
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

.,.Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 

• 

~ şartl a rı: Sencli~i 700, altı aylıf{ı 400 kuruş 
h Re mi ilanlar için: Maarif cemiyeti iliinut 
H urusuna miiracnat cdilmeıidir. 

Ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır GaM:;:~=~~~:i) 
~ıldığı ... yer: (ANADOLUf'Matbaası 

......__Yıl 3 - No : 798 Telefon: 2776 

Lil..lJ~A.L e 
I 

lzınirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

- Cumartesi - 12 Eylül 1936 

Rusya'da 
Karışıklıklar devam edi
yormuş. 20 bin kişi tevkif 
edilmiş. 

Fiati (100) Para 

Geliyor .. '-- ı-ngiliz· Sermayedarları 
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Hitler " Hakkımız teslim Yüzlerce komü Atina'da bulunacak 
nist tevkif 

edilmezse, harp hayra~ _ed_u~_iş_ 
..., k ""' • d• Mussolini'yi ve Fa-glDJ çe ecegız,, ıyor şizmi devireceklerdi 

lstanbul, 11 

Uöbels de bir söylev ;~;~rek, Rusya'ya yar- l0~~~z·:; Fraıı 
dım eden Fransa'yı tekbih eylemiştir sız radyoları· 

nın verdikleri 
l Ber!in, 12 (Radyo) - Hit- bir habere 
b·t, <lün akşam Nurenberg'te göre, İtalya-
. ıt söylev vermiş ve dört yıl da mevcud ve 
;Çİnde nazilerin yapmış olduk- birçok şehir· 
arı i şle ri uzun uzadıya say- lerde azası 
~ıktan sonra, yapılanların bulunan ko· 
ıfayet etmediğini ve bundan münistler te-

Sonra yapı lacakların , herhalde şekkülü, M. 
d~ha çok o~duğunu söyle· ettikten sonra Rusya'ya yar· Mussolin iyi ve 
ınıştir. dım eden Fransa'yı da şid- faşist rciimini M. Mussolini 
. f-fitler, söylevinde demiş· detle takbih eylemiştir. devirmek üzere bir harekette 

lır ki: Londra 12 (Radyo)- M. Hit- bulunmak istemiş, fakat mey

dana çıkmıştır. Yüzlerce ki$İ 
tevkif olunmuştur. 

" - On yedi senedenberi 
liLılh için çalışıyoruz, fakat 

t
eski düşmanlarımız hakkımızı 
e 1· s ım etmezlerse, harp bay-
takını çekmekte hiç tereddüd 
tt . 
l'l\ıyecegiz. 

11 

f-fitlcr, bu sözlerden sonra 
Rençlere hitap etmiş ve eski 
~uhariplerle e!-ele vermelerini 
ilVsiy l . . e ey emıştır. 

8üN·~renberg, 12 (Radyo) 
AlYUk nazilcr kongresinde 

Göbels, uzt n bir söylev ver

mıs ve Bolşevikliğe hücum 

ler'in dün gece radyoda ver
diği söylev, Fransa ve Rus· 
ya'da endişe uyandırmıştır. 
Fransız siyasi mahfelleri, 19 
T eşrinevvelde toplanacak Beş· 
ler konferansının bu şerait al· 
tında hiçbir iş göremiyeceği 

kanaatindedir. 

ltaly mehaafili bu haberi 
kat'iyyetle tekzib etmekte ve 
böyle bir teşekkülün mevcud 
olmadığını, hiç kimsenin tev· 
kil edilmediğini söylemek· 
tedir. ______ ........... •·· --t•------

N asyonal istler, dün gece 
Madrid'e taarruz ettiler 

- -----~~-ısry;·~~~ Bütün lspanyol limanlarına torpiller döküldü. 
San Sebastiyen' de binlerce kişi öldü 

l>ii;)kÜ 
0

keşide 
de kazanan 
.numaralar 

'i lstanbul 12 ( Hususi ) 
k a~Y«re piyangosunun dünkü 
l'Şıd . d la esıtı e kazanan numara-

~Ö8ö3 No. 
35 bin lira 
~9922 No. 

12 bin lira 
10323 No. 
10 bin lira 
17237 No. 

3 bin lira 
1 Asiler, lrun'u zaplettiklen sorıra ihtilal bayrağını çekiyorlar 

l, 6003 No. Madrid 12 (Radyo)- Hükii· ı yük bir kafile, dün kurşuna :nan edilmişttr. 
llltı ı• metin elinde bulunan limanlara dizilmişlerdir. Dün öğleyi,n yapılan topçu 
S Ira kazandı torpil konmuş ve keyfiyet, bü· lstanbul 12 ( Hususi ) - ateşi Sen Sebastiyeni harap 

Oo l · k [ tün alakadarlara bildirilmiştir. Paris'ten haber verildiğine etmiştir. Burada kanlı muha· 
13~1 ıra azanan ar rebeler olmakta ve binlerce 
·~61 3380 

3
.-. '>.. •
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Londra 12 (Radyo) -Lon· göre, Nasyonalist kuvvetler, 

-tv " ., kişi ölmektedir. 
~sa26 898.J l 33:> 139-;9 I52 i 4 dra'da İspanya'ya karşı bita- dün gece Madrid'c karşı bü- Hükumet kuvvetleri dün 
fııa3 l:i7 ı ı ı :>801 178. o 20438 raf kalınmasını tem inen top· yük taarruza geçmişlerdir.BÜ· b k 1 
ıs 29

23
:> ir aç şehir zaptetmiş -;ır ve 

O lanan büyük kongre, Pazarte· tün gece devam eden şiddet· ve hakim mevzilerden birka· 
139 lira kazananlar si günü ilk müzakerelerine li muharebelerde asiler hiçbir 
9()7 ı Hl ı ı ı 9 2227 2992 başlıyacaktır. zafer kazanamamışlardır. 

1
1loa7 61 H 7162 i236 i103 Barselon, 12 ( Radyo ) - Hükumet, cephelere yeni-
{~ 102

31 ı 1011 11034 11756 · Asilere mensubiyetleri dola- den asker sevketmiştir. Fana· 
crnıı 4 üncü sahifede) yısile tevkif edilmiş olan bü- lonya'da umumi seferberlik 

çını almışlardır. 
Burgus 12 (Radyo) - Gene· 

ral Kabanella, Alman gazete
cilerine y&ptığı beyanatta Fran 
( Dnamı 4 ünıii sahifede) 

Yunan gazeteleri, Elen ulusunun Rüştü 
Aras'ı sevinçle beklediğini yazıyorlar 

lstanbul 12 (Hususi) - Dış 
işleri bakanımız Tevfik Riiştü 
Aras ve refakatındaki heyet, 
şimdi Atina'ya varmak üzere· 
clir. Yunan gazeteleri, Cenev· 
re yolu üıerinde M. Met~k
sas'la yapılacak olan bu mü· 
lakatı ve heyetimizin ziyaretini 
büyük bir alaka ve memnuni
yetle karşılayorlar. Etnos ga
{etesi bu mülakata Yunan 
umumi efkarının hususi bir 
alaka ve memnuniyet gösterdi· 
ğini, çünkü bunun iki dost mem
leket için karşılıklı ve faydalı 
neticeler vereceğini yazarak 
diyor ki: 

- Bugün beynelmilel dip
lomatik alemin bu kaynaşması 
anında yakın şarkta sulhun 
sağlam bir desteğini teşkil 
eden Türk-Elen iş birliği iki 
devlet adamı arasında bu te· 
mas ile karakteristin bir su
rette bir kere daha teeyyüd 
edecektir. 

Atinaika Neo, Yunanlıların 
hariciyecimizi bir kere daha 

-. 
ı, 

Tevfik Rüştü Aras 
dostane ve daha hararetli bir 
mahiyet almaktadır. 

Bu dostluk, Balkan ve Ak
deniz siyasetinde bir realitedir . 
Ayni zamanda beynelmilel si
yasetin bu mmtakasında sulh 
ıçın de bir zamandır. ----------Torino'da 
Fransız seyyahları 

Torino, 19 (Radyo) - Fran· 
sızlardan mürekkep büyük 
bir kafile, İtalyan statokosu 
etrafında tetkikat yapmak 
üzere buraya gelmişlerdir. 

---··---

dostane bir şekilde karşıhya
cağını, Atina halkının her 
geçişinde Aras'a gösterdiği 
hüsnükabulün Türk-Elen uzlaş

masını yaratanlardan birine Maden amelesi 
karşı yapılacak çok yerind~ 
bir hürmet olduğunu, Türk -
Elen dostluğunun çok sağlam 
bulunduğunu yazıyor ve di· 
yor ki: 

- Samimi bir jestle tarih· 
teki uzun anlaşmazlıklarına 
bir nihayet . vermiş olan iki 
memleket arasındaki münase· 
betler gün geçtikce daha 

İşlerini terkettiler 
Paris 12 (Radyo) - Bütün 

maden fabrikalarında çalışan 

ameleler, dün işlerini terket· 
mişler ve toplantı halinde bu
lunan sendikalar kongresine 
işfrak ederek fabrika sahip· 
lerine uzun bir protesto çek
mişlerdir . 

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

Bu da temizlik namına! 
Sabahın saat yedi buçuğu. Askeri kıraathanesinde oturu

yorsunuz. Bir çöpçü geliyor. Üç caddenin teşkil ettiği bu 

küçücük meydanda, başlıyor süpürgesini sallamağa .. Bir aralık 

yaya kaldırımına çıkıyor ve kuru zemin üzerindeki tozları dal· 

ga dalga savurarak, güya sokak süpürüyor. 

Bu bir yanlışlık mıdır, bir defaya mahsus mudur, diye dü· 

şündüm. Her geçen yolcu mendili ile ağzını, burnunu kapatı· 

yordu. Kahvehanenin pencerelerin.deki halk kaçışıyor ve pen· 
cereler kapatılıyordu. 

Hükumet önündeki sey üscfer memuru da, bütün hararet ve 
iştiyakı ile vazifesini görüp temizlik namına mikropları şaha 
kaldıran bu çöpçüye bakıyordu. 

Kahvehane penceresinde oturanlardan, gelip geçenlerden ba
zıları şikayet ediyor, homurdanıyorlardı. Çöpçii, mütevekkil, 
sahur, halim selim, sanki ağzı var, dili yok; aldırış etmiyor, 
kocaman süpürgesini mütemadiyen işletiyordu. Ertesi gün, 
çöpçüyü ayoi yerde gördüm. Sanki ibadete gitmiş gibi, saati 
saatına oradaydı. Bence bu adam muhakkak ki, kendisine ve
rilen işi yapmaktan zevk alan ve bu uğurda hiçbirşey dinle
miyen bir vatandaştı. Amma, bu vazife ona yanlış anlatılmış 
olsa gerekti. Sıhhat bizimdir, ciğerler hizim.. Biz süpürmeği, 
mikrop fırtınası yaratmak için değil, temizlik için istiyoruz Ve 
bizim bildiğimiz, sokaklar, sabahın saat yedi buçuğunda sü· 
pürülmez .. 

. Kemeraltunn bu küçük Taksim meydanında çöpçüyü gördükçe 
halkın panik yapacağı geliyor. 

Belediye reisimiz Doktor Behcet Salih şu biçimsizliği temiz
letirse halkı sevindirmİ$ olur. • • 



.. -· 
İ Sef~~~l~yen~~~!~~yar I 
• bir kadının korkunç maceraları 
•• -4- • 

Fakat fakrü zaruretin son değilim, fakat çok, pekçok 
derecesine gelmiş, buna rağmen şeylere de muktedirim. Eğer 
yüksek tahsil görmüş, yüksek validenize karşı iktidarım mü-
bir hayata hazırlanmış bed- saadesi size vadediyorum ki 
baht bir gencim! Son defa da icabeden hizmeti yapacağım. 
pek büyük bir para ihtiyacı - Benim taarruzuma karşı 
ile aklımı, irademi kaybetmiş bu liituf.. Siz hakikaten pek 
bulunuyorum. Dedi. büyük bir zatsınız. 

-- ---=-- - --- - ~~-~- - _---~-- :~ ~-=-==---=-===--~---- - -

(Ulusal Birlik) 

Kont Martel ve Suriye hey' eti 
yakında lstanbula gelecek 

Türkiye- Suriye görüşmeleri lstanbulda 
ereyan edecekmiş. Lübnana da istiklal 

verileceği söyleniyor 
1 muhtemeldir. 

Verilen haberlere göre Lüb· 
nanda ki bugünkü hükfımet 

şekli değişecek ve müdür ilga 
edilerek, bunların verine vezir 

him tasarruflar yapılacağı söy· 
lenmektedir. 

12 Eylül 9~ 

Fratelli Sper
co Vapur Acell' 

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"ORESTES vapuru elye"111 

" "tde limanımızda olup 4 eylu ~ 
ANVERS, ROTTERDA~G 
AMSTERDAM ve HAMBVR 
limanları için yük alacaktır. O 

- Ben de bunun böyle ol- - Çocuk.. Bunları bir ta- 1 vekaleti rütbesini ve muayyen 
sclahiyetleri haiz müsteşarlar 
tayini ihtimali de vardır. Ye· 
ni parlamentonun 33 azadan 
mürekkep olacağı ve bütçenin 
aczi göz önüne alınarak mü-

Yeni hükumetin üç vezir 
vekilinden ibaret olacağı ve 
bunlardan birincinin müslü· 
man, ikincinin ortodoks, 
üçüncünün de şii olması ihti· 
mali çok kuvvetlidir. 

"GANY~EDES" ~apuru ~· 
eylülde gelıp 14 eylulde AS· 
VERS,ROTTERDAM, AMG 
TERDAM ve HAMBUR 
limanları için yük alacaktır· 

duğun tahmin ediyorum. rafa bırak! Yoksa bu heyecan-
Şu halde, felaketinizi bana !arla sen de hastalanacaksın .. 
olduğu gibi hikaye ediniz ba· Şişelerden birkaç damlalık 
kalım. bir eksiri bir kadehe damlata· 

* • • 
Karilerimiz de anlamışlardır 

ki profesör Lamp'ın gırtlağına 
sarılan bu genç, annesinin has· 
talığı ve yoksulluk karşısında 

kararını vererek sokağa fırlıyan 
Rober Marsiyaldır. 

Rober, bütün hayatını ve 
dertlerini profesöre anlattı. 

Rober sözünü bitirdiği va· 
kit, profesör: 

- Şayanı teşekkürdür ki, 
elinizde silah yoktu. Yoksa, 
sizin validenize karşı olan 
büyük muhabbetiniz, benim 
hayatıma mal olacaktı! Dedi. 

- Hayır! Müsyü hayır! 
Ben katil irtikabını en buh
ranla zamanımda bile aklım· 
dan geçirmedim. Maksadım 
validemin tedavisine lazım 
olan parayı elde etmek idi. 
Mahalle doktorunun söylediği 
mütahassıs ve alim zatı vali
demin başı ucuna kadar ge
tirmek için lazım gelen parayı 

bulmaktan başka birşey düşün-
müyorum. 

Ve doktorun önünde diz 
çökerek: 

- Merhamet, gençliğime ve 
valdeme merhamet! Diye yal
vardı. 

- Bedbaht genç .. Bu kadar 
telaş etme .. Ayağa kalk, belki 
sana hizmet edebilirim .. Belki 
de valdenize de iyiliğim 'do· 
kunabilir.. Ben profesör An
toni Lampıml.. 

Bu isim, Roberin üzerinde 
bir yıldırım tesirı yaptı; 

- Siz. Siz profesör Anto
ni Lampsiniz demek. O hal
de, mahalle doktorunun anne· 
mi kurtarabileceğini söylediği 

büyük fen adamı sizsiniz. Ben 
anneme hizmet edeyim der· 
ken ne kadar aksi bir iş yap· 
mışıml dedi. 

- Telaş etmeyiniz. Dedim 
ya. Vakıa ben herşeye kadir 

rak gence verdi : 
- Bunu içiniz - dedi- bu sizi 

teskin edecektir. ı 
Rober, doktorun kendisine 

verdiği bu mahiyeti meçhul 
ilacı, biran bile tereddüd gös- 1 
termeden içti. Ve biran içinde 
gencin gözleri agırlaştı, derin 
bir uykuya daldı .. 

-3-

Madam Lô:mp 
Bu acaip ameliyathanede, bu 

gün gördüğü haller üzerine 
Dik - yalınız olduğu ve hemen 
her vakit tekrar ettiği veçhile
dört ayakla, el ve ayaklarile 
yürüyerek hanımının yanına 
koştu. Dik, doktordan sert bir 
muamele gördüğü vakit, ken
disini babasının şefkatli ve 
munis muhitine atardı. 

Madam Lamp düşünceli idi. 
Biraz evvel, kocasının kuca

ğında baygın bir genç olduğu 
halde eve gittiğini görmüş ve 
bu kadarcık bir müşahed~. 
madama gene nele yapılaca· 
ğını anlatmıştı . . 4 

Ah bu doktor Lamp! Ne 
haşin, ne mağrur, ne hodkam 
bir fen adamı idi! Kendisini 
beşeriyetin e.n yüksek tipi 
addetmekte ve tecrübeleri için 
He insanlara birer tavşan ka· 
dar kıymet vermemekte idi. 

Madam Lamp, Dik'in geldi
ğini görünce: 

- Ne var, sevgili Dik?. 
Diye sordu. 

Dik titrek bir elle not def
terine şu altı kelimeyi yazdı: 

" - O, yeni bir kurban 
daha buıdu 1,, 

Bunu madam Lamp ta bili
yordu; yarı insan ve yarı 
maymun olan zavallı mahlu
kun bile vicdanından kopup 
gelen bu çok insani feryad, 
madamın tessürünü birkaç misli 
arttırdı ve: 

( Arkası var) -Izmir'in heyecanla beklediği 

Kültürpurk'ta oyunlarına başladı 
"' SEANSLAR: . 

~ 

Hergün: 18,50 - 21,5, Cuma ve Pazar günleri ilaveten 
14,5 ta fazla bir seans. 

Kont Dö Marten 
Berut, ( Hususi muhabiri

mizden) - Ati komiser Kont 
Dö Martel'in eşi evvelki sa· 
hah buraya geldi. 

Siyasi mehafilden sızan ma· 
liimata göre: Artık kontun 
geleceği kat'idir. 

Kontes Dö Martcl'in yalnız 
gelişi, kontun Suriye heyetile 
birlikte Ankara'ya giderek 
hükümetile yapılacak konuş· 

malarda hazır bulunacağını 

göstermektedir. 
Siyasi mehafilin 

şudur: 

kanaati 

Lübnan-Fransa konuşmaları 
15 Eylüle kadar başlıyacaktır. 
Bu konuşmalarda, Lübnan 
Müslümall meb'uslardan Hay· J 
reddin Ahdebin başkanlığında 
bir heyetin temsil etmesi 

Sovyetler 
Birliğinde havacılık 

Havacılık sporu Sovyetler 
birliği çalışkan halkı arasında 

büyük bir hızla yayılmakta

dır. Havacılık kulüplerinin 
mikdap 1935 yılında 74 iken 
bu yıl 150 ye cıkmıştır. Biz
zat meslekten olmıyan amatör 
pilotların adedi bu yıl iki 
buçuk misli fazlalaşmıştır. 

Her halde Lübnan mühim 
siyasi hadiseler arifesinde sa· 
yılabilir. -------

N· V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ARTA,, vapuru halen lima-

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

"SOFIA" motörü 15 ey· 
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN lirP • .uılarına yük liyecektir. 

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

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

"SOFIA,, motöıü 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· 
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

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

"DUBURG,, vapuru 20 ey-
lülde bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM ve HAMBURG 
limanlarına yükli) ecektir. 

• S. K. 
Kongresi toplanıyor 

KQ.rşıyaka spor kulübü kon
gresi, yarınki pazar günü Kar· 
şıyaka lüks sineması binasın· 

da saat 10 da toplanacaktır. 
Kongreye bütün azaların da· 
vet edildiği haber alınmıştır. 

hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"BANADORUS,, motörü 21 

eylülde bekleniyor, doğru Le 
HAVRE, DÜNKE~K, DIEPPE 
ANVERS ve NORVEÇ liman
larına yük alacaktır. 

"BOSPHORUS., motörü 22 

ilkteşrinde bekleniyort Le 
HAVRE, DIEPPE, DÜN-
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

A TID NA VIGATION 
COMPANY 

HAYFA 
"ALISA,, motörü 14 eylüle 

doğru bekleniyor, BELGRAD. 
NOVISAD . BUD~PEST . 
BRATİSLAVA, ViYANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü 18 ey· 
lül<le bekleniyor, BELGRAD, 
NOVlSAD , BUDAPESTE , 
BRA TISLA VA, VlY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR" vapuru 20 
eylülde bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA. GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEST, BRATISLAVA ViYA· 

Sovyetler birliğinde paraşüt
çülük ile üç yıldanberi meşgul 
olunmaktadır. Bugün Sovyet
ler birliğinde 569 paraşüt ku· 
lesi ve 115 paraşütçülük is
tasyonu vardır. Şimdiye kadar 
tayyareden paraşütle atlıyan 
gençlerin adedi 20 bini geç· 
ıniştir. 

NA ve LINZ için yük ala
AMERİKAN EXPORT LINES caktır. 

ı NEVYORK 
1 "EXPRESS,, vapuru 10 ey-

lülde bekleniyor, NEVYORK 

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

Paraşütçiilük hakkındaki bii· 
tün dünya rekorları da bugiin 
Sovyct sporcularının elindedir. 

DiREKT yük alacaktır. 
"EXAM1NER,, vapuru 26 

eylülde NEVYORK DiREKT 

şilın f'Z. " 
Birinci Kordon,lefoon No. 

No. 2007 - 2008 

" IMf 

FUARDA 
iş bankası maden kömürü şirketleri paviyonunu mut

laka görünüz, orada: 

Türli Antrasiti 
nin nerelerde kullanıldığını, nasıl yandığını ve sizlere 

ne f aideler temin ettiğini göreceksiniz. · 

"HERCULES11 vapuru 3 e)~ 
lülde gelip ayni gün yükü~ 
tahliyeden sonra BURGAr' 
VARNA ve KÖSTENCE ı· 
manları için yük alacaktır. 9 

"HERCULES" vapuru ~~ 
eylülde beklenmekte olup R· 
eylülde ANVERS, ROTTE. S· 
DAM, AMSTERDAM. AM G 
TERDAM ve HAMBUR 
limanları için yük alacaktır· . 

"TRIT'?N.. ,.~~ur~ 30. eJe 
lülde gelıp 5 bırıncıteşrın 
ANVERS , ROTTERDAıv1 G 
AMSTERDAM ve HAMBlJI< 
limanları için yük alacaktı~N 
SVENSKA ORIENT LINlr.. , 

.. NORDLAND ,, ınotô~ 
28 ağustosta ROTTERDA E, 
HAMBURG, COPENHAG : 
DANTZIG, GDYNIA, GO~. 
BURG, OSLO ve ıs.K.AN ·ü~ 
NA VY A limanları ıçın Y 
alacaktır. . ... 

" BIRKALAND ,, motorı' 
14 eyliilde beklenmekte old 
ROTTERDAM, HAMBUR ' 

BREMEN ' COPENHAGEE· 
DANTZIG, GDYNIA, G01' I 
BURG, OSLO ve iSKAN~~ 
NAVY A limanları için Yo 
alacaktır. .. .. z9 

"HEMLAND,, motoru A ~1· 
eylülde ROTTERDAM, H JÔı 
BURG, BREMEN, DANTts· 
GDYNIA, GOTEBURG ti· 
LO ve ISKANDINAVYA 
manian için yük alacaktır. 

EGLUGA POLSKA f 
"LEWANT,. ıno:örü \N· 

liilde gelip 5 eylulde f MS· 
VERS, ROTTERDAM, A ızG 
TERDAM ve HAMBV 
l l . . "k 1 caktıf· iman arı ıçın yu a a .. zO 

"SARMACJA,, ınotöruızG· 
eylülde gelip DUNKE e 
ANVERS, DANTZIG ~~ 
GDYNIA limanları için yo 
alacaktır. ile 

ilandaki hareket tarihle~efl 
navlonlardaki değişiklikler eı· 
acente mesuliyct kabul etrtl 8~ 
Daha fazla tafsilat alJ1lJ1lil 
için İkinci Kordonda Tah dB 
ve Tahliye binası ark85111 • 

FRA TELLi SPERCO acel1~9 
· rıc8 

sına müracaat editmesı 

olunur. 66S 
Telefon : 2004/200512 

Birinci sınıf mutal;as•ı, 

Dr. Demir At 
Kamçıoğlıı 10,ı 

Cilt ve Tenasül hastalı~ 
• ı 

ve elektrik tedavıs · 
1zmir · Birinci beyler sokağ1d8 

sineması arkasın 
No. : 55 

Telefon: 3479 -

Kirah EV~ 
Köprü tramvay durak 

1
J,8• 

rinde 681 numaralı ev .58t 
lıktır. Evde her türlü tesı e~ 

G .. rJ1l 
ve konfor mevcuttur. 0 Atr 
için Köprii bakkalı bay 
med'e müracaat. 



e 

' (i 

I' 

rı 

........__Sahife 3 (Ulusal Birlik) ---------·12_ Eylül 93b 

-EVVELKİ 
..... . .. .. 

' G ı 

YARIN •••• 

. ., ·., ·-./ .... 'S 4 ·~ •• ~ : • 

IZMIR -~~o=~~~~~~~~~~~:• 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi · 1 

1 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

VŞir~etin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırr. 
erlı pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi 
1
l'llal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Yalnız taze temiz ve ucuz 
çeşitleri satar. 

ilaç ve tuvalet 

l'elefon No. 2211 ve 3067 lımir Milli Emlak 
Satış Lira K. 

elgraf adresi: Bayrak lzmir 491 Buca aşağı mahalle eski mecidiye yeni belediye 48 00 
ım c. eski 65 tai 63 No. lı 58,63 metre murabbaı arsa ()li Buca aşağı M. eski mecidiye yeni belediye c. 50 00 

•\Tİ er Ve ~ü- I• 56 kapı 62 taj No. lı 74,80 metre murabbaı arsa 
":r Mu·· cellit 496 Buca aşağı mahalle pınar sokak 2/4 tai No. lı 59 32 

t~Jtas~ t• •t d 237,28 metre murabbaı arsa 
1 ımı e R 499 Darağaç soğan - hücum s. 19 eski 13 taj No. lı 85 50 

vct A 1 i 1 za 114 metre murabbaı arsa Pur acentası 501 Darağaç papağan sokak 2/4 ve 4 eski 6/1 taj 130 00 
Pas No. lı 159,12 metre murabbaı arsa tı Port yolcu salonu kar- .)-

09 YSınd L Sür'at, zarafet Göztepe mesire sokak 2 No. lı 175,75 metre 52 80 
tıo a ekol Riz binasında murabbaı arsa 

· 
16

8 Tel. 2443 .Ve ehveniyet 511 3. ncü karataş Enveriye sokak 93f95 kapı No. lı 59 70 
flıı iot: Yurut tarihleri ve va- YENİ KAV AFLAR Çarşısı 199 metre murabbaı arsa 
'İktl'akrın isimleri üzerine deği· Numara : 34 Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

ı l d üzere onbeş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 
~dı'I er en mcsuliyct kabul .. 

ı.. 21-9/936 pazartesi günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli Emlak 'h ••ıe:z. 
1 liE ELL SWENSEA' dan gelip yük bo- müdüriyetine müracaatları. 274 

.. ERMAN LINES L TD. şaltacaktır. . lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
'~u tOPORTO " vapuru 15 IDEUTSCHE LEVANTE-LINIE icar No. Lira 
AN~ os 1936 LONDRA ve ı "SAMOS" vapuru' 23 ağus- 98 Çuha bedesteninde 114/116 taj No. lı iki dükkan 24 

ERS't 1· ··k b l 99 Bayraklı salhane menemen c. 35 eski No. lı depo 65 
"v ır. 100 Birinci kordon balıkhane altında 1 No. lı dükkan 135 

.......... :..mı111mı .......... lllll! ........... .. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş abrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
. . 

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

i
M imar Ke'!1alettin caddesinde F AH Rı 
KANDEMiR Oğlu 
"- ~ 

Antalya evkaf müdürlüğün-
den: 
Antalya evkaf bahçesinde yetişmiş ve olgunlaşmakta olan 

tatlı ve kokulu İsmet lnönü muz meyvaları satılmak üzere 
1191936 daıı 21191936 pazartesi gününe kadar artırmaya çıka
rılmıştır· isteklilerin o günü saat 15de Antalya evkaf idaresinde 
hnzır bulunmaları lazımdır. Şeraiti anlamak istiyenleı Afyon, 
İstanbul, lzmir ve Antalya evkaf direktörlükleı ine müracaat 
eylemeleri. 8-12-16 

tq,.,,kt en ge ıp yu oşa · 1 tos 1936 bekleniyor. HAM-

"F'LA BURG BREMEN ve AN- 101 Karantina gönül s. 12/14 taj No. lı dükkan 36 
l08 MINIAN" vapuru ağus- VERS'ten gelip yük boşalta- Yukarıda yazılı emvdlin birer sene müddetle icarları onbcş tesi günii saaı 16 tadır. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine 
....... sonunda LIVERPOOL ve caktır. cz'in meddelle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 21/9/936 pazar- müracaatları. 275 -Ür]·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbrekler 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle7 
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Ciirid Hadiseleri 
lngiliz sermayedarları memleketimizde iş görecekler .. - 24-

Bir şirket bugv day mukabilinde Ereg"' li P~l!az, atıarı görünce, bunıarı 
• • ' • . v . • • Gırıd'e sokmayın .. ArkasındaJJ 

il manini ınşaya, gemi yapmaga tahptır Osmanlı ordusu gelir, dedi. 
------•--•~ •-4•_. Malta korsanlarının çok zen- lak asmadı. 

Sanayi planımızın tatbikinde de lngiltere ile te~riki mesai gin bir Osmanlı kalyonunu vu· Papas, bir deli gibi ko~tılı 
-ı' rarak Kalismene geldiği haberi korsanların reisi olduğu tab· 

ediyoruz. Diğer bir şirket memleketimizi imar edecektir Venediklilade yerli Rum halkı min edilen adamın yanın• 
J 1 arasında çabuk şüyu buldu. gitti, onu kolundan sarsara~: 
stanb~I, ı~. ( ~usu~i ) - alakadar dairelerle temasta lün onbeşine do~ru ngiliz ı diğer büyük şe~irler~f' lngiliz Bı'rçok nıeraklılar, zaptedilen B tl k a~ 

Maruf hır lngılız şırketı, mem- bulunmak üzere yakında An- Avam kamarası azasından M. ucuz ve bahçelı ev ınşaat ~ir- - u a ara ·araya ay 
leketimizde buğday mukabi- kara'ya gelecektir. Samerville'in riyasetinde ve in· keti namına yeni mahalleler . kalyonu, çıkarılacak kıymetli bastırmayınız, diyorum size, 

E K b k k 1 k d ·1· b' l d kk eşya ve esirleri uörınek üzre anlamıyor n1usun? Dedı' 
)inde reğli limanını inşaya ara ü te uru aca emir gı ız me us arın an müre ep tesisi için tekl'f t kt 6 

• 

· · .. l'k f b 'k ı f' b' h • T" k' • 1 k 1 a yapaca ır. iskeleye toplandılar. Malta'lı uemı'cı' hayretle· veya gemı ınşaatına veya mu· ve çe ı a rı a arı ınansman ır ey et, ur ıye ye ge ece · B . . d E l"'k E 6 
• 

masili işlere uzun vadeli işi hakkında lngiltere kredi tir. Bu zat, İngiltere namına t unubn ıçkın : m a ve y- Bunlar, Malta korsanlarını - Neden? Bunları ben Ve· 
t d' .. · d · ti "'k dairesi ile Brassert şirketi ara· 1.. 1 k f am an ası ıle anlaşacak ya alkışlamakta~ idiler. Venedik nedik kumandanına hediye 
e ıye esas uzerın e ış ra par amento ar on eransına gi· b k ' kumandanına verilecek olan d · d d 
etmeğe karar vermiştir. sında kat'i bir mukavele im· decek hey'etin reisidir. Konfe· an aya para yatıracak veya e eceğım e i. 

l t k 
bank h b b d l atlar da iskeleye büyük müş· - Fakat bire betbabt 

lstanbul, 12 ( Hususi ) - za anmış ır. ransı mütca ip hey'etle bcra· a esa ına u mo e ma· ,,; 

ı h ku .. la"'tla çıkarılmışlardı. adam sen bı'ln1ı'yor musun,.. 
lngiliz sanayi ve finans ale- Türkiye ve ngiltere' de ku- her Ankara 'ya gelecek, lzmi· aileleri kurmak istiyecektir. ' 

Atlar, cidden güzeldi, Gi- bu atlar osmanlı atlarıdır? 
mine mensup bir heyet Tür- rulacak şirketlere aid tali mu· re de uğrıyacaktır. Hey' et, H.ey' etin reisi Avam kamara· rid adası dağlık bir yer ol- _ Senden iyi ben biJiYO" 
kiye'de sanayi planı tatbika· kavelename yakında Londra· muhtelif mevzular üzerinde hü- sının yıllardanberi en nüfuzlu \' duğu için güzel at yetiştire· rum ki bunlar osmanlı atlafl• 
tında teşriki mesai şartlarını da imzalanacaktır. kümetimizle temas

1
ta buluna- simalarından ve lngilterenin mezdi. Bu atlar, Girid'lilerin hem de sarayın atlarıdır! 

mahallen tetkik etmek ve lstanbul 12 (Hususi)- Eylü- caktır. Ankara' da, zmir' ele ve tanınmış profesörlerindendir. k 
--------•zı•••• .. t t • . .,.. takdir ve hayreti mucip olu· - Peki, bunun ne deınc 

yordu. olduğunu bilmiyormusun? 

Türk - lngiliz ticaret mu-1Çanakkale' de bir haydut esi~:~nib~ö,::~d~~in °~:h:~:; çıldırd~·:. J;nde~:k :ı:~~ 
ahedesinin esasları anasını, dayısını o••ıdu••rdu•• kilisenin Rum papası da is· sanPkaipabsu:? 

keleye vardı. Fakat bu adam, _ _____ .... _ . -·-- k 
B i ·ı ' . b. . . el ı l k kd t c· tt .. d b k atları görünce hayret ve tak- - Osmanlı atlarının ay• u, ngı tere nın ırıncı e a o ara a e ınaye en uç eve e a an dir yerine dehşet alameti gös· bastığı yere çok geçmez os· 

tiği hakiki iki taraflı klerninganlaşmasıdır AJ• .. ) k •• d• terdi ve: manlı ordusu da ayak basari 
Londra 11 (A.A)- lngilterc 1 veçhile bu, iki tarafın da ifti- 1, 0 me uzere lr - Bu atları karaya ayak Diye bağırdı. 

ile ticaret anlaşması müzake- har etmesi lazııngelen bir re- İstanbul, 11 ( Hususi ) - racılık yapmakta idi. Dün, bastırmaymızl Diye Bağırdı. Malta'Jı korsan, evhanı ~e 
resine memur hey'etimiz, lr· kordur. Çok müşkül, müzake- Çanakkale'de bir aile faciası henüz meçhul kalan hadiseden Herkes papasın ne demek 

l d l b. ·· · b · b'l k · kA 1 d 1 · · d "l ı'stedı'g"' 'ını' anlıyamadı·, atları hayalata kapılmıyacak kadar an anın ta e ı uzerıne u resme ı e yanaşma ım ansız o muş ve Ali isminde bir o nyı annesını ve ayısını o - .. 
memleketlerde bir ticaret an- gürülüyordu. dürmüş, üç evi de ateşe Vf'· ayak bastırmamak ıçın ne maddi bir adamd:. Ve güldll: adam, annesini öldürmüştür. 
laşması tanzimine memur edil· Karşılıklı hürmet, samimiyet rerek yakmıştır. Katilin, ken- sebep vardı ve tabii hiçbir Papaz: 

Ali Girit muhacirlerinden d' · d "' l l miştir. ve itimad bu neticeyi doğur- ısı c agır yara ı o up öl- kimse papasın bu sözüne ku- - Gülme.. Gülme!. Rodo5 

l · h. t A ) 18 dd olup, Çanakkale'de kundu- mck üzeredir. O lrlanda müzakere erinın ı- muş ur. n aşma ma e- • • • lzmir birinci icra memurlu· adasına sukutundan evvel t• 

tamından sonra hey'et reisi lik bir metni ve bir proto- cı·m Londosı R . 'd ğundan: manlı atları ayak basmıştı· 
koldan ibarettir. usya a Kurdoğlu ve Hariciye umum ln<Yiliz idhalatı bedeli ~e~- İsmail Hakkının, Bey han- Aradan çok geçmedi, bu ad• 

"d" 1 · d H lA · · a 
6 20 E ı••ıd 20 b • k • cısı lsmaile olan· borcundan v 1r mu ur erın en u usı aynı z - kez bankasına, Türkiye idha· y U e ge· ın ışi tevkif Osmanlıların eline geçti, "' 

manda memur edildikleri Ar- 1 dolayı ipotekli bulunan lkiçeş· 0Jı latı hususi takas bedeliqe n- 1 km edı"/mı·ş rıs adasının fethine, Osnı8 
)·antin ve Brezilya anlaşmaları ·ı 'd k ki · f · ece l•Ş melik caddesinde 166 vergi k 0• gı tere e i erıng o isme 1 b l f k ) b atlarının araya girmesi ta a 
için bu iki memleket hey'etile d k y 1 d s!an u 12 (Hususi)- Riga- ve 180 no. tajlı esna u ü ü 

ö enece tir. eni an aşma a 1 t b--ı 11 (H .. h d L d l l k düm etmiştir. dedı·. ) de temas edecek ve dig"' er mü- k f d s an lH, ususı mu a- an ve on radan verilen ha- namile anı an 2500 ira ıy· 
uru üzüm, incir, ın ık, ceviz birimizden) - Yunan 'lı peh· b l l (Devamı oaf 

Şavir azalar hemen dönecek· içi, ham' kürk ve deri müs- er ere göre, şimdiye kadar metli kahvehanenin mü kiyeti 
livan Cim Londos'un lstan- S R 'd k 1 1 lerdir. tesna, diğer bütün Türk mal· ovyet usya a 20 bin Jcişi açı artırma sureti e satı ığa 
bul'a gelmesi için Futbol ko· t k'f d'l · · k ' b' · · t 

Londra' 12 ( ) - !arına teşmil edilmiştir. Yeni ev ı e ı mıştır. çı arı.mış ve ırıncı ar ııması 
mitesi teşebbüslerine devam R 'd d ı ı h d f 

Tu .. rkı'ye - lngı'ltere arasında 2 şekille, İngiliz kleringi hesa· usya a ahili vaziyet elan 15 10 936 tari İne müsa İ 
etmektedir. Londos'un bu ayın k k L ._ b d 

l ld 1 · hına Merkez bankasındaki arışı tır. eningrad fabrika- perşem e günü saat 11 e 
ey Ü e imza anan tıcaret ve yirmisinde lstanbul'a gelmesi 

Jclering anlaşması, Türkiye ile mevcud bir milyon sterline ve Dinarlı Mehmed ile güreş· larında Stalin aleyhtarlığı art- yapılacaktır. Bu artırmada sa· 

münasebette bulunan lngiliz bakıye dahi tasfiye edilecektir. mesi muhtemeldir. mıştır · tış bedeli tahmin olunan kıy-
ve ticaret mehafilinde mem· Ayni mukavele, Türkiye'ye • E • metin % 75 ni bulursa en çok 

nuniyetle karşılanmıştır. Çün- gelmiş ve gelecek İngiliz şir- Piyango den hasta artı{ana ihale yapılacak aksi 
k'ü lngiltere'nin eski tarzda ketlerinin kuracakları fabrika· v k k lk takdirde en çok artıranın 

lara aid tediyat işlerini de /Baştarafı 1 ı"nci sahı·~edej ı ata tan a a· 
anlaşma politikasında ısrar 1 ' taahhüdü baki kalmak şartile 

iki taraf lehine. tanzim et· 121 l5 12M6 13732 15014 l:l99i mtyor 
etmekte olması, Arjantin he- . . 16829 li309 18539 197H :!1155 15 gün daha uzatılarak ikinci 
yetinin bir seneyi mütecaviz mı~~r.anlaşma iki memleket 21905 22853 23016 23171 23426 Londra l2 (Radyo) - Lord artırması 31/10/936 tarihine 
bir zamandan beri Londra· da 2•1487 24606 2 ı687 2527 ı 25485 Eden, henüz yataktan kalk-

aı-asındaki dostluğu en esaslı 25828 2B334 2893.i müsadif c. ertesi günu saat 
mamıştır. Mumaileyhin Cenevre 1 ı de en çok artırana ihale bu mevzular üzerinde uğraş· 

makta bulunması ve nihayet 
Yunanistan ve diğer bazı 
memleketlerle aylarca süren 
müzakerelerin menfi akibeti 
son aylarda muhtelif şayia
lara sebep olmuştu. Bilhassa 

müzakerelerin mahrem tutul· 
ması endişeler doğuruyordu. 

Buna lspanya vaziyeti ile eski 
ltalya borçlarının ve Türkiye 
ile olan müzakerelerin netice-
sinin meçhul olmasının tesir
lerini ve muhtelif sebepleri de 
ilave etmek lazımdır. 

Öyle ki müzakereler çok 
çetin bir safhada idi. Şu da· 
kikada malum olan netice, ya· 

hnız memnuniyet değil, ayni 
zamanda büyük hayrete de 
sebep olmuş bulunmaktadır. 

Bu Jngiltere'nin birinci drfa 
olarak akdettiği hakiki iki ta
raflı ilk klering anlaşmasıdır. 
lngiltere Ticaret N'ezareti ti

caret mukaveleleri dairesi şef· 
lcrinden ve lngiliz hey' eti az&· 
amdan M. Mr. Kingin tabiri 

şekilde tarsine hizmet edecek l OO lı·ra kazananlar 
elemanlarından biridir. Bu nıiizakerelerine gitmiyeceği edilecektir. 

vaziyete munzam ispanya 
vaziyeti ile f talya · lngiltere 
ahtı vaziyeti, fngiltere ile olan 
ticaretimizi önümüzdeki yıldan 
itibaren laakal iki misline ve 
ve yakın bir atide laakal beş 
misline çıkarmak ve bu mü
him piyasayı yeniden kazan
mak iç.in emsalsız bir imkan 
vermiş bulunmaktadır. 

Daima unutmamalıdır ki in· 
giltere serbdst piyasadır ve 
rekabet mücadelesi en kuv
vetli olan piyasadır. Binaen
aleyh mübadeielerimizde dün
ya fiatlcrini esas tutmalıyız. 

---··---
Con Sim on 

Bir tehlike atlattı 
Londra }; (Radyo)- Sir Con 

Simon, dün otomobille evine 
giderken mumaileyhin otomo· 
bili, diğer bir otomobille çar· 
pışmış ve fakat Con Simon'a 
birşcy olmamıştır. 

100 981 l il4 söyleniyor. 2 - Artırmaya iştirak et-
2791) 2988 
5012 5519 

1260 1556 
4166 4;;61 
5798 6714 
8595 8833 

4705 
7685 - - --...... mek istiyenler muhammen 

9oı:ı Iskandinavya kıymetin %7,5 nisbetinde pey 7758 7913 
9H2 9688 

10899 13602 
10245 10559 
13649 142:17 
16101 16898 

10813 H k J • "l . akçası veya milli bir bankanın 
14308 Ü ıimet erı ı e in- teminat mektubunu getirmeleri 
17161 l )"' d gi tere arasında azım ır. 

19038 190 ll l 9090 3 - Artırmaya çıkarılan 
1481H 15489 
li375 17102 

20013 2008-t 20096 k l onuşma ar gayri menkulle bir ilişiği olan-
21997 22025 22038 f 

19632 19788 
20500 2170 ı 
22185 22910 23207 23-ı<J ı 235•l9 Londra 12 (Radyo) - ngil- !arın ilan tarihinden itibaren 

2-1525 27081 27438 tere ile İskandinavya hükumet· 20 gün içinde evrakı müsbi· 
28155 285:>8 28958 leri arasında gelecek Salı güni' telerile birlikte müracaat et· 

23590 23922 
276~ !i 2762i 
29100 2'>592 

~--···---

Küçük itilaf 
Bredislav'da top

lanacak 
Bükreş, 12 (Radyo) - Yu· 

goslavya başvekili M. Stoya
diııoviç dün petrol kuyularını 
gezmiş, M. Tataresko ve M. 
Antenesko ile mülakatlar yap
mıştır. 

Küçük antant hariciye na
zırları Bradislav'da toplana
caklardır. 

mühim müzakereler başlıyacak· melcri aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyanların bu 

tır. Bu müzakereler, yeni bir 
deniz paktı içindir. satış bedelinin paylaşmasından 

hariç bırakılacaklardır. 
-~-·-- t-----

F ransız kabinesi 
toplanıyor 

Paris 12 (Radyo) - Fran· 
sız kabinesi, önümüzdeki çar
şamba günü, Ranbulye otelin· 
de cümhur reisi M. Lebrun'un 
riyasetinde toplanacak ve 
Fransa'nm iç ve dış işleri 

için mühim müzakerelerde 
bulunacaktır. 

4 - °O 2,5 dellaliye ve 
2762 numaralı vakıflar kanuuu 
mucibince taviz bedeli müş· 
teri ye aittir. 

5 - Açık arttırma şartna· 
mesi he!kesin görebilmesi İçin 
25191936 tarihinden itibaren 
açık bulundurulacaktır daha 
fazla malumat almak istiyenler 

::>31-6393 sayılı dosyaya müracaat 
etmeleri ilin tlunur. 

Nasyonalistler, J{Jll 
gece Madrid'e 
taarruz ettiler 

( BQltaraf ı, 1 inci sahifed1! 
sa'ya tariz ederek demiştir k•· 

- Almanya'nın şon kalk•~· 
ması bizim için güzel bir IJll" 

saldir. Vaki tekliflere rağtıld~ 
bizi1 memleketimizi harap e.~ 
hainlerle mütarekeyi reddetl• · 

1 b. . d' b' "'at•· spanya ızım ır, ızce .C:. ııı 
lonya yoktur. Biz Konıun•~ 

ğıı· 
cereyanına nihayet verece ~ 
Madrid ve Barslon 'da bizi be. 

liyenler yoktur. Fransa, ~o ti 
münistlere yardım etmekl~ :. 

ediyor. Aldığımız esirlerıEJde 
ğu Fransız ve Rus'tur. 

11
• 

ettiğimiz silahlar da hep frıı 
sız silahlarıdır. r11· 

ispanya' da vaziyet düz.e ~jf 
ceye kadar şiddetli asker• . 

d .k .. l"k . d') cektıf· 
ı tator u tesıs e ı e lele' 

Zaferden sonr~ Paris'e nalc $I 

dilmiş olan lspany=t ban ;e
altınlarının iadesinde ısrar e ile 
ceğiz. Milli servet ve parı s•' 
yapılan bu suikasdın ce~• 
kalmıyacağını temin ederılJl· ___ ..... _ - ' 
Gömbüş'ü düelloY 
davet eden a /atfl/ 
Budapeştc, 12 (Ra~Y0ıôŞ~ 

Başbakan general Gonı 1,,. 
düelloya davet etmiş 0 J 
saylav Y ortinin mu hak~~ ol' 
bitmiş ve maznun, nak 

1 
ptr 

mak üzere ağırcezaya çar 

rılmıştır. 
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