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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

......_Adres: fzmir ikinci Beyler sokağı 

lJLlJ~AL e 
.....!ne şartlan: Seneliği 700, alu aylı(!ı 400 kuruş 
h }{esmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilfiuat 
llrosuna müracaat edilmelidir. 

~ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır ılll~::ıJt:~d.:'ii.) 
~ıldığ7-yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Vıya 
~''rı na, 5 (Radyo) - ital-
b 'n Y • ıı~u enı sefıri Sinyor Salata, 
~. l~.kAvusturya reisicumhuru 

'Ylı 1 A 1 

tqilrrı· as ın huzuruna kabul 
llıittirış ve itmadnamesini ver-

Scf: · 
b,· •t•n .. 1 . M M"klA t a(i İ soy evıne. , ı · as 
~cevap vermiştir. 

l~h. Fransız 
~ lııiinasebatı 
~tiiıı mühim görüş

t ~-~eler olacak 
~ı b' S (Radyo) - Polonya 
~: lna~tbiye reisi (Riç Smigly) 
ll:\c"ckYcti, bugün Meç'ten 
~Jb\lıii buraya gelmiştir. Ya-:i 'r n), Generalle Fransız 
... ;"li"- '8ında siyasal ve çok 

. müzakereler cereyan ... 

Hükumet kuvvetleri asilere ateş ediyorlar 
Paris, 4 (Radyo) - İrunun hiçbir sebep yok iken düş- caktır. 

sukutu, hükumet taraftarlarına müştür. Komünist Largokıya- Komite de Almanya'yı, 
bariz bir nevmidi vermiştir. liyero yeni kabineyi teşkil Prens Bismark temsil edecek-
Hükiimet mehafili, lrundan etmiş ve harbiye n;)zaretini de tir. 
sonra; Roterya

1 
Bilbao, San deruhte eylemiştir. Portekizle Almanya'nın iti-

Sebastiyen ve Statandor'un • Londra 5 (Radyo) - Si- razları yüzünden ltalya bu 
birbirini takiben düşecekleri yasal mahafil, İspanya işlerine komiteye delege göndermi-
kanaati vardır. karışmamağı temin edecek yecektir . 

Madrid' den alınan bir ha- olan beynelmilel komite, önü- Tanjer 5 (Radyo) - Asiler, 
bere göre, Giral kabinesi müzdeki Sah günü toplana- (Devamı 4 üncü sahifede) 

Rus-Mançuko 
Hududunda çarpışmalar 

olmuş. Japonya, Rusya'yı 
protesto etmiştir. 

Fiati (100) Para 

Istiyeceli 

M. Ruzvell kızı ile 
Nevyork 5 (Radyo) -Ame

rika zabıtası, vaki ihbar üze
rine Jozef Klera n~mında bir 
şahsi, Rozvelt'e suikast tertip 
etmek suçile yakalamış ve 
derhal mahkemeye vermiştir. 

Jojcf Kleranın üzeri arandığı 
zaman, bir bomba bulunmuş 

ve fazla geniş olan kemeri na
zarıdikkati celbettiğinden za-

bıtaca müsadere edilmiş ve bla
hare bu kemerin dinamitlerle 

dolu olduğu görülmüştür. Ya
pılan tahkikat ve tetkikat ne
ticesinde bu kemere bu kadar 
fazla dinamit yerleştirmenin 
ancak fen adamlarının çalış· 

malan neticesinde mümkün 
olabileceği anlaşılmıştır. 

Jozef Klera ilk ifadesinde, 
Amerika cumhur reisini öldür
mek niyetinde olduğunu ve 
yoldan geçerken cebindeki 
/Devamı 4 üncü sahi/ede 

, • '. ~ :· >- ~ • ... . :. .&. • • • - -- ' 

Doktor -----------



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Yurdda tarih araştırmaları -· Yiyenler Yazıhkayadaki k z 
~2lmr!i!i: 

lu 
Bir Bahriyelinin Başından Geçen İYİ netice r 

A1aceralar 1 
- 1 - ~ Bu kazı, burada anıt n '' 

Pasport yolcu salonu kar
S şısında Lekol Riz binasında 

no. 168 Tel. 2443 
Bu adamlar, Avrupa'nın en anlatacak çok şey kalmadı. Fa- im d v 

medeni bir memlckeinde yaşa- cia o kadar çabuk geçtiki mezarı,, o a ıgın ey-
dıkları halde böylece senede ben kolsuz ve bacaksızların d k d 
bir defa mümkün olduğu ka- gürültülerinin arasında madam ana çı ar l 
dar bu adeti tekrar edip dur- Jerar'ın: Yazılı kaya yahut tarih hisarın tepesine kadar uzan-
muşlardır. Fakat ben bu kor- - Amman rica ederim, kitaplanndaki klasik ismile maktadır. Yazımıza olan ya-
kunç hakikati pek geç anlıya- fazla zahmet ve fenalık yap- Midas mezarı Afyonkarahisar zılı kaya birtakım muntazam 
bildim . mayınız! Dediğini ancak du- valiliğinin Emirdağ kazasının hendesi şekillerle süslüdür. 

Madam Jerar'm getirdiği yabildim. Kalkmak, mücadele Bayat nahiyesine bağlı, Eski- Bu yazıların hepsi henüz de-
yemeklerin hiçbiri memnuniye- etmek istedim, fakat etrafımı- şehir hududu üzerinde kırk şifre edilmemiş olmasina rağ· 
ti mucip olmadı. Yalnız bazı zı saran şeytan l,yafetindeki küsur evli ve 300 den fazla men epeyce bir kısmı okuna-
kinayeli sözler sarfetmeğe baş- kolsuz ve bacaksızlardan bir nüfuslu Seyidgazi köyündedir. bilmiştir. 
)adılar. Nihayet içlerinden şey yapmağa imkan bulama- Şimdi bu köyde Kafkasya' dan Kazı neden yapılıyor? 
birisi, bu yemeğin gözü al- dım - Merak etmeyiniz canım gelme Karaçay Türkleri otur· Bu seneki kazıya Mayısın 
datmasına rağmen sıvacının- fazla tafsilat vermiyeceğim·dok- maktadır. Son yıl kazılarından 13 üncü günü başlanmıştır. 
kine hiç benzemediğini, söy- tor beni kloroform ile uyuttu, en enteresanlaıından biri de Hafriyatta güdülen gaye bil-
leyince bende de şafak attı. ve kendime geldiğim vakit işte burada yapılmıştır. hassa kitabeli taşın hakikaten 
Geçen seneki ziyafetin tam artık tek kollu bir adam idim! Firiklerin tarihçesi: J ı d Eti Türk'leri Anadolu'da mezar 0 up 0 ma ığını mey-
ertesi gunu, bir sıvacı Ve bacaksız kolsuz insanlar dana çıkarmak, Frikya tarihini 
bilmem hangi evin damından arasında derin bir sükan ve ve Su.iye'nin şimalinde biiyük aydınlatacak vesikalar bulmak 
düşerek ölmüş fakat bir kolu büyük bir memnuniyet hükum imparatorluklarını ta Ege de- ve o devrin san'at ve kültü-
eksik olarak bulunmuştu! su"ru··yordu. nizine kadar kurdukları esnada . l . ,. nine ait eser eri ortaya çıka-

Şimdi bu güzel kadının va- Ben bağlı olarak yerde ya- Orta Asya'dan muhaceret rarak dünyaya tanıtmaktır. 
zifesinin ne olduğunu anlayabi- tıyor ve hiçbir hareket yapa- surctile gelen Firikya oymağı Kayanın önüne ve yanlarına 
liyorduml. Ve Madam Jeıar'a mıyordum. Bu sırada, kadim Sakarya kıyılarından cenup ve düşen toprak tabakalan usulü 
baktıgv ım zaman, madamın d J k b garba doğru yayılarak yerleş· ostum erar aptanın aşım mişlerdi. O zamanları mühim dairesinde kaldırılmış, bazı 
gantlarını giymekte olduğunu ucunda ve ğözleri yaşh olarak: b" h I yerlerinde sekiz metreye ka-d ır şe ir o an Boğazköy ile Ege 
gör üm. Bu gantlar ta omuz- - Ah sevgili dostum, bu 1 denizi sahilinde ve şimdiki dar inilmiştir. Buradaki kazı-
larına kadar uzun idi. Sağımda kadar mütehammil ve cesur, Kuşadası civarında Selçuk _ larla da iktifa edilmediğinden 
bulunan ve iki koluda yerinde bu kadar fedakar olduğunu bil- Ephesus şehri arasında uza- kalenin muhtelif yerlerinde 
olan doktorun da ayni surette miyoruml Dediğini gördüm. nan ticari kervan yolu Sakar- deneme sondajları yapılmıştır. 
eldiven giydiğini gördüm. Madam Jerar ortada yoktu. ya ırmağının şarkından ve Bütün bu çalışmalarda rastla-

Bu garip halin sebebini an- Fakat hiç şüphesiz o da hisse- şimdiki Yazılıkayanın bulun- nan veçikarılan başlıcaeserler 
lamak istemekten ziyade, ak- sine düşen etimi yemişti. Çün- duğu siteden geçiyordu. Bu şunlardır: 
şamdan aldığım nasihat mu- kü içlerinden birisi, dostum sebepten burası ticari ve as- Putperestliğin can çekiştiği 
cibince bu menhus yerden er- Jerar kaptana soruyordu. keri bakımlardan en ehemiye- günlerde yağma edildiği anla-
kence gitmeği daha muvafık _ Ne tatlı idi.. değil mi?. ti bir geçiddi. Eti imparator- şılan bir mabedin döküntülc-
buldum. Fakat tam bu esnada Hiç şüphesiz az olduğu için luğu dağılmaya başlayınca rin<len ibaret dua ve adak 
bu insan kırıntılarının arala- bize çok tatlı geldi. merkezi otorite de tabiatiyle taşları, pişmiş topraktan hey-
rında korkunç kinayelerle ko- Mişcl biraz sustu. Sonra ar- zayıflamıştı. İşte bu anlarda kelcikler ve başçık1ar, Kalker 
nuşmağa başladıklarını gör- kadaşlarına: . _ Firikler kendilerini hem mü- taşlarından yontulmuş dikili 
düm. - Fakat _ dedi - bu deh- dafaa ve hem de müstakil taşlar, mermerden bir ilahe, 

Arkadaşlar, siz bu kadar şetli sergüzeştim burada bitti, kılmak için bu havalide bir baştanrı Göbelc'yi yanında 
deniz kazaları geçirdiğiniz hal- artık. ihtiraslarını bu suretle devlet kurdular. aslanı ile gösteren bir çelenk 
de gene iki kolunuza da ma- Yazılıkaya mezarı nereye parrıısı, son Roma hakı"mı·yetı· tatmin eden bu menhus ma- ,..... 
lik kaldınız, fakat ben bu men karulmuştur? devrinden kalma bazı eserler, 
h d k 1 luller, beni bağlı bırakarak M d us gece e o umun birini i as füezarı veya anıtı bir kabartma parçası, toprak 
kaybettim. sür'atle kaçmışlar ve sayfiye- diye bütün medeni dünyada heykelciklerden biri efcyzü 

Kolsuz ve bacaksızlar çok nin kapılarını bile kapatma- şöhret bulan bu yazılı kaya bereket alihesini göstermesi 
fazla içmişlerdi. Bunlardan mışlardı. Frikya medeniyetinin bugün itibariyle bilhassa dikkate de-
birkaçı masa üzerine sıçnya- Beni de, bilmem ne kadar elimizde kalan belli başlı bü- ğer. 
rak benim kollarımı tetkike zaman sonra, açlıktan ve ya- yük kıymetlerinden bindir. Anıt, Midas mezarı de-
başladılar. Ben facianın deh- ramm ıstırabından yarı ölü Yüksekçe bir tepenin sırtında ğildir: 
şetini anladım ve ellerimi ve bağlı olarak buldular. kurulmuş olan bu anıtın üze- Bütün çıkan eserlerden ve 
saklamağa çalıştım. Fakat bu İşte .. Beni bir koldan mah- rinde birçok satırlardan mü- kazıda hiçbir lahdin, ağlama 
üç çengel bir anda avuçları- rum eden sergüzeşt budur, rekkep yazılar var~ır. Tepenin bardakçılartnın çıkmamasına 
ma takıldı, korkunç bir çığlık nasıl? Korkunç ve harikulade üzerine yani akropola kadar ve şimdiye kadar okunabilen 
salıverdim. Evet.. Doktorun değilmi? Nakili: uzana°' araba yolu bu abide- kitabenin dediğine bakılırsa 
ıki kolunun baki kalmasının F. Şemseddin Benlioğlu nin önünden geçmekte ve kuvvetle ve hatta katiyetlc 
sebep ve hikmetini de bu hala daha kaldırım taşları denebilir ki herkesçe zanne-
anda anlamıştım! • ra l ık Ev gözükmektedir. Bu yol sulh dildiği gibi burası hakkında 

Mişel kaptanı dinleyen dört zamanları ıçın yapılmıştır. efsaneler söylenmiş olan (Kral 
rk d Köprü tramvay durak ye- s· d b 1 ) a a aşı hep birden: ır e arp zaman arı yaya- Midas ın mezarı değildir. 

_ Kafi .. Kafi! Dediler. Bu rinde 681 numaralı ev kira- lar tarafından kullanılan yer ı Olsa olsa bu meşhur hüküm-
müthiş halin sonunu dinle- lıktır. Evde her türlü tesisat altı geçidi vardır ki ovada ta f Devamı 4 üncü sahifede J 
meğe muktedir değiliz, biz gidi ve konfur mevcuttur. Görmek 
yoruzl Dediler. için Köprü bakkalı bay Ah-

- Durunuz. Dedi. Artık med'e miiracaat. 
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; Türk Hava Kurumu ~ 
- • &yangosu 
- 21 inci tertib biletleri satılıyor _ 
~Sin i e 0 d 11-9-936 dadır Izmir'in lheyecanla be 
=.Büyük ikramiye 35,000 lira mükafat : K 1 k • s • k 
:20,000 liradır.Ayrıca 15,000, 12,000 US ) ) r 
_ve 10,000 liralık büyük ikramiyeler 

de vardır. = G E L D • 
- Biletler hükumel önündeki di- 1 
- rektör_lük gişesinde ve bil'ümum 
§bayileı·de satılır ' 
~;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illllllllllllllllllllllllllll«f 

BU AKŞAM KültüFpark'ta 
oyunlarına başlıyacaktır 

Not: Vurut tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
" OPORTO ,, vapuru 15 

ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'tcn gelip yük boşal

tacvktır. 

"FLAMINIAN., vapuru ağus

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan gelip yük bo
şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LlNlE 
"SAMOS,, vapuru 23 ağus

tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN
VERS'ten gelip yük boşalta

caktır. 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

-

"ORESTES,, vapuru elyevm 
limanımızda olup 4 eylülde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

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

"HERCULES,, vapuru 3 ey
lülde gelip ayni gün yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 19 
eylülde beklenmekte olup 24 
eylülde ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yiik alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 30 ey
lülde gelip 5 birinciteşrinde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEf'ıl 

" NORDLAND ,, ınotörü 
28 ağustosta ROT fERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKANDI-• NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

" BIRKALAND " motörü 
14 eylülde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE

BURG, OSLO ve ISKANDl
NAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLAND,, motörü 29 
eylülde ROTTERDAM, HAM-
BURG, BREMEN, DANTZJG, 
GDYNIA, GOTEBURG 05-
LO ve ISKANDINA VY A li
manlaı ı için yiik alacaktır. 

EGLUGA POLSKA 
"LEW ANT,, motörü 1 ey

lülde gelip 5 eylülde AN 
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"SARMACJA,, motörü 20 
eylülde gelip DUNKERG, 
ANVERS, DANTZIG , e 
GDYNIA limanları için yük 
alacaktır. 

İlandaki hareket tarihlerile 

5 Eylül 936 

Af. v. 
• • Van 

e 
o. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"HERAKLIA.. vapuru 24 
ağustosta bekleniyor, 29 ağus· 
tosa kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yi.ik 
alacaktır. 

"ART AA" vapuru 5 eylülde 
beklc.ıiyor, 9 eylüle kadar 
ANVERS, ROTTERDAM 1 

HAMBURG ve BREMEN 
limanları için yük alacaktır. 

"PLANET,, vapuru 15 ey
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE.
MEN için yük alacaktır. 

"SO FIA,, motörü 24 ey
lülde bekleniyor, 29 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE.
MEN için )ıÜk alacaktır . 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE (D/S. A/S. 

SPANSKELINJE) 
OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 22 

aö-ustosla bekleniyor, 24 nğus· 
t;sa kadar ISKENDERiYf., 
ROUEN, Le HAVRE ,,c 
NORVEÇ limanları için yii1' 
kabul edecektir. 20 "BANADORUS., motörü 
eylülde bekleniyor, 25 eylii~e 
kadar Le HAVRE, DIEPP ç' 
DÜNKERK ve NORVE 
limanları için yiik alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 2 

11 DUROSTO~,, vapuDS
eylülde beklenıyor, K 'fZ 
TENCE, SULlNA, GALA 1' 
ve GALA TZ aktarması olar~ 
BELGRAD, NOVISAD, ı<VI: 
MARNO, BUDAPEST, "k 
y ANA ve LlNZ için yu 
kabul edecektir. 

S. A. ROYAL HONGROlS~ 
DE NAVIGATION oANtJ 

1 

BlENNE MARlTlM 
BUDAPEST • u~· 

.. SZEGED,, motörü ag ~-
"h . d ,, "bekle tos m ayetıne ogru r.JO' 

mektedir. BELGRAD, Rf>..· 
VISSAT, BUDAPEST. B ı 
TISLA VA, VİYANA ve ı..tN 
için yük kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LiNES Ltd. 

UVDRPOOL ı.J 
"jESSMORE,, vapuru ··~ 

VERPUL ve ANVERS'tcn )':c 
getirerek tahliye ctnıiş 
gitm~ştir. . . . elı1't 

"Vapurların ısımlcrı, g 
1 
~ 

·fc e 
ta:·:hleri ve navlun tarı j~' 
hakkında bir taahhüde g 

şilmez.,, 1 fooıı Birinci Koı don, te e2oO~ 
No. 2007 n 
e gab 

Çocuk 1-lastahklM' 1 
mütehassısı 68 1 

ikinci Beyler Sokağı No· 1 
Telefon 3452 

11 
. ·krkıerde 

navlonlardaki değışı 1 t111eı 
acente mesuliyet kabol c lt1'~~ 

f ·ı" t tl 1 Daha fazla ta sı a 'ftıhıı11 

için ikinci Kordonda 100' 
ve Tahliye binası arı.ıı:ı 11tı 
FRA TELLi SPERCO tı~e ti" 
sına müracaat edilnıes• .~i 
olunur. OS 2ff'J 

Telefon: 2004120 

' 
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__ ..;;...._ __________ -------------..!(U.:::..;;lusal Birlik) __________ 5_Eylül _93t> _ . . "' . 

PAKETiNoeN cıKAN KUPON sizi= .. -

FAKAT 

yş,r,;n:, -
6ir (!)fomohi/, 

vega Radyo .... 

.. ,, __ .. ________________ , .. 
IZMIR Dr. Demir Ali 

Pamuk Mensucat. Kamçıoğlu 
ı Cilt ve Tenasül hastalıkları 

ş· Türk Anonim Şirketi ve elektrik tedavisi 
Y c:ı~etin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. lzmir • Birinci beyler sokağı • 
Ce}'~k Pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş, Değirmen, Elhamra sineması arkasında 
'trıaı ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi No. : 55 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YEN l KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 tat
1 

eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni tip mensu- Telefon: 3479 
Dili ~ ... 

• 
lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden; 

S. No. Lira 
l'~}~f ~n No. 2211 ve 3067 
~lıraf adresi: B.ayrak lzmir 469 Karşıyaka donanmacı mahallesinin safa s. 6 kapı 100 

•• ve taj No. lı ev . 

Karşıyaka dedebaşı menemen caddesi 92 eski 48 750 

taj No. h ve miralay ahmet s. 1 taj No. alan 359 
metre murabbaı mesahalı ve içinde 3 adet yağ 

BAŞDU RAK küpü 2 !anca zeytin ezmeğe mahsus alet ve üstü 

Hamdı· Nu· • zhet taşı ve iki parça tezgah mermer ve presesi bulu-
nan yağhane. 

Sıhhat Eczanes
•I 471 Karşıyaka donanmacı selimiye sokağında 43 eski 2000 

39 taj No. lı 656,50 metre murabbaı mesahalı ev 
'r' Bayraklı burnava caddesinde 79/81 taj No. lı ev 125 

~ alnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet ve kahvehane. 

1 lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jrfalkapınar kumaş fabrikası 
· Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

" ...................................... . ~ Çe • 1 ~ ' :-..... Şıt eri satar. Buca aşağı mahalle nalbant mehmet s. 46 "!ski 30 150 
~ .. 1 taj No. lı fırın. tertip tasfiye vesikasile ödenmek üzere onbeş gün müddetle 

' 484 Burnava yukarı çay s. 12 eski ve taj No. lı dükkan 40 arttırmaya konlmuştur. ihalesi 14/9/936 pazartesi günü saat 
t\ ._.. Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin bara veya ikinci 16 dadır. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 85 

r'• \lt)• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



-- -

Sahife- 4 (Ulusal Birlik) 

Osmanlı Tarihinde 
........_... ........ ..,.....,._.~ ....,..._---~ 

~~~~.·k..:........ ~ •• ___.:::~~ Ciirid Hadiseleri 
Almanyada yahudı duşmanlığı suya mı düşüyor.. • _ 21 _ 

Hitler Nurenbergte toplanacak olan nasyonal sos ~o~sanlar.arhk Türk gemisiJll 

yalist kongresinde es ___ i~üstemlekeleri istiyecek 1r~:.k s~!!:!.1~,a~'!~~~.~~~ş~!~:t!~ 
Al nya bütün Balt k d 1 ti . . . t• Ak•ı L•t him reisi kamaraya davet etti. mermi düşman gemilerinde 

ma I eV e erJDID iŞ Ira 1 e 1 V&Dyaya Harp henüz uzaktan başlamış yük zararlar veriyordu. 

bir ademi tecavüz paktı akdtDJ teklif etti olduğu için lbrahim reis bir ~akat, bire on. !op ce\'~P 
an için Arab'ın yanma gide- verıyerdu. Bunun ıçm her ge-

Berlin,5 ( Radyo ) - M. Alman müstemlekat birliği, ketlerinin de iltihakına açık manya Yahudi kültür kurulla· bildi : çen an ile korsanlar lbrabilll 
Hitler sosyal nasyonalist par· Alman müstemlekelerine kon· bulunmak üzere bir ademi rını murakabeye memur olan _ Ne var ağa? diye sordu. çelebinin gemisini daha yaktP' 
tisinin yakında Nurenberg'te muş haczin kaldırılmasını tecavüz paktının akdını Lit- M. Hinkel bugün ( Kültürel Ölümün gemi üzerine kanat dan sarıyorlardı. 
akdedeceği kongreye bütün istemektedir. Çiinkü bu haciz, vanya'ya teklif etmiştir. Lit· siyasada Yahudi mes' elesi) gerdiği bu sırada, teşrifata lü- lbrahim reisin toplanndf 
ecnebi diplomatları davet et- çok ağır bir adaletsizliktir. vanya, yalnız başına bir taah- hakkında bir konferans vere· zum kalmamıştı ı birisi birkaç mermi isabetı; 
miştir. Çükün devletler Congo mua· hüte girişmek istemiyerek rek, Almanya' da Yahudilere - Bu toplar nedir ? parçalanmış, adamlarından P 

Bavyera valisi Von Ep bir hedesi ile Avrupa harbım Baltık arıtantma dahil mem- tamamen bir kültürel cemiyet - Ne olacak? Korsanlar çoğu şehit düşmüştü. Hacıl~ 
makalesinde, Almanya'nın yal- müstemlekelere teşmil etme- lekeleri istişarede bulunmak teşkil inıkani verilmiştir. Ya- bizi sardılar. dan, Sünbül ağanın hadelll iR 
nız eski müstemlekelerini, meği taahhüd etmişlerdir. Bu h d k - Bizi keserler mi dersin? lerinden de bir çoğu öllll 

· t d"ği · b"ld. · t" B u i ültür cemiyetleri birli· muahedeyi Almanya bozma· ıs e 1 nı 1 ırmış ır. unun - Bizi kuş tüyü yatakta veya yaralanmıştı. yani Versay muahedesi ile 
elinden alınmış olan müstem
lekeleri istediğini yazmaktadır. 
Kendisi ayni zamanda partinin 
müstemlekat bürosu şefidir. 
General şu delillere istinad 
ediyor. 

1 - Bırakılan arazi, nüfu· 

.. · L"t E t ğinin yüz binden fazla azası 1 d sır mıştır. 5 Ağustos 1914 te uzerıne 1 vanya, s onya ve yatırmak için sarmadılar ya.. brahim reis fevkala e 
Alman Afrika'sında bu mua· Letonya dış bakanları arasında vardır. Yahudilerin Berlin'de Elbet keserler. rette müdafaa etti. Bir kişi~ 
hedeyi bozan bir lngiliz kru· müzakereler cereyan etmiş ve ve Kolonya' da birer tiyatrosu Arap çok korktu ve: mukabil hiç şüphesiz on M~p· 
vazörüdür. Müstemlekelerimi- bu hususta üç memleket ara- ayrıca seyyar tiyatroları, bir - Eyvah .. Dedi. Sen bizi tezin canını cehenneme g~ 
zin kıymeti, tamirat bedeli sında tam bir anlaşma hasıl çok yerlerde senfonik orkes- kurtarabilirsin değil mi? derdi. Fakat, Rodos'ta söY ( 
arasına da alınmamıştır. Bin· olmuştur. traları vardır. Bu hal Alman- - Allah kurtarırsa kurta- diği gibi bu nisbetsiz sa"~; 
netice eski müstemlekelerin Buna binaen Almanya ile ya'da Yahudi aleyhtarlığı bu· nr. Bizim için, şanlı surette tan ölümden başka bir net~. 
iadesini istemek Almanya'nın Baltık devletleri arasında yeni lunduğu şayialarına bir cevap· ölmekten başka bir yol yoktur! elde edilemezdi. Nihayet diif. 

2 - Bu arazide esas iptidai hakkıdır. görüşmelere intizar edilebi- tır. Ari olmıyan hristiyanlar lbrahim Çelebi Araban ya- manlar gemiye rampaya blf 
sumuza dardır. 

madde alınamamaktadır. Baltık anlaşması: lirler. da ayni şekilde haklara sa· nında daha fazla duramadı; ladılar. 
3 - ikinci derecede bir Kaunas, 5 (Radyo) - Al- Yahudilerin durumu: hiptir ve onlara Sen Pol ce- yeniden yukarıya çıktı. Bu aralık, İbrahim rei.S. 

devlet vaziyetine düşürüldük. manya, diğer Baltık memle- Berlin 5 ( Radyo ) - Al· miyeti açılmıştır. Demiştir. Harp gittikçe kızışıyordu. hala kamarada otuzdan f~ 
--------•-lilt·+ıt • • t t .. • lbrahim reisin dört topu mü- güzel kadın ve iç oğlanlar1111 

Bulgar krall, prens Rus- Mançuri hududun- ltalyan ;:a.:;:;;~4ağ:~~~my::1.:.~:~~ 
Polle görüştü da çarpış'!1alar oldu Ha~:n:;!~:~:un Ed~~,~ 

-----·- Sovyet hariciye nezareti Japon notasını ka Venedik s (Radyo)- ltalyan Londra, 5 (Radyo) - ~di" 
nı JJ k • f J k l B • f • • b Eden'in sıhhi vaziyeti ayo•.tı, r, eaae ı şa oaa ra orıs şere ıne verı- bul etmiyerek muka il protestoda bulundu tayyare manevralarına 250 tay- Doktorlar, hastalığın haf•''" 

len ziyafette Stoyadinovic te bulundu Moskova, 5 (Radyo) - Ja- sal işler müdürü, Japon mas- yare iştirak eylemiştir. Manev- d k" ef 
, ralar, Dük Tisakostis'in ku- me iğini ve seyrini ta ıp 'e 

BeJgrad 5 (Radyo)- (Bled)- şerefine bir ziyafet vermiş ve ponya'nın bura maslahatgüzarı lahatgüzarının notasını kabul lediğini beyan ederek Ede~ 
den alınan son haberlere gö- bu ziyafette başbakan ' M. M. Sa~o, b~gun Rus. hariciye ermemiş ve mukabil protes- mandasında lolmuştur. Buma- istirahat tavsiye etmişlerdıt~ 

Stoyadinoviç te hazır bulun· nezaretıne gıderek sıyasal ış- d b l k M ,. nevralarda, talyan Hava Na· ariJıl 
re; Bulgaristan kralı Boris, ler müdürünü görmüş ve Rus· to a u unara , ançurı as- zırı ieneral Vale de hazır Yurdda t 

k h 1 l muştur. k R b l 
mez ur şe re vası o muştur. Sofya 5 ( Radyo ) _ Baş ların' Man~ur~nin . ÇimLin ka· erlerinin, us süvarilerine u unmuştur. br aJ-.-l 

Kral, Yugoslavya krallık bakan Köse 1vanof, bugün s~bası~a g~rdıklerınden d.olayı ateş açtıklarını bildirmiştir. Irun düştü araş m il>'' 
naibi prens Pol'un malikane- Yugoslavya'nın Sofya sefirini şıddetıı , bır nota vermış ve Rus-Japon münasebatı ger· ( Baştara/ı 1 inci sahi/ede) ( Baştara/ı 2 inci salıi/1. 
sinde misafir kalmıştır. kabul etmiş ve uzun miiddel protestoda. ~ulunmuştur: . gindir. Uzun şarkta bir har- Fransız tebaasından M. Aki- darın şerefine kayalara ·o~ 

Yugoslavya hülrumeti, kral konuşmuştur. Rus harıcıye nezatetı ~: ... ~! başlamasından kurtuluyor. ları ~nsızın evinden almış muş bir anıttır. ihtimal kı ·oi 

--·-- G. Metaksasın beyanatı ve bir kamyon• bindirerek zamanlarda tapmak vaıife~.t Fransa mu .. dafaa sı·ste de görmüş olabilir. f~"' • bilamuhakeme kurşuna dizmiş-
·- • - lerdir. sitenin akrepolunda • "t' takviye edecek Evlerde para saklamak budalalıktır, Paris 5 (Radyo)- Saat 7 de mabedlere rast geldiğine f;eıs 

------· parayı bankaya yatırmalı, diyor ispanya lehine büyük bir nü-' bu da zayıf bir ihtiJll• 

• • 
mını 

j stihkô.mlar mıntakasında yeni kış laf ar Atina S (Radyo)- Başbakan tir ki: mayiş olmuştur. Bu nümayişe ibarettir. · ıeıi 
binlerce halk iştirak etmiş ve Bu ehemmiyetli netıc~i1 

l k B l "k J L • • • t 'h general Metaksas, gazetecilere - Şimdi bankadan geliyo· k f z yapı aca . e çı a aa ıyeı ıs l • müteaddit hatipler söz söyle· veren azıyı ransı ~ 

k l h d k 
beyanatta bulunmuş ve demiş· rum. 112 altın götürüp ban- eserler enstitüsü azalarıo 1oı Ô. m a t ı n l ı S Ô. e e C e kaya verdim. Bu altınlar, fay- miştir · M. Jestin ile bir iki ar~eo /} 

Paris 5 (Radyo) - M. Blum tacil etmek suretile Fransa'nın Amerika reisicum- dasız kimselerin elinde idi. Bü- Roma, 5 (Radyo) - Bar- arkadaşı ve komiserimıı .. ıef 
ile M. Daladiye'nin harp mal- müdafaa sistemini takviye et· huruna suikasd tün dostlarıma da tavsiye et· selon'da vukubulan bir kar- yon müzesi memuru Sa.ıoil· 
zemesi stoklarını muntazam mck tasavvurunda bulunmakta tiğim veçhile ötede beride al· gaşalık neticesinde bir İtalyan man Hilmi idare etmişler ..d f Baştara/l 1 inci sahifede J b d ·ııı>v 
ordu efradı miktarını arttırmak isderde askeri hizmet miiddc- tın saklamak, bence budalalık- t~ aası öldürül üğünden, (Pola) Kaybelması ve taşınabı ...,~ 

bombayı otomobiline ataca· h · · b " B J - ,- f o •·· ve ordunun motörleştirilmesini tini arttırmağı düşünmemek- tan başka birşey değildir. Dev arp gemısı, ugun arse ona kolay olan eserler A yo Jjle' 
ğını, bunun tesiri görülmezse, "t "h h k t 1 ·f e" 

--------------------
Dünyanın gözü 

lstanbula cevrildi .. 
( Baştaraf ı 1 inci sahi/ ede) 
zelcri ziyaret edeceklerdir. 

Paris 5 (Radyo)- Beynelmi· 
lel siyasi vaziyetin karışık bu· 
lunduğu şu zamanda bütün 
dünyanın gözü lstanbul'a çev
rilmiştir. 

lngiltere Kralının, Türkiye 
Cumhurreisi Atatürk ile 40 
dakika sürn görüşmelerine dip
lomasi mahafil büyük ehem
miyet atfetmektedir. Bu maha· 
fil, lngiltere Kralının lstanbul 
ziyaretini, mevsimin en mühim 
hadisesi telakki etmektedir. 
Sa Majesteye, Türkiye' de ya· 
pılan merasim, hiçbir yerde 
yapılamamıştır. '(ürk milletinin 
lugiltere Kralını candan alkış· 
laması, Türk -İngiliz dostluğu· 
nun fevkalade kuvvetlenmiş 
olduğunu göstermektedir. 

tediler. let bankaları dururken çıkın- mu eveccı en are e ey e· zesine taşınmış, tasnı b" 
Muntazam kuvvetlerin 100 dinamit dolu kemerini patla· larda para saklamanın hiçbir miştir. rek halka gösterilmeğ'e 

b d 20 b tarak M. Ruzvelt'i ve kendinı· d k lstanb 1 5 (H ·) f ) in en O ine çıkarılması fay ası yo tur. Drahminin kıy- u 1 ususı - ru- anmıştır. "~ 
muhtemeldir. istihkamlar mm· berhava edeceğini söylemiştir. metini her ne fedakarlık mu· nun zaptı sırasında binlerce Kazı iki aydan fazla de 
takasında yeni kışlalar inşası Suikastçı bir komünisttir. kabili olursa olsun muhafaza kişi ölmüştür. Asiler çoluk etmiştir. / 
ihtimal dahilindedir. Zabıta, kemeri yapanları ara- edeceğiz . çocuk ellerine geçirdiklerini 

Brüksel, S (Radyo) _ Ali makta ve suikastçının arka- Atina, 5 (Radyo) _ Yunan kesmişlerdir. Beynelmifel köp· 
daşları buıunup bulunmadığını rüden Fransa'ya kaçanla 

Zayi ; 
933 senesinde BünY111 de': 

mektebinden aldığım ş~b' il1 
namemi zayi ettim. '·e"bl 
çıkartacağımdan eskisirı10 

askeri komisyon 35 nci cel- hükumeti, harpte zarar gören- r, 
sesini akdetmiştir. Di.inkü tahkik etmektedir. lerin ziyanlarını telafi etmek cesetlerin Üzerlerinden atlamış· 

b lardır. lrun tamamen yanmış celsede, Liyej ve Namur pılacak ıslahat hakkında karar üzere üdçesine on milyon 
müstahkem mevkilerinde ya· alınmıştır. yeni tahsisat koymuştur. ve yıkılmıştır. SanSebastiyen 

FUARD A 
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. 

karadan ve denizden kuşatıl-
mıştır. Talevera asilerin elini 
geçmiştir. 

mü yoktur. ~ 
İzmir. !!~lil Ri1fa~:.::: ~~ desi~~ 

lzmir Eşr-e-fp_a_ş __ a-hastahalle1 

si başhekimligv inden: ·.ı' 
·btll 

Eşrefpa~a hast~hanes~~in bir yıllık :vrakı matbua ~ıtıııet 
5191936 gunlemecmden ıtıbaren onbeş gun müddetle ek~1• ~ 
konulmuştur. istekli olanlar şartnameyi ve nümunelerı111 .. ,.saİ 
mek için her gün hastahane heyeti idaresine ve pey ~", eli 
Üzerede yüzde yedi buçuk deposta akçesi olan onÜÇ fit ,J_f 
~uruş~ eksiltmeye iştirak etmeden evvel muhasebei h~~ 
ıdaresme yatırılarak alınacak makbuz veya bir banka fll~ 
ile 21/9/936 pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar 
encümenine müracaatlan ilin olunur. 5-9-14-18 266 


