelip hamulesini çı
kardıktan sonra ANVERS, 
DiREKT, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yükliye
cektir. 

"DUBURG" vapuru 20 ey-
liilde bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM ve HAMBURG 
1 imanlarına yi.ikli) ecektir. 

.........Tr3"-~-=-AMERİKA N EXPORT LINES 
NEVYORK 

"EXPRESS .. vapuru 10 ey
lülde bekleniyor, NEVYORK 
DiREKT yük alacaktu. 
"EXAMİNER,, vapuru 26 

eylülde NEVYORK DiREKT 
hareket edecektir. 

LXWW 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BANADORUS,, motörü 21 

eylülde bekleniyor, doğru Le 
HAVRE, DÜNKERK, DIEPPE 
ANVERS ve NORVEÇ liman
larına yük alacaktır. 

"BOSPHORUS,, motörü 22 
ilkteşrinde bekleniyor, Le 

. pt 
lznıİr fuarının bu se b 

hususiyetlerinden biri de, 
şüphesizki, merkezi AvnıP8 

tanınmış bir sirkin bulunrI185 

dır. Afrika ormanlarında 
razat dolaşmağa alışmış ol 
vahşi hayvanları, demir 
kafes içinde ehlileşmiş ols 
görmek cidden entresan· 

Kos kocaman vücudif e, s) 1" 

ğıni muzikin nağmelerine t\ 
durarak yürüyüş yapan o h~ 
betli Fillerin numaraları, · ~ 
yirciler üzerine horturnls~~ <it 

··zterı 
uzatarak yalvararak go b 
halktan şeker ve yiyecek ~ 
şeyler istemeleri görülıı1~; 
değer. Hayvanatın kralı ~dl 
Aslan ve Kaplanlar elı ır 
bir kırbaçla kendilerin~d;ı 
mara yaptıran adama hı_ d 
le itaat ediyorlar. Belkı bt 
ellerine bir fırsat geçse, 
kırbaçların acısını ondan 
karacaklar. ,tıCI 

Fakat o kırbaç, bu >'.
1 
i o 

hayvanlar üzerinde tesirıllıJtl~ 
kadar gösteriyor ki; kotk di' 
sesler çıkarraak, ne ernrt 
lirse yapıyorlar. fstl• 

Beyaz ayılar, sıcaktan ·Uefı 
müteessir oluyorlar. Ddıd' 
daima daima bir karış. eJ~fı 
nda, buzlu su dolu şıŞ ıdr 
.. ki "l h icB onaya arı ı e avay~k·yorls!' 
rarak ağızlarına dı_ ı I ~ııt 
şişe ile birlikte nııde~rıı~ 
indirmeğe çalışıyorla d• 
terbiye edilen Macar atlsrıjef 
çok zeki hayvanlar, Jll3~8~ııı 
}erinin en ufak bir işaret e 
derhal anlıyorlar. . tle<İ 

Sirkte çalışan artı5131',ı 
numaraları da çok . a rst~ 
hepsini de vücutlerı ~ııdt 
top gibi.. Bisiklet üıer~1'1' 
yapılan numaralar, iki çoc p'' 
birlikte canbazlıklar ya ı,r 
bir Japon ailesinin nurn8!;,ıı' 
insana helecanlı dakt flJef 
geçirtiyor. İzmir'e pek e ~91· 

. k' her olarak gelen bu sır ı . or'' 
de görmek ve artis~lerı dıf· 
da takdir eylemek lazıfll u~· 
HA VRE, DIEPPE, ~~icf 
KERK, ANVERS, Dl y~~ 
ve NORVEÇ limanların' 
alacaktır. 

ATID NAVIGATIOr-J 
COMPANY 

. HAYFA_. e'flf.Jlt 
"ALISA., motöru 16ız.AO 

doğru bekleniyor, BELpf,51' 
NOVISAD , BUDA ,A \c 
BRA TISLA VA, ViY AN 
LINZ için 4ük aıa:;tır·olS~ 
S. A. ROYAL HONGIZA~ıJ· 
DE NAVIGATION ~rJ 

BlENNE MARl'f 
BUDAPES.! 18 c> 

"DUNA., motöru cız.AO 
tülde bekleniyor, BEL t,S'f P ' 
NOVISAD ' suoAP N.A ' 
BRA TISLA VA. vıYA 
UNZ için yük alacak~ 

SERVIc.E MARrrıM 
ROUMAIN (il Z 

''DUROSTOR,, ,,aptı J(ÔS· 
eylülde bckleniyor(;AıJJı~ 
TENCE, SULINA, 0v 
ve GALA TZ aktarm8~tJ0~: 
GRAD NOVISAD, ytY~ 
PEST, 

1

BRATISLAVA °" ,ıı· 
NA ve LINZ için Y 

1111' caktır. . ge 
"Vapurların isiınlerı. ·fele 

tBf'l (1 
tarihleri ve navlun d gı 
hakkında bir taahhii e ~ 
şilmcz..,, r 011 ~ 

Birinci Kordon,lc ~ ~ 
No. 2007 

ti 



(Ulusal Birlik) 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiirjiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiii. '-·~1''~0~Ji!:"vı:!"· e=r~v=e=--=ş:::ü- F ra telli 
Volkanın hey::!' 1 rekisı Limited coVapur 

Sper
Acen-

Bu heykel, meşru kocasının 
Şeref ve servetinin esasını 
~eşkil c~mişti. Alçı ve tunçtan 
b eykel yapan bir müessese, 
b~ .~olkanın teksiri hakkını 
uy.uk bir para ile almış ve 

<>rıdan sonr, kocasının evine 
~~&uzluk çevirmişti.! Ve .. O 
~ nden sonra, kocasının - Ve 

aşıkı da civarda bir maden 
ocağında bulduğu mühendis 
muavinliği vazifesinden her 
gün bir günlük sefil yorgun
luklarını yüklenmiş olduğu 

halde dönüyordu! 
Lüsyen, hergün - hiç gör

mediği ve bir türlü alışama
dığı- bir yalnızlık içinde gün
lerini öldürmeğe çalışıyordu. 

Pazar günleri bile bu yeni 
yuva yalnızlığından bi .. şey kay
betmiyordu. 

vapur acentası 
Pasport yoku salo;rn kar

şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va-
µurların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 

edilmez. 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"ORESTES,, vapuru elyevm 

limanımızda olup 4 eylülde 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yiik alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 10 
eylülde gelip 14 eylülde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanlan için yük alacaktır. 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir l• 

cnaisinin de düne kadar -
lahib,i folduğu yuvanın şeref 
v~ .. tleti büyümüş durmuştu. 

enç kadın bu vicdan buh
~nını geçirirken Jak ta kendi 
llşüncesini meydana attı: 

dt - Fakat - dedi - ben bu 
v suratlı heykellere kıymet 

Vt 

Nihayet bahar ve yaz geçti, 
fena ve yağmurlu havalar baş
ladı. Bahann şaşaalı günlerin
de inhilale hazırlanmış olan 
sinirler, bu yağmurlu ve ka
ranlık günlerde tam harabisi
nin arefesini idrak ttli ! 

" OPORTO ,, vapuru 15 
ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal-

tacvktır . 

"HERCULES,, vapuru 3 ey
lülde gelip ayni gün yükünii ,---•n:ıa=rArı::u\r,,.sı::et§i!SW *" 
tahliyeden sonra BURGAS, lzmir y . n Mensucatı 

Para veren budalalara c:a-
~rırn. Güzel ve çıplak bir ka
,~~ heykeli olsa.. Eh.. Biraz 

"FLAMINIAN,, vapuru ağus

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük bo-

VARNA ve KÖSTENCE li-

manları için yük alacaktır. Türk a irketinin 
"HERCULES,, vapuru 19 

ırn erer. 
' i .Şüphesiz bu sözlere Lüsyen 
.ı. Çırı cev k .. k .. 
v de . . ap verme mum un 
Jl ı_~ıldı. Vedon'un bu muvaf-
b' b 1Y~t eserine bir daha bak-
~ d. Çok iyi biliyor ve şimdi 

b c lastik ediyordu, ki kocası 
ıel ,/ h~ykele, yeni aşıkının bu 
i 0 ... un °nünde hiçbir his duy

"•ad,v b 
kaıb" g~ u mabut heykele, 
sı ının bütün incelikleri, aza-

tıın b··ı·· k I · · Ilı u un uvvet erını ver-
o(eğe çalışmış ve muvaffak 
ll'ıuştut 

• * * 

* "' . 
Bir akşam, oldukça iyi bir 

havada, Jak eve döndü ve 
yedi basamaklı mermer mer
divenden çıkmağa ba5ladı. 
Lüsyen her akşam merdiven
den iner ve kendisini karşıla
dı. Fakat bu akşam korkunç 

şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

eylülde beklenmekte olup 24 
eyliilde ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yiik alacaktır. 

"SAMOS,, vapuru 23 ağus
tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN- "TRiTON,, vapuru 30 ey

lülde gelip 5 birinciteşrinde 
ANVERS , ROTTERDAM , 

ti AMSTERDAM ve HAMBURG 

VERS'ten gelip yük boşalta-

caktır. 

bir yalnızlık ve sükiin ile kar- MuH cellit limanları için yük alacaktır. 
şılaşmış bulunuyordu. SVENSKA ORIENT LINIEN 

Genç adam: A ı • R · " NORDLAND ., motörii 
- Lüsyer, diye seslendi. 1 ıza 28 ağustosta ROTTERDAM, 
Halbuki .. Sük\ıt, hatta bir HAMBURG, COPENHAGE, 

aksi sacla ile bile Bozulmadı! DANTZIG, GDYNlA, GOTE-
Genç adam bu defa titrek ve Sür' at, zar af et BURG, OSLO ve ISKANDI-

•ınliayat denilen emsalsız ve korkak bir sesle gene bağırdı: Ve ehveniyet NAVY A limanları için yük 
İc ansız kanun, görünmez bir - Lüsyenl Deddi. alacaktır. 
/a ve infaz kudreti tarafın- Ve artık cevap beklemedi. YENi KAVAFLAR Çarşısı " BlRKALAND ., ınotörü 
li;:rlrtıiitemadiyen tatbik cdi- Çünkü o anda, genç kadının Numara : 34 14 eylülde beklenmekte olup 

merdivenin üst başında up-uzun ---~~~ ... -- ROTTERDAM, HAMBURG, 
hiı~u Y~ni fakat köksüz aile yatan cesedini gördü. B BREMEN , COPENHAGE , 
ı,,_ etçı bulamadı; Lüsyen Kan, muhtelif istikametlere DANTZIG, GD"NIA, GO'l'E-
ııt,,.a Birinci sınıf ınutahassıs 1 

ev" sının evinde yapmadığı doğru sızmıştı; zavallı kadının BURG, OSLO ve ISKANDI-
............_ mutfak işc:ll(c•rriinnii v vapıyor agz" ı son nefesinin ıztırapları Dr. Demı·r Alı· 
ı~ ' NAVYA limanları için yük lııni 'k· 1 ile sım-sıkı kapanmış idi. 

b""d r 1 ınci icra memuru- vamçıoğlu alacaktır. ".... Ve... Günahkar kadının n 1 

l an: "HEMLAND,, motörü 29 
lıtı" üzerine devrilerek hayatına Cilt ve Tenasül hastalıkları rı'y ıtde avukat Osman Nu- eylülde ROTTERDAM, HAM-

darıc 400. lira ipotekli borcun- nihayet vermiş olan Volka'nın ve elektrik tedavisi BURG, BREMEN, DANTZJG, 
~ar dolayı hacizli bulunan ve heykelidir, hala kalkık duran İzmir - Birinci beyler sokağı - GDYNIA, GOTEBURG OS-
~c~1Yalttı' da Bostanlı köyünde eli ve ç<'kici ile Lüsycn 'i yeni Elhamra sineması arkasında LO ve ISKANDINA VY A li-

Jialkapı ar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

av 1 
a -r 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

'

Mimar Keı:nalettin caddesinde F AHRt 
KAND~MIR Oğlu '!Eil •@iki 2 '*''.... ....,, 
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır . 

"SARMACJA,, motörü 20 
eylülde gelip DUNKERG, 
ANVERS, DANTZIG ve 

GDYNIA limanları için yük 
alacaktır. 

ilandakı hareket tarihlcrilc 
navlonlardaki değişikliklerden 

Kiralık Ev 
Köpı ü tramvay durak ye

rinde 681 numaralı ev kira-
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfur mevcuttur. Görmek 

için Köprii bakkalı bay Ah-
med'e miiracaat. 

G" "•a,lbey soka~ında 4 sayılı taarruzlardan sanki müdafaaya 5 manian için yük alacaktır. 
'" Oeı ~ çalışmakta idi.. No. : 5 
~"h a,ı ve 400 lira kıymeti Telefon: 3479 EGLUGA POLSKA acente mesuliyet kabul etr·ez . 

.. arn Biui f ·1"' ı k !arı d ıneneli bir ev bu borç- • "LEWANT,, motörü 1 ey- Daha fazla tası at a ma 

FR \ TELLi SPERCO accnta-
sına miiracaat edilmesi rica 

~lıJı olayı 30 gün müddetle Vedi Fikret ı· lülde gelip 5 eylülde AN· için İkinci Kordonda Tahmil 
12ıı~a çıkarıldı. ilk artırma ~lllllllll~lllmlllllllllllllllllllllllllll11lllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllll:f~ _v_E_RS_, _R_o_r-_rE_· R_D_A_M_, A_M_s_-_ve_, _Ta_h_liy_e_binası arkas111da 
~'ta /935 tarihinde müsadif -
ı~.rtcsi günü saat 11112 de = Türk Hava Kurumu ~ 
~ap:~ ikinci icra dairesinde = B • • • • k p• = 
t~Si acaktır. Bu artırma neti- - uyu ıyangosu -
tirı rı~e tahmin edilen kıyme- - / [ / = 
ııı11~>'uzde yetmiş beşini bul- = 21 inci" tertib bi et eri satı ıyor = 
hGd~ben_çok artıranın taah- Sinci keşide 11-9-936 dadır 
Is f' akı kalmak şartile satış - -
~'tnun daha uzatılır. ikinci _Büyük ikramiye 35,000 lira mükafat 
~d\i/a 28110/936 tarihine te- 20,000 liradır.Ayrıca 15,000, 12,000 
'

11at eden çarşamba günü _ve 10,000 liralık büyük ikramiyeler_ s~tış ~ I/12 de yapılacaktır. 
b~ıu 280 sayılı kanuna tabi de vardır. = 
ad:rnad,ğından ikinci artır- Biletler hükumet önündeki di-

~,1ı <!.fil çok artırana ihalesi = = 
~i~n:·.Satış peşin para iledir. rektörlük gişesinde Vebif'ümum 
b~Çutden _yal~ız yüzde iki -b .1 J / -
~~~it. ~ellalıyc ılc ferağ harcı • ayı erae satı ır :; ~· 
~~~. he~h!~~~i b:e:u':~te ~~e~ ~h/.:ı lfli 1111111111111111111111111111111!111111ll!Hlllll111111111111lllİ11111111111111111111111~ 1 
~ ınd b ·=-- r .rirıd k~ ulunanlar varsa el- 11'.ii&lBI 

bıtlikt: 1 resmi vesaikleri ile ~~ 1 

olunur. 
Telefon: 2004/2005/2663 

tac,al) 20 gün zarfında mü- • -=-· ..,. '*"' 
11 ™• • ~i; 11 j I 

1 akıaııarı lazımdır. Aksi halde BAŞDURAK 1 ~ ı j ı 1 . . 

~lıtı,>'arı:apu sicilince malum ' Hamdı· Nu··zhet l .· ~ 1 ' h lı • N« A 
ç b arın paylaşmadan ha- ' ~~ ', l j •1L 1 I! ' 

9 ( •tak 1 l 1 ~·., !t: - - - --z---~~36 1 ır ar. Şartname 22/ " ~.:.... ~ 

~ tarihinden itibaren her Sıhhat Eczanesi , O JI 
)G~~~'çıktı.r. Talip olanların , iV 0 0 ru , ıu ıı• 
~lcti ~edı buçuk teminat ak-

1 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet / " U -" 
~- d~; ~irlikte izmir ikinci çeşitleri satar. ~ ~. , /' \ _

1 
l'>-a . 1esıne 934/3440 sayılı 1 +mı •• -.. ı 1 i ./ [ ~ - l 
~ ınüracaatları ilim -Zurac.I: Dr.··· ' ' r::'~ · 

~\i • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zara!sızdır ki gebelere kalp,~öbrekleTı 
tjeD a aprahatsızve tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) __________ ..:..1.:..1 _E.!.yl_fi_I 9_2'""."6-•• 

---------·~~~-,---:'.::1:-n-gı-==·ı~tere kralı Yunanistan'ıll, 

Yakında taç giyecek. Ankara ateşe 
Merasimde Mısır Atina, 11 (Radyo) - Sii 
kralı da bulunacak va~i. mir.alaylarından . Ira~' 

d • v • • • ı d ' Al 1 . (Zıvınolakıs), Yunanıstan ıP 
H•ıtler Nurenberg'te ver ıgı soy ev e . manya Viyana 1.1 ~Radyo)- ngıl~~re Ankara sefareti atcşemiliteri 

Kralı 8 mcı Edvard, bugun 1 t 

mu••stemlekelerı·nı• ı•stemekte haklıdır,, d•ıyor Viyana sergisini ziyaret etmiş omu~ur. • ' 
ve tayyareci Batı'ya sür'at re· Hındıstan da. 

..... ....... korunu kazandıran motörün 

Alman reı·sı·cümhuru 43 bin kişilik işçi kıtaatını teftiş önünde hayli durmuştur. 
Kahire, l l (Radyo) - Mı· 

Korkunc seylaplar 
Paris, 1 1 

1

( Rayo ) - Hin· 
distan'ın Ranfun havalisindr 
korkunç seylaplar olmuş >1t 

müteaddid şehirler, baştlD 
başa sular altında kalmıştır· 
Hükumet, seylap kurbanlarıP1 

toplamakla ve zarar gören· 
lerin yardımına koşmakla nıeş· 
guldür. Ziyan büyüktür. 

eyledi, Italyan heyetini de kabul etti... sır kralı Faruk, lngiltere kralı 
8 nci Edvard'ın taç giyme 

lstanbul 11 ( Hususi ) - mektedir. Diğer devletler Al· keleri kendisine bırakılmış ol- lerin takip ettiği hayati mu· merasimine iştirak eylemek üze-
Alman devlet reisi M. Hitle- manya'ya nazaran nüfus başına saydı, bu müşküller çıkmazdı. cadelelerinden doğduğunu, re Londra'ya gidecektir. 
rin Nurenberg'teki nutkunun 15-20 misli fazla araziye ma- Dedikten sonra Almanya'nın Fransız inkılabının Avrupa B ğ l k • 

k ld kl h ıd f l üzerinde fena tesirler yaptığını o az ar omısyonu ana hatlarında şöyle deniliyor: li o u arı a e se a etten dahildeki iktisadi vaziyetin R d 
l b h d b·1· ı ? A · anlatmıştır. Cenevre 1 l ( a yo ) -- Almanya'nın müstemle- nası a se e 1 ır er razı- müstemleke idaresine kabili· 

k l "d d"l ki · h kl d lerinin hududu dahilindeki • Berlin l l (Radyo) - Alman Beynelmilel boğazlar komis-
c ere aı 1 e erı a 1 ır. }'etlı" olduğunu, ı"şs"ızlerı·n mik- b k M t ·· k 

k · "d ~ dd 1 • • matbuatı, Hitler'in Nurenbergte yonu aş anı on ro mu a· Memleketin fakir olması ve topra , ıptı aı ma e erının 
iptidai maddeleri tedarik et- kaffesini kendilerine bahşeder· tarının l,S milyona indirilmiş irad eylediği söylev hakkında velenamesi mucibince komis· 

b d 1 1 1 bulund ğ So··ytemı·ştir uzun maka'leler yaznıakta ve yonun işleri bundan böyle 
Riç Smigli 

mekliğin kendisi için bir za- ken u ev et er ne o upta u unu · 
ruret olması bunu emiret- müşkülattan bahse kıyam edi- M. Hitler, kongrenin kültür Almanya'nın eski mü;temleke· 

Türkiye tarafından görüleceği Varşova'da 
için komisyonun mesaisine ni· 

mektedir. Alman mahsulat ve yorlar? Bizde bir kilometre komisyonundaki diğer bir nut· lerini istediğini ileri sürmekte· hayet vermeği kararlaştırdığı 
mamulatının ucuz fiatla satıl· arazide 130 kişi vardır. Bun- kunda, Yahudilere aid demok- <lirler. Milletler cemiyeti genel sek· 

Varşova l 1 ( Radyo ) ..,... 
Polonya erkani harbiyei unıu· 
miye reisi ( Riç Smigli ) dfiP 
Fransa ve ltalya seyahat•~.d~: 
dönmü~ ve istasyonda buY" 
bir kalabalık tarafından kar 

ması ictinabı na kabil olan 1ar bu topraktan kendilerine rasi ile bolşcvizme karşı otorite Nurenberg 1 ı (Radyo) - reterine bildirmiştir. 
ithalat için döviz tedarik et· lazım olan gıdayı alamazlar. prensibini müdafaa etmiştir. Hitler, dün 43 bin kişiden Ç k l k , d k 
mek zararetinden ileri gel- M. Hitler, nutlrnnun son kıs· Müzakerede Alfred Rozenberg mürekkep olan mesai kıtaatını e OS ova ya a o.I 
mektedir. mında: de nasyonal sosyalizmin büyük . teftiş etmiştir. Bu teftişte yüz münistlerinnümayişi 1 

Almanya, evvela sefalete 
karşı mücadele etmek için 
muslihane gayretler sarfeyle· 

- Eğer Almanya son 15 se- bir akide olduğunu söylemiş, bin kişi seyirci olarak bulun- Prag, ı ı ( Radyo ) - Bu· 1 şılanmıştır. 
ne içinde tazyika maruz kal· M. Hitler tekrar söz alarak muştur. radaki komünistler, bir miting • • ---Ç 
mamış, sermaye ve müstemle- bugünkü va_ziyetin bazı millet· Hitler, teftişten sonra bir aktetmişler ve ispanya bolşe· Romanya' dan e~ 

.. • t . ...... ...-••-------- söylev vermiş ve Alman Nas- viklerine gönderilmek üzere koslovakya 'ya bif 
Van Zelland'ın Başvekı·ı veMareşal Çak- yonal Sosyalist teşkilatının, para toplamışlardır, hükumet tren yolu yapılıyor 

Bolşevikliğe karşı bir kuvvet mitingi idare eden saylav 

nutku lmak Londraya gı·dı·yorlar olduğunu ve bu kuvvetin, za· Kutiçi tevkif eylemiştir. (Baştara/ı 2 inci sahifede) 
ruret ve ihtiyaçtan doğduğu· Q Acaba ftalya, Bolşeviklere 

l b l 11 ( H A ) rman yangını la· stan u ususı - -----•• nu beyan eylemiştir. karşı Almanya' dan yana 0 .. 

Belçika başvekili M. Vanze· Türk-İngiliz askeri ittifakı donanmamız Hitler, ltalyan hey'etini ka· Marsilya 11 (Radyo)- Bir cak mıdır? Faşizmin müessısı 
land'ın, M. Hitler'le beraber el b 1 d k b" -dd k kaç gündenberi devam eden f l b d b k ı. · ta"ır Malta 'yı zı•yaref e ecek. LJeyet U e ere ır mu et O· Si ati e un an aş a uır 
ayn·ı gu··nde irad ettiği nutuk fl ı Var ve Esterel havalisindeki d k 

nuşmuştur. a ta ınamaz. . 
çok manidardır. M. Vanzeland ilk Teşrinde gidecek Londra, ı ı ( Radyo ) orman yangını, kısmen söndü· Avusturya'nın ne gibi bir sı· 
Belçika' da milli birlik zarure· İstanbul 11 ( Hususi ) - etmiştir. Deyli Telgraf gazetesi, M. r_ü_lm_üş_t_ü_r._z .. a.r:!" çok büyüktür. yaset ittihaz edeceği malut11: 
ti mevcut bulunduğu ve bu Sa Majeste sekizinciEdvard'ın Başbakanımızın riyasetinde Hitler'in nutkunu sulhperve- Araplar davayı ka. dur. Avusturyanın herh•11~ 
sayede iktisadi müvazene ve ziyaretinden sonra Türkiye ile Londra'ya gidecek olan hey- rane olduğunu ve dört senelik Alman siyasetini ittihaz etnıe 
hürriyet ananelerinin ve kral lngiltere arasında yeni doğan etin birinci teşrinde hareket Alman askeri tedbirlerinin zanıyorlar üzere oluşu geçen Teının~ 
hanedanının rollerini muhafaza münasebet, alakadar bütün edeceği, bu heyete hariciye sadece müdafaa endişesine ( Baştara/ı 2inci sahifede) ayında iki devlet arasında tel 
edebileceklerini , memleketin devletler efkarı umumiyesi ta· ve lktisad vekilimizle deniz istinad ettiğini yazarak: çarpışma neticesinde her iki edilmişti . .h 
halkçılar cephesi, otoriter re- rafından büyük bir dikkatle müsteşarın, orgeneral Fahret- - M. Hitler, Alman mille· taraftan da çok zayiat olmuş- Lehistan Almanya'yı tercı 
jim (diktatora) gibi ifratpcrve- takip edilmektedir. tin'in dahil olacağı haber alın- tini rahat bırakırlarsa biz her tur. eder. /'J 
rane şekillere düşmemesi için Bu meyanda Türkiye·lngil- mıştır. Bu meyanda, Mareşal kesle sulh içinde yaşıyacağızl Evvelki gece yaylaya giden Velhasıl, bir tarafta • 
tedbir almak lazım olduğu ve tere askeri ittifakı şeklinde Fevzi Çakmak'ın da gideceği Diyor. Bu, eğer Alman mil- üç otomobil çeteler tarafından manya, Avusturya, Macarist: 
bu yoldaki hareketlerin ezile· bir takım şayıalar çıkarılmış· söylenmektedir. letinin düşüncesi ise önümüz- yakılmı~tır. ltalya ve Lehistan, öbür tarak 

1 ceğini söylemiş, harici siyaset tır. Bir Roma haberıne göre, Donanmamız ikinci Teşrinde deki konferansta her milletin Bunun üzerine askeri L::uv- ise Rusya ve Çekoslova Y 
hakkında da: ltalya'nı~ Ankara sefiri hari· evvela Malta'yı ziyaret edecek endişesi kalkacak demektir. vet ve tayyareler yetişmiştir. bulunacaktır. 

- Hiçbir zaman harbı zaruri ciye vekilimizi ziyaret ederek buradan da Yunanistana ge- Mütaleasında b*lunuyor. Çete ile askeri kuvvet arasın· Bu son kısımdan sonuncusıJı 
addetmiyeceğiz. Siyasetimiz malumat istemiş, hariciye ve- çerek Yunan donanmasına Jhtilalci/er daki beş saatlık çarpışmanın yani Çekoslovakya, m.uhal'; 
her hangi bir bloka tabi de- kilimizde bu şayıayı tekzip iadei ziyarette bulunacaktır. • . . neticesi belli olmamıştır. mat başladığı zaman harita~ r 
ğildir . ---------~ / Baştara/ı 1 ıncı sahifede) Dün gece Kefertey Yahudi silinir. Çünkü orası koınşu ~. 
Demiş ve dünyanın korkunç Stoyadinoviç INecaşi, d. znyaya . hi. yeni sefir, Borgos hükumetine mahallelerine hücum eden tarafından çiğ:ıenmiş oıaca~d 

bir vaziyette bulunduğunu da b b b tabi olan eski sefir tarafından çete 4200 portakal ve limon B k I d b. tarı~ 
( Baştara/ı 1 inci sahifede) ta en ır eyanna- 1 d"l · b 1 f 1 h · 1 d" u omşu ar an ır si· 

anlatmıştır. d d h işga e ı mış u unan se aret- ağacını arap etmış er ır. müstesna olmak üzere, heP
11

r 
vam eden bir ittiha .• . a. a me neşretti haneye yerleşememektedir. Bul- Gene dün .gece Nüllelbes d ki · aro 

k b. h ı k k d nin ondan iste i erı v bı·r Buharin ve Rikof 
beraet ettiler 

Moskova 1 O (A.A) - Tas 
&tansı bildiriyor: Moskova ga· 

zetcleri aşağıdaki haberi neş
retmektedirler. 

Sovyetler birliği müddeiumu· 

miliği 16/20 Ağustosta Mosko 
va'da görülen Troçkist ve Zi
novyevski tedhişçi teşkilatın 
muhakemesi esnasında Buha
ve Rikofun da caniyane ve ir
ticakarane hareketlerinin şu 
veya bu derecede medhaldar 
olduklarına dair bazı suçlula· 
rın söyledikleri sözleri iizerine 
açılan tahkikatı bitirmiştir. 

Müddeiumumilik itham için 
hukuki esbap bulamamış ve 
tahkikat kapatılmıştır. 

Baldvin kabinesi 
(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 

Londra, 11 ( Radyo) -
Baldvin kabinesinde mühim 
tadilat olacağı söyleniyor. 
lilazı rivayetlere göre; başba
kan M. Baldvin istifa edecek 
ve başvekalete Novil Çember· 
laya. ondan inhifal edecek 
finans bakanlığına Sir Samuel 
Hoar ve onun yerine de Lord 
Çurçil geçecektir. 

sı ı ır a e ;y;a ıçın yır. -Iltı~ıarufıl1 iuci mlıifede- gar hükumeti, eski sefiri tanı· ismindeki Yahudi mahallesine ve ona karşı aralarında 
B1ükreş bll b( ka yo)M- Stu- Ciuğunu ilave eylemektedı"r. yarak, yenisinin sefarethaneye bir çete ansızın hücum etmiş 

1 f l l 1 b . an aşma mevcuttur. . .. ı.•" 
gos avya aş a Aanı . . o- BeyAnnamede deniliyor ki: girmesine mani olmuştur. dört çi t iği ağaç arı i e ır- İngiltere böyle bir ihtıl .. aı~b .. ıJ. 
yadinoviç, hususı trenle Sına· ltalya Habeşistan• daki ta- Paris 11 (Radyo) - Havas likte yıkıp harak etmişlerdir. k 
ya'ya giderek kral. K.ar.ol ta- hakkümünü tayyareleri saye- ajansının, San Sebastiyenden Dün gece Hayfa' da iki Ya- uzak durmnlıdır. Çün u ıJY' 

b l d 1 t B b ı h d. k t f b ·k k l mesele bizi dogrv udan doğr rafından ka u e ı mış ır. u sinde muhafaza etmektedir. aldığı ir tc ğrafa göre, mez· u ı eres e a rı ası ya ı · 
trende, Romanya başbakanı ltalyan tayyareciler bombalar kur şehirde görülmemiş dere· mıilır ve iki saat sonra tekrar alakadar etmez.,, ---ı:, 
M. Tataresko, hariciye nazırı ve yağmurlar mevsiminden cede bir korku vardır. Halk, iki Yahudi ticarethanesi ya- lzmir ikinci icra meınur 
M. Antonesko ve iki devletin şonra katliamlar yapılacağını mütemadiyen kaçmakta ve her kılmıştır. ğundan: ıce 
sefirleri vardı. beyan eden ve halkı bir Ha- saat şehirden uzaklaşanlar, Yakanların kim olduğu belli Bir borçtan dolayı e'/'le Y' 

M. Stoyadinoviç, Kralla bir beş hükumeti mevcud değilmiş binlere varmaktadır. Mağazalar 1 değildir. baczolunup bu kerre pıır• e'I 

saat kadar görüşmüştür. Kral, kanaatını tevlid etmeğe uğra· kapalıdır. Ahali, elindeki malı Hayfa muhaceret dairesinin çevrilmesine karar verilef1 ""'' 
b 1 bı.ldı·gv ı· fı"atta satmakta ve bildirdiğine göre dört gün kıav 

Yugoslavya başbakanını yemeğe raşan beyannameler atmakta· u a eşyası halı v~ koltuk t~ .... il1 
d l hafı. f eşyalarını be aberı"nde içinde 800 Yahudi Filistin' den r..,•· alıkoymuştur. Yemekte, müsyü ır ar. en r aynalı dolap masa vesaı ... 

··t·· k t"l h · t k Avrupa'ya göçmüşlerdir. 6 P"' 
Tataresko, Antonesko ve se· Londra, 9 (A.A) - Daily go urme sure 1 e şc rı er Yeniden Tulkerim'den 300 birinci artırması 14/9/93 eJ1İ 
firler de hazır bulunmuşlardır. Herald gazetesinin diplomasi eylemektedir. Nakil vasıtaları zartesi günü saat 13 de ~fll" 

h b mütemadiyen kaçan ahali ile metre sonra gelen bir Yahudi d y,,.r 
M. Stoyadinoviç, yemekten mu a iri M. Avenol'un Ro· doludur. Şehir, mahşerden bir köyünlin önünden geçen tren müzayede bedestenin e dıl' 

sonra Moreni petrol menbala· ma'yı ziyareti hakkında yaz· nümune teşkil eylemektedir. yolu çeteler tarafından harap lacaktır. Kıymetini bulnıa 1sı 
rını gezmiştir . mış olduğu bir yazıda Habe- Limandaki Şatlar, vapur bek· edilmiş gece hızla gelen tren takdirde i~inci arttır~"~ 
Bükreş t l (Radyo)- Roman- şistan delegasyonuna Mille~ler liyen binlerce halkla doludur. devrilmiştir. 15 / 9 / 936 Sa:ı g 

1
,. 

ya-Yugoslavya ricali arasındaki cemiyeti asamblesine iştirak lstanbul ı ı (Hususi)- Ge- içindeki yolcuları ekserisi saat 16 da ayni mahalde b,l· 
müzakereler, dün başlamıştır. etmesine müsaade edilmiyece· neral F ranko ile general Mola Yahudi olduğu anlaşılmiştır. pılacaktır. Talipler~." ın:ııırt 
Müzakereler, bugün de devam ğinin artık hemen hemen mu· Burguz'da birleşmişler ve Mad·I Otuz ağır yaralı vardır. linde memuruna muracB 
edecektir. hakkak olduğunu beyan et· rid üzerine taarruz için bir Ölen yoktur. ilan olunur. ~ 

---·•· mektedir. l h 1 1 d -=..:.:..:.::...!..:.:.:.:.::..:__ ______________ -;;)iJ•• ..... 
p an azır amış ar ır. 1 • kıfl dır· ekto··r .. Portekiz' de komü- ltalyan hükumetinin kabul San Sebastiyen düşmek Üz· zmır va ar 

nı.zm aleyhtarlığı edeceği hal sureti şu olacaktır: redir. Bir ihtilalcı müfreze şehre "'•• d 
Selahiyetlerin tetkikine me- .. gun en• 

R d ) P girmiştir. Asi tayyareler dün • Lizbon, 11 ( a yo - or· nıur komı·syon Habeş murah- No· 
b h. l · b b d Lı·ra Vakfı Sokağı Cinsi tekiz hükumeti, bütün devlet haslarının usulü dairesinde ütün şe ır erı om ar ıman 54 

b 1 · d 1 etmiştir 30 Kanlı mescit Abdullah ef. ev 11 memurlarına ir söy ev vermış tanzim e i miş vekaletnameye -----·--...-------:-':'-:-""~ ;, l 
ve Bolşeviklik propagandası sahih olmadıklarına karar ve- edilmiş ise komisyon milletler ~6 Dayı emir Dayı emir " ~ 
yapanların, derhal, vazifelerin- recektir. Eğer murahhaslar cemiyetince tanınmış bir hü- Yukarıda yaz.ılı evler cm gün mnddetle açık artırma~a ~~ 
den uzaklaştırılacaklarını bil· vekaletnameleri imparator ve- kumet bulunmadığına karar mıştır. ihalesi 18/9/936 cuma günü saat 15 dedir. lsteklı o t4 

k vakıflar direktörlü~üne müracaatlan ilan olunur. 11 dirmittir. ya nazırlar tarafından imza verece tir. 6 


