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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

.._8dres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~<>ne ~arılan: Seneli~i 700, ahı aylı~ı 400 kuruş 

Ueı;mi ilanlar için: l\laarif cemiyeti iliinat 
hiirosuna müracaat edilmelidir. 

1~ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~sıld~;uyer: (ANADOLU)M;ib;i~ 

lJLlJ~AL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Moskova'da 
İkinci maçda da 3--1 ye· 

nildik. Güreşde 4-3 galibiz. 

~~~~~~--"-~~~~~~~~- -~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Salı - 22 Eylül 1936 Fiati (100) Para .....____Yıl : 3 - No : 806 Telefon: 2776 

lngilteı~e'detı Harp Gemileri Alacağız 
tondra' da~ donanmamız~n sf:~iiFf:a,!:zi~e ' 1 k Şubatta ev/ene-

tak vi y esi görüşü ece Nevyor~e~7idyo ) -
b ·· Lorcl Çurçil'in kızı Mis (Sara 

OOgazların techiz Ve tahkimi için de lngiltere Çurçil), bugün Alman bandı-
ralı ve (Bremen) adlı bir 

ile bir anlaşma yapacağ1m1z .. sÖyleniyor vapurla buraya gelmiştir. Mis 
Sara Çurçil, meşhur artist 
(Oliver) le evlenip evlenmiye
ceği hakkında gazeteciler 
tarafından vaki suale cevap 
vermemiştir. Maahaza, düğü
nün, Şubatta Şikago' da ola

F'ransız gazeteleri, Türk-Fransız ananevi dostluğundan bahis 
İle, Türkiye, Karadeniz'le Süveyş arasında beynelmilel duru

mun hakiki. bir mihveridir, diyorlar 
lstanbul 22 (Hususi muha

ri~.İmizden) - Başvekil ismet 
%nü'nün Londıa'ya yapacağı 

seyahata, ltah a matbuatı bü
Yük ehcmmiy~t atfetmektedir. 
I lta1yan gazetelerinin yazdık· 
arına göre, Başvckilimizin ri-
setindeki heyette, askeri mü
tahassıslar da bulunacaklar· 
ll\ış. 

1\ ~eyetimiz, Lon<lra' da, Ça
. a kate bo1-azmı \ tahkimi 
l . ~ 
"Çın harp malzemesi alacak 
e tnali meseleleri de görüşe· 

Cektir. 

Gene ltalyan gazetelerinin 
~erdikleri haberlerde, Londra

ll donanmamızın takviyesi 
lllese\esi de mevzuu bahsola
~k ve lngilterc' den birkaç 

1 .. 

parça gemi alınacaktır.~ :::=-
Fransız gazeteleri, Rüştü 

Aras'la Fransa hariciye nazırı 
lvon Delboş arasındaki müla
kattan bahsile Türkiye'nin 
Karadeniz'le Süveyş kanalı 

arasında beynelmilel durumun 
hakiki bir mihveri olduğunu 
yazmakta ve Türkiye'nin, İn
giltere ile olduğu gibi, Fransa 
ile de ananevi dostluğu var· 
dır demektedirler. 

cağı söyleniyor. ---------
Yalanmış 

Japon - Alman itti
fakı mevcut değilmiş 

' Tokyo 22 (Radyo)- Japonya 
Hariciye Nezareti, Rusya'ya 
hücum için Almanya'nın, Ja
ponya'ya bir ittifak teklif et
tiği hakkındaki şayialan tek
zip eylemiştir. -----------Hitlerciler Roma'da 

Roma, 22 ( Radyo ) - Bu 
gün, Hitlercilerden dörtyüz 
kişilik bir kafile gelmiş ve 
Roma'nm muhtelif yerlerini 
ziyaret etmiştir. 

---------ıııııııİI-·· ........ ----------
Çin-Japon 

Üz;k ş;;kta harp 
başlıyor 

. l 0 kyo 22 (Radyo) Bah-
tıye 1 
d 

nazırı, maratordan, Çin-
ek· 
.. 

1 Japon kıtaatına takviye 
Ronderm k .. d . . . .h 

1 
e · musaa esını ıstı -

&q et · · mıştır. 

" kÇin • Japon mürasebatı 
l'.l g ... d 

crgın ir. Nankin hüku· 

:-ı·l"~· ·=·· , 

tııtt Japon askerleri 
tı~, tcisi Şankay-Şek, ordula· 
1ı, ~Ctj Ç k d0

". k . d ~k e me ıgı ta ·tır e 

~~tı ~arkta yeni bir Çin· Ja

~'tı l arbının başlaması muh· 
~ dir. 

~Qb-.............··~---~ 
eş imparatorice· 
a· ' la 1 londra' da 

~ tıdr 2 ~ f irtı a 2 (Radyo) - Ha· 
~ oi'ratoriçesi, Folkestona 
j, ~uş ve oradan Lon

aıarelcet etmiştir. 

ispanya ihtilalinden Avrupa harbı mı doğacak 

ltalya'nın Mayorka adasına asker çı
karması, Paris'te heyecan uyandırdı -Eski başvekil Salazara kurşuna dizilecek. Malaga civarında 

kanlı muharebeler oluyor Madrid'de siperler kazılıyor 
Paris, 22 (Radyo) - Hü

kumete mensup harp gemile
rinden 3 torpito ile iki tor· 
pito muhribi, ilıtilalci!cre tes· 
lim olmak üzere tersanelerden 
kaçmışlardır. 

Paris, 22 (Radyo) - Ame
rika'nın (Malaga) daki konso-

1 

losu, konsoloshaneyi k:tpatmış 
ve Cebelüttarık'a kaçmıştır. 
(Malaga) daki vaziyet tehlıke· 
lidir. 

Cenevre 22 (Radyo) - Is· 
panya ihtilalcilerinin teşkil 
ettikleri hükumet, Uluslar sos
yetesine iki murahhas gön· 
dermiştir. Bunlar muhtelif de
legasyonlarile temaslarda bu
lunwaktadırlar. 

Paris, 22 (Radyo) - Mad
rid hükumeti, Rusya' dan iki 
yüz tayyarenin lspanya'ya 
geçtiğini ve bunlardan ellisinin 
hükumet cephesinde ,kullanıl
dığını yalanlamaktadır. 

Paris, 22 (Radyo) - ispan
ya eski başvekillerinden Sa
lazara, asilerle muhaberede 
bulunduğu için, hususi mah· 
kemece idama mahkum ol· 
muştur. Salazara, bugün kur· 
şuna dizilecektir. 

Roma 22 (Radyo)- ispanya 
asilerile hükumet taraftarları 
arasında Bilbao, Satander ve 
Malaga civarlarında kanlı mu· 
harebeler olmaktadır. Asilerin 
eline birçok köyler ieçtiğinden 

• 
Sokaklarında siperter kazılan Atladrid'den bir manzara 
Satander limanı ile şehri, hü· heyecan uyandırmıştır. 
kumet kuvvetlerinin elinden Bu hadisenin beynelmilel 
al nmak üzredir. Asilerin Go· vaziyette değişiklikler husule 
adamars muharebesinde tut· getirmesinden endişe edilmek· 
tukları esirler, hükumet cep- tedir. 
hesinin gayet çürük olduğunu Adanın diktatörü olan İtal-
ve Madrid şehrinde, askerlik yan Rosini, dün gece Musso· 
yapmak istiyenlerin nümayişle· lini' den yeni talimat istemiştir. 

rine karşı gelmek üzre hüku- Paris 22 (Radyo) - Kar-
metçe şiddetli tedbirler alın· taca ve Malaga muhacirleri 
dığım, yollarda mitralyözler Alman ajansı muhabirine şun-
konduğnnu ve bütün gıda ları anlatmışlardır. 

maddelerinin müsadere edil- - Alyaseta şehri ısyan 

diğini, kaçmak istiyen siyasal· edince beş şehrin kızıl kuv· 
ların, Marksistler tarafından vetleri buraya gönderilmiş ve 
menedildiklerini ve emvalin 4 bin kişi tarafından altı gün-
Madrid' de çok tehlikeli oldu- lük mücadeleden sonra zap-
ğunu söyliyorlar. tedilmiştir. 

lstanbul 22 ( Hususi ) - İhtilalcılardan biri, bir ağaca 
İtalyanların Mayorka adasına çivilenmiştir. Bir kamyonda, 
asker çıkarmaları, Fransa' da (Devamı 4 üncü salai/ede) 

U. S. assamblesi dün toplandı 

Murahhasların sel8hiyet
lerini tetkik için bir 

komisyon seçildi -·-· Necaşi'nin gelmesi, Cenevre'de heyecan 

-
uyandırdı. Dünkü toplantıda İtalya 

,.delegasyonul: bulunmadı 

Uluslar sosyetesi assomblesi içtimaı 

Cenevre, 21 (Radyo) - Teknik encümenlere, tam 
Uluslar sosyetesi asamblesi bir müzakere ve tetkik fırsatı 
bu sabah saat 10,SOde 17inci vermek te esas vazifelerimiz· 
içtimaını yapmıştır. dendir. Teknik komitelerin 

Yeni bina henüz bitmemiş mesaisine ve ince tetkiklerine 

olduğundan asamble, eski sa- istinaden verilen hükümler, ta-
londa toplanmıştır. Asamble biidir ki daha esaslı olmakta· 
toplantısına, reis seçilinceye dır. 

kadar Şili murahhası M. Vi- Sosyete, bu esaslar dahi· 
konas riyaset etmiştir. linde sulhun muhafazası için 
Habeş murahhasları, asam- her çareye baş vurmakta ve 

bledeki mevkilerini almış bu-
lunuyorlardı; ftalyan'larm yeri çalışmaktadır .. [ şiddetli alkış-
ise boştu. M. Vikonas, celseyi lar l demiştir. 
açtıktan sonra kısa bir söylev M. Vikonas, nutkunun so-
vermiş ve demiştir ki: nunda, Uluslar sosyetesi nez· 

- Uluslar sosyetesinin en dindeki mümessillerin salahi-
başlı vazifelerinden birisi, te- yet ve vaziyetlerinin tetkiki 
ferruattan kaçmak ve esaslarla için bir komisyon teşkilini 
meşgul olmaktır. (Deuamı 4 üncü sahifede) 

C (Ulusal Birlik) e Göre ) 

ispanya' daki kanlı macera 
Siyasi ve içtimai kanaatlar, ar.cak memleketin bünyesini bes· 

liyen birer kuvvet halinde kaldıkça hürmet görürler. Eğer bu 
kar.a1tlar, kendi kendini sokup intihar eden bir akrebin ze· 
hir'eri gibi, cemiyetin varlığını tahrip etmeğe kalkışırlarsa hür· 
met! değil, boğulmağa layıktırlar. Bahtiyarlık o cemiyettedir 
ki, mılli, içtimai ve siyasi davalarında tam bir ittihad temin 
edebilmiştir . 

lspanya'ya bakınız; gelen haberler ~1e korkunç, ne kanlı ve 
ne fecidir?. 

içtimai akide namı altında, aynı kanın nesli, aynı milletin 
çocukları biribirine girmiş bulunuyor. 

Süfli, zalim bir ihtiras halini alan bu fırkacılı davası, ~imdi 
ispanyayı bir mezbahaya çevirmiş, bütün insanlık kaidelerini 
çiğnemeğe başlamıştır. 
Kadın, çoluk çocuk, hasta, ihtiyar olanlara dokunmamak la· 

zımdır. Halbuki orada çocuklar doğranıyor, kadınlar kesiliyor, 
hastalar berhava ediliyor. ispanyanın tarihi eserleri bombalar 
ile yıkılmaktadır. Hiçbir milli endişe, hiçbir insanlık kayğısı, 
bu kan köpürüp çağlıyan fırkacılık kavgasının önüne geçemi· 
yor. Bu, bir milletin medeniyetine, siyasi terbiyesinin yüksekliğine 
mi delalet eder?. 

Haşa ı. 
Medeniyet ve terbiye, hiçbir zaman bir cemiyetin adalet 

ve kanunlarının tepesine çıkarak memleketi kana boğmak için 
izin vermiyor. Fikirlerin ihtilafında da bir hudut vardır. Hür
riyet, yedi başlı bir ejderha değildir ve herşeyden evvel, milli 
birlik, en büyük milli kuvvet ve fazilettir. 

• • • 
Biz ne bahtiyarız aziz kariler 1.. 

Memleket tam bir sükun içindedir. Ayrımız, gayrımız yok· 
tur. Kuvvetimizi, işimizi, ancak bu şartlar içinde buluyoruz. 
Ne açlar ihtilali, ne de şövenler zorbdlığı var. 
Bunun içindir ki, dünyanın takdir ettiği bir devlet, bir millet 

olmuşuzdur. • * 



~ahife 2 (Ulusal Birlik) 

<:ani Dokto:-1 r Tari::z~~la~arip ~J 
.. -Sefaletin inleyen pençesinde ihtiyar Yazan: ~laka Kemmerich 

bir kadının korkunc maceraları Rahibeler 
' • - 12- • 

- Dik.. Dedi bu uğursuz 
yerden kaçalım.. Ve sür'atli 
adımlarla dehlizin rnedhaline 
doğru yürüdü. 

-6 -

Roberle karşı 
karşıya 

Madam Lamp, kocasının 
tecrübelerinden birkaçını bi
liyordu. Bunlardan birisi Dik 
idi. ikincisi ne olduğu ve ne· 
reye gittiği belli olmıyan es
rarengiz surette kaybolan ih
tiyar idi. Bu ihtiyarın gizli 
mahzende demir kafes içinde 
bir aslan gibi homurdanan 
ve mütemadiyen: 

- Et.. Eti. Diye bağıran 
mahluk şekline girdiğini anla
makta tereddüd göstermedi. 

Kocası, hayati kudreti bit
miş insanları bir şeyler yapı
yor; bir müddet daha yaşata
biliyor, kuvvetlendiriyor de· 
mekti. Fakat insanı acaip, 
acınacak veya korkunç bir 
hayvan yapıyordu! Dik, bir 
insandan ziyade hayvana yak
laştırılmış, fakat şuuru, vic
danlı ve munis garip bir 
mahluk olmuştu. 24 saat ömrü 
kalan ihtiyarda, vakıa yaşı· 
yordu; fakat iyice hayvanlaştı

rılmış sade bir iki kelime 
teleffuz kabiliyeti kalmış, sert 
hiddetli ve korkunç bir hay
van olmuştu. 

Yarahbi.. Profesörün nıe· 
todu ne kadar makus bir sa
hada ve ne kadar mühim 
muvaffakiyet gösteriyordu. Fa
kat bundan beşeriyetin kredi 
veya ictimai şekilde istifadesi 
hiç yok demekti! 

Madam Lamp gizli medhal 
kapatarak kocasının dairesin
den çıktığı zaman Rober Mar
siyale tesadüf etti. 

Kimbilir? Bu zavallı ve 
güzel genç, nt: acayip, ne 
korkunç bir mahluk olacaktı? 

Madam Lamp: 
- M. Rober, dedi. Sizinle 

azıcık konuşmak isterim. 
Fakat bu sırada merdiveu· 

den ayak sesleri duyuldu, hiç 
şiiphesiz gelen profasör An
toni Lamp idi. Madam, şu 

anda kocasının yüzünü gör
mek bile istemedi. Ve asabi 
bir halle, derin bir heyecan 
içinde genci odasına aldı. 

Ve, ona Dik'i göstererek: 

- Bakınız, dedi. Bu aca· 
yip mahlukun kim olduğunu 
biliyorsunuz? Bu, kocamın 

tecrübelerinin zavallı bir ese· 
ridir. Bu mahluk ta bir vakit
ler sizin ve benim gibi insan 
idi. Kocam guya bizden mu-
kemmel bir insan tipi elde 
etmek için bu insanı bu hale 
koymuştur. 

Rober, hayret ve korku ile 
Dik'i tetkik etti. Dik te sanki: 

- Bu uğursuz profesör ol
masaydı bende senin gibi 
mevzun ve mütenasip bir in
san kalacaktım!. Der gibi 
Rober'e baktı! 

Bu vaziyet Rober' de ciddi 

bir endişe uyandırdı; acaba, 

kendisine de bir akibet mi 

mukadderdi?. Fakat ne olursa 

olsun gördüğü büyük bir iyi

lik ve buna karşı verilmiş bir 

vadı vardı. Bunun için meta

net ve cesaretle: 

- Madam! Dedi. Hakkım

daki teveccüh ve iyiliklerinize 

teşekkür ederim. Fakat zev-

cenıze verilmiş bir sözüm 

vardır. Ben bu sözü tutaca

ğım.. Benim için sözümden 

dönmek imkanı artık yoktur! 

Zavavallı kadın, kocasının 

bu yeni cinayetine mani ol
mak yaptığı bu son teşeb
büsüd de iflasını görünce, 
Dik'e: 

- Dik, dedi. Müsyüyü 
gizli mahzene götürünüz. Biraz 
da orasını görsün! 

Dik'in, genci kolundan tu
tarak çekmeğe başladığı sıra· 
da, ve tam gizli kapının ya
nında ~arşılarında profesör 
Lamp'ı gördüler. Her üçü de 
hayretle dondular, kaJdılar. 

Profesör ciddi ve tethitkar 
bir bakışla Dik'i savdı; fırtı
nadan bu kadar sık bir bakış 
ile kurtulduğuna memnun ka· 
lan zavallı mahluk, dört ayak
la koşarak profesörün daire· 
sinden uzaklaştı; 

Doktor sükunetini muhafaza 
ederek Rober Marsiyale: 

- Sizi rahatsız ettim. Ben 
her şeyi ha11rlanmış sanıyor· 
dum. Fakat heniiz bazı nok
sanlar görüyorum. Bunun için 
bugünlük validenizin yanına 
dönmekte serbestsiniz! Dedi. 

( Arkası var) -lzmir'in heyecanla beklediği 

Kluski Sirki 
GELDi 

Kültürpurk'ta oyunlarına başladı 
SEANSLAR: 

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

1433 senesinde Zürich be-
lediyesi zabıtai ahlakiy~si sar
hoşluk aleyhinde bir tedbir 
almış ve buna sebep olarak 
ta halkın ve bunlar arasında 
bilhassa "başrahibe kadının" 
geceleri sarhoş olup sokak
larda envai türlü rezalet yap
tığını zikretmiştir. 

* • • 
Zürich papazlarının ahlak 

seviyesi öyle bir hale geldi 
ki 1487 de belediye meclisi 
baştan çıkarma davalarına pa
pazların bakmasını menderek 
bu işi dünyevi mahkemelere 
havale etmeğe mecbur kaldı. 

* • • 
Chronik adlı bir kitabın sa-

hibi Baron Zimmern rahibe 
manastırlarının çok kere umum· 
hane halini aldıklarını zikre
der. Bilhassa 16 ıncı asırda 
bu hal pek taammüm etmişti. 
Mesela lstrazburg' da bir gece 
bir manastra yıldırım çarpınca 
halk yangını söndürmek için 
cebren i<;eri girmiş ve tasviri 
imkansız bir rezalet manzara
sile karşılaşmıştır. 

* * • 
Bu yangın baskınında bir-

çok rahibelerin yatağında 
genç erkekler bulunmuştur. 

Tahkikat bunların birkaç ta· 
neden" ibaret olmadığını gös
termiştir. Bunlar manastırın 

.. Piçler penceresi" ne bırakıl· 
mış çocuklardı. (O zamanlar 
çocuk öldürmenin önüne geç· 
mek için manastırlarda böyle 
bir pencere vardı gayrimeşru 
çocuklar oraya bırakılır rahi
beler tarafından büyütülürdü.) 
Bu çocuklar erkeklik yaşına 
gelinceye kadar orada bes· 
lenmiş ve sonra ekmeklerini 
haketmek için ihtiyar, pis ko
kulu dişsiz rahibelerin heves
lerine alet edilmişlerdir. 

* • • 
Yukarda ismi geçen baron 

Zimmernin yazdığına göre ra
hibeler yalnız fuhuşla kan· 

mazlar, manstın ziyarete ge
len kadınları da baştan çıka· 
rıp vasıtalık yaparlarm1ş. 

' ·----Karadenizde 
59,4 kilometrelik 

bir yüzüş 
V. Kuznetsov ve M. Rei

zen isminde iki Sovyct spor
cusu, Karadenizin Kafkasya 
sahili boyunca uzun müddet 
yüzme rekoru tesis etmişlerdir. 

• Moskova beden t>erbiyesi 
enstitüsü talebesinden V. Kuz
netsov, crawl sistemile 28 saat 
35 dakika durmadan yüzmüş 
ve 59 kilometre 400 metre 
katetmi~tir. Leningrad liman 
idaresi mühendislerinden M. 
Reizen ise T urdgen sistem ile 
28 saat 40 dakika suda kala· 
rak yüzl'T)Üş ve bu müddet 
f Devamı 4 üncü sahifede J 

Zayi 
lzmirde tüccardan ' Elya 

üzerine Ortaklarda otu-
rran bay Sunullah Karasuna 
tarafından emrime keşid.e et
tiği 15 eylül .936 vadeli bir 
kıta ve 125 liralık poliçeyi bir 
ay evvel zayi ettiğimden hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Germencik nahiyesi Ortak· 
lar köyünden hacı Süleyman 

&in Hi 

Azerbaycan cumhuri
yetinde faaliyet ·-·-Bakuda' ki petrol endüstrisi cihazları 
tamamen değiştirilmiştir 

Moskova (T.A) - Sovyet
ler birliği' nin yeni Anayasası 
mucibince federe cümhuriyet 
vaziyetine yükseltilmiş bulunan 
Acerbaycan Sovyet Sosyalist 
cümhuriyeti, lran hududunda 
86 bin kilometre murabbaı 
büyüklüğünde bir arazi üze· 
rinde kaindir. 2 milyon 891 
bin nüfusun yüzde 62 si Kaf
kasyalı Türk, yüzde 12 si 
Ermeni, vüzde 10 u Rus, ge
ri kalan kısım muhtelif ırk
lardandır. 

1917 lnkilabından evvel 
Acerbaycan geri kalmış bir 
ziraat memleketinden başka 
birşey değildi. Yerli ahalinin 
ise hiçbir siyasi hakkı yoktu. 
Meşhur petrol kuyuları hariç, 
memlekette endüstri namına 
birşeyler mevcut değildi. 

Kiralık Ev 
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. 

lzmir Biıinci icra memurlu-
ğundan: 479 

lzmir' de birinci kordonda 

Italyan konsoloshanesi yanında 

268 No. da oturmakta iken 
halen ikametgahları meçhul 
bulunan Enise ve Betül taraf
larına : 

lzmir'de Çekmeciler çarşı
sında Cevahirci zade birader
ler şirketinin rehnin paraya 
çevrilmesine dair aleyhinize 
açılan icra takibinde lzmir 
Türkiye palamutçular şirketine 
ait hisse senetlerinin 11/8/936 
tarihinde yapılan takdiri kıy· 
met muamelesinde 1647 adet 
hisse senedile 3 müessislik 

hisse senedinin beherinin üze· 
rindeki kıymetinin dörtte bi
rine nisbetinde kıymet takdir 
edildiği ve bu yapılan takdiri 
kıymeti muhtevi zabıt varaka· 
smı okumak üzere işbu ilanın 
tarihi scşrinden itibaren üç gün• 
zarfında müracaat etmeniz lü
zumu icra ve iflas kanununun 
103- üncü maddesine tevfikan 
ilan olunur . 

lzmir ikinci Hukuk mahke
mesinden : 

lzmir' de lkiçe.şmelik'te çirkin 
sokağında 24 No. lu hanede 

oturan Avram ktzı Roza tara· 
fmdan birinci Asınahmescit'tc 
7 No. 4u hanede 'Oturur terzi 
Moiz Şaki aleyhine açtığı ne
sep davasının muhakemesi sı· 
rasındai müddeialeyh Moiz 
Şaki'nin gösterdiği bu evden 
çıkıp nereye gittiği bilineme
diği cihetle kendisine tebligat 
yapılamadığından tebligatın 
ilanen yapılmasına ve muha
kemenin 9/10/936 Cuma günü 
saat 9 a bırakılmasına ve dava 
arzuhalının bir suretinde mah
keme divanhanesine asılmasına 
karar verilmiş olduğundan 
müddeialeyhin o günde ve sa
atta lzmir ikinci Hukuk mah
kemesinde hazır bulunması 
veya bir vekil göndermesi aksi 
takdirde hakkında gıyap ka
rarı ittihaz edileceğinden hu
kuk usul muhakemeleri kanu
nunun tebligat faslına tevfikan 
tebliğ makamma kaim olmak 

1917 denberi Azerbaycan'ın 
milli ekonomisi kuvvetli ham
lelerle inkişafa başlamıştır. Bir 
kerre Azerbaycan cumhuriyeti 
bugün Sovyet petrolünün ya
rısını vermektediri memleketin 
bu tabii zenginliğinden hak
kıle istifade için son on yıl 
içinde Baku' daki petrol en
düstrisi cihazı tamamen de
ğiştirilmiş olduğu gibi aynca 
yeni petrol mıntakaları da 
keşfedilmiş ve işletilmeğe baş
lanmıştır. Bu petrol endüstrisi 
yanında petrol çıkarmağa ya-

{ Devamı 4 üncü sahifede J 

Fratelli Sper· 
co Vapur Acen

tası 
ROY AL 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, 
VARNA 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 S bi
rinciteşrine kadar ANVERS, 

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

KUMPANYASI 
11 BIRKALAND" motörü 14 

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

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

FINSKA ANGF ARSTYGE 
KUMPANYASI 

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

SERViCE MARITIME ROU
MAlN KUMPANYASI 

"ALBA JULIA .. vapuru 23 
eylülde gelip 25 eylüle kadar 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve ALGER için mal yükliye· 
cektir. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMP. ,NY ASI 

11SARMACJA" motörü 28 
eylülde ~dip doğru ANVERS, 
DANTZIG ve GDYNIA li
manları için yük alacaktır 

ilandaki hareket tarihlerile 
avlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 

ikinci Kordonda Tahmil 

22 Eylül 936 

Kemalpaşa icra memurlu· 
ğundan: 

Armutluda Ali Fehmi karısı 
Fitnete müteselsilen borçlu 
Armutludan kasap Ahmet ve 
oğlu Mehmet karısı .Gülsürrı 
hakkında rehinin paraya çev· 
rilmesi böyle yapılan takip 
neticesinde: Borçlulardan Gül· 
sumun 1500 liraya birinci 
derece ve birinci sırada ipotek 
gösterdiği Armutlunun taştepe 
mevkiinde şarkan yol garbeo 
Hüseyin oğlu Osman şimalefl 
Şerife cenuben Gülsüm tarla· 
sile mahdut Temmuz 931 ta· 
rih ve 33 numaralı tapu sene· 
dile mutasarrıf bulunduğu 800 
lira muhammen kıymetli tah· 
minen 4 dönüm çekirdeksiı 
bağile ayni mevkide şarkafl 
tariki am garben Hasan oğltJ 
Osman bağı şimalen Hasarı 

tarlası cenuben koca Ahmet 
Ali oğlu Mustafadan Kadı 
oğlu Hafız Ahmette geçen 
tarla ile mahdut temmuz 931 
tarihli 31 numaralı tapu sene' 
dile mutasarrıf bulunduğu 800 
lira muhammen kıymetli tah· 
minen dört dönümlü bağı ve 
yine mezbure Gülsümün Alafl 
kıran mevkiinde şarkan odıt 
başı kerimesi Fatma, garbefl 
Sarı oğlu Mehmet şimalerı 
Kadı oğlu Mehmet Ali centl· 
ben Ahmet hoca bağlarile 
mahdut 22 zeytin bir yemiş; 
bir armut ağacı, ve çekirdek: 
siz üzüm çubuklarile havı 
tahminen 9 dönüm ve 9()() 
lira muhammen kıymetli ve 
bu borç için ikinci derecede 
ipotek bağı satılmak üıer.e 
müzayedeye konulmuştur. Bı· 
rinci satış 22/10/936 tarihine 
müsadif perşembe günü sa~t 
onbirde Kemalpaşa icra daı· 
resinde yapılacaktır. Bu satıştıt 
teklif edilecek en son bedeli 
muhammen kıymetinin yüıd~ 
yetmiş beşini bulduğu ve ikin~1 

derecede ipotek olan bağ bı· 
rinci derecede teminatı olduğtl 
6500 lirayı geçtiği takdird.e 
ihale edileccktır. Böyle bır 
bedel elde edilmediği tak: 
dirde müşterinin salahiyet! 
baki kalmak şartile artırıll~ 
geri bırakılır. Ve ikinci defak' 
satışlara yapılır. ikinci artır· 
ması 6/11/936 müsadif cuıll' 
günü ayni saatta yapıla~aktır~ 
Bu artırmada teklif edıJece 

·oil1 bedeli muhammen kıymetı 
1 

yine yüzde yetmiş beşini bıJ ~ 
madığı ve imtiyazlı ala~ 

d' oe miktarını geçmPdiği tak ır ci· 
2280 numaralı kanun ınu 
bince satış düşürülerek b~~ 
beş sene müddetle ta~51!e 
bağlanır. Dellaliye resJll1 , 

ihaleye müteallik pul I", 
' .. . . 1 P ,r 

raıarı muştcrıye aıt o u fi 

tırmaya iştirak için muharnrfle • 
k t .. .. d di bll 

ıyme e gore yuz e ye •" 
çuk kıymetinde teminat alcvbi' 
veya sağlam ve kıymetli. 
banka mektubu ibraz ~d~I~ 
leridir. Almak istiyenlerın '~er' 
vakıtlarında Kemalpaşa 111" 
dairesinde hazır bulun~' pıl 
ve fazla izahat istiyenlerııı 111 
günden itibaren açık bulu~eri 
şartnamenin tetkik eyJeıneb'~ 
ve mülklerde bigüna 9ıı· 
ve alacak iddiasında bulu~çr' 
larm 20 gün zarfııı~a ;,fi' 
dairesine müracaatla i~ırah,ıde 
nın bildirilmeleri aksı b'~ 
tapuda müseccel olmıY811 tlf' 
ve alacak sahiplerinin p•>'.ı;ıı 

., 1 
madan hariç tutulacagı 

olunur. 
6

/Z'J'. 
Dosya numarası~ 

FRATELLI SPERCO ~e~ 
sına müracaat edilmesı 

olunur. 
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ır a er, ı i e a et . k A L• •t d ... re ası ımı e W.F. H. Van 
~ ~~reketlerinde garabet gör- lık bir kış gecesinde, gece vapur acentası 
~ i1ıırnüz adamlar, emin ol· yarısına kadar yakın bir za· 

Der Zee 
& Co. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jfalkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

«ıa ıd k" h Pasport yolcu salonu kar-
}UJc ır. ı ayatlarında en bü- manda kapımın acı, acı çalın· 
d· facıalar gören kimseler- masile karyolamdan fırladım şısında Lekol Riz binasında 
~it; böylelerine gülmekten böyle karanlık, hatta şeytan· no. 168 Tel. 2443 
~ade acımaJıdır. ların bile inlerinden çı~ama· Not: Vurut tarihleri ve va· 
B· "'* • dıklan bir gecede, her canlı purların isimleri üzerine deği-

0 ıt vakitler Karşıyaka'da, mahlukun soğuktan sinip sus- şikliklerden mesuliyet kabul 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ARTA,, vapuru halen lima-

nımızda olup 9 eylüle kadar 
ANVERS, DİREKT, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

~b~anzade civarında eski tuğu bir sırada, kapıma ge- edilmez. 
ld ıtle Aziz bey isminde bir len kimdi? THE ELLERMAN LINES L TD. 
~ aın vardı, bu zatın hal ve Kapıya koştum, heyecanla: .. O PORTO " vapuru 15 

BREMEN limanlarına yükli
yecektir. 

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

Sağlam 
Zarit 

~eketi herkesten başka. her- - Kim o ? Diye sordum. 
~i·e garip ~görünecek şekilde Kapıyı çalan bizim mahal- ağustos 1936 LONDRA ve 
~ herkesle görüşmez, gö- lenin bekçi babası idi: ANVERS'ten gelip yük boşal-
lohsb . bile birdenbire sözü, - Aç efendi, aç.. Benim.. tacvktır. 
d etı keser, kalkar ve gi- Bekçi baba .. Cevabı beni tes- "FLAMINIAN" vapuru ağus-
trd' 

&Oyı 1
•• Bazı kendi kendine kin etti. Kapıyı açtım, bekçi tos sonunda LIVERPOOL ve 

~ cnır ve bilhassa bazı ke- baba, elinde kalın, ucu demirli SWENSEA' dan gelip yük bo-
'1 ~leri ne söyler ne de ya- sopasile, siyah muşammasından şaltacaktır. 
H~ a söylenmesine müsaade sular sızdığı halde taşlığa gir- DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"'lllez . d" d ı:- ı ı. i ve : 23 ı:.vJ· • "SAMOS,, vapuru ağus-
~kl 1 veya bekarını idi; ço- - Bay - dedi- Aziz bey çok 
~b~rı v~rmıydı? Bu hususta hasta imiş. sizi yanına çağın- tos 1936 bekleniyor. HAM-
~i b~ kımsenin en küçük yor.. dedi . BURG BREMEN ve AN-

tB ılgisi yoktu! - Aziz bey? Acaba bu da VERS'ten gelip yük boşalta-
\iiıı~~ adama deli denilemezdi. kinı? demekten kendimi ala- caktır. 
bn· u • Ne kadar olduğu madım; cihan yıkılsa, dağlar 
İdqııırniyen - servetini kendisi pamuklar gibi yerinden atılsa 
,~ te eder ve bu idare husu- fevkalade bulmazdım. Fakat 
rjt~~a ınuvaffakiyette göste- mahut Aziz beyin beni, has-

81· talığı hasebile evine geceyarısı 
İdi? u adam kimdi ve nereli davet edebileceğine hiçbir su· 
~Ilı Bu cihetten de fazla ma- retle ihtimal veremezdim. Bu· 
ao at olmamakla beraber, nun içindir ki birdenbire beni 
Va~llalı olduğunu biliyorduk. çağıran Aziz beyin kim oldu· 
teı;1z. nereden ve ne vakit ğunu anlıyamadım. 

l\1~1ni bilen yoktu. - Canım.. Bilmiyecck ne 
'nd Zız bey, ilk gördüğüm var? Komşu, meraklı Aziz 
tıı 1 an İtibaren nazarı dikkatı- bey·· . 

.. 
·Mücellit 

Ali Rıza 
,,. Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
~p ~de.lbetti; tetkike değer bir Bekçi babanın bu sözleri üze
li~i 1 ı. İlk zamanlarda deli· rine hakikati anladım ve bila 
~~c hükmettim. Fakat bir tereddüt bu davete icabete ka
A~ısbe v~ tetkikler karşısında rar verdim. Ne olursa olsun, 
~ıı eyın aklında hiçbir nok- bu adam insanların boynuna Kamçıoğf u 
Ve: olınadığına hükmettim! sarılan bir deli bile olsaJ ehem Cilt ve Tenasül hastalıklar 

'da' Şu halde, dedim. Bu 
L llıın .. d - l~k Q~ rnaı.ısın e mut a a 
bcık"k ve gizli bir hadise, 

miyeti yoktu. Belki bende bu 
sayede şimdiye kadar bir türlü 
halledemedığim esrarın halline 
muvaffak olabilecektim. 

t1e elektrik tedat1isi 
lzmir - Birinci beyler sokağı -
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

"TINOS,, vapuru 24 eylülde H Al/ T. A. Ş. 
bekleniyor, 29 eylüle kadar M. v l tt · cadJesı·n Je FAHRı 
ANVERS ' ROTTERDAM ' 1 ımar n.e?1a e ın uı aı 
HAMBURG ve BREMEN ıKANDEMJR Oğlu 
limanlarına yükliyecektir. '--------mm ____________ ,, 

"SOFIA,, motÜıü 6 ilkteş- eylülde NEVYORK DiREKT ı--:ı~..----

rine kadar ANVERS, ROT-
rinde bekleniyor, ıo ilkteş- hareket edecektir. Doktor •ı -

, TERDAM, HAMBURG ve DEN NORSKE MIDDEL- Ali Agah 
HAVSLINJE 

BREMEN limanlarına yükli- Çocuk Hastalıkları 1 
OSLO yecektir. mütehassısı 

"GERA,, motörü 15 ilk teş- "BANADORUS,, motörü 21 ikinci Beyler Sokağı No. 68 
l ld b ki · d L Telefon 3452 

rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine ey Ü e e enıyor, oğru c ----------• 
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, ViYANA 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, 
ROTTERDAMveHAMBURG 
limanlanna yükliyecektir. 

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

ATID NAVIGATION 
COMPANY 

HAYFA 
11ALISA" motörü 14 eylüle 

doğru bekleniyor, BELGRAD. 
NOVISAD , BUDAPEST , 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 

AMERiKAN EXPORT LINES LINZ için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

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

NA ve LINZ için yük ala
caktır. ' 

l' 
1 ~e bir cinayet vardır! 

de et ikatımı bu esas üzerin· 
bt/?.tı~; fakat hayır!.. Aziz 
tderrı· ıçbır cinayeti irtikap 
d~y 1Yecek derecede yüksek 
& &ulu i h' ı· b" 

Evvela tabancamı cebime 
koydum. Sonra muşambamı 
giyerek Aziz beyin nezdin git • NEVYORK S. A. ROY AL HONGROISE 

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

Utij : nce ıs ı ır zattı. 

~· rı cıhan cani olabilir,fakat 
ıı b 
A..ı- ey olamazdı!. 

~~ h~~ b.ey karşımda karışık 
~ ııı k edılınez bir muamma 
~~!~lan bir türlü çıkmayor
bttsızt hal beni cidden sa-

&u andırıyordu. 
~Ctıj a?~rnın sırrını öğrenmek 
d~ tn ıçın yenilmez bir arzu, Ve 
~ b· maalesef erişilmesi 

&i ır gaye olul 
~bit Zamanlar servetinin me
~ılcc~e. bazı çirkinlikler ola· 
t()jda nı düşündüm, bu 
dıııı. n aradım ve tara-
~~t'~, hayır.... Aziz heye 
~ ~~ da ölen babasından 
'tı~ı (10r .. } • 
·~ b· u emıyecek kadar bü

ır · C) b lllıras kalmıştı. 

dttil .. ~de? çatlamak birşey 
nu u zat kimdi? 
f tııu~atın etrafını serah ke
Qu amma ve sır ne idi? 

~~il llıerak yalnız hen de 
~t\i;ot~Utün muhitte hüküm 
~ it\ u. Sanki Aziz bey de 

~Ot erakın .,.... . b·ı· t llıu • • umumı ıgını ı ı-

~% şdRıbı, hepimizden uzak 
r u. 

~ t2ı •*• 
~~ u~~7n~anın haliindcn ar

rıı b' nu tamamile kesti-
t~ it 

tı ~ağdsırada, karlı yağmu· 
ığı sog" uk ve karan· .. 

tim . 
Kapıyı küçük fakat sevimli 

bir kız çocuğu açtı ve beni 
hastanın yanına götürdü; haki
kat 1 Aziz bey hasta idi. Te
miz bir karyolaya bitap bir 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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 

•• 
BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

çeşitleri satar. 

"EXPRESS" vapuru 10 ey- DE NAVIGATION DANU-
lülde bekleniyor, NEVYORK BIENNE MARITIM 
DiREKT yük alacaktır. BUDAPEST Birinci Kordon,Iefoon No. 

"EXAMINER,, vapuru 26 "DUNA" motörü 18 ey- No. 2007 - 2008 

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

Kurur 
(&ircı~ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



• 
lngiltere'nin maksadı, FransaYı yalnız bırakmakmış! 

Futbolda gene 
3 -1 yenildik ------

Güreşlerde 4-3 galibiz, es 
ltalya - Avusturya - Macaristan kont eransına 

manya da iştirak etmek istiyor 
Almanya, bütün Avrupa için mühim bir teklifte bulunacak

Al- de de berabere kaldık 
Moskova, 21 (Hususi) - mızı harekete getirmişti. ~ 

mış. Alman hariciye nazırı Macar naibi ile ava çıktı 
Viyana, 22 (Radyo) - hal- ziyafet verilmiş ve bu ziyafc- uluslar sosyetesindeki eski 1 

ya ile Avusturya ve Macaris- te, Almanya'nın Budapeşte mevkiini ihraz etmedikçe, in- 1 

tan arasında burada toplana- sefiri Makenzen de iştirak ey· giltere'nin Lokarno mes'elesi 
cak olan konferansa Alman- lemiştir. hakkındaki notasına cevap 
ya'nın da iştirak etmek Roma, 21 (Radyo) _ Jur· vermiyecektir. 

istediği ve bütün Avrupa için nal D'ltalya gazetesi yazdığı Budapeşte, 22 (Radyo) -
mühim bir teklifte bulunacağı Almanya propaganda nazırı 
söyleniyor. son bir makalede, lngiltere· doktor Göbels, bolşevik teh-

Budapeşte 22 JRadyo) - nin, beşler konferansını top· likcsinin önüne geçmek üzere 
Almanya hariciye nazırı Yon lamak için acele etttiğini ve bütün Avrupa devletlerinin 
Noraht, dün Macaristan kral- bu konferanstan maksadının, bir blok tesis etmeleri lazım 
lık naibi amiral Horti tarafın- Fransa'yı yalnız bırakmak ol- geldiğini söylemiştir. 
dan kabul edilmiş ve kahve- duğunu kaydeylemektedir. Doktor Göbels, dün Gene-
altı yaptıktan sonra Horti ile Londra, 21 ( Radyo ) - ral Metaksas'la görüşmüştür. 

asarıatika tetkikatı için Atina
ya geldiğini beyan eylemiştir. 

lstanbul, 22 ( Hususi ) -

Almanya'nın Viyana sefiri 

Fon Papen'in üç gündenberi 
Romanya' da bulunduğu haberi, 

Fransa siyasal mahafilinde 

hayret uyandırmıştır. 

Fon Papen'in bu seyahatı-

nın gizli tutulmuş olması, 

Romanya'nın Almanya'ya te
mayül ettiğine bir delil adde
dilmektedir. 

birlikte ava gitmiştir. Roma'dan alınan son haber- Atina'da on gün kalacak olan Papen, Bükreş'te Romen 
Yon Noraht şerefine bir lere göre, ltalya hükumeti, doktor Göbels, gazetecilere başvekili ile de görüşmüştür. 

Loid corç diyor~;: lngiltere hava kuv-
Almanya, Rusya ıle daha vetlerini artır111or 

10 yıl çarpışarnaz ~ 
Yeniden 26 t ayyare fırkası 

teşkil edilmiştir 
------Alman ordusu hududlarda muvaffakı-

yetle çarpışacak kabiliyette değilmiş 
Londra 22 (Radyo) - Nevs tabii olarak Memel'i, Dançinği 

Chronicle gazetesinin bir mu- istiyor. Çünkü Hul nasıl bir 
habirine geçenlerde M. Hitlere İngiliz şehri ise bu şehirler de 
yapmış olduğu ziyaret hakkın- birer Alman şehridir. 
da beyanatta bulunan M. Loid lngiltere Almanya'ya sual 
Corç demiştir ki ; listesi göndermemeliydi. Çünkü 

- ' Almanya, Avrupanın her böyle bir sualnameyi, Alman

hangi bir mıntakasına taarruz yadan daha iyi müsellah ·o1an 
etmek niyetinde değildir. M. Fransa ve ltalya'ya gönder-
Hitler, memleketi taarruz için medik. 
değil, müdafaa için teslih et- Londra, 22 ( Radyo ) -
mektedir. Kanaatim şudur ki: Vrad Pric Deyli Meyi gazete-
Almanya ile Sovyet Rusya ara- sindeki bir makalesinde lngil
sında daha on sene harp ola- tere'nin Almanya ile anlaşma-
maz. Alman ordusu müthiş dığı takdirde bir Avrupa harbı 
müdafaa techizatına maliktir. çıkacağım, bugün Bolşevizmin 
Fakat bu ordu hudutlarda mu- lngiltere için Almanya'dan 
vaff akıyetle çarpışacak kabili- daha vı:him olduğunu yaz-
yette değildir. M. Hitler gayet maktadır. 

-------------~~···..-.~~~----~-

Belçikada komunistlerin 
faaliyeti artıyor 

--ııa-·-
Bir silah fabrikası meyiana çıkarıldı. 

Parlamento ictimaa çağırıldı 
Brüksel, 21 ( Radyo ) - çika parlamentosu, başbakan 

Belç!ka zabıtası, komünistler M. Vanzeland'ın gösterdiği 

tarafından tesis edilmiş olan lüzum üzerine Teşrinievvelin 
bir silah fabrikasını meydana on beşinde fcvknladc bir top-
çıkarmıştır. Bu husustaki talı - lantıya çağrılacak ve ycnı as-
kikat, gizli tutulmaktadır. kerlik kanununu müzakere 

Brüksel 22 (Radyo) - Bt l edecektir. 
----------..--~ ... ___. ______ _ 

Polonya'da müstemleke istiyecek 
Varşova, 22 ( Radyo ) - Polonya hükumeti, müstemleke 

istemeğe karar vermiştir. Bu müstemlekelere fazla nüfus yer
leştirilecektir. Polonya'nın, Almanya'dan son~a bu kararını 
tatbik edeceği söyleniyor. 

~---~ ................... ~--~~-~-

Titülesko 
Gittikce f enalas-' ~ 

maktadır 
Paris 22 (Radyo)- Senmoris

ten haber verildiğine göre, 
sabık Romanya Hariciye Na
zırı Titüleskonun sıhhi vaziyeti 
gittikçe fenalaşmaktadır. Dok
torlar, hastanın ,akıbetinden 

endişe ediyorlar. M. Titülesko 
ıon derece zaiflamış bulunu
yor. 

Troçki 
Barselon'da otu. 

racak 
Paris, 22 (Radyo) - Hen

day' dan haber verildiğine 
göre, Barselon hükumeti, şim
di Norvcç'te bulunan Troçki'ye 
ikamet için mezuniyet ver
miştir. 

Troçki'nin pek yakında 

Barselon'a geleceği bildiril· 
mektedir. 

Londra, 22 (Radyo) - fn- kül etmiştir. Bu fırkaların on 
giltere'nin yeni hava programı, sekizi bombardıman ve müte
tatbik sahasında ilerlemekte- hakisi de keşif fırkasıdır. 
dir. Bu programa göre, yeni- Yeni tayyare teşkilatına dokuz 
den 26 tayyare fırkası teşek- . yüz tayyare zabiti alınmıştır. 

-~~-----·--·~·~-~.-.--~-~~-
Uluslar sosyetesi Ankara' da 

(Başta rafı 1 inci sahi/ede) " • 
teklif etmiş ve 9 kişilik bir ıkı ·defa zelzele oldu 
komisyon seçilmiştir. Ankara 21 (A.A) - Bugün 

İntihabat, Habeş delegasyo- şehrimizde biri 13,42 de 30 
nunun talebi üzerine reyi hafi saniye süren şiddetli, diğeri 
ile yapılmış ve neticede; 47 14,24 te 15 saniye süren şa-
reyle M. Eden ve M. Litvinof, kuli.,iki yer sarsıntısı olmuştur. 
46 reyle lvon Delbos, 41 Jnfİ)ak 
reyle Rüştü Aras ve M. Poli-

tis, Hollanda murahhası Lin
burg ve İsveç murahhası se
çilmişlerdir. 

Bundc:.n sonra M. Vikonas 
tekrar söz almış ve içtima sa
atini akşam üzeri bildireceğini 
söylemiştir. Celse kapanırken 
lskaodinavya murahhası söz 
almışlar ve aralarından lsveç 
murahhasının komisyon azası 
olarak seçilmesine teşekkür 
ettikten sonra: 

- İskandinavya devletle
rinin Habeş mes'elesindeki 
noktainazarı malumdur.,, 

Demişlerdir. 

Bundan sonra celseye nihayet 
Vt!rilmiştir. Asamble içtimaını 
müteakip Devletler murahhas
l?[nnın salahiyetlerini tetkike 
memur 9 kişilik komisyon der
hal toplanmış ve saat beşe 
kadar müzakereler de bulun· 
muştur. 

Neticede, Asambleye veril· 
mck üzere bir rapor hazır
lanmış ve bu raporu M. 
Politis tanzim eylemiştir. Ko
mitenin, Habeş delegelerinin 
vaziyeti hakkında ikinci bir 
rapor vereceği söylenmektedir. 
Uluslar sosyetesi Asamblesi 
akşam ikinci toplantısını yap
mış ve asamble reisliğine Ar
iantin murahhası M. Goradra
lamas' ı seçmişÜr. 

lstanbul 22 {Hususi)- Ha
beş imparatorunun birdenbire 
Cenevre'ye gelmesi, diplomasi 

Roma 22 (Radyo) - Savon
daki amonyak fabrikasında 
bir infilak vukubulmuş, birkac 
kişi ölmüştür . 

ispanya ihtilali 
/ Baştaraf ı 1 inci sahifede J 

öldürülen ihtilalcıların kesilmiş 
olan elleri teşhir edilmiştir. 
Kızıllar, 140 deniz subayı ile 
ordu ve polisten ., 00 subayın 
el ve ayaklarını demir telle 
bağladıkfan sonra denize at· 
mışlardır. 

Madrid sokaklarında siperler 
kazılmakta; evler istihkam ha
line kalbedilmektedir. 

mahafilde heyecan uyandır· 
mıştır.: 

Necaşi, assamblenin bugünkü 
toplantısında bir nutuk irad 
edecekti~. 

Devletler murahhaslarını tet
kika memur komisyon, Habeş 
murahhaslarının assamble içti
mama alınmaması hakkında 
bir karar verirse, İtalyan de
legasyonu Baron Aloizi'nin ri
yasetinde assamble içtimaına 
gelecektir . 

Cenevre, 21 ( Radyo ) -
Devletler delegelerinin sela
hiyet evrakm1 tetkik etmeğe 
memur olan komite, kırk dört 
delegenin evrakim kabul et
memiştir. Habeş delegelerinin 
selahiyctnameleri, ikinci ve 
başlı başına bir mes'ele te
lakki edildiğinden ayrıca tet· 
kik olunacaktır. 

Halkevleri futbol takımı Di- aralık •sağdan indik, fu• 
namo stadında ikinci maçını çok güzel bir vuruşla şahaıı' 
Moskova takımı ile yaptı. Ha- bir gol attı ve;;yüzbin kişi ti 
va az rüzgarlı ve güneşli idi . rafından alkışlandı. t 
Seyircilerin adedi 100 bini Birinci haftaym 2 - 1 plB 

geçiyordu. Saat 16,30 da lubiyetimizle bitti. ılt 
evvela Türk takımı arkasından İkinci devrede takımıınııJ 

değişiklik yapıldı. Fikret, _,.ti. 
da Sovyet takımı sahaya çık- w 

tılar, alkışlandılar. istiklal ve İ~~:~~mDas7ıa~~~a y=~ıi:~ı.g Si' 
enternasyonal marşları çalındı. iki fırsat kaçırdık. Rus k.ı; 
Türk takımı şöyle idi. sini sıkıştırmakla iken, .t"' 

Cihad, Faruk, Hüsnü, Fikret, birdenbire ortalara geld1 ~, 
Reşat, Reşad, Danyal Şeref, Sovyet forları ilerliyerek üç" 
Fuad, Sayid, Necdet. cü gollerini attılar. ·~ 

Sovyetler, birinci haftayımın • Bundan sonra gene bı ~ 
12 inci dakikasında sağ içleri- fırsatlar kaçırdık. iki se~b dl 
nin sıkı bir şütu ile ilk gol· vuruş ve üç kornerden istıf•3.ı 
lerini, 15 inci dakikada da edemedik. Maç 18,20 de 
solaçıklarının ayağı ile ikinci mağlubiyetimizle bitti. _J. 

gollerini yaptılar. Güreşlerde 4- 3 galip g•İ 
Bu iki gol, takımımızın neş· dik. Eskrimde berabere ~· 

esini kaçırmamış, oyuncuları- dık. 

--. ---------- ~d Karadenizde Azerbaycan canı 
( Baştarafı 2 inci sahifede) riyetinde f aaliyel) 
zarfında 56 kılometre mesafe ( Baştarafı 2inci sahi!ed~ 
katetmiştir. rayan aletler için de fabrık• de 

Bu sporcular yüzüş esna- yapılmış ve tasfiyehaneler 

sında sudan çıkmamak bir vücuda getirilmiştir. pv.er 
yere tutunmamak şartile yalnız Son yıllar zarfında 1r 

baycan'da pamuk, ipek •. ın:~ 
et suyu ve kahve İçmişlerdir. sucat fabrıkalan ile kını}' ~ 

Müsabakanın ikinci günü, ve gıdai endüstri müessese1j, 
kuvvetli bir fırtına sebebinden de yaratılmıştır. 1934 yı!.1~. 
hakemler yarışı durdurmuşlar Azerbaycan'ın büyük enduS f1 

sinde çalışan işçilerin nıiktld·'· 
ve iki harikulade yüzücüyü, b r ... 

100 ine varmış bulunuY0 .. 1tu' 
protestolarına rağmen motör

bota almışlardır. Yarışta ha-

zır bulunan doktorlar, sudan 

çıktıktan sonra, sporcuları 

muayene etmişler ve nabızla
rının tabii surette atmakta 
olduğunu tesbit eylemişlerdir. 

--- · ·---
Yunan Kralı 

Ay sonunda Atinaya 
dönecek 

Paris 22 (Radyo)- Atina' dan 
haber veriliyor: Korfo adasına 
gitmiş olan Yunan Başbakanı 
general Metaksas, Kralla gö
rüştlikten sonra Atinaya dön
müştür. Yunan Kralı ikinci 
Yorgi'uin bu ayın 29 unda 
Atina'ya döneceği ve donan
ma manevralarını takip ede
ceği söyleniyor. 

itizar 
Yazımızın çokluğu do!ayı

sile ( Girid Hadiseleri ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okuyuculanmızdan özür 
dileriz. 

Zayi şahadetname 
Kırşehir Orta mektebinden 

almış olduğum şahadetname
mi kaybettim yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yok
tur. lzmir: ikinci muhabe· 

re Alayı 6 tabur 4 
bölükte Mehmet Tah-

sin Kırşehir 

Azerbaycan, pamuk kU be' 
rüne gayet müsaittir ve Oı tle' 
kistan ile beraber ŞoV)'~ J 
birliğinin ikinci pamuk istı~it· 
maha1lini teşkil eylenıekt~d' 
inkılaptan sonra bu mı~t 1~ 
büyük sulama ameliyesı Y'~~ 
miş ve bu işe pamukçulU ~,. 
inki~afı bakımından nıu"' y 
kiyetle devam olunmuşturİ 1,rı 
zamanlarda işlemeğe baş 1 et' 
muazzam hidroelektrik ~ ~ 
kezleri, memleket endüstr!~si~ 
lazım gelen elektrik enerJ1tııf· 
bol bol vermekte bulunınıJ~ııd• 

Azerbaycan kolkhozları er" 
panıuktan başka, kauçuk ""' 
nebatlar da yetiştirilmekte ~ 
köylü dutçuluk, şarapçıl.I' ol· 
çiçekçilik ile de meşgul 
maktadır. . bal' 

Zengin kışlalara malık kO' 
lunanan bu memleket~c r01 
yunculuk ta büyük bır 
oynamaktadır. . . ço~ 

Fvvdce kültür sevıyes\9'.JA 
geri o!a.1 Azerbaycan' da 'f'P 
te halkın yüzde 88 i o~" tşıı 
yazma bilmekteydi; inkılaP 1 i 
önce ise bu miktar yüzde 

geçmemekte idi. .. .3 bili 
Azerbaycan' da bugun kteP' 

mektep vardır ve bu uıe o"1'' 
lerde 500 bin çocuk 
maktadır. d•~1 

Knltür işleri h~kk•Aıer 
ikinci beş yıllık planı ,?' 
baycan'da tek okuyup Yatı>'' 
bilmiyen . kimsenin kalıll bal' 

sım istihdaf etmekte ":u~ 
gün bu hede~~-~:t:~dir~ 
adımlarla iler~ . 

lzmir vakıflar direktörlil" 
ğünden: o" 

Ali reis vakfına ait Taslı çeşme mesçidindeki ~alıl:~/9j6 
beş gün müddetle müzayedeye konmuştur. ihalesi 7 rıliP' 
Çarşamba günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır·. yol' 
lerin depozito par.ıılarilt mahallinde müteşekkil kom•• 
müracaatları ilan olunur. 22 27 2 7 
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