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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~dres: İzmir ikinci Beyler sokağı 
~ne şnrtlnrı : Seneliği 700, altı ıı)lı~ı 400 kunış 
h Re mi ilfınlnr için: l\lıınri f cemiyeti ilfinnt 
li iiro una miirncaııt edilmelidir. 

Ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır cmL~~~~ 
~ıldığı yer?(ANADOLU) Matbaa~ 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

....__Yıl : 3 - No : 805 Telefon: 2776 __ -_P_az_a_rt_es_i __ 2!_Eylül 1936 

Antakya ve lskenderun M __ us~_.___olini 
Uhdesindeki neza-

m es' elesi görüşüldü retleriterkileyalnız 
başvekil olarak 

l'evfikRüştü Aras, Cenevrede Fransa harici- kalacak Roma, 21 (Radyo) - Sin-

ye nazırıyle UZUD bir mülakat yaptı yor Mussolini, başvekaletten 
------. - - - . başka uhdesinde bulunan ne· 

· Assamble bu sabah toplandı zaretleri terketmek fikrinde· 
dir. Bu sebeple dahiliye ne-

Cenevre 21 (Radyo)- Fra 1- · - zareti, faşist teşkilatı genel 
~2 Hariciye Nazırı lvon Del- sekreteri Staraçi, harbiye ne-
oş ile Türkiye Hariciye Ve· zareti, general Bainstroki, de-

kili Tevfik Rüştü Aras arasın- niz nezaret, amiral Kavanyadi 
da uzun müddet konuşmalar ve hava nezareti de, general 
olmuştur. Bu konuşmalar, Fran· Valeye verilecektir. Mussolini, 
~a ile Suriye arasındaki misa- yalnız başvekil olarak kala-

'r~· dairdir. Dolayısile Fransız· caktır. 
urk münasebatı etrafında da Roma, 21 (Radyo) - Sin-

lllüzakcreler cereyan eylemiştir. yor Mussolini, refakatinde 
Rüştü Aras ile lvon Delboş faşist genel sekreteri Staraçi 

arasında Antakya ve lskende- ile matbuat nazırı Dito Alfi-

~un mes'elesi de görüşüldüğü 1 yero olduğu halde tayyare 
aber verilmektedir. ---·-- - ---C ile Radenaya gitmiş ve ltal-

\J enevre, 21 ( Radyo } -
b lu~.lar sosyetesi assamblesi, ya'nın büyük ediplerinden 

1 
ugun öğleden evvel saat Rante Alyeri'nin mezarını zı· 

le~ da toplanacaktır. Celsenin yaret etmiştir. 
l uşadından evvel, Habeş de- Tevfik Rüştü Aras __ _... .... ---
cgc\erinin evrakı tetkik olu- tere hariciye nazırı Lord Eden, 1 Paris, 21 ( Radyo ) - M. Go·. beis 
rıacaktır. dün tayyare ile Paris' e gelmiş, Leon Blum assanıble toplan-

d lngiliz siyasalları, Habeş M. Leon Blum 'a mülaki ol· tısında bulunacaktır. 

Istanbul' da 
Apostol ismin 1e bir Ru 
Terkos suyunu Taşdele 
diye satıyormuş. 

Fiati (100) Para 

Altlncı lzmir fuan yanmı 
akşam kapanıyor :~ 

Şimdiye kadar fuarı ziyaret edenlerifl 
~u 

sayısı 300 bini geçti Ll 

Arsıulusal altıncı lzmir Fu· 
arı, yarın Akşam saat 2 de 
kapanacaktır. 

Fuarı, pazar günü sabahına 
kadar 3008;33 kişi gezmiştir. 
Dün gündüz ve gece fuarı 
gezmeğe gelenlerin sayısı da 
yirmi bin kadar tahmin edil· 
mektedir. 

Fuar münasebetile memle
ketin birçok yerlerinden şeh-

0:) 

rimize gelmiş olanların mü· 

him bir kısmı dönmüşlercür. 

Dün gece, hava güzel oldm 

ğundan fuar çok kalabalıltt;i. 
Bu sene, ziyaretçilerin dalti 

fazla olacağı tahmin edilmJ~ 
te idise de, havaların birkaç 
gün soğuk gitmesi yüzünd&a 
ziyaretçiler tahmin edildi~ 
kadar fazla olmamıştır. O'( 

~--------......... ~·~.-.ı.---~~----1 .~:gelerinin, artık hiçbir sa- muştur. Fransa başvekili ile ---· • · - -t •Yeti olmadığı ve binaena- uzun bir görüşme yapan Lord Titülesko'DUD 
cyh assanıblcde hazır bulun- Eden, beraberinde Lord Ha-
~a_maları lazım geldiği kanaa· lifaks olduğu halde akşam hayatı teh-

Tayyare ile Atina
ya geldi 

1 Terkos suyunu, taşde-~ 
•nı beslemektedirler. Cenevre'ye hareket etmiş- }ı•kede ı' len diye içiyormuşuzti 

f Apostol, mükemmel-t~;i~atı havi imalatlı~ 
nesinde cürmümeşhud halinde yakalandı 

\ lstanbul 21 ( Hususi mu- Apostol'un bol bol para say.J 

Paris, 21 (Radyo) - lngil- terdir. .. 
Ucüncü defa olarak , 

kan verildi Filistinde örfi idare 
ilan edilecek Semuriç, 21 (Radyo) - M. 

Titulesko'nun sıhhi ahvali, 
dün nazik bir devreye gir· 
miştir. Doktorlar, üçüncü de
fa olarak kan vermişlerdir. 

I habirimizden ) - İstanbul fetmesi etrafındakilerin nazıi'I 
zabıtası, Terkos sularını Taş dikkatini celbetmekte idi.Apos-
delen diye halka satan bir tol'un düşmanları, kendislflİ 
sahtekarı cürmü meşhud ha· uzun zaman takip etmişler v~ Nu.ri paşanın teklifi kabul edilmedi. Arap 

lar bir Yahudi evini berhava ettiler 
Bükıeş, 20 (A.A) - Titu

lesko'nun ahvali sıhhiyesinin 
bazı endişeler verdiğini öğre

nen başvekil M. Tata!'esko, 
muınaileyhe bir tdgıaf çeke· 
rek sağlık temennisinde bu
lunmuştur. 

linde yakalamıştır. neticede bu adamın TerkosGiu-
_.....,fl/1{. ı Apostol ismindeki bu sah· larını Taşdelen diye halka sal 

tekar, Beyoğlunda büyük ' bir tan bir sahtekar olduğu~U 
apartmanda oturmaktadır. /Devamı 4 üncü sahi/ed6'} 

Bazı gazetelerin neşriyatı 

hilafına olarak, ba~vcki', her 

gün iki defa telefonla Titu· 

Doktor Göbels 
Budapeşte 21 (Radyo) - Dr. 

Göbels, tayyare ile buraya 
gelmiş ve birçok rical tarafın· 
dan karşılanmıştır. Göbels, 

Budapeşteden yarım saat sonra 

leskonun ahvali sıhhiyesi hak- ayrılmış ve Atina'ya harekd 

kında malumat isteyip al· etmi~tir. 

1( Kudüs sokaklarında çarpışma mıştır. Atina 21 (Hususi)- Doktor 

listj Udüs 21 ( Radyo) - Fi- Ingilterece kabul edilmemiş ve • Göbels buraya gelmiş!ir. Bu· 

lla! n ahvali, günden güne fe- bu sebeple örfi idarenin ilanı Mos kovada radan Sofya'ya gidecektir. 
!!~~~maktadır. Araplar bir takarrür eylemiştir. • • • ·---
bi ı Önunde nöbet bekliyen • • • ı oo k ·ı . • . ı ·k b . Fransız heyeti b: Ingiliz bahriye neferini Habeş İmpara- . ı ometre '. . ı-1 . , . 
bi,"'ba ile p•rçalamıılar ve • • sıklet yarışında ıkın- Berlın de karşı -
~o Yahudi evine de dinamit torıçesı Mar- ci geldik landılar 
~-~~uşlardır. Bu . evde bulu· silya' da Moskova, 21 (Radyo) Berlin 21 (Radyo)- Fransız 
lıç\Jta~dan beş kışi havaya Dün 100 kilometrelik bisiklet saylavlarından mürekkep par-

1 umuş ve ölmüştür. n l ·ı L d yarışı Moskova-Leningrad şo- lamento hey' eti, dün buraya 
~.· ll&iliz fcvkalaAde komı"serlı"• raris yo l e on ra- 1 ı k k '' sesinde yapıldı. Dört Rus ve ge miş ve par a surette ar· 

lc~i:~bede çıkaran Arap köy· ya gidecek dört Türk bisikletçisi koştu. şılanmıştır. Hey'et, Berlin'den 
la ' nakdi ve ağır cezalar- Marsilya, 21 ( Radyo ) - Türk bisikletçileri Talat, Or· sonra Viyana'ya ve oradan da 

SCez.ılandırmaktadır. Habeş imparatoriçesi, büyük han, Hakkı ve Eyüp idi. Eyüp Budapeşteye gidecektir. 
Uç k_ıı, arbede de, Araplardan oğlu ile birlikte buraya gel- 25 inci dakikada nefes darlı- -e-+----

bucuışı ölmüştü.·. Bir trene miştir. İmparatoriçe, Paris'e ğına uğradı ve yarışı terketti. Meşhur bir tay ya. 
ta k rn etmek istiyen Arapla· ve oradan ~ondra'ya gidecek, Birinciliği Sovyetler aldı. lll1,tıattşı mitralyöz kullanıl· İkinci Orhan, üçüncü Talat, reci öldü 

v Negüs'le buluşacaktır. v · Dördüncü Hakkı geldiler. Be· Liverpol, 20 ( A . A ) -
"Ud'" •·---'hval· ~s 21 (Radyo)- Filistin Hollanda'nın Mad· şinci ve altıncı Sovyetlerdir. Londra-Melburn yarışının ga-

ltak ~ın. ~üzelmcsi hakkında Talat birinci gelecekti fakat libi meşhur tayyareci Cham-
~taf arıcıye Nazırı Nuri paşa rid sefiri 93 uncu dakikada bisikletinin bell; Speke tayyare meyda-
~- "11.ırıdan lngiltere fevkalade Lahey, 21 (Radvo) - Hol- zinciri çıktı. 100 kilometre nından havalanırken iki tay· 
~·ac. ·ı ~ tı ı e Arap komitesi nez landa hükumeti, Madrid sefi- yarışta rekor 3 saat 14 daki- yare arasında müsademe vuku 

c Yapmış olduğu teklif, rini geri çağırmıştır. ka, 27 saniyedir. bulmuş ve ölmüştür. · 

---------·~ ıid 
Nasyonalistler, Madride1 

doğru ilerliyorlar ti . -·4~-------~ 
Yol üzerindeki bir kaç kasabayı aldıld~ 

membaları ele lleçirdiler sq 

Burgos 21 (Radyo) - Asi )1 
kuvvetler, Neval Paral kasaba
sını işgal etmişlerdir. Lajola 
vadisine dökülen mühim kuv
vetler, Madrid'i sulayan men
baları ele geçirmişler ve Na
datriya'y1 muhasara altına al· 
mışlardır. Burada vukua gelen 
kanlı müsademeler neticesinde 
hükumet kuvvetleri 2400 esir 
ve birçok maktul vermişlerdir. 

Paris, 21 (Radyo) - Ge
neral (Mola), San Sebastiyen 
şehrinin tahliyesini istemiştir. 
Şayeö şehir ahaliden tahliye 
edilmezse bombardıman edi
lecektir. Generalin bu kararı, 
(San Sebastiyen) halkı üze· 
rinde derin bir tesir yapmış 

ve panik başlamıştır. 
Kahire 21 (Radyo)- ispanya· 
yanın bura sefiri, istifasını ver
miştir. Mumaileyh Kahire'yi 
terketmek üzredir. 

Roma 21 (Radyo)- Yugos
lavya bandıralı Yuğ admdaki 
vapur, ispanya hükümet kuv-

' vetleri için muhtelif Fransız 
limanlanodan ikiyüz otuz mit· 

mıştır. 

Barslon 21 (Radyo)- Anarşi 
Katalonyada son dereceyi bul
muştur. Muhafız kıtaat takviye 
edilmiştir. 8 askeri kuman<jın 
şüpheli addolundukların~n 
muhakemesiz kurşuna di. 
mişlerdir, 



~ahife 2 

C:ani 
_ .. , 

Doktor 
Sefaletin inleyen pençesinde ihtiyar 
bir kadının korkunc maceraları 

J 

• - 11-
Dik bu suale cevap ver· Bu ah, en taş yürekli insan-

medi. Yalnız kitap dolabının ları bile titretecek derecede 
raflanndan birisine elini uzattı hazin idi. 
emin bir hareketle bir nokta- Tahmininin tahakkukunu 
sına parmağını şiddetle bastı . gören madam Lamp merdi-
Bu anda kocaman dolap, venleri indi. Şimdi kocasının 
kendi kendisine ve mihveri insanlar için yeni bir gıda 
üzerinde döndü ve madam keşfi ve ihzan için aldığını 
Lamp içeri doğru açılan es· söylediği fakat ne olduğunu, 

rarıengiz dehlizi hayret ve ne yapıldığını kimsenin bilme· 
dehşetle gördü! diği yıgın yıgın gıda madde-

Dik hemen dehlize daldı. 
Madam Lamp, bir anlık 

terinin nereye sarfedildiğini 
anlıyordu!. 

bir tereddüden sonra, Dik'i Fakat.. Sondaki kafes önünde 
takip ederek dehlize girdi. 

Burası neresi idi? Bu gizli 
ve korkunç dehlizde kocası 
acaba ne saklıyordu? Madam 
bu endişe içinde, kalbinin 
göğsünden f ırJıyacağını sandı, 
kalbi o kadar şiddetli çarp· 
makta idil 

Biraz sonra, önlerinde bir 
kapı gördüler, madam ihtiyar
sız bir surette Dik'e: 

- Aç bu kapıyı! Diye 
emretti. 

Dik madamın bu emrine 
itaat etti, kapıyı açtı: yarı 

karanlık içinde birkaç ayaklık 
bir merdiven görünmekte, 
aşağıdan da ılık ve rutubetli 
bir hava gelmekte idil 

Bımdan başka bir takım 

acayip gürültüler, koşmalar 
veya tekme sesleri de işitili
yordu. 

Dik ve madam Lamp, bu 
korkunç ve esrarengiz hal 
karşısında durdular: Acaba 
burada ne gibi esrar vardı? 

Madam Lamp birdenbire 
kahkaha ile güldü, ve: 

- Ben de budalayım pek .. 
Dedi. Hiç şüphesiz profesör 
burada vahşi maymunlarını 
muhafaza etmektedir. 

Bu ihtima1, çok tabii bir 
ihtimal idi. Ve bu karar üze· 
rine kendisine bir derece 
daha hakim olan madam 
Lamp, karanlıklar içinde elek· 
trik düğmesini aradı, biraz 
sonra, nazik parmaklarının 
bir hareketinden dehlizi bol 
bir elektirik ışığı kapladı. 

Şimdi aydınlığa alışan göz
leri ile geniş bir daire, daire
nin iki tarafında demir ka· 
fesler gördüler. 

Birinci kafeste iri bir Şam· 
panze vardı. Bu hayvan 
karşısında Dik'in ilk hareketi 
derin bir ah çekmek oldu. 

hayret ve dehşet içinde kaldı. 
Bu kafes, gayet kalın demir 

çubuklardan yapılmış, kuvvetli 

bir kafes idi. Bu kafesin için-
de madam, korkunç bir ars
lan bulunacağını sanıyordu. 

Fakat ne kadar yanlış! Kafeste 

bir arslan olsaydı, madam 

bunu çok tabii bulacaktı. 

Kafeste.... Bir insan, bir 
arslan insan, bir .dev vardı. 
Aman yarabbi, ne müthiş bir 
mahlüktu bu!.. Yüzü bir ars· 
lanı andırıyordu; fakat müte· 
madiyen bağırıyor, haykırıyor· 
du, ilk anlarda acı ve korkunç 
sayhalardan ibaret olan bu 
seslere dikkat edilince, insan· 
lara mahsus bir takım keli· 
melerden mürekkep bir ifade 
olduğu anlaşılıyordu. Bu garip 
ve korkunç mahluk: 

- Et.. Et.. Et isterimi. 
Acıktım 1• Diye haykırıyordu. 

Dişleri, bir parmak büyük
lü~ünde, bir beygir dişi gibi 
fakat keskin ve sivri idi. 

Gözleri yumurta kadar iri, 
kanlı, mihverinde fırıl fırıl dö· 
nüyordu. 
Kollarının adeleleri, bir ars· 

lan adelesinden ~ kuvvetli ve 
iri idi. Boyu da şöyle böyle 
2 metreye yakın idi. Ellerj ve · 
ayakları insan ayağmı andırı· 
yor. Fakat tırnakları birer 
keskin nişter olmuştu . 

Madam Lamp ile Diki gö
rünce demir parmaklıklara 
saldırdı; kalın demir çubuk· 
laarı kuvvetle sarsarak ağzını 
açtı; herhalde et istiyordu. 

Madam Lamp heyecan ve 
helecandan, korkudan bayıl
mak derecesine geldi; bu kor· 
kunç yerde daha fazla dura· 
madı. 

( Arkası var) -lzmir'in heyecanla beklediği 

, 

Kluski Sirki 
GELDi 

Kültürpark'ta oyunlarına başladı 
' SEANSLAR: 

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

(Ulusal Birlik) 21 Eylül 936 #' ~ 

lngiıtere, Almanya'ya \: · · 1 d"' i t: 
müstemleke vermiyor 1Haftanın Ansık ope ı s ·~ 

\- 1 • d 1 f · u • .• ıeri· d 1 
Kanada'da bir müstakil hükumet 
kurmak cereyanı, lngiltere'yi müş. 

kül mevkiye düşürdü ... 
İngiltere, Hitler'in istediği müstemleke, veya Milletler 

müstemlekeleri geri vermeğe cemiyeti mandası altında Al· 
taraftar değildir. Fakat, Al· manya'ya vermeği araştıra· 
manya'ya başka topraklar bu· caktır. 
lunmasına çalışacaktır. Şimdi Hitler'in bu teklifi 

Dünkü posta ile gele lngi· kabul etmiyeceği meselesi ka-
liz gazetelerinden " The Pe- lıyor. 
ople ,, in yazdığına göre, 2 Ayni zamanda Hitler, vak· 
Teşrinievvelde yapilacak olan tile bizzat teklif ettiği sulh 
İngiliz Muhafazakar Fırkasının konferansanın toplanmasına 
umumi toplantısında Maliye man olacak harekette bulun· 
Nazırı Neville Chamberlain maktadır. Bu konferansta Av-
Almanya'nın bu taleplerine rupa· devletleri arasında mü· 
karşı lngiltere hükumetinin ce· tekabil müdafaa ve ademi 
veabını bildirecektir. tecavüz misakları aktini dü· 

O cevap açıkça şöyle ola- şünecekti. 
caktır: lngiltere hükumeti böyle bir 

1 - İngiltere, harp sonun- konferansın tt"şrinievvelin 19 
da alınan Tanganipa, şarki zunda Londra'da topla~ma-
Afrika yahut diğer müstem· sını i!eri sürüyordu. 
lekeleri iade etmek tasavvu· Hitler ise, bu konferansın 
runda değildir. Buna imkan tehirini istiyor. Ve buna se-
yoktur. hep olarak ta lazımgelen ha· 

2 - lngiltere, milletler ce· zırlıklarda bulunması için he· 
miyetinin nezareti altında te· nüz vakit bulamadığını söy-
şekkül edecek beynelmilel bir lüyor. 

Bundan ı;onra, gazetemız e her ıa ta c azartesı gun . . en 
daha evvelki hafta ve günlerin fevkalade hadiseleriJ>I lııh , 
izah eden küı;ük ·e ansiklopedik bir kısm olacaktır. t&ki 
Karilerimizin bu sütnnumuzdaki yazılardan meını>uO Çok 
olacoıklarını kuvvetle umU}'Orıız: d' 

k 11'.j 
ELKAZAR: Tuleytole'nin bu eski kasr ve hisarında ço. 15 

kanlı muharebeler oldu, nihayet bu tarihi hisar berhava edildı. 1( 
rta llıat 

Elkazar, esasen Arapça "Elkasr,, yani hisar demektir, o 

devirlerde Toledo'da beş Elkazar vardı; fakat bir tanesi kal· ~ 
mış ve o da şimdi berhava edilmiştir. 

Bu kale 16 ıncı asırda inşa edilmiş, 171 O da kısmen yao· 
mış, dört köşesinde dört kule bulunan · dört köşe muazzaıt1 
ve eski zamana göre çok mukavemetli bir bina idi. 

Tuledo, 26,200 nüfuslu bir şehirdir. 15 inci asırda Arap .~e 
Yahudilerin mağlubiyeti üzerine lspanyolların eline düşmüştur· 
BRET/SLAV: Küçük itilaf Hariciyecileri konferansının akd~ 

dildiği bu şehre, Almanlar Persburg, Macar'lar da Posz
001 

derler. .. b;r 
Çekoslovakyanın Tuna nehri üzerinde 100,000 nufuslu . · 

şehirdir. Macarlar, bu şehrin müessisi olduğu ve kendıle-
rine ait bulunduğu . iddiası~dadırlar.. . . aar 

Halen kuvvetli bır sanayı merkezıdır. 1784 senesıne ka 
Macaristanın payıtahtı olmuştur. 1805 de Dsterliç harbında~ 
sonra, Napolyon burada Avusturya ile meşhur Presburg rnu 

ahedesini imzalamıştır . . 
NURENBERG: Nasyonal Sosyalistlerin büyük kongres~ 

nin yapıldığı bu şehirin en büyük şöhreti muazzam oyunca ı.ir 
· · · l d b·ıı • kur· ' fabrikalarına malık olması ıdı. Son zaman ar a ı ur ve b, 

şun kalem ihracatile şöhret kazanmıştır. Birada . kullanılaO 
d k ·d· ş h" · k" binalar• şerbetçi otu ticaretinin e mer ezı ır. e ınn es 1 Bil ~1 

çoktur ve pek çoğu 15 ve 16 ıncı asırlara mensuptur. . • ~hi 
geciktirme asırlarda bu şehir, Avrupanın belli başlı sanayi merkezleJ'lO •rı 
müzaheret 

komisyonun Almanyaya baş· Mussolini bu 
ka toprak temini gayretlerine işinde kendisine 
iştirake hazırdır. ediyor. den birisi olmuştur. . . I 'iıt 

Bu komisyon bu günkü lngiltere nazırları, Almanya· 
günde Avrupa devletlerine ya gönderilmiş olan sual lis· 

Nazi kongresinin bu şehirde yapılmasının sebebı, Hıt er 
· partisinin bu şehirde doğmuş ve büyümüş olmasından ibıt: 

ait olmıyan ve Almanya'nın tesine henüz cevap gelmediği 
alabileceği başkaca araziyi için Hitler'in • "Sulh misakı,, n 

Havacılık 
Şarki Sibirya'da 

tayyarecilik 
Moskova, (T.A.) - Tay· 

yareciliğin şarki Sibirya milli 
ekonomisine yardıma başla· 
masmdan beri on yıl geç
miştir. Bu müddet zarfında 
bütün o mıntaka hava hatlan 
ile baş]anmıştır. Ayrıca tay
yare kauargahları ve tayyare 
meydanları da yapılmıştır. 

lrkuts'un şimali şarkisinde 
Lena nehrini takip ederek Ya
kuts şehrine varan bir hava 
hattı tesis olunmuştur. 2,700 
kilometrelik bu hat vasıtasile 
geniş Yakut cumhuriyeti, ma
verayı Sibirya demiryoluna 
bağlanmış bulunmaktadır. 

lrkuts-Yakuts, lrkuts·Novo
sibirs~ ve lrkuts-Çita gibi bü· 
yük hatlardan gayri, son yıllar 
içinde, demiryolundan uzak 
ham madde üslerini demiryolu 
durakların ve yahut nehir sey· 
risefain iskelelerine rapteden 
mahalli hatlar da kurulmuştur. 

Bu mıntakadaki hava hatla· 
rınm uzunluğu mecmuu, 8,381 
kilometreyi bulmuştur. 

Sivil tayyarecilik servisi bu 
mıntakada yıı geçtikçe fazla· 
!aşmaktadır. 1934 yılında şar· 
ki Sibirya hava hatlarında iş-
liyen tayyarelerin faaliyeti, · 
447 ,842 ton kilometre idi, bu 
miktar 1935 te 775,257 ye 
çıkmış 1936 yılının ilk altı 

ayında ise 800,-000 i bulmuş· 
tur. 

1926 da şarki Sibiryadaki 
tayyareler 1200 kilo posta, 
116 yolcu ve 100 kilo muh
telif eşya taşımışlardı; 1935 te 
ise 421 ton posta, 3757 yol
cu ve 376 ton eşya naklet
mişlerdir. 

Tayyarecilik, şarki Sibirya
nın ekonomik ve kültürel kal
kınmasında ve ayni zamanda 
milli ekonomisinde elzem bir 
unsur haline gelmiş bulun· 
maktadır. 

dan bahsettiği zaman sami
/ Devamı 4 üncü sahifede J 

Fratelli Sper
co Vapur Acen

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"GANYMEDES,, vapuru el

yevm limanımızda olup 14 
eylülde ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG için yük alarak 
hareket edecektir. 

"TRiTON,. vapuru 16 ey
lüle gelip ayni gün yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
V ARNA ve KôSTENCE li· 
manları için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 19 
eylülde beklenmekte olup 24 
eylüle kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM , AMSTERDAM , 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 30 ey· 
lülde beklenmekte olup 5 bi· 
rincit~rine kadar ANVERS, 

ROTTERDAM,AMSTERDAM 
BREMEN ve HAMBURG li
manlan için yük tahmil ede· 
cektir. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASI 
"BIRKALAND,, motörü 14 

eylülde gelip 18 eyliile kadar 
ANVERS , ROTTERDAM , 
BREMEN, HAMBURG, DAN· 
ZIG, GDYNIA, COPENHA· 
GEN ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

"HEMLAND,, motörü 29 
eylüle doğru beklenmekte olup 
3 birinci teşrine kadar AN· 
VERS, ROTTERDAM, BRE
MEN, HAMBURG, DANTnG 
GDYNIA, KOPENHAGEN, 
GOTEBURG OSLO ve IS· 
KANDINAVYA limanları için 
yükliyecektir. 

FINSKA ANGFARSTYGE 
KUMPANYASI 

"SAVONMA,, motörü 12 
eylülde gelip doğru ANVERS 
ve FINLANDIY A için yük 

rettir. . şt 
Nurenberg'de 1470 de maruf Antoni Koburger neşrı:Y 

evinin meşhur matbaası kurulmuştur.· 
SEN SEBASTIYEN: lspanya'nın Atlantik de'nizi sahilind~ 

ve Fransız hudutları yanında bir şehirdir. Bu şehir, lsp~nY0" 
dahili harbından evvel büyük bir balık pazarı idi. Nufu

5 

76,000 dir. Tarihi büyük bir kıymeti yoktur. ~ 

TREDÜNYONLAR: lngiliz işçilerinin bir nevi birliği ~el11d 
olan bu içtimai ve siyasi müessese, on doku~u~cu asırda vu~:rı 
bulmuştur. Bu teşekkülün esas ~~ksadı aynı ışle m~.ş~~l 0 şr
amele beyninde mütekabil tesanud ve yardımdır. B~yuk . Y ve 
dım ve himaye görmemekle beraber pek çabuk genışlem~Ş " 
pek çok kuvvetlenmiştir. Bir zamanlar ihtilalkarane . bı:~~l· 
hareketlerde bulunan Tredünyonlar, vakıa çabuk teskın .. t· 

l . . '"dd t ucre 
mişlerse de 1880 de hükumeti ame enın ış m~ e . ve 
lerine, amele lehinde müdahaleye mecbur etmışlerdır, ". 

1910 dan sonra Tredünyaıılar maden kömür ocakları, 08 
• . t .1 , . . i faa 

liyat amelelerini greve sevketmışler ve ngı tere nın .. ıcar . • 
. - . 1 d" lngılte 

liyetini durduracak ~a~ar h~r k~vvet goste~~ış er ır. enafit 
re'de ameleyi çok ıstıfadeh bır takım musaade ve m 
ancak bu teşekküller kavuşturmuşlardır. 

Tredünyonların azası takriben 7 milyon ameledir. __.-/ 

lzmir vaklflar direktöriii-
ğünden: ı.,irl 

36 
Mülhak dayı emir mesçidi 3 dayıemir m. . ıc· 

""dd t• . . d . t klı çı Yukarıda yazılı eve açık artırma mu e ı ıçın e ıs e . tir· 
matlığından müzayedesi beş gün müddetle temdit edi~m'f 11, 

lhclesi 23/9/936 çarşamba günü saat on bcşttdir. lsteklı 0 8 

ların vakıflar direktörlüğüne müracaatları ilan ~ 

Milli emlak müdürlüğünden: 
icar no. 

102 Salhane vapur iskelesi. 
103 Karşıyaka bostanlı mektep sokağında 40 eski 118 30 

no. lı dükkan ~o-
5 .. ın" 

Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları 1 gun er 
detle artırmaya konulmuştur. İhalesi 1 teşrinievvel 93~ P. 11e 

T l. l · ·11A lAk ·· d··rıyetı şembe günü saat 16 eladır. a ıp erın mı ı em a mu u 4 .. tl 36'1 / muracaa arı. ~ 

alacaktır. zayi mühür .. hjj' 
SERViCE MARITIME ROU- Hamil bulunduğum rn~ irıi 

MAiN KUMPANYASI rümü zayi ettim. . :. e11~,. 
•• ALBA JULIA" vapuru 23 kazdıracağımdan hükmU 0 

eylülde gelip 25 eylüle kadar dığını ilan ederim. .. efe 
PiRE, MALTA, MARSIL YA Tilkilik Pazaryeri nıevkı1" 
ve ALGER için mal yükliye· 9 no. da Ned~ 
cektir. tıııtı" 

ZEGLUGA POLSKA acente mesuliyet kabul e 
1111

,1' 
KUMP. ,NYASl Daha fazla tafsilat 8 bO'il 

"SARMACJA,, motörü 28 için ikinci Kordonda fa ,,dl 
eylülde cselip doğru ANVERS, ve Tahliye binası arkaS1ııtl' 
DANTZIG ve GDYNIA li· FRATEL.Ll SPERCO 3.ce ,ic' 
manları için yük alacaktır sına müracaat edilme•• 

ilandaki hareket tarihlerile olunur. srA 
avlonlardaki değişikliklerden Telefon: 2t>o4/200 



(Ulusal Birlik) 

Ç ki d
• 

1 
t • 1-ı 0-1-ivı-· e_r_v_e -ş----ü-ı---:.--:N:-. ıv7. ----ı:,.-iiiiiiiiiiiiil.iiiii--. 

21 Eylül 93b __ 

arı 1 ıp oma ekisı Limited w. F. H. Van lzmir Yün Mensucat. 
d Bizim kasabanın eskilerin· - Bilakis, kazı hakime he-
cn bir Hasan dede var. Şen, diye ettim. 

Jııh, kar gibi ak saç ve sakallı _ Hayret.. Hakim kazı aldı 
'-ki bir tiptir, kendisini ben 
Çok ve sizi haklı çıkardı mı demek 
d· severim. Herkesin de sev· 

vapur acentası 
Pasport yolcu salonu kar· 

şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va· 1kine şüphem yok! istiyorsunuz?. 
Kendisine "Çarıklı diplo- Hasan dede manalı bir te· purların isimleri üzerine deği· 

llıat,, ta derler. Fakat son bessüm ile: şikliklerden mesuliyet kabul 
~ına.nlara kadar ve bu ismin - Kazı gönderdim, fakat edilmez. 
.ndısine niçin verildiğini bil· davacının adını vererek. Sen fHE ELLERMAN LINES L TD. 

llııyordum, doğrusu.. demedin mi ki hakime hedi· " OPORTO ,, vapuru 15 
Günlerden bir gün, Afyon· d 

d ye gön erenin aleyhine karar ağustos 1936 LONDRA ve 
~:n dönerken Hasan dedeyi verecektir. işte netice böyle ANVERS'ten gelip yük boşal· 

nemen istasyonunda gör- 1 diiın· h l 'd. o dul Davayı bir kaz yüzün· tacvktır. 
liaıa' amma ne a ı 1 0

••• 
1 

den kazandım! "FLAMINIAN,, vapuru ağus· 
gözümün önünden git- j Vedi Fikret tos sonunda LIVERPOOL ve 

llıczl 
s· • SWENSEA' dan gelip yük bo-
ıze söylemeği unuttum 

lan Birinci sınıf mutahassıs şaltacaktır. 
'Yorum. Hasan dede, şiş· DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

~nca, kısa boyludur da! Dr. Demir Ali 
~I "SAMOS,, vapuru 23 ağus· 

e böyle bir bira fıçısını v ğf 
•ııdırırf .n.amçıo U tos 1936 bekleniyor. HAM. 

istasyonda gördüğüm gün . Ci it ve Tenasül hastalıklar BURG BREMEN ve AN-
tıldukça sıcak bir gündü; Hasan ı ve elektrik tedavisi VERS'ten gelip yük boşalta· 
d~de, elinde taşıdığı iri lzmir • Birinci beyler sokağı . caktır. 
b.ır kaz ile trene güç bela Elhamra sineması arkasında 
tıtcb·td· N b 1 ı ve tren de hemen o. : 55 
ltcket etti. Telefon: 3479 

1 ~ liasan dede, vagonun ka· 
~f:~'?dan içeriyi şöyle bir göz 
a 

1
'
1ne tabi tuttu. A ina b · risiı i 

rıyordu, şüphesizi. 

• 
1 Kirah~ Ev 

Beni ·· .. h 
Ilı gorunce, emen ya· 
i'ıı rn~ geldi, kendisini kanape 

' O '-. .~- .-: A • • •• 
Mücellit 

Ali Rıza 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
Ctıne şöyle bir attı: 

t 3 - Ooof .. Dedi. Ne kadar 
ıeak b·· ı 

Köprü tramvay durak ye
rinde 681 numaralı ev kira· 
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfur mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah
med' e müracaat. 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

fiş oy e.. Serde ihtiyarlık 
e ltıanlık var.. Ya bu kaz .. 
1 di; 0... Hasan dede .. De· 
u k:ı .. • Bu akşam sendeyim. Bu 

"(;l c . hct\a evız yutturcı rak l:esledin 
e~ ide!.. 
d dı~ C'!viz yutturarak besle-
rı diııı' .~oğru, fakat kazı ken

. •çın götürmüyorum. 

e ' Ya kimin için? 
~ ar......_ Bizim çiftlik komşusu ile 
l· ş·illlıızdan kara·kedi geçti 

lflld' • 
t· eıı ..... 1 kapılı, bacalı olduk. 

~tın m h k · · Rurı" u a ememızm son 
Rot;·:. Kazı hakime hediye 

e· hatıı;uyorum .. Malum ya .. Bizi 
jc ......._asın .. Lehimize hükmetsin! 

hiııi~d~e? .~:dim. Hakime le· 
bit h n hukum versin diye 
~ak ediye mi götürüyorsunuz? 
h~ .at azizim, sen kendini 

•il e k· hırs s 1 devirlerde mi sanı· 
lıh.ıt tın? Bu devirde hediye 
kiııı nıu hiç? Bu hediyeyi ha· 

6 ~Ybe:e~diğiniz anda davayı 
1'· ...._ ~ış sayılırsınız. 
jt• 

rı· 

İJ' 

...._ eme Allah aşkına? 
A. 1-Iakikati söylüyorum. 

~iıtı ~k hmir' e gelmiştik. Bi
iılas asan dede Basmahane 
...._>'~undan ayrılırken: 

~Yb emek ki mahkemeyi 
,'derim ha .. Dedi. 
, 1' abii ve muhkakl 

~d Doğru söylüyorsun ev· 
'• 

r. Diye k 
ra.~ilt re benden ayrıldı. 
~ııı i . Hasan dedenin kafası
tı• lu·Çınde mühim bir karar 

gu muhakkaktı. 

H~Und * *• 
ı.~ an bir hafta sonra 
lı~ · 11 dedeye rast geldim. 

11 olarak· >D . 
D,Yc avanız ne netice aldı?. 

sordu 

• • 
lzmir Emrazı sariye hastaha-

nesi b<ışhekimliğinden: 
Hastahanenin 936 mali yılına ait 8 aylık ihtiyacından mik· 

tar ve tahmini fiatlarile muvakkat teminatları aşağıda yazılı 

etler 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. istekliler 
şartnmeleri her gün hastahane başhekimliğinden alıp okuyabi
lirler. Eksiltme 1 Teşrinievvel 936 perşembe günü saat 11 de 
Tepecikte emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. Muvak· 
kat teminatlarını nakit veya kıymetli evrak olarak vere· 
ceklerin eksiltme gününe kadar vilayet veznesine yatırmaları 
lazımdır. 15 21 25 30 387 
Tahmin edilen miktar Muvakkat teminat Cinsi 

Fiatı Kilo Lira Kr. 
Lira 
1050 3000 
525 1500 

78 
39 

75 
38 

Koyun eti 
Kuzu 

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 eylemeJ...1e olup malları Avrupa'nın ayni tip ınensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

" • --: ......... • ·- • • ..... : .. : "il. • • . . . ~ .. 
. ~~ . 

• .. 1· J ... 
BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

•• 

Der Zee Türk A. Şirketinin 
& Co. Jialkapınar kumaş fabrikası 

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 liıP.1.ılarma yükliyecektir. 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız... elbiseler iç.in bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri "ANGORA,, vapuru 16 ey
lülde bekleniyor, HAMBURG 
BREMEN ve ANVERS'ten 
yük çıkaracaktır. Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 

"TINOS,, vapuru 24 eylülde H Al/ T. A. Ş. 
bekleniyor, 29 eylüle kadar M • v / • d' J • J F' AHR 
ANVERS 

11 
ROTTERDAM , 1 ımar .n.e?1a ettın ca aesınae n ı 

HAMBURG ve . BREMEN ıKANDEM/R Oğlu 
limanlarına yükliyecektir. ' # 

"SOFIA,, motöıü 6 ilkteş- eylülde NEVYORK DiREKT 1 • 
rine kadar ANVERS, ROT. 
rinde bekleniyor, 10 ilkteş- hareket edecektir. Doktor ı• 
TERDAM, HAMBURG ve DEN NORSKE MlDDEL- AJi AgaJı 

HAVSLINJE 
BREME~ limanlarına yükli- OSLO Çocuk Hastalıkları 1 
yecektir. mütehassısı 

"GERA,, motörü 15 ilk teş- "BANADORUS,, motörü 21 ikinci Beyler Sokağı No. 68 
eylülde bekleniyor, doğru Le • Telefon 3452 rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 

kadar, ANVERS, ROTTER- HAVRE, DÜNKE~K, DIEPPE lülde bekleniyor, BELGRAD, 
DAM, HAMBTRG ve BRE- ANVERS ve NORVEÇ liman- NOVISAD , BUDAPESTE , 
MEN limanlarına yükliye· larına yük alacaktır. 

cektir. "BOSPHORUS,, motörü 22 BRATISLAVA, VIY ANA ve 
LINZ için yük 'alacaktır. 

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 

ilkteşrinde bekleniyor, Le 
HA VRE, DIEPPE, DÜN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

ATlD NAVIGATION 
COMPANY 

HAYFA 
"ALISA,, motörü 14 eylüle 

doğru bekleniyor, BELGRAD. 
NOVISAD I BUDAPEST I 

BRA TISLAVA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGJ:OiSE 
"EXPRESS,, vapuru 10 ey- DE NAVIGATION DANU-

lülde bekleniyor, NEVYORK BIENNE MARITIM 
DiREKT yük alacaktır. BUDAPEST 

"EXAMINER,, vapuru 26 "DUNA,, motörü 18 ey-

------------~-------------------

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

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

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 

....._ M . 
-...... abkemeyi kazandık.. Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet /-v 

~tııı .. Şu halde benim tavsi· çeşitleri satar. "" 
~~1 U~erine hareket ettiniz, • -.. ı i ),' / --, 

Kurur 
~•diye etmediniz, de- - J ~'.' [.llfu"ra016_.cı~"~I 

~iir]• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek ol(lnlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Roma hükumeti yeni müşküller ortaya atıyor 

ltalya, Habeşistan'ın ilhakı tanınmadan,- Ak
deniz mes'elesi halledilmeden Lokar-

-Osmanh Tarihinde 
' ~ _,, 

Ciirid Hadiseleri 
.. - 30 -

Yusuf paşa, Venedik askerlerinin, 
Türk kahriımanlarile çarpışmağa ce· 

saret edemiyeceklerini anlamıştı . 
Esirlerin ikinci haberi de Yusuf paşa, Venedik'Iilerı0 

no konferansına iştirak etmiyecek mühim idi· Hanya;daki Vene- Türk kuvvetlerinin adaya çık· 
dik erkanı• arasında tam bir malarına harben muman:ısl ..... 

Goriere Pavano diyor ki: ltalya, kollektif emniyetin if /asından sonra, mıntakavi 
emniyet projesini kabule davet ediliyor. Biz bu projeye biganeyiz 

Roma, 20 (A.A) - Coviere Pavano diyor ki: mütenasip hiçbir şey talep etmeksizin vücude getirmek 

- ltalya ' nın Lokarno konferansına iştiraki şimdiki halde mecburiyetindedir. 
, . . . . . . ' . . Akdeniz mes' elesi, Habeşistan'ın fethi, bu fethin hukuki 

Habeşistan ın fethi hadısesmın vazettığı şekılde Akdenız 'h 'l"fl b ' lh f ·ıt • · Akd · · · • l ı · ı tı a arı ve ı assa ngı ere nın enız sıyasetı mes e e erı 
mes'elesinin halledilmesine tabidir. halledilmeden evvel lt~!ya yeni bir Lokarno konferansına 

Kollektif emniyet sisteminin iflasından sonra ltalya şimdi de nasıl iştirak edebir? 

mıntakavi emniyet projesini kabule davet ediliyor. Konferansı hazırlamak için diplomasinin yapacağı daha 
Italya, coğrafi bakımdan bu projeye biganedir. ftalya hali birçok şeyler vardır. 

hazırda kendi emniyetinin zimanları mukabilinde bunlarla Cenevre, 20 (AA) - lvon Delboş, lngiliz notasını almıştır. ----.,...-..------·· .... ------------
Komünist aleyhtarlığı Almanya yumuşuyor ------ -----~ Lizbonda nümayişler yapıldı. Hitler Ukranya ve s~~irya'yı i~t~~i>:or. 

• • muş Alman-Rus munasebatı ıyı ımış 
Belçıkada tedbırler alınıyor ~erlin 20. (A:':'>- B. N. D. ~kra.n~a, Ural ve ~i?i~ya_'yı 
Lizbon 20 (A.A) _ Opor· lerde komünistlerin, isyan aıansı, Hıt!er ın, Nuren~erg ıstedığı tarzında tefsırı~ı şıd: 

to'da büyük bir Komünist çıkarıp bütün resmi daireleri nutkunu guya Almanya nın detle pr.otesto ederek dıyor ~ı 
· l t k · · ı l d ki - Hıtler, ancak bolşevık 

aleyhtarı miting yapılmış ve ışga e me ıçın ıazır an 1 arı Terkos suyunu . 
. . . . meydana çıkmıştır. ve nasyonal sosyalıst ekono· 

buna ekserısı şımal eyaletlerı P . 2, (R d ) A T J l d. mi reı'imleri arasında bir mu-
0 arıs . a yo - me· ı aşae en ıye 

işçilerinden olmak üzere 20,00 l l · · .. d - kayese yapmak istemiştir. Dı'. e erın grevı, gun en gune • • 
kişi iştirak etmtştir. Verilen nu- . 1 kt d' M h l'fl ıçıyormuşuz ğer taraftan Nurenberg'te _ . . . .. .. genış eme e ır. u a ı er, 

tuklarda, Komunıstlığın bu tun hükumet aleyhine şiddetle ( Baştarafı 1 inci sahifede) söylenen bolşevik aleyhtarı 
dünyaya şamil olan tehlikesini hücum etmektedirler. Gazete· öğrenmişler ve zabıtayı haber· nutuklar, Almanya ile Sovyet-

dar etmişlerdir. ler b' l 'ğ' d k' 1 ve ispanya' da yaptığı tahri· ler, komünistlerin tahrikatın- ır 1 1 arasın a ı norma 
Vaki ihbar .üzerine zabıta - b d kl k batı tebarüz ettirmişlerdir. dan şikayet etmekte ve Fran- munase atta eğişi i yapan 

derhal faaliyete geçmiş ve h' b' f··ı· h k l h Brüksel, 21 (Radyo) - Bel- sanın dahili vaziyetini nazik ıç ır ıı ı are et er teza ür 
çika'nın birçok şehirlerinde görmektedirler. evvelki gün, Apostol'un Gaz- etmemiştir. 
komünistler aleyhine tertibat Dün, 3 bin amele, başba- hane karşısında kiraladığı ve /ngi/tere,· A/man-
almmıştır. (Monş), (Liyei) ve kan Leon Blum nezdine bir imalathane olarak kullandığı 
(Şarlorova) şehirlerinde kapa- hey'et göndermişler ve hüku- ahırda bir cürmü meşhud ter- ya'ya müstemleke 
tılan komünist kulüplerinde metin, komünistlerin tahrilca- tip etmiştir. Polis memurları 
taharriyat yapılmış ve birçok tına nihayet vermesini iste- içeri girdikleri zaman Apos· 

silahlar bulunmuştur. Bu şehir· mişlerdir. tol ve adamlarının, küçük taş 
-----------·--···~·----~~-----

Sonbahar at koşuları 
----~---~.__.-------~ 

.Koşuların ilk haftası çok 
heyecanlı geçti 

Sonbahar at yarışlarına dün 
başlandı. Havanın güzelliği, 
yüzlerce halkı koşu alanına 
toplamıştı. Bazı kimselerde 
yemeklerini alarak daha sa· 
bahtan, çamlığa gelmişler ve 
akşama kadar eğlenmişlerdir. 

ilk koşu, üç ve daha yukarı 
yaşta ve 936 yılında kazandığı 
ikramiyelerin yekunu bin lirayı 
geçmiyen lngiliz at ve kısrak
larına mahsustu.: Bu koşuyu 
Emir Salih'in Ônüsarı'sı ka
zandı. ikinci Kazbedalyd, üçün· 
cü Barçdır . . 

Yerli yarım kan lngiliz at 

rına mahsus olan bu yarışta 

Akif'in Tomro'su birinci, Be
kar'ı ikinci geldi. · Solvator 
üçüncü oldu. 

Hendikap koşusunda Alem
dar birincit Bozkurt ikinci, 
Semiramis üçünü oldular. 
--~~~----------~ 

Şild maçları 

Altay ve İzmirspor 
takımları galip 
Şild maçJ.arına dün d e de

vam edilmiştir. Cumartesi gü

nü revanş maçında Buca ta· 
kımını mağlup eden Egespor 

Halk sahasında Altay ile kar· 

şılaşmış ve 5·2 mağlUp ol-
muştur. 

izmrispor·Göztepe arasında 
yapılan maç ta, 2-1 lzmirspo
run galibiyetile neticelenmiştir. 

delen şişelerine terkos suyunu 

doldurm~akta olduklarını. gör· 

müşler ve k~ııdilerini yakala· 
mışlardır. 

Ahırda yüzlerce küçük şişe 

damacana ve taşdelen suyu 

etiketleri bulunmuştur. Sahte· 

kar adliyeye teslim edilmiştir. 

Hakkında takibat yapılacaktır. 

lzmir ikinci 
ğundan: 

Bir borçtan 

icra memurlu-

dolayı tahtı 

hacze alınıp paraya çevrilmesi 

onaylanan 1043 kilo çckiı· 

deksiz üzümün birinci artır· 

ması 22/9/936 salı günü saat 

15 le borsada satılacaktır. Mal 

birinci artırmada % 75 şini 

bulmadığı takdirde ikinci ar

tır01ası 1/10/936 perşembe 

gününü saat 11 de icra kılı

nacağından talip olanları yüz

de iki buçuk dellaliye alıcıya 

ait olmak üzere mahallinde 

memuruna 
olunur. 

müracaatları · ilan 

ve kısraklarına mahsus olan 
2400 metre mesafeli ikinci 
koşuda Mustafa'nm Leyla'sı 
birinci, Memduh'un Tilki'si 
ikinci geldi. Yarışta yanlışlık 
olduğu için koşu tekrar etti
rildi ve gene ayni atlar ka· 
zandılar. 

Üçüncü koşuda Emir Sa· 
lih'in Necib'i birinci, Mustafa
nın Güriz'i ikinci, Mahmud'un 
Neyrük'i tçüncü oldular. 

, ................................ 1 .. , 

DARÜLBEDA Yl 
ŞEHİR TİYATROSU 

Dördüncü koşu , yemiş ko· 
şusu idi. Üç ve daha yukarı 
yaştaki lngiliz at ve kısrakla-

1 111111 
Bu akşam son defa 

'" 1 

vermiyor 
( Baştara/ı 2inci sahifede) 
miyetinden şüphe etmeğe baş· 
lamışlardır . 

Binnetice, Hitler sür'atle 
harekete geçmediği takdirde 
diğer devletler Almanya da· 
hil olmaksızın kendi aralarında 
bir misak imzalıyacaklardır. 

Ayni gazetenin yazdığına 
göre, lngiltere hükumeti Ka· 

nada dominyonu hakkında 

endişeye düşmüştür. 

Kanada' daki dahili hareket· 

lerin mahiyetine dair süratle 

rapor vermesi için valii umu

mi Lord Tuvidsmuire'e haber 
gönderilmiştir. 

İngiltere kabinesini meşgul 
eden başlıca meseleler Kana
da 'nın bazı maddeler üzerinde 
İngiltere ile alış veriş edeceği 
yerde Sovyet ve Fransız mal· 
larının piyasada damping yap
masına müsaade ederek Ot
tava ticaret anlaşmasını ihlal 
etmesidir. 

Meselenin en mühim ciheti 
şudur: Kanadının Kebek ha· 
valisinde nesil itibarile F ran
sız olan ve Fransızca konu
şan ahalisi, dominyondan ay· 
rılarak serbes bir devlet kur
mak istemektedirler. 

lngiltere hükumetini meş· 
gut eden bir üçüncü miihim 
nokta da, başlıca Kanada 
devlet ricalinin ileride lngil
tere bir harbe girdiği zaman 
Kanadının asker gönderme
mesi yolundaki kanaatleridir. 

ittifak ve ittihad olmakla be· etmiyeceklerini anladı. BunıJll 
raber, hepsi de zevk ve se· için Rumeli Bcylerbeyi'si Ji•· 
faya dalmışlardı. san paşanın Rumeli askerlerilt· 

Hanya'yı idare eden Vene- d vt 
k Yeniçeri kethudası Mura 

dik reisleri Hanya'nın pe ı 
meşhur bağ ve bahçelerinde, Samsuncu başı lbrahim ağa.~; 
hususi köşklerde z.ev1~ ve sa· rın da Yeniçerilerle HanY8

} 

fayı adet edinmişlerdi. muhasara etmelerini emretti· 
Yusuf paşa, Sikelye'li esir· (Devamı var) 

!erden aldığı bu malumattan --.-f 
çok istifade etmiş ve ilk za· Lehlerin nı· 
ferini bu haberlere göre yap
tığı plan sayesinde kazan

mıştır. 

Donanma, Cuma günü ak
şam üzeri Girid adasmın bir 
sahiline bir miktar asker çıka· 
rarak birkaç göyü vurdu; Elde 

edilen birkaç Venedikli'nin Yusuf 
paşa önünde başları vuruldu. 
Cumartesi sabahı, Kıhçburnu 
denilen Kapo Spada'yı dola
.şan donanma, Hanya'ya 18 
mil mesafede bulunan Ayato· 
dori körfezine girdi . 

Yusuf paşa, bu çok müsait 
körfezimiz sahillerine askerle· 
rini döktü. Donanmanın mühim 
kısmı körfeze demirlediler. 

Adanın en mühim bir yeri 
olan Hanya civarına böyle 
yüzlerce gemiden mürekkep 
ve kuvvetli donanmanın demir 
atması fevkalade bir hadise 
demekti. Bu donanmadan sa
hile çıkarılan asker ve mü· 
himmat ve ağırlık ta Girid 
adası için fevkalade bir ma· 
hiyeti haiz idi. Buna rağmen, 
Girid adasında henüz bir 
telaş, bir hazırlık veya bir 
taarruz yoktu! 

lzmir Biıinci .icra memurlu-
ğundan: 479 

İzmir sulh hukuk mahkeme
sinden: 

lzmirde Ahmet ağa mahal
lesinde Urgancılar sokağında 
3 no. kayıtlı ve üç bin beş 
yüz lira bulunan mağazanın 

20/10/936 salı günü saat 15 
de İzmir sulh hukuk mahke-
mesi salonunda satışı yapıla
caktır. Bu artırmada tahmin 
olunan bedelin % 75 nisbe
tinde bedel verildiği surette 
müşterisine ihale edilecek aksi 
halde satış 15 gün daha uza-
tılarak ikinci artırması 6/111936 
cuma günü saat 15 de yine 
dairemizde yapılacaktı/ Gayri 
menkul üzerinde hak tale
binde bulunanl~r ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte 20 
gün içinde dairemize müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi halde 
haklarında tapu sicilli malum 
olmadıkca paylaşmadan hariç 
kalacaklardır. Şartname 30/9/ 
936 tarihinden itibaren herke-
sin görebilmesi için açıkta ve 
gayri menkulün evsafıda şart· 

manlara ce· 
vahı 

' 
Bir gönüllü serıJiS' 

ihdas edildi 
po· 

Varşova, 20 (A.A) - . 
lonya' da gönüllü iş scrvisin

111 

ihdası, doğrudan doğrt11' 
Almanya'da askerlik müdde

tinin uzatılmasına bir cevııP 
teşkil eder. ..0 

Çünkü Polonya. as'<erlik rıııı 
detinin iki veya üç sene ols: 
rak tasbit edilmesini isterııe 
mektedir. --·······--Tien Çin'de 

H 

Orf i idare i/{lfl 
edildi 

Çirı· 
Tiençin, 20 (A.A) - ., 

liler tarafından Hafket'te b~ 
japon polisinin öldürülrJl~ııı 
neticesinde Tiençin' de müb• l· 
Çin - Japon konuşmaları ~
maktadır. Hafket'te gerek l~· 
pon mıntakasında gerek fil 
tün şehirde örfi idare 1 8 

edilmiştir. ./. 

lzmir' de birinci kordofl~ 
ltalyan konsoloshanesi yanıfl 

'1'tll 
268 No. da oturmakta ı bili 
halen ikametgahları meç f· 
bulunan Enise ve Betül tar' 

}arına : anı· 
lzmir' de Çekmeciler ç r 

sında Cevahirci zade biradf 
ler şirketinin rehnin pa~'·ıe 
çevrilmesine dair aleyhıfl' jf 
açılan icra takibinde Iı~e 
Türkiye palamutçular şirki~~ 
ait hisse senetlerinin 11(~ 1'•f 
tarihinde yapılan takdır& det 
met muamelesinde 1647 ~ li~ 
hisse senedile 3 müe.ss~ 
hisse senedinin beherinın bİ' 

rindeki kıymetinin dörU\di' 
rine nisbetinde kıymet ta1'difl 
edildiği ve bu yapılan ta le'' 
kıymeti muhtevi zabıt "8.~111~ 
sını okumak üzere işbu ~ 8 f 
tarihi seşrinden itibaren °.ç ııı· 
zarfında müracaat etmenııpı.I 
zumu icra ve iflas kanun;.1',ıı 
103 üncü maddesine tev 

1 

ilan olunur. A 

Danimarka 
Kralicesi Beri in' de , 

Berlin, 21 (Radyo) - Da· 
nimarka kraliçesr. dün buraya 
gelmiş ve Hitler namın Yon 
Bolov tarafından karşılan· 

ınıştır. 

1 
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olarak ( Elhamra 
sinemasında) 
[DELi DOLU] 

Yarın akşam veda temsili 
ı İlk dafa olarak/MIRNAV/ operetleri 

Bundan başka henüz rüşeym 
halinde olan bir faşist partisi 
de Kanadada başgöstermiş

tir. 

namede yazılıdır. Müzayedeye 
iştirak etmek istiyenler kıymeti 
muhammenenin % 7, 5 nisbe
tinde pey akçası veya milli 
bir banka teminatı getirmeleri 
lazımdır. Gayri menkulün vergi 
vesair kanuni mükellefiyetleri 
satıcıya ve % 2,5 dellaliye ve 
ferağ harçları alıcıya ait olup 
ihale bedeli defaten ve peşi· 
nen verilecektir. ihaleyi mü
teakip müşteri ihale bedelini 
tamamen vermediği veya ve-

remediği takdirde gay~id:;ıe 
kul tekrar 15 gün mu . 11;ııe artırmaya konulup ta~d' 
ihalesi yapılacak ve f~' 
tahakkuk edecek ihale ki'' 
hiçbir hükme hacet .kalrıı~uf 
zın. vecibesini ifa etnııyen 1,ıl~ 
terıden alınacaktır. O.aha d-'' 
pıaliimat almak istiyenler dof 
remizin 936/1011 sayılı . t6 
yasına müracaat etmeler• ,_ . İngiliz hükumetini bu iş te 

ayrıca meşgul etmektedir. zumu ilan olunur. 

il 

s 


