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RÜŞDÜ ôKTEM 
HAMDI NÜZHET 

c Şartları: Sencli~i 700, altı ayh~ı 400 kuruş 
"'ffesnıi ililnlnr için: .Maarif cemiyeti ilinat 

osuna nıürncnııt edilmelidir. 

• LJLlJ~AL 

I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

~si ~il~nlar: ~id~rehaned!! ~~ar~~ştmlı~ 
~ığı yer: (ANADOLU) Matbaası • 

~iiİ~re k;;J
2

~
1

~J öldürf;;ı;
6 

Eylül ;;sırda 
Yeni bir muhalif 

l•stı·yen devlet kı.mdı·r?. fırka kuruldu Kahire, 15 (Radyo) - Na-
has paşa ve lngiliz • Mısır uz-

4f-~· Eden 
ııhım bir nutuk 

clQha verecektir 

l~larıb M. Eden 
tr-t~ ka~~ 16 (Hususi)- lngil-
lc~I •nesi bu hafta sonunda 

arı 
ılt A.. atak Filistin' de örfi idare 

~lftı,. "rupa vaziyeti , ltalya ve 
t "tıYa' ~'ıtı nın Lokarno konfe· 
~· a i . 
ltı llıil Ştırakleri ve M. Ede· 
tkkırı~etler cemiyeti ıslahatı 
~ ltı•ra a gelecek hafta Avam 
~ıtJa sında vereceği nutkun 

~~tir. n;ası ile iştigal ede

''•rı u arada Lokarno kon· 
ın b k T · · , t en ça u eşrını 

)tz 1°Planmasının kat'ileş-
11Yor. 

hükumet mevziierini bomlar· 

dımana başlamışlardır. 

Miralay Barada, Barslon 
ra~osunun Odoviledöde sari 
hastalıklar olduğu hakkındaki 
haberi tekzip etmektedir. 

San Sebastiyende Bolşevik· 
ler sekiz hastayı katletmişlerdir 
Bundan başka asilere taraftar 
400 kişiyi öldürmüşlerdir. Bun· 
lann arasında Finlandiya kon· 
solosu da vardır. Fransız se
firi San Sebastiyen'e dön · 
müştür. 

Sevil, 16 (Radyo) - Ahora 
gazetesine göre, Eksi kan ne' de 
15 milis kurşuna dizilmiştir. 

laşması aleyhine bir teşekkül 
vücut bulmuştur. Bunlar; ara· 
larmda sabık bakanlardan üç 
kişi olmaK üzere muhalif fırka 
tesis etmişlerdir. 

--ııGG •. • Sla--

M.Leon Blum 

General Franko ve erkanı lıarbigesi 

\ 

Madrid' de sabık bakaalar- Londra, 16 (Radyo) - Bu 
dan M. Fredrik Solman tevkif sabah ispanya işleri tali ko· 
edilmiştir. mitesi toplanmıştır. ' 

Moskova, 15 (A.A) -~Mos-
Londra, 16 (Radyo) - Mor· kova ve Leningrad'da binlerce 

ning Post gazetesine göre kadın toplanmış ve Sovyet 
Rusya' da ispanya lehıne iane kadınlarının faşizme karşı mü· 
toplanmasına tekrar başlan- cadele eden kahraman lspan· 
mıttır. (Devamı 4 üncü sahifede) 

ismet lnönü 
Ve heyetimizin beş ilk. 

teşrinde Londra'ya gitme
si muhtemeldir. 

Fiati (100) Para 

Uluslar sosyetesinin ala
cağı netice bekleniyor 
ispanya, Hab~Şistan işlerini 
konuşurlarsa büyük mü

nakaşalar çıkacak! 

nıış. • 
Her nt• olursa olsun, Nccaşi Avrupa illerinde hala bir hü

kiimdar gibi dolaştıkça artık ona acıkmaktan u?aklaşıyor, s~
dece Gorcden ötede yaşlı gözlerle b;yrağının aldığı yaraları 
seyreden biçare Hebeş milletini düşünüyorum. 

Hükümdar, .milletin verdiği para ile Avrupa'ya geldi. Sos· 
yeteye girdı ve söyliycceğini söyledi. O, o kadardı, • geldi ve 
geçti. Ras f mrunun, medeni alemin suratıııa bir tokat gibi in
mesi lazımgelen beyannamesi ve istimdadı, acaba sosyetenin 
kulağına aksedecek ve sosyctC::, bu ağır heybet ve hey'cti ile 
birşey .. yapabilecek midir ? 

Ne gezer?. 
Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiştir. Sosyete bir anka kuşu 

gibidir. Adı masallara karışmtştır. l<:af dağının arkasında de
ğildir amma, mübarek se~ini duyan, kanadının renginin, gaga
sının ve pençesinin bi\imini gii'en yoktur .. 

Biçare Habeşlere ve bir milletin ölümüne karşı acı duyma· 
mak imkanı var mıdır?. • • 



Sahife 2 

C:ani 

Ertesi sabah, Rober Mar
siyal yabancı bir odada, 
büsbütün yabancı bir muhitte 
uyandığı vakit çok şaşırdı; 
hatıralarını toplamağa çalıştı: 
Akşamki delice teşebbüsü 

düşündü; bir defada etrafa 
bakındı, hayır!. Bir hapi5ha
ncde değildi. Buna şüphe 
yoktu; o halde.. Nerede idi? 

Genç, daha fazla düşün
meğe vakit bulamadı. Çünkü 
bu sırada kapı açıldı ve içe
riye profesör Lamp girdi pro
fesörün yanında Dik'te vardı. 

Profesör Dobre: 
- Nasılsınız dostum? 
- Nasılsanız dostum? Dün 

geceyi rahat geçirdiniz mi? 
Diye sordu .. 

Rober, h!ila şaşkın bir 
halle: 

- Mümkün olduğu kadar 
iyi.. Size çok minnettarım, 
muhterem doktor! Diye cevap 
verdi. 

- Korkulu rüyalar görme
diniz değil mi?. 

Doktorun bu suali üzerine, 
Rober, uykusu arasında gayet 

güzel ve genç bir kadının 

üzerine eğildiğini ve derin bir 
şefkatle: 

- Zavallı genç!. Dediğini 
hatırladı . Fakat bunu doktora 
söılcmeği muvafık bulmadı. 
yalnız: 

- Hayır efendimi Hiçbir 
kabus geçirmedim. Fakat ben, 
beni dinleyen hasta validemin 
biran evve; yanına gitmeliyim. 
Dedi. 

- Bu hususta hiç endişe 
etmeyiniz. Ve bunun için uza· 
ğa gitmeğe de hacet yoktur. 
Benimle beraber geliniz. 

Profesör Lamp sağdaki ka
pıyı açtı, temiz ve sıhhi bir 
karyolada yatmakta ve uyu
makta olan annesiRober Mar
siyale gösterdi! Ve: 

- Gürültü etmeyiniz. Onun 
şimdi istirahata fazla ihtiyacı 
vardır! Dedi. 

Dün akşamki tecavüzünü 
aklına getiren genç, hicabın
dan kızardı: 

- Fakat siz ne kadar ali 
cenap ve lütüfkarsınız! Dedi. 
Validem hakkında fikrinizi • 
ökrenmek isterim, bir evladın 
hasta validesi karşısında bu 
vaziyeti {nazur görünüz, rica 

. .. . 
Genç kurban, cadısından al
dığı müsaade üzerine annesini 
uyandırdı. Zavallı hasta ve 
fakir kadın gözlerini açtığı va
kit hakiki bir hayret içinde 
kaldı. Oğluna : 

- Oğlum, dedi. Burası en 
yüksek ve mühim bir hasta
hane olmalı. Hem de umumi 
değil.. Hususi ve paralı bir 
yer .. • 

( Arkası var) 
.... • p" ••• _: •• ~-"' ı>- .•. _.:· ~' .... · . .. · ..... - ~ -lzmir'in heyecanla beklediği 

K1luslki Sirki 
Q ~ .. 

GELDi 
Kültürpurk'ta oyunlarına başladı 

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

Antalya evkaf 
den: 

müdürlüğün-

Antalya evkaf 1bahçesiQde yetişmiş ve olgunlaşmakta olan 
tatlı ve kokulu ismet lnönü muz meyvaları satılmak iizere 
1191936 daıı 21/9/936 pazartesi gününe kadar artırmaya çıka
rılmıştır· isteklilerin o günü saat 15de Antalya evkaf idaresinde 
hazır bulunmaları lazımdır. Şeraiti anlamak istiycnler Afyon, 
lstanbul, lzmir ve Antalya evkaf direktörlüklerine müracaat 
eylemeleri. 8-12-16 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Tepeköyde Çarşı meydanında 4500 lira kıymeti muhamme· 

neli pamuk ve un ·fabrikası satılmak üzere 1191936 gününden 
itibareh 21/9/936 pazartesi güuü ihalesi icra edilmek üzere 20 
gün müddetle açık artırmaya çıkarılınıştır. istekli olanların 
muhammen kıymetin % yedi buçuk nisbefinde pey parasile 
ve şeraiti anlamak üzere Torbalı mal müdürlüğüne müracaat-
lan ilan olunur. 353 

Elhamra sineması 

No.: 55 
Telefon: 3479 -bı.ıw"· 

beyanında bulunmanız 
0 
tıf 

madığınız takdirde haps~i1"te 
yik olun~cağınız ve h3 dıır'' 
muhalif beyanatta bulu~ecıif 
nuz takdirdede hapse~ 111-"ı' 
olunacağınız icra emrı .1~ 

k .. ere ı 
mına kaim olma uz 
tarafınıza tebliğ olunur· 
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..._şahif c 3 (Ulusal BirlikJ ---~~~~~~--~---1_6_E~y_lu_'l_9_3b __ ~ ,. ' Her pakatte bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona lnh;§ar mamulatından LiKÖR, • -
KANYAK, LÜKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir 

I 

I .. 

AYRICA - Hediyelerle beraber alacağınız kura numara1arile yılbaşında çekilecek 
BüYOK YENiCE PiYANGOSUNDA Ford Touring 1936 modeli zarif bir Ford 
otomobili veya bunun yerine bir Ford kamyonu veya Ford traktörü, 230 liralık 
~LAVDUNKT radyoları, REVME SAA TLARI, iÇKi SERViSLERi, SOFRA TA-

IMLARI V. S. V. S. V. S. 

:• 
Kirahk Ev 1 
I(·· 

ti d 0 Prü tramvay durak ye· 
lık c 681 numaralı ev kira· 

tır E d h ·· ı·· · " · v e er tur u tesısat 

i ~ konfor mevcuttur. Görmek 
Çıtı I(~ b k Ilı oprü a kalı bay Ah-
f!d' c müracaat. 

Mücellit 

"li Rıza 
Siir'at, zarafet 

'y \1 e ehveniyet 
tNI KAV AFLAR Çarşısı 

. . : ·~ı.... ...... ..., 

. • . .. • : ·-1: . 

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 Izmir 

.... .~:. ~- . • r:. ·t, . . .! • •• • • •• ... 
lıııııııııı. Numara : 34 • 
3 • - --
Gı· · ~ l\1J.er ve şu- 1 \>~kası Limited 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi ~l>ur acentası1 

''•ırı~Port yolcu salonu kar- Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 
tıo 1 a Lckol Riz binasında çeşitleri satar. 

N 
6
8 Tel. 2443 ·~-~~-~-~======~====- · ~llt\ Ot: Yurut tarihleri ve va- • 

;iklikiın İsimleri üzerine deği- -

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ARTA., vapuru halen lima· 

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

"SOFIA., motörü 15 ey
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN lirr.:ııılarına yükliyecektir. 

"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., vapuru 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 yükliyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

"EXPRESS., vapuru 10 ey
lülde bekleniyor, NEVYORK 
DiREKT yük alacaktır. 

"EXAMINER" vaourıı 26 

,~---------~ .............................. , 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. ş·rketinin 
J.falkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsin1 dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zar-r 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

il 

rı atı e 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 

IMimar Ke'!'alettin ca.ddesinde F AHRıl 
KANDEMJR Oğlu 

, ... 1 ....... -.ı ................ !ml ... r.-m11 ..... # 
eylülde NEVYORK DiREKT am::~~~~~---1111!!!! 

Doktor • hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"BANADORUS" motörü 21 

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

"BOSPHORUS., motörü 22 
ilkteşrinde bekleniyor, Le 
HAVRE, DIEPPE, DÜN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

ATID NAVIGATION 
COMPANY 

HAYFA 
"ALISA• motörü 14 eylüle 

doğru bekleniyor, BELGRAD. 
NOVISAD , BUDAPEST , 
BRATISLAVA, VIY ANA ve 
LlNZ için yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONG~OISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

"DUNA" motörü 18 ey· 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
ikinci Beyler Sokağı No. 68 

Tele fon 3452 
A 

lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRATISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR., vapuru 20 
eylülde , bekleniyor, KÖS
TENCE, SUUNA, GALA TZ 
ve GALA TZ al'tarması BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRA TISLA VA VIY A-

• 
NA ve LINZ için yük ala-
caktır. 

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

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 

------------------------------

~~illlt erden mesuliyet kabul tacvktır. "SAMOS., vapuru 23 ağus- ' 

~~ ~LLERMAN LINES LTD. "FLAMINIAN" vapuru ağus· tos 1936 bekleniyor. HAM- J~ ~ / " 1( ti ru _/ . ' 
<tt.. vPORTO 5 tos sonunda LIVERPOOL ve BURG BREMEN ve AN- \ / 
gust " vapuru 1 SWENSEA'dan gelip yük bo- ı -J 
~~~,.~s 1936 LONDRA ve şaltacaktır. · VERS'ten gelip yük boşalta- /. r ~- ' ıi T"' Vt:.Rs· ~· rooc r ,J_;j.C:.~ f /' ~ ı 
"" ten gelip yük boşal- DE UTSCHE LEVANTE-LINIE raktır. . .. ..._ -

riir
1
• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) -[ 
İtalyan' lar sevincte , Yunan veliahdının önünde resmi geçid 

Bolşevizm Alman kapı- Yunanistan'da komü-
larında, yeni Alman or- nizmle mücadele 

ı dusile kar~~aşacakmış! Başvekil G.Meiaksas dün mat· 
Fr~nsı~'lar,. J:Iitler'in n~tkuna bir ~evap buata beyanatta bulundu 

verılmesını, Almanya nın Fransayı Atina, 15 (Radyo) - Baş- rak M. Metaksas matbuat hak-

ezmek istediğini yazıyorlar vekil M. Metaksas, bakanlardan kındaki noktai nazarını bildi-

( b l 16 ( H 
~) M bir kısmı ile birlikte Kifisya' da rerek şunları söylemiştir: 

stan u ususı - . •·Alnııın)n'rıın lıütün me.,aı ı h · l · f . , . , gazete mu arrır erı tara ından - Matbuat bir ticaret vası-
Hıtler, Nurenberg ten Berlın e Fraıısa'>• l11gilterc'4Jen ayır

0

m11k, ·ı b .. "'k b · · f h 
hareket etmiştir. Frnnsa'yı tc<'ıiıl ederek arzulanna verı en uyu ır zıya ette a· tası değil, büyük ve yüksek 

ltalyan gazeteleri, Hitlerci- Loyuıı eğdirmektir.,. Demektedir. zır bulunmuştur. Muharrirler ce· hir kuvvettir; efkarı umumiye-
ler kongresi safhalarını büyük Honrn. 15 (Hndyo) - Gazete· miyeti namına M. Stoyani, ka- yi temsil eder. 
bir ·dikkat ve itina ile tebarüz ler Papa'nın nutkunu tctkikde ele· b ineye yeni matbuat kanunu Demiş ve matbuatın eski 

\"nm etmt.>ktedirler. Ayni gazetelere h b I k zamandaki vaziyeti ile bugün-
ettirmektedirler. Mesajero ve göre 'atikan tarafmdıın Lüıün Av- ase i e teşe kür etmiştir. k" 

P l d
. R t l · B l Bu da tb t t u ve istikbaldeki mevki ve 

opo o ı oma gaze e erı, o - rupa paytalıtlnnııa bir he)eti ronh- n n sonra, ma ua ve u· 
şevizmin, Alman kapılarında u a gönderilecek ,.e bu heyet rizm müdür umumisi mukabil vazifesini tesbit etmiştir. 
yeni Alınan ordusu ile karşı- lıilha a Berliu'dc fada kalacaktır. bir nutuk irat etmiş ve son ola- Selanik, 16 (Radyo) - Ve-
laşacağını gözönünde tutması ~• ....... _. liahd pren Pol beyaz kule 

hakkındaki fıkrayı büyük harf- Türk - lngiliz mlinase- önünde bahriye silah endaz-
ler ile kayc'ediyorlar. Popolo larına ve boyskotlara bir resmi 

Di Roma, Nasyonaı Sosyaliz- batı kUVVetlenı·yorl geçid yaptırmıştır. 
min orta Avrupa'da Bolşevizme • Atina, 16 (Radyo) - Em-

--•-• niyet umumiye müdürü M. 
karşı bir bastio~ teşki! ed:ce~ Bir taraf tan basbakanımız ve heyetimiz Panayotki, komünizm aleyhine 
derecede maddı ve manevı sı- • • • ~ gldlyor diğer tar ft -1 J ·1· h t bir kanun hazırlanmakta oldu-
lahlı olduğunu yazıyor. Mesa- , a an aa ngı ız eye -
· · M H' l •· F l • • l • b k ğunu ve resmi gazetede neş-
ı:ro ga~et~st, ~ . tt er ın ~- erının ge mesı e leniyor redileceğinı söylemiştir. 
şıst h.ey etı s~la~!amaktan .m~- Istanbul 16 (Hususi)- Bun- çıkışını tebliğ edecek olan Lord 
tevellıt sevmcını ve hey etın d b. h ft ı b k. ç ·ı· · · · · j ... . . _ an ır a a evve, aşve ı- orçı ın rıyasetındekı hey'etın ngiliz ihtiyat fi-
b.ırçok sevgı tezahuratına v.e- limizin riyasetinde Londra'ya gelişi taki edecektir. 
sıle elduğunu kaydetmektedır· 'd k ı h • 1 1 . P. .. . /osu hazır gı ece o an ey ete, gene ngıltere ıle Turkıye arasın· 
ler · kurmay başkanımızla Milli Mü· daki siyasi münasebetlerin çok 

Paris, ıs (Had)o) - Fran ı:r. dafaa, Hariciye, Maliye ve lk- dostane bir şekil almasından 
gazeteleri "uremberg nutkundan 
hah ederek Alman) a'nın S°'·yetlcri tisat Vekili erimizin ve deniz, başka bu gibi sermaye ve ik-
teerid ederek Franea'yı tazyik niye- hava, kara müsteşarlarımızın da tisad hareketlerinde de anlaş-
tinde olduğunu yazmaktadırlar. ·dahil olacakları hakkındaki malar yapılması çok mühim 

Paris ve Loadra'da, hu nutkun ihtimalleri bildirmiştim . görülmektedir. 
tecavüzkur mahi) eti ta dik edil· l mektcdir. ngiliz gazeteleri de, lstan- Mısır gazeteleri, Sa Maies· 

Fransız matbuatı, Jlitkr ,.e dan aldıkları malumata atfen tenin Türkiyeyi ziyaretinden 
taraftnrlannııı Nuremberg nutuk· bunu teyit etmekt:ftirler. Baş: bahis ile lngiltere'nin Mısırla 
)aı ına M. Delboş'un bir cevnh k'l' · 'lk T b · · Terme i lüzumunu ileri sürmek· ve ı ımız 1 eşrinin eşıncı yaptığı anlaşmadan sonra Tür· 
tedirler. günü hareket edecektir. Bu ay kiye'ye bu kadar yakın bir 

A)ni zamıında Alruıınya'mn Lo- sonlarına doğru ilk İngiliz hey· şekilde teveccüh etmesinin Mı-
karno konferansına iştiraki şüpheli etinin memleketimizi ziyaret sır için de faydalı olacag" t mü-
~örülınektcdir. 

ı ederek muhtelif idtisadi, sınai talaasında -bulunuyorlar. 
..onrlr:ı, 15 (Radyo) - Ni)OZ 

Kronikl gazt:tc i: faaliyetler ve inşaat için hü- j , _, k h l l 

Zavallı adam yol
larda ölmüs 

~ 

Dün sabah saat beşte lzmir
U rla şosesi üzerinde bir ce· 

sed bulunmuştur. İhtiyar bir 
adama aid olan bu cesedi 

ilk defa, Narlıdere köyünden 
lzmir'c gelmekte olan bir yük 
arabacısı görmüş ve arabasına 
koyarak Güzelyalı polis kara
koluna getirmiştir. Oradan 
sıhhi imdad otomobili ile 
memleket hastanesine nakledi
len ölünün muayenesinde kalp 
durmasından öldüğü anlaşıl

mıştır. İhtiyar ölünün hüviyeti 
henüz teshil edilememiştir. 

---··· ---
İhtil4l başladığın-

danberi 
(Baştarafı 2inci sahifede) 
mişlerdir. lngilizler ileri hare
kete geçmek isteyince lağım· 
lar patlatılmış, birkaç kam· 
yon parçalanmıştır. Bu harbe 
15 İpgiliz tayyaresi de iştirak 
etmiş fakat Arapların şiddet
li topçu ve mitralyöz ateşi 

karşısında İş görmemişler, iki· 
si yanmış, ikisi yere inmeğe 

mecbur edilmiş birkaç tanesi 
de yaralı olarak geri dönmüş
tlir. iki tayyare, seri ateşler 
tayyare topları ile diişürülmüş
tür. Tayyarelerden atılan bom· 
balara rağmen Araplar siper
lerini terketmemişler 12 saat 
durmadan çarpışmışlardır.Her 
iki taraftan da pek çok kim· 

kumetimiz nezdinde teşebbüs- spanya aa i i ti a 
terde bulunması muhtemeldir. ve Akdeniz meselesi 
Bu hey'eti, Sa Majestenin tahta 

İspanya'daki muha
rebeler çok gaddara. 

ne bir şekil aldı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
yol kadınları ile tesanüdünü 
gösterir nutuklar söylemiştir. 
Moskova amelesi Sovyetler 
birliği kadınlarına hitaben bir 
bcyannan1e ·neşrederek bunları 
İspanyol ulusunun çocuk ve 
kadınları için yiyecek yardı
mında bulunmağa davet et· 
miştir. 

lstanbul 16 ( Hususi ) 
lspanya'daki muharebeler çok 

kanh ve gaddarane bir şekil 
almıştı~. Teşkil edilen ademi 
müdahale komitesinin, harbı 
biraz daha insanileştirmek hu· 
susundaki yapacağı müdaha
lelerden hiçbir fayda umul· 
maktadır. Esirlerin, siyasi düş
manların sorulup araştırılma· 
dan kurşuna dizildikleri g.örü!
mektcdir. 

Asiler müte9ındiyen Mad
rid'i bombardıman etmekte
dirler. Harbiye nezaretine kül
leler düşmüştür. San Sebasti· 
yen' den çekilen hükumet kuv
vetleri daha beride cephe 
tutmuşlardır. Asilerin muvaf
fakiyeti çok ağır inkişaf et· 
mektedir. 

seler ölmüştür. lngilizlerden 
birkaç zabit te telef olmuştur. 

(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede) 
ğişmiş ve dolayısile, Türkiye, 
dost veya düşman, her iki va
ziyette de, ciddi. bir surette 
ağır basar bir mevkie geçmiş· 
tir . 

3 - ltalya'nın bir deniz ve 
sömürge devleti olarak yeni· 
den ortaya çıkması, Britanya 
için ağır bir yük olmuştur. 

Tasfiye edilmiş olmasına rağ· 

men, iki memleket arasındaki 
ananevi dostluğu büyük bir 
gerginlik şekline sokan.Habeş 
anlaşmazlığından sonra, bu yük 
daha ziyade ağırlaşmıştır. Bu 
,gerginlik ise, ortadan kalkma· 
dığı gibi, öyle kolay kolay 
kalkamıyacaktır da . 

4 - Sovyetler Birliği ve 
ltaly;nın yükselmiş olan siklet· 
lcri, lspanya'nın bu iki dev
letten birine yaslanması tak· 
dirinde, stratejik durumda 
mutlak bir ehemmiyet kaz~n-
mış olur. Çünkü, ispanya 
Koyta ve Elcezireden Okya
nos geçidine tama:nile hakim 
bir vaziyettedir.. Balear ada
l~rını deniz ve hava bakımın
dan tahkim etmek suretile de 
Akdenizin •doğu havzasını 
geniş ölçüde kontrolu altına 
alabilir. Bu vaziyet göz önün
de tutulunca, sivil harbın ne· 
ticesine göre, Roma veya 
Moskova, lspanya'yı hatın 
sayılır bir müttefik olarak el
de edeceklerdir. 

Londra, 15 (Radyo) - Lord 
amiralhk, ihtiyat filosunu 10 
zırhlı ve 21 muhrib, tayyare 
gemileri olmak üzere tahdit 
etmiş ve bu filonun 24 saatte 
harekete hazır bir hale geti· 
rilmesini emir eylemiştir. 

.__,...---· --·-----
Yahudilerin Hit-

leri protestosu 
Cenevre, 15 (Radyo) - Ya

hudi kongresi, Nuremberg' de 

Hitler ve taraftarları tarafın

dan Yahudi'lik aleyhine yapı

lan tahkir ve tecavüzleri bü

tün devletler nezdinde protes· 

toya karar vermiştir. 

lzmir Sulh hukuk mahkeme-
~nden: 1 

Bucada Öze demir sokağında 
kain 30 No. tajlı ve 4 odalı 
1600 lira kıymetli bulunan ha
ne 7/10/936 Çarşamba günü 
saat 14 te izaleyi şüyu suretile 
Sulh hukuk mahkemesi salo
nunda satışı yapılacaktır. Bu 
artırmada tahmin olunan be
delin % 75 nisbetinde bedel 
verildiği surette müşterisine 
ihale edilecektir, aksi halde sa
tış 15 gün daha uzatılarak 
ikinci artırması 23/10/936 Cu
ma günü saat 15 te gene da· 
iremizde icra edilecektir. 

Gayrimenkul üzerinde hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeltı 
resmi vesaik ile 20 gün içinde 
dairemize müracaat eneleri 
lazımdır. Aksi halde hakların 
da tapu sicilli malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalacaklar
dır. Şartname 17191936 tari· 
hinden itibaren herkesin göre· 
bilmesi için açıkta ve gayrimen 
kulün evsafı da şartnamede 
yazılıdır. Müzayedeye iştirak 
etmek istiyenler kıymeti mu· 
hammenenin % 7 ,5 nisbetinde 
pey akçesi l'eya milli bir ban· 
ka teminatı !braz etmeleri la
zımdır. Gayrimenkulün kanuni 
mükellefiyetleri satıcıya ve % 
2,5 dellaliye ve ferağ harçları 
alıcıya ait olup ihale bedeli 
defaten ve peşinen ödenecek· 

Osmanlı Tarihinde - .... ..,. __ _ 
Ciirid Hadiseleri 

.. -27-

Binlerce Anadolu kahramanı 
. ' 

Çeşmedn gemiye bindirilmişti 
daki 'f ermis limanına topla· 
mağa memur edildi. 

ft 
• (!o 

Donanmanın azami bir mü
kemmeliyetle sefere hazırlan
ması için deli ibrahim'in gös
terdiği dikkat ve gayret şaya
nı hayrettir. Zevkten, kadın
dan ve binbir çeşit delilikten 
başka hiçbir şey düşünmiyen 
ve düşünmesini bilmiyen bu 
deli hükümdara, Girid 
seferi bir fikiri sabit ha
line girmişti. Sık sık tersa· 
neleri ziyaret eder; mesaıyı 

tetkik ederek fazla gayreti gö· 
rülenlere lütuflarda bulunurdu. 

1055 Saferinin 22 inci, 1645 
senesının Nisanının 18 inci 
günü Sultan lbrahim sefere 

memur olan ocak ağalarına ve 
çorbacılara seferberlik bil' at· 
ları kestirdi; hareket iradesini 
verdi. 

1055 Rebiülcvvelinin ve 1645 
senesinin 30 uncu Pazartesi 
günü, muazzam donanma, kap
tan Yusuf paşa kumandasında 
Akdenize "·Malta fethi mak· 
saqı" He hareket etti. 

Bu donanma, muvafık bir 
hava ile o zamanki sefer müd
detlerinin en kısa: bir zama· 
nında Sakız önüne vardı. 
Sakız ile Çeşme arası, ~lbe

yaz Türk bayraklarik geniş 
bir lalezare benzedi . 

Yusuf paşa, donanmanın 

en liyakatli ve kahraman ... er· 
kanından olan Rodos beyi 
ve "Karahoca" ismilc anılan 
lbrahim beyi sekiz kuvvetli, 
iyi teçhiz edilmiş kadırga ile 
Selanik'e gönderdi ve Sela
nik'te toplanmış olan donan
manın Kızılhisar (Karistoc) ta 
toplanması emrini verdi. 

Yusuf paşa, kumanda ge~ 
misi ile Çeşme limanına girdi. 

Anadolu askerleri serasker 

Ahmet paşa, Sivas, Karaman 
vesair Anadolu beyleri ile 
birlikte Yusuf paşa, toplanan 

askerlerin kuvvet ve vaziyetin· 
den çok memnun kaldığı için 
Ahmet paşa ile beylere ayrı 
ayrı iltifatlarda bulundui dev· 

Jetin kendilerinden nasıl hiz
met beklediğini anlattı. Bun
dan sonra Çeşme yarım ada
sını dolduran binlerce Ana
dolu kahramanı kırk gemiye 
bindirildi ve donanma Sakız 
limanına geçti. (Rebüyülevvel 
25-Mayıs 21) 

Sakız limanındd sekiz gün· 

lük bir istiraha ve hazırlık 
devresinden sonra donanma 
Kızılhisara hareket etti". 

Fakat yolda emsalsiz bir 
fırtına çıktı; bu muazzam do
nanma dağılmak mecburiye
tinde kaldı. Midilli beyi Veli 
bey donanmayı Mora yarım 
adasında Siklo burnu garbın-

tir. Müşteri ihale bedelini bu 
suretle vermediği veya vere
mediği takdirde gayri menıCul 
tekrar 15 gün daha artırmaya 
konulup talibine ihale edilecek 
ve arada tahakkuk edecek 
ihale farkı hiçbir hükme ha· 
cet kalmaksızın vecibesini ifa 
etmiyen müşteriden tahsil olu· 
nacaktır. Daha fazla malumat 
almak istiyenler dairemizin 
934/2962 no.lu dosyasına mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

1 
Veli bey donanmayı toplar 

ken, Karabatak bey bir Giı ;d 
gemisini vurdu ve yedeğine 
alarak Yusuf paşaya tesliıJl 
etti. Yusuf paşa Karabatağın 
bu muvaffakiyetinden çok 
memnun oldu, Karabatak beye 
hil'at giydirdi ve 12 Girid'li 
gemiciyi küreğe vurdurdu. 

Rebüyülevvelin so~ günle· 
rinde, Rumeli seraskeri f-la· 
san paşada askerlerile Terrııi· 
şe vasıl oldu. Veli bey de 
dağılan donanmanın 49 par• 
gemısını limana getirmde 
muvaffak oldu. Rumeli asker-

leri de 98 sef ineden 
kep bir kuvvet teşkil 
tc idi. 

mürek 
etmek· 

Kaptan Yusuf paşa, Ruınel~ 
askerlerinin geldiğinin ertesı 
günü Termiş't oturak kurul· 
masını ferman etti, kendisi ss· 
bahleyin baştardasından karaY' 
çıktı. Bütün ümera ve rüesa• 
mirimiran Hasan paşanın riya· 
setinde Serdarı ekrem Yustıf 
paşanın eteğini öptüler. 

(Devamı var) 
------------------~ 

Cavide boğuldıı .. 
Tire kazasının AkkoyunltJ 

mevkiinde bir facia olmuştur· 
Cellad gölünden AkkoyunltJ 
mevkiine doğru açılmakt• 
olan Menderes feyezan kanal' 
hafriyatında çalışan ameleler· 
den Konya'lı Ahmed Salih 
oğlu Ahmed, nehir kenarınd• 
rıkanırken ayağı kaymış, suY' 
düşerek boğulmuştur. 

• • 
lngiltere'de greıJ 
Londra, 16 ( Radyo ) ..--: 

Langaşir'de maden a01ele5
• 

grev ilanına karar vermişlerdir· 
Bu kararın sebebi, sendik•Y' 
mensup olmıyan ameleye de 
iş verilmesidir. I! ---··---
Fransız elcileri .. 
Paris 16 (Radyo)_: Bugünk" 

kabine içtimaı esnasında f-' 
umumi valisi M. Peyruton'tJll 
Cenubi Amerika' da bir sef•· 

e· 
rete, yerine de ceneral NoY 
nin tayini kararlaştırılmıştır· 

Madrid Fransız sefirinin ~e· 
ğ~ştirileceği de söylenmekte~~i 
Roma sefiri de sin tahdı 
kanunu mucibince tekaüde sev· 
kedilmiştir. --····· -Rusya'da işci ıJe , ı 

memurların sayıs ·r 
Moskova 15 (A.A) - ~;. 

istatistikc göre, Sovyetler bıdi 
liğindeki işçi ve memur ~dez4 
bu sene Nisan başında f n· 
milyona varmıştır. Bir zar 

1 
a 

da 1 milyon, 37 bin çoğalıı>,1 
vardır. Vasati ücret ınilc•~. 
da yıl içinde yüzde 17 ,5 1 

mıştır. 

F ran_s_ı_z __ f.i:Z,;J(ıfl 
• 

Berlin 'den geç~ ,. 
lstanbul 16 (Hususi)-

1
11• 

şova' dan dönmekte olan fr~ıs' 
sa lktisad Nazırı Berlio'de "r 
bir müddet kalmış, alaka s-:,, 
müş ve bu meyanda Al~, 
lktisad Nazırı ve Devlet bt'l• 
kası müdürü doktor şa 
konuşmuştur. 


