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İngiliz bahriye nazırı dedi ki: Ingiltere'ye ih- Arsıulusal fuar dün 
lngilte~e_a_k-de_n_i-zden hiç- racat başla- gece kapandı 

yınca 

zaman bir vazgeçemez 
Malta takviye edile-ce-ktir. iki deniz üssü daha 
yapılacakt ~. Beyanat mühimdir ve Ro· 

ma'da derin b·r tesir yapmıştır. 

Bazı malların f iat. 
ları yükseldi 

İstanbul, 22 (Hususi muha
birimizden) - Türkiye - f ngil
tere anlaşmasına göre lngiliz
lerin memleketimizden muh
telif mallar satın almağa baş
lamaları üzerine ihracat mal
larımızdan bir kısmının fiatı Londra 23 (Radyo) - Sir 

Samuel Hoar, Akdenizde yap
tığı seyahat hakkında uzun 
bevanalta bulunarak demiş
tir ki: 

- Ingiltere, hiçbir zaman 
Akdenizden vaz geçemez, 
Malta' da ki iissübahrimizden 
Vaz geçeceğimize dair olan 
Şayialar asılsızdır. Biz, bilakis 
Malta'yı takviy~yc mecburuz. 
Burası, esasen hiç kimse için 
tehlike teşkil edemez. Malta 
a~ası, lngiltere için bir ge
çıttir. 

İtalya matbuatının. Akde
niz' de yeni bir siyaset için 
tertibat aldığımız hakkındaki 
neşriyatına gelince, bu hazılar 
fan~amen asılsız ve yersizdir, 
ngıltcre, Akdeniz devletlerile 
raima dost geçinmek ister. 
ngiltere' den geçen korkma
trıalıdır. Zira bizim siyasamız 
değişmez. 

Bir /ngiliz gemısı 
Kıbrıs adasındn elverişli 

bir liman olmadığı için orada 
ıyı bir liman yapacağız. Bu 
da, bize aid bir iştir. Şimdi
ye kadar Kıbrıs adasına 
ehemmiyet vermemiştik. Fakat 

bundan sonra adanın inkişa
fını istediğimizden faaliyete 
geçmek zaruretindeyiz. 

Sir Samud Hoar'ın bu be
yanatı, Avrupa' da ve bilhassa 
Roma' da derin akisler yap
mıştır. 

Londra, 23 (Radyo) - Sir 
Samuel Hoar, Akdeniz seya
hatından dönmüştür. Gaze.te
lerin yazdıklarına göre, Sir 
Samuel Hoar. Malta, Kıbns, 

Cebelüttarık ve Hayfa üssü
bahrilerini teftiş etmiş ve 
buraların, takviyesi lüzumunu 
göstermiştir. 

f ngiltere hükumeti, Süvcyş 
kanalını ve Musul petrollarım 
himaye için Akdeniz'de yeni
den iki üssübahri tesis ede
cektir. Bunlardan biri, isken
deriye' de olacak ve ikincisinin 
yeri bilahare tayin oluna
caktır. 

yükselmeğe başlamıştır. 
Bu ticaret muahedesi, ihra

cat mahsullerimizin fiatlerini 
lehimize olarak yükseltecektir. ------Bulgar gazetecileri 

İstanbul' da 
İstanbul, 22 (Hususi muha

birimizden) - Bulgar matbua
tına mensub 20 kişiden mü
rekkeb bir heyet Sofya' dan 
lstanbul' a gelmiştir. Bugün İs
tanbul matbuat cemiyetini zi
yaret etmişlerdir. Cemiyette iki 
taraf da samimi müsahabelerde 
bulunmuşlar ve iki milJet ve 
devletin dostlukları hakkında 
nutuklar söylemişlerdir. ---.-··---Kostantin'in ke

mikleri 

------~~~ ........ M~~t-t-+~• ..... ~--~---

Atina, 22 (Radyo) - Kral 
Kostantin'in ve kraliçe Olga 
ve Sofiya'nın kemikleri Floran
sa' dan Atina'ya Teşrinisaninin 
ortalarında getirilecektir. Bu 
münasebetle kral, veliahd prens 
Pavlo ve bütün hanedan er
kanı Atina'ya gelecek ve ce
naze merasiminde hazır bulu
nacaklardır. 

Belçika' da bir ihtilal 
başlamak üzere idi 

ıcabine dün t~-p-la-n-dı, gizli bir 
teşekkülün faaliyeti, vagonda 
hlllunan bir çanta ile alılaşıldı 

j 

Van Zelland 
ka~riikscl, 22 (A.A) - Ala
\/ ar mehafil, başbakan M. 
laanzcland'ın bu akşam top
~:tnıya davet ettiği kabine 
~e~seyinc büyük bir ehemmi
td·ı a~f~tmektedirler. Tahmin 
~il~ dığıne göre konsey lspan· 
C'.ata Yapılan gizli silah ihra
ltıe~f' Ve Belçika' daki bazı 
()la ı hareketlerle meşgul 

taktır. 

~~kdrid hükumeti delegesi 
lt .. e. sc.nın Brüksel - Anvers 
"nı · 

kayb nın ... ~ir kompartım~~mda 
lice .eltıgı çantanın tetkıkı ne
~l s.ınde anlaşıldığına göre, 

~ıka . . . . l k ttte . ışçı partısı gene se -
~ı~1tı Jean Dolvigne ispanya 
f,brzdusu ile Belçika silah 
'ıtlak alan arasında mutavas-

ctrnektedir. Bir gizli si
\'e cephane fabrikası ile 

içinde külliyetli miktarda harp 
malzemesi bulunan bir depo 
meydana çıkarılmıştır. 

Brüksel 23 (Radyo)- Belçika 
zabıtası, Komünistlerin Sar
bek'te bir Hollandalının mağa
zasında ispanya için silah ve 
mühimmat siparişleri aldıkla
rını ve bu mağazada, daimi 
surette müzakereler cereyan 
ettiğini ve bütün planların bu
rada tanzim olunduğunu tesbit 
eylemiştir . 

Komünistler, ispanyaya gön
derdikleri silahların, Litvanya 
için olduğunu işaa etmekte ve 
bu suretle maksatlarını sakla
makta idiler. 

~-----------------Karadeniz'liler 
Ortu Anadolu'ya 
yerleştirilecekmiş 

Jstanbul, 22 (Hususi muha
birimizden ) - Bir habere 
göre Karadeniz mıntakasında 
nüfus kesif ve arazi ise gayri 
müsait olduğundan Karadeniz 
mıntakasında oturan bir kısım 
halkın iç Anadolu'ya nakli 
tezekkür ediliyormuş. --····-----

Yalanmış! 
Oslo, 23 (Radyo) - Troç-

kinin, Katalonya'ya davet 
edildiği hakkındaki haber, 
T roçki 'nin dostları tarafından 
yalanlanmaktadır. Troçki, ha
len Norveç'te bulunmaktadır. 

Erkek talebede 
Ev idaresi dersi 

okuyacak 
Jstanlrnl, 22 (IJ usmi muhabiri

mizden)- Kültür Bakanlığınca ha· 

vırl:ııınn programa göre mektepler· 

de erkek ıalcbcye de ev idaresi 

clerı-i okutulacaktır. 

---···---
M. Riket 

Paris, 23 (Radyo) - Ban
ker Riket dün Londra' dan 
Cenevre'ye hareket eylemiştir. 

__ ,. ............. --
Kuma oturmuş 
Londra 23 ( Radyo ) 

(Bofruza) vapuru, kuma otur· 
muştur. Bu vapurda, yediyüz 
yolcu ile posta da vardır. Va
purun kurtarılması faaliyete 
geçilmiştir. 

~~-~~---.-···~·~ .. ---------
Madrid civarında şiddet-
li muharebeler oluyor -Nasyonalistler 3 kasaba zaptettiler. Sos-

yalistler Hausca'da hezimete uğradılar 

Hükumet askerleri 
Barselon, 22 (A.A) - Hues- Moskova, 22 (A,A) - Sov-

cada mevcud bulunan, sosya- yet Rusya mesleki sendika 
list garnizonundan bir çıkış konseyinin verdiği izahata 
hareketine teşebbüs edilmiş- göre, Cumhuriyet, İspanya'nın 
se de ağır zayiatla geri atıl· kadın ve çocuklarına yardım 
mıştır. Garnizon 115 ölü ve etmek için Sovyat kadınları 

80 yaralı bırakmıştır. / Dt1t1amı 4 üncü sahifede} 

·-·--22 gün zarfında fuarı ziyaret edenler 
334,044 'kişidir .. Dün bir ziyafet verildi 

Arsıulusal f zmir 
fuarı, dün gece 
kapanmıştır. 22gün 
zarfında fuarı ge
zenlerin adedi 334 
bin 44 kişidir.Ge-
çen sene ziyaretci· 
lerin adedi ise31 9 
bin kadardı. 

Dün,fuar kapan
ması münasebetile 
fuar komitesi eks-
pozanlara 300 ki
şillik bir öğle zı-

yaf et vermiş ve 
şölen samimi bir 
hava içinde geç-
miştir. 

Fuar komitesi başkanı ve 
belediye reisi doktor Behçet 
Uz, salonda ekspozanların..,. 

yanlarına giderek fikirlerini 

sormuş, gelecek seneki fuar 
için görüşmelerde bulunmuş· 

tur. 
Ziyafetin sonunda Behçet Uz 

bir söylev vermiş, Fuarın, Baş 
vekilimizin buyurdukları gibi 
gelecek sene daha canlı ola
cağını söylemiş ve burada ha-

zır bulunan sanayicilerimizin 
gelecek sene fuara iştirak ede
ceklerinden eminim! demiştir. 

Ekspozanlar ; 
- Geleceğiz 1 diye bağır

mışlar ve Behçet Uz'u şiddetle 
alkışlamışlardır. 

Bundan sonra Lemi Aksoy 
bir nutuk irat eylemiş, Istan
bul EkspozanJarı namına da 
Yahya Yılmaz bir hitabede 
bulunmuş, gösterilen alakaya 
teşekkür etmiştir . 

Uluslar sosyetesi toplantısı 

Habeş heyetini kabul 
etmek istemiyorlar ------Nihayet bcnu da Lfilıey adalet 
divanından soruyorlar 

Cenevre 22 (A.A) - Mil
letler cemiyeti assamblesi bu 
sabah muhtelif komitelerin 
teşekkülü ile meşgul olmuştur. 
Silahsızlanma ile meşgul ola
cak olan komite teşekkül et
memiş, fakat lüzumu taktirin
de, yani Fransa silahsızlanma 
meselesi hakkında bir teşeb
büs yaptığı taktirde bu ko
misyonu toplamak hakkı baş

kane verilmiştir. Salahiyetleri 
kontrol komisyonu bu sabah 
saat on birde toplanmış ve 
Habeş delegasyonun kabulü 
hakkında müzakerelerde bu-
lunmuştur. 

Habeşler komiteye verdik-
leri bir muhtırada bir karar M. Eden 
verilmeden evvel kendilerinin 

dinlenilmesini istemektedirler. 
Habeşler bundan başka as
samblenin komite raporunu 
okumasından ancak 24 saat 
sonra karar vermesini iste· 
mektedirler. 

Cenevre 22 (A.A) - Murah-
hasların salahiyetnamelerini 
tetkike memur komisyon Ha
beş delegelerinin assambleye 
kabul edilip edilmemesi mes
elesini Lahey adalet divanına 
tebliğa ittifakla karar vermiş
tir. Bir hukuk komitası öğle
den sonra bugün adalet diva
nına gönderilecek ttzkerenin 
metnini tesbit edecektir. Bu 
metin assamblenin ve komis
yonun tasvibine· arzedilecek, 
Laheyden cevap gelinceye ka
dar Habeş hey' etinin müzake-

relere iştirak ve ademi iştiraki 
de karara bağlanacaktır. 

Cenevre 23 (Radyo)- Lord 

Edenle Fransız Hariciye na
zırı M. İvon Dclboş, dün Ce
nevre civarındaki sayfiyeleri 
gezmişler ve beraberce yemek 
yiyere uzun müddet konuşmuş
lardır. 

Çekoslovakya Hariciye Nazın 
M. Smit ile konuşmuştur. 

Cenevre 23 ( Radyo ) -
Uluslar sosyetesinin bugünkü 
toplantısında. muhtelif komis
yonlar için reis intihabatı ya· 
pıhnıştır. 

------···------
Zelzele 

Çankırı 22 (A.A)- Bu gec 
yeniden iki sarsıntı olmuştur. 
Bunlarla 24 saatta duyulan 
sarsıntı altıyı bulmuıtur. 



---- -- -
- - -- - ---- --- - -- - -_ - - - - -_ - - --- - - -- - _-_ - - - -

--- -- - -- -

~ahife 2 (Ulusal Birlik) 

C:ani Dokto;-ı Avrupa, şimdi 
Sefaletin inleyen pençesinde ihtiyar silahlanmada 
bır kadının korkunc maceraları 

J 

emniyeti 
buluyor 

~~~----~---·------~~~ • - 13 - • 
Rober, bir tereddüd am Madam Lamp kendilerini 

geçirdi. Fakat madam Lam- profesörün İş odası kapısında 
Fransa Lehista'na iki milyar franklık mühim-

pın ricakarane bir işareti bekliyordu. Hepsi birden ya-
üzerine hiçbir şey söylemeden zıhaneye girdiler. Dik acele 
çıktı, gitti. bir hareketle yazıhaneyi bir 

mat verecek. Ital}'a da silah fabrika 
ları durmadan çalışıyor 

Daire kapısının kapandığını baştan bir başa katetti ve 
ve ayak seslerinin uzaklaştığı kitap dolabının yanında gizli 
nı duyan profesör Lamp yum- k&pıyı açtı. 

ruklarmı sıkarak ve işlerini Önde Dik olmak üzere ma-
gıcırdatarak karısının üzerine dam Lamp ve Rober Marsiyal 
yürüdü ve: yarı karanlık mahzene girdi-

- Bundan i'sonra, benim ler. 
işlerime zerre kadar karışma- Rober Marsiyal burada gör-
manızı [istiyorum. Yoksa... düğü vaziyeti hiç le fevkala-

Noyc Zürher Şaytung gaze
tesine Varşova' dan bildiriliyor: 

Buradaki birçok! gazetelerin 
haber verdiklerine göre, Fran
sızların Lehistan' a açtıği silah
lanma kredisi iki milyar franğa 
varmaktadır . 

Bu kredinin bir kısmı, Asu
ı 

rans dö Kredi delaletile nakid 

Dedi ve karısına müthiş bir de bulmadı. Madam Lamp'ın olarak verilecek ve Lehistanın 
yumruk indirdi. Kocasının bu kendisine buraları göstermek- silahlanma işlerile yol inşaatına 
müthiş yumruğu altında genç la ne maksad takip ettiğini tahsis edilecektir. Kredinin 
kadın acı bir çığlık salıvermek bir türlü anlayamıyordu. Ken- geri kalan kısmı ile ise, F ran· 
ten kendini alamadı. di kendine: sa Lehistan'a harp malzemesi 

Henüz merdivenleri inmekte - Acaba benim de ame- verecektir. Bu silahlanma kre-
olan Rober, bu acı çığlığı duy- liyattan sonra nasıl bir şekil disinden başka, demiryolu is-
du; bu çığlık delikanlının kal- alacağımı mı göstermek isti- tikrazının vadesi çoktan gelmiş 
bini parçaladı ve hiddetle geri yor.. Fakat Dik bu hususta olan ikinci ve üçüncü kısım 
döndü. Fakat tam bu sırada kafi bir nümune değil mi? emisiyonları da şimdi tatbik 
önüne Dik çıktı; ayaklarına Diye seylendi. edilect·ktir. Bahsın mevzuunu 
kapanarak kPndisini geri dön- Artık kafeslerin olduğu yere Fransıı piyasasına çıkarılacak 
meğe icbdr etti. gelmişlerdi. Tam bu sırada olan 200 zloti tutarında obli-

Dik, bu anda kocasının da- kafeslerin birinde müthiş bir 
iresinden gözleri yaşlı olduğu sademe oldu; madam Lamp 
halde çıkan madam Lamp'ın gibi Rober Marsiyal'da bir 
yanına koştu ve kendı gözle- iki adım geri fırlamağa 
rinden akan sıcak göz yaşla- mecbur kaldı. Korkunç bir rü-
rını . madamının ayaklarına yamı görüyordu? Yoksa.. Bu 
sürmeğe başladı. Acayıp mah- kafes içinde bir sademede de-
IUk, bu hareketile bayanın mir çubukları kıracak gibi sar· 
kahramanlığına, fedakarlığına san bu mahluk, hakikaten bir 
minnettarlığını göstermekte mahluk mu idi ? 
idi. Kafosin ta dibinde mahut 

Genç fakat betbaht kadın, dev gibi mahluku görmüştü. 
bu insanlık şeklini kaybetmiş Siyah ve iri gözleri, hiddetten 
fakat kalbinde en büyük ve lokmasından fırlamış kanlı· üir 

gasiyon teşkil etmektedir. 
Bu vaziyete göre, Fransız

ların Lehistana açtıkları kredi 
900 milyon zlotiyi bulmakta
dır ki, Leh milli müd_faa 
bütçesinin normal olarak yıl

lık tahsisatını 100 milyon 
zloti aşmış olacaktır. Bu kre
dinin yüksekliğine, burada, 
Lehistanın dostluğuna Fransa
da ne kadar büyük bir ehem
miyet verilmekte olduğuna 
alamet olarak bakılmaktadır. 

Polonya' da Rydz - Smigly-

ye yapılan karşılama tezahür
lerinin tabiatiyle politik sebep
leri vardır. 

Bu sebeplerden biri, Rydz 
Smigly'nin, git-gide bir ordu 
kumandanından ziyade bir 
devlet reisi rolüne doğru gö
türülmekte olmasıdır. 

Bu inkişaf gözönünde tutu
lunca, uzun zamandanberi 
ordudan çekilmiş olmasına 

rağmen, geçenlerde parlamen
toya seçilmiş ve dolayısile ye-

niden politik bir rolü olan 

Vilna fatihi General Zelikovs-
ki 'ı.in gazetelerden birine 

verdiği mülakat dikkate değer 
bir mahiyet kazanmaktadır. 
Bu mülakatta, general Zeliko-

vski, kuvvetli bir hü~umt 
otoritesi kurmak için, Pilsu-

dski'nın tasvip ettiği yeni 

anayasanın yetebıleceğine, or

du başkumandanının otoritesi 
harp zamanına saklaması la
zım geldiğine i~aret etmek
tedir. 
ltalya'nın aldığı tedbirler 

Berliner Tagl ht gaz ~lesine 
Roma' dan bildiriliyor: 
İtalya kabinesi, Faşist devle 

tinin bünyesinde derin tesirler 
yapacak olan, askeri, sosyal 
ve ekonomik tedbirler almış
tır. Bu tedbirlerin en ehem-

en asil insanlık hislerini sak- kuyuyu andırıyordu. Yüzündeki ----------·----------
lamakta olan mahlukun bu uzun ve sert kıllar, birer kirpi 
halinden daha fazla müteessir tüyü gibi dim-dik~ olmuştu. 
oldu. Dairesine ağlıyarak gi- Rober, biraz sonra kendisi-
rcrken, artık sükuneti elde ni toplıyarak bu korkunç ve 
etmiş ve kararını vermişti. garip mahluka dikkatle baktı. 

Kendi odasında yalnız ka· Bu bir insandı aslana benzer, 

Arazi tadilat komis-
yonları ne suretle te

şekkül edecek -·-lan profesör Lamp ta hatıra yahut bir aslandı insan kıya· 
defterine şunları yazdı: fetine yaklaştırılmıştı! 

- Her şey yolunda. Yarın Yarabbı.. ne korkunç, ne 
sabah bütün cihanı hayretlere müthiş ve ne kuvvetli bir 

Bir memur reisliğinde olacak ve iki bele
diye,iki de mahalle heyeti azası bulunacak 1 

düşürecek harikayı yapacağım. mahlUktu!. Rober, ihtiyarsız 
Bakalım, bana karşı gelecek bir hareketle geri döndü. 
bir deha daha var mıdır?. Belki de maksadı kaçmak idi. 

- 7 - Fakat. Profesör Antoni Lam-

Profesör Lamp'ın pın solgun ve hissiz çehresile 
karşılaştı! 

esra1·ı Profesör Lamp, yatmak üze
re odasına çekildikten sonra, 
Roberi görmek istemiş fakat 
yatağını boş bulmuştu. 

Bunun üzerine kendi daire
sine dönen profesör Antoni 

Lamp, gizli mahzenin kapısını 
da açık görünce, tabancası 

Bina ve arazi vergilerile 
bina buhran vergisinin hususi 
idarelere devrinden sonra teş
kil olunacak arazi tatilat ko-
misyonlarının teşekkülü sure
tinin ,,tereddüdü mucip olduğu 
görüldüğünden, Maliye veka
leti defterdarlıklara mühim bir 
tamim göndermiştir. 

Bu tamime göre, arazi tadi
lat komisyonları, belediye hu
dudu dahilinde bulunan arazi 
ve arsalar için mahallin en bü
yük malmemuru tarafından 
varidat tahakkuk memuru un-

Rober Marsiyal kendini kap
lamış olan düşünce ve elemlere 
rağmen annesinin hatırını so
rarken. çok sakin ve tabii gö
rünmeğe gayret etti ve zavallı 

kadın hiçbir şeyden şüphülen

medi. Rober bir iki beylik 
dlinde olduğu halde aşağıya vanmı haiz olmıyan diğer va· 

ridat memurları arasından in
tihap edilecek bir memur re
isliğinde olacaktır. Azalardan 
biri belediye meclisince, diğer 
ikisi arazi ve arsanın bulun
duğu mahalle idare hey'etince 
seçilecektir . 

Köylerde yapılacak tatilat 
için de, köyün tabi olduğu 
merkezin en büyük mali me
muru tarafından yukarıdaki 
şartlar dairesinde seçilen me
murun ı eisliğinde köyün ihti
yar heyeti tarafından köy hal
kından seçilmiş iki azadan 
mürekkep olacaktır. sözlerden sonra, kendisine tah

sis edilmiş olan odasına girdi, 

yatağına uzanarak uyumak için 
çalıştı, durdu! bir müddet sola 
sağa döndükten sonra, uyuya
mıyacağına hükmetti ve kalktı, 
gezinmeğe başladı . 

inmiş idil 1 • k __ f_l ___ d_•_ k •• ı•• 
Profesör, Rober Marsiyal'ı Zmlr Va 1 ar lre tor U • 

Ne yapacağını bir türlü 
kestiremiyordu! 

Vaktin oldukça geçmiş ol
masına rağmen kapısının ha
fiçc vurulduğunu duydu; ka
pıyı açtığı lvakit karşısında 

Dik'i gördü. 
Dik, Robere madam Lam

pın şu tezkeresini verdi: 
Profesör uyumak üzere yu

karıya çıkmıştır, Dik'i gürül
tü etmeden takrp etmenizi 
rica ederim. 

Rober, bu emre bir makine 
gibi hiç düşünmeden itaat 
etti. Dik'i takip ederken hiç 
hinev diisünmedi 

ezici bir bakışla tepeden tır- v •• d 
nağa kadar sözdü; sonra, acı gun en: 
ve alaylı bir tavırla: 

- O .. Azizim! - dedi- Sanki 
mal sahibi siz imişsiniz gibi 
hareket ediyorsunuz. 

(Arkası var) 

Yemiş çarşısı camiindeki halılarla diger eşya onbeş gün 
müddetle müzayedeye konmuştur. ihalesi 81101936 perşembe 

günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Talipierin depo
zito paralarile mahallinde müteşekkil koınisyona müracaatları 
ilan olunur. 23 28 3 8 

lzmir ithalat Gümrüğünden: 
1 

Kapların 
T. Adedi Nevi Markası 

359 1 S J N 
No. 

1-6999 

Kıymeti Sıkleti Satış günü Eşyanın cinsi 
Lira Kilo g. Y.ünlü pamuklu pelüş % 70 
363 86 500 30-9-936 kadar sun 'i yünü havi pa-

80 
201 

217 
293 

102 40 c;.arşamba muklu pelüş. 
4 Kolı C M 328738-41 250 329 n Oto dış lastiği 
1 Bağ P CM 329186 60 59 ~ 3 Oto dış lastiği 
ı s p c M 329264 50 68 500 o ~ Oto iç lastiği 

..OOQ Kullanılmış demir kasa elek-
1 S H D 40 340 ~ 5: tirik tertibatını havi c:: 
1 S AH 5450 100 53 500 Oto kornası 12 adet 

Yukarıda yazılı eşya 30-9-936 ve 2-10-936 günlerinde ve saat 14 le açık arttırma suretile 
dahile satılmadığı taktirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere sablacağından 
isini'! ~.lanlerin fthaliLmirna'imi Hhc 1,. 

miyetlilerini, Mussolini, Ave
linoda söylediği nutkunda te
barüz ettirmiştir. 

Mussolini, üç müdafaa ba
kanlığı ile Finans bakanlığı 
tarafından Ağustos ayı içinde 
verilmiş olau kararlar hakkında! 
kabineyi tenvir etmiştir. 

Hususi mahiyeti olan bu ted
birlerle, ltalya'nın askeri kud
retini milletler arası vaziyetin 
icaplarına uydurmak gayesi gü
dülmektedir. Ancak bu ted
birlerin ne tarzda olacakları 
anlatılmamıştır. Mussolini, yal-

nız, askeri hammadde ihtiyaç
larının temin ve tedariki hu
susunun iyi muvaffakiyetleri 
vadettiğini söylemiştir. 

Askeri malzeme imali umu
mi komiserliği tarafından 
kontrol edilmekte olan 1000 
fabrikanın azami biı faaliyette 
çalışmata oldıJğuna işaret 

edilmekten geri kalmıyorlar. 
Bugünkü kabine toplantısın
da görüşülen en ehemmiyetli 
sosyalpolitik kanun, devlet, 
cemaat ve organizasyonu me
mur ve müstahdemininin 1 
biı inci teşrin tarihinden itiba
ren maaşlarına yüzde sekiz 
nisbetinde zam yapan ka
nundur. Bu beklenilmiyen ka
nundan bir milyona yakın 
aile faidclenmektedir. -------

ilan 
Menemen icra dairesinden: 

Dosya No. 936130 
Menemende mukim Malik 

oğlu Demir kahyanın İzmirde 
Orhaniye mahallesinde saraç 
Ali sokağında 34 numaralı 
hanede mukim Rabiaya bir 
kıta ipotek senedi mucibince 
borçlu olduğu 425 liranın te
mini. istifası için ipotek edilen 
Me::nemen vakıf çayırında vakı 
şarkan İbrahim garben Fatma 
veresesi şimalcn yol ve halen 
Sırrı bağı cenuben Hava ve
resesi ile mahdud ve bir kule 
ve tulumbası havi ve yeminli 

üç ehli vukuf marifetile dört 
yüz elli lira kıymet takdir 
edilen beş buçuk dönüm ba
ğın 23/9/936 tarihinden itiba
ren açık artırma suretile mü
zayedeye konulmuştur. Kıymeti 

muhamminesinin % 75 ini bul

duğu takdirde 23/101936 ta
rihine müsadif cuma günü 
saat 14 den 16 ya kadar 
ihale edilecektir. Kıymeti mu
hammenesini bulmadığı tak
dirde talip olanların taahhüdü 
baki kalmak üzere onbeş gtln 
daha temdit suretile 9/11/936 
tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 16 da ihalei kati
yesi icra edilecektir. ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer ala
kadarların işbu gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile 
20 gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacaklardır. Talip olan
lar % 7 buçuk pey akçesini 
nakden veya milli banka mek-

23 Eylül 93~ ~ 

Fratelli Sper- ıııı 
co Vapur AceJI -. 

tası Sa ~şac 
ROYAL NEERLANDAIS hir 

KUMPANYASI bin 
"GANYMEDES., vapuru el· biın 

yevm limanımızda olup 14 llıet 
eylülde ANVERS, ROTTE.R· 
DAM, AMSTERDAM "~ dedi 
HAMBURG için yük alara li 
hareket edecektir. 

.. TRiTON,, vapuru 16 et: but 
lüle gelip ayni gün yükü~ bını 
tahliyeden sonra BURGA .' 
VARNA ve KÖSTENCE tı· tııi? 
manian için yük alacaktır. 

9 
"HERCULES,, vapuru 1

4 tıın 
eylülde beklenmekte olup0~. dos 
eylüle kadar ANVERS, R 
TERDAM, AMSTERDAM' 

. 'll 
ve HAMBURG limanları ıçı 
yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 30 e~· 
lülde beklenrnektc olup 5 bS' 
rincitcşrine kadar ANVER ~ 

ROTTERDAM, AMSTERDA. 
BREMEN ve HAMBURG 1ı' 

l · · "k t l · ı ede· man arı ıçın yu a unı 

cektir. N 
SVENSKA ORIENT UNIEı 

KUMPANYASI 4 
"BlRKALAND,, motörü 1 

eylülde gelip 18 eyliilc kadt 
ANVERS, ROTTERDA~~ 
BREMEN,HAMBURG, D~. 
ZIG, GDYNIA, COPENrlyA 
GEN ve lSKANDlNAV 

limanları için yük alaca~t~~· 29 
"HEMLAND,, motoru p 

eylüle doğru beklenmekte olN· 
3 birinci teşrine kadar ~e
VERS, ROTTERDAM, B zıu 
MEN,HAMBURG,DAN1~ 
GDYNIA, KOPENHAG~S~ 
GOTEBURG OSLO ve. ili 
KANDINAVY A limanları ıç 
yükliyecektir. E. 

FiNSKA ANGF ARSTYG 

KUMPANYAS~ . .. 12 
"SA YONMA" motoru RS 

eylülde gelip doğru ANVf. ··~ 
ve FlNLANDlYA için yo 
alacaktır. tJ· 
SERViCE MARlTlME RO 

MAiN KUMPANYASl 23 
"ALBA JULIA., v~pur:dıt 

eylülde gelip 25 cylule k yA 

PiRE, MALTA, MAR~.l\iye· 
ve ALGER için mal yuk 
cektir. 

ZEGLUGA POLSl<A 

KUMP. ,NYASI .. zS 
"SARMACJA,, motörtı ~S· 

eyli.ilde ~elip doğru ANVf. ti· 
DANTZIG ve GDYNIA 
manian için yük alacaktır ·ıe 

·hıerı 
İlandaki hareket tarı deli 

avlonlardaki değişiklikler et· 

acente mesuliyet kabul el1~ıı~ 
Daha fazla tafsilat 3 h111il 
için ikinci Kordonda ra od' 
ve Tahliye binası ark3~11tıt' 
FRA TELLi SPERCO 3.c ri'' 
sıııa müracaat edilmesı 

olunur. 5/266~ 
Telefon: 20041200 ,,. 

sıS 
Birinci sınıf mutah

35 l' 
Dr. Demir ft ı 

Kamcıoğlıı 1ıtl 
, tal• 

Cilt ve Tenasül has .. 
d vıs' ve elektrik te a ıı · 

1 . B' . . b l r 501'' lf zmır - ırmcı ey e ııo 
k•sı 

Elhamra sineması ar 

No.: 55 
Telefon: 3479 

·.ıe 
Jlilıı . 

k. . de ~• 
tera ım vergı ve ·re511• 

·f· saı _.1. 
masraflarile masarı 1 

0 
r 

müşteriye ait bulundtıg .,ıı 
k rzu5 

fazla izah&t alma 8 

bulunanlar dairei icr•X 

b 

b 



s 
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~hife 3 (Ulusal Birlik) 

,..~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"·•·Wo~ı~ivı~·e~r~v~e~ş~ü-
:k.AYE ı Bir haber, iki felaket! ırekisı Limited 

-7.tanbula hicre:-:uim: belki 
1vapur acentası 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee ~Saldırır bir deli ile karşı
b'Şacağımı sanarak cebime 
b~r de tabanca koyduğuma 

(· b~n defa pişman oldnm, kal· 
4 1tnden gelen derin ~merha-
. illet ile: 
e d ~ Geçmiş olsun Aziz bey, 
~ edını. Ne oldunuz böyle? 

Hasta hafif bir sesle: 
" b - Kendimi oldukça ağır 

buluyorum, hastayım!. Ceva· 
101 verdi. . 

ı· - Bir doktor getireyim 
llıi? 

9 - Hayır .. Doktora ihtiya-
4 ~Irı Yok, fakat samimi bir 
• 

0sta pek muhtacım. 
' l-Iayret.. Ölüm yatağında 
P Y~lan bir adam, doktordan 

~ade bir dosta muhtaç oldu 
· nu söylemekle, ne demek 

l&t' d 'Yordu, acaba? Fakat bir-
, den zihnimde bir güneş doğ-

~( k U: Bütün Karşıyaka halkını 
i· endisi ve sırrı ile meşgul 

ed 
e· b~ en adam, bu pek maruf ve 

uy··k u sırrını bana tevdi ede· 
~ Cekti her halde! 

Hakikaten de öyle oldu. 
4 t - Hayretinizi gorüyorum dos 
r durn • dedi - senelerdenberi 

b~"arn eden hayretlerinize 
y1t~e hu sonuncusu katılsın 1. 
/ ınız benim derdimi, dcrtle
ırni d' ı· li . •n ıyecek kadar metane· 
nız v . . ? 

B·ı . e cesaretınız var mı .. 
sj~ tnıyoruml. Size mühim bir 
bi ve bu sırla beraber büyük 
Ot . Vazife tevdi edeceğim. 
~~ıd ederim ki beni kırmıya· 
•ı Ve bu vazifeyi yapacak· 
llız. 

~~ - ltimadınıza Jayık olma
Çalışacağıml 

be':" O halde, oturunuz ve 
Ilı d' l .. A . ın eyınız. 

be .zız bey bunu söyledi ve 
so nırn oturmamı bekledikten 
lıh llta: kesik, cümleleri(', fakat 
eli~"' bir ahenkle bana şu 

macerayı anlattı. 

* "B * * 80 en aslen (Bosna'lıyım, 
A.."sna [ve Her.scğin sabık 
Pa Usturya ve Macaristan İm· 
buratoriuğunun istilası altında 
tıın Unduğu bir sırada, Bosna
At eş~afından olan babam, 
~İi ın~n ların zulüm ve tahaktt; ne tahammül edemiye· 
a· ' umumi caddeleı den biri-
ınde bi A b' .. lab r vusturya za ıtını 

burancasile öldürmeğe mec
bj .. 1· kaldı . O andan itibaren .. rtı • . 
e~e ıçın babamız yok oldu; 
~ec/ Avusturya'lıların eline 
burıse hernen idam edilecekti; 

un iç· f' . "B ın ırar ettı. 

&un abanı nereye kaçmıştı! 
İdi; ~ hiçbir kimse bilbiyor 
teltıl nnem de küçük hemşi· 
tıe ke birlikte, Avusturyalıla
bab ıtaatından korkarak, ve 
la samı bulmak ümidile evve· 

trb· 
ı.b ıstan'a ·oradan da İs
"tll uı· 
dıııı b a kaçtı; Ben kaçama-
k f ' eni Avusturyalılar tev-

ettile b' k . k 1 ~n r, ırço • ış ence er-
den ~0nra, benim hiçbir şey· 
tıldu aberi olmıyan bir genç 
~hliktırnu anladılar ve beni 

tı Ye ettiler o, . 

babamı, annem ve hemşiremi Pasport yolcu salonu kar-
bulabilirdim. Uzun müddet 

şısında Lekol Riz binasında 
bunları aradım, gazetelere ilan 
verdim, fakat ne babamın ne no. 168 Tel. 2443 
de annemin ve hemşiremin iz- Not: Vurut tarihleri ve va-
lerini bulamadım". purların isimleri üzerine deği-

Memleketten oldukça fazla şikliklerden mesuliyet kabul 
para getirmiştim. Boş durma· edilmez. 
mak için lzmit'egittim, orada THE ELLERMAN LINES LTD. 
ticarete başladım. " OPORTO ,, vapuru 15 
lşimim oldukça iyi gidiyordu. 

agwustos 1936 LONDRA ve Gençtim, param da vardı. Bir 
ANVERS'ten gelip yük boşal· hovarlardığ veya kumar ve 
tacvktır. 

i7ki gibi fena bir ıptilam "FLAMINIAN,, vapuru ağus· 
yoktu; bunun için lzmit'te 
hemen herkes beni sever idi. tos sonunda LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan gelip yük boBu sevgi dolayısile muteber 
ve muhterem bir zat beni ev· şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE lendirmeğe teşebbüs etti ve 
unnesi çoktan olmuş ve kendi "SAMOS,. vapuru 23 ağus-

tos 1936 bekleniyor. HAMhimaycsinde bulunan bir kızı 
bana verdi. BURG BREMEN ve AN-

Bu kız çok güzeldi; gençli. 
Güvey girdiğim akşam, bu kı· 

za karşı kalbimde garip bir 
muhabbet uyandı, kendisi için 
titredim ve kendisini pek sev· 
dim; fakat.. Ayni zamanda 
elimi eline değdirdiğim zaman· 
da da adeta bir nefret, bir 
tiksinme hissettim . 

Size büyük bir sır olarak 
söylüyeyim, ki ben bu çok 
güzel, çok sevimli zevcemle 

VERS'tcn gelip yük boşalta

caktır. 

•• 
Mücellit 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 on beş gün temasa muktedir 
olamadım; giiya bazı menfur il 

& Co. 
DEUTSCH LEVANTE LINIE 

"ANGORAlt"vapuru 21 ey
lülde gelip HAMBURG BRE
MEN ve ANVERS'ten yük 
çıkarm1ştır. 

"TINOS,, vapuru 24 eylülde 
bekleniyor, 29 eylüle kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

" KYPHİSSİA .. vapuru 6 
Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yükliyecektir. 

"GERA,, vapuru 15 ilk teş
rinde bekleniyor, 20 ilk tcşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

" ATHEN it motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir . 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

"EXAMINER,, vapuru 26 
eylülde NEVYORK'a hareket 
edecektir. 

"EXMOOR,, vapuru 17 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 
"EXMİNSTERlt vapuru 30 

ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. insanlar beni bağlamışlar, ba- Kı·ralık EV 

na büyü yapmışlar ve muvaf- PIRF AKTARMASI SERi 
fak olamamışım.. Ne ise, on Köprü tramvay durak ye· SEFERLER 
beş gün sonra, bana verilen rinde 681 numaralı ev kira· " EXOCHORDA it vapuru 
b. k 'l"çl ayesı' de zev lıktır. Evde her türlü tesisat ırço 1 a ar s n - 9 ilk teşrinde PIRE'den BOS-

h. 1 b'Jd' 1 ve konfur mevcuttur. Görmek ceme sa ıp o a ı ım. TON ve NEVYORK'a hare-
- '"'011u yarın - için Köprü bakkalı bay Ah· 

ket edecektir. Faik Ş. Benlioğlu med'e müracaat. l 
,aıı -ıc..••m•a:.-ıcmm-----------•~ •EXCAL BUR,, vapuru 23 

lzmir Yün Mensucatı ~~~ş~:d~;~~~~·a Bh~~~ 
ket edecektir. 

Türk A. Şirketinin seıer M~i~~~sToN 16 gün 

J.falkapınar kumaş f ahrikası PIRE-NEVYORK ıB gün 

T araf 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 
HALI T. A. Ş. 

IMimar Ke'!'alettin caddesinde F AHRıı 

1KANDEMIR Oğlu . 
- # ... . '\. . _... ;",i. ... : . 

• 
1 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

DEN NORSKE MIDDEL

iZ 
Pam ucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Tele on 
Telgra 

HAVSLINJE 
OSLO 

"BANADEROS,, motörü ha
len liıranımızda olup HAV
RE, DIEPPE DÜNKER.K 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alıyor. 

"BOSPHORUSlt motörü 22 l~~~~•D!i!'l~llEl:ım!ı-s• 
LiNZ için yükliyecektir. 

ilkteşrinde bekleniyor, HAV-
RE, DIEPPE, DÜNKERK, JOHNSTON WARREN L1NE 

L TD.-LIVERPUL 
ANVERS, DiREKT ve NOR- " KENMORE ,, vapuru 27 
VEÇ limanlarına yük alacaktır. eylülde BURGAS, VARNA, 

ARMEMENT H. SCHULDT KôSTENCE, SULINA, GA-
HAMBURG LAÇ ve BRAILA limanlarına 

"DUBURG.. vapuru halen hareket edecektir. 

limanımızda olup ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
larına yük alıyor. 

KHEDİVIAL MAiL LINE 
"ABOUKlRlt vapuru 30 ey· 

lül öylen sonra hareket ede
cektir. PORT-SAIT, HAYFA, 
BEYRUT ve lSKENDERİYE 
için yükliyecektir. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü 22 ey-
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRA TISLA VA, VIY Aı..JA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

"SZEGED,, motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRA TISLAVA, VİYANA ve 

-

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR,. vapuru 30 
eylülde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA-

. PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

CANADİAN PAClFİC STE
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPUL'dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere 

IZMIR'de DİEKT konşimento 
verilir. 

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

Birinci Kordon,lcfoon No. 
No. 2007 - 2008 

' j 

' 
,. ' •~ne\ bu sebeple sekiz, on 

herrı . abamdan, annem ve 
ı:ıı,r!kenıden ayrı ve habersiz 
Vakt Bosna'da kaldım. 

Yalnız taze temiz ve 
. 

ucuz ilaç ve tuvalet ' Ollıuıı Kuru..r v 
/ 

i& / luıı .a ki Balkan felaketi bü
litıi cıbanın huzur ve istiraha-
~ ben de mecburen 

•• • 
lir en 

çeşitleri satar. 

• -ı il/ 
( .&lrcaoc ,t Dc:.,.. •, /.\..,, ' 

J '. • 



(Ulusal Birlik) 

Osmanlı Tarihinde 
...... --......-- . 

Ciirid Hitdiselerı 
Sovyet manev-v-enedik'ıaer Alman manevrası 30-

yaklaşan te 

ralarına karşı bir jesttir 
Vaziyet karışıktır. ltalya, Akdeniz mes~ elelerinde endişe gös 
teriliyor. Von Papen'le herhangi bir Çek nazırı görüşmemiştir 

Balkan ve kücük itilaf azaları, dün kendilerini 
t 

antantı 

müştereken 
İstanbul, 23 ( Hususi ) -

Cenevre' de dış bakanımızın 
riyasetinde, Balkan antantı ve 
küçük antant azaları bir top· 
Jantı vapmışlar, 3 saat kadar 
her iki ittifakı alakadar eden 
meseleleri konuşmuşlardır. Ne· 
tice şudur: 

alakalandıran işleri konuştular. 
hakkındaki şayialar asılsızdır, 
Gene eski şartlar hakimdir ve 
herhangi bir değişikliği derhal 
yekdiğerine bildireceklerdir. 

den beri şimdiye kadar bu ka· Konferansa iştirakını muh· 
dar büyük bir manevra yap· telif şartlara tabi tutmakta ve 
nıamıştı. bilhassa Akdeniz meseleri 

Istanbul 23 (Hususi)- Nu· 
renberg nutkundan sonra Al
man ordularının manevraya 
başlamış olması, Sovyet ordu
ları manevralarına bir muka· 
bele mahiyetinde telakki edil· 
mektedir. Almanya, mütareke· 

Vaziyet halen karışık ve üzerinde endişe göstermek· 
naziktir. ltalya veAlmanya'nm tedir. 
Lokarnocular konferansına İş· Londra, 23 (Radvo) - Al-
tirak etmemeleri taktirinde man ordusunun başladığı bü· 

Her iki antant azası devlet· 
lerden bazılarının siyasetleri 
üzerinde bazı tesirler o!duğu 

neticenin ne olacağı kestirile· yük manevralar münasebetile 
memektedir. ltalya tamamile Lo,ıdra gazeteleri, Almanya· 
müstakni bir vaziyet almış nm askeri vaziyet ve inkişafı 
gibidir. 

Titulesko vasi- lngiltere Kudüse durma
yetnamesini dan asker sevkediyor 
hazırlamış • 1 · b b - -· Bır pazara atı an om a, epey-

Hatıratına bir mil ce telef ata sebebiyet verdi 
yon dolar veriyorlar Kudüs, 23 (Radyo) - As- ge{en haberlere göre, Sotam· 

Belgrad 23 (Radya) - Ti· keri teşkilat Filistin şimendi- tondan yeni kuvvetler Hay· 
tüleskonun .vasiyetnamesine 

fer idaresine vaz'ıyed ederek faya hareket etmiştir. Mısır· 
göre, bütün serveti kansı ba· kontrolu ellerine almışlardır. 

k d·ı k dan da topçu kıtaatı ve tay· y~n Titülesko'ya ter e 1 me ·- Bu münasebetle yeni hadise· 
tedir. ler çıkmış, bombalar atılmış· yare filoları gelmiştir. Filistin· 

Bir Amerikan gazete guru- tır. Bombalardan biri, bir de halen 25 bin lngiliz askeri 
bu, Titülesko'nun hazırlamış ihtiyarla iki çocuğu telef bulunmaktadır. 
olduğu hatıralarına bir milyon elmiştir. Kudüs 22 (A.A)- Grevciler 
dolar teklif etmiştir. Londra, 23 (Radyo) :--; İn· hapishane binası yanında ku· 

Paris, 23 ( Radyo ) - M. giltere kabines1, bugün Ram· rulan Arap sebze pazarına bir 
Tituleskonun sıhhi ahvali na· sey Makdonald'ın riyaseti al- bomba atmışlardır. ikisi çocuk 
zik olmakta berdevamdır. tında toplanmış ve Filistin ve üç Arap ölmüs ve 4 Arap 
Doktorlar, bugün bir konsol- ahvalini tetkik eylemiştir. Son ta yaralanmıştır. 
tasyon yapmağa karar ver- ._. ... • ... _. 

mişlerdir. ·- Doğu illerimizde büyük 
lf.~~~!~~ ııı':.~k!.~~!.;. bir faaliyet var 

mizclcn) - Harbiye mektebi per
~<'mhe günü mera .. imlc Ankara'yn 
nakledilecektir. 'akil merasimine 
birçok ze,·at da, ct edilmiştir. 

---·-··---
Yaralamış 

Keçeciler' de Pastika aile 
evinde sünnet düğününde bu· 
lunan lzmir'li Osman, Ahmed, 

Hasan ve Ali Muharrem eğ· 

lenti yaparken bunlardan dü
ğün sahibi Ahmed vaktin ge
ciktiğini söylemiş ve dağılma· 
farını istemiştir. Bundan hid
detlenen Osman Ahmed'in 
yakasına sarılmış ve taşıdığı 
bıçakla Hasan ve Ali'yi elle
rinden yaralamıştır. Osman 
bıçağile birlikte tutulmuştur. ,. ~ 

~~~ ~~~~!?:!pi 
ve neşriyat müdürü Ali Şev- g 
ket'le kardeşi Behzat Arif'in 
hemşireleri Rebia Arif Bilgin 
müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamamış ve dün f stan· 
bul' da vefat etmiştir. 

Rebia Arif, münevver, fa. 
ziletli, müteaddid tercüme 
ve telifler yapmış bir mes· 
lektaşımızdı. 

Ölümünden duyduğumuz 
teessür çok büyüktür. Kar· 
deşlerine taziyet~rimizi su
narken kendimizi de teselli· 
e muhtaç buluyoruz. 

~--·-----ı 

--------..·~---------
Umumi müfettiş, son seyahatindeki 

müşahedelerini anlutıyor 
Erzurum, 22 (A.A) - Mü

fettişlik doğu mıntakasında
ki gezisinden dönen • üçüncü 
umumi müfettiş Tahsin Üzer 
gezisi hakkında Anadolu Ajan
sı muhabirine şu beyanatı 
yapmıştır: 

- Doğu illerimizde yer 
yer kalkınma ve genişleme 
hareket ve faaliyetlerine mem· 
nuniyetle şahid oldum. Bil· 
hassa yol ve yapı işleri süratlc 
ilerlemektedir. Transit yolu da 
bu meyandadır. Yeni teşekkül 
eden Patnus kazası merke· 
zinde hükumet dairesi inşaatı 
bir aya kadar üzeri örtülmüş 
bir hale getirilecektir. Burada 

bir de tayyare şehitleri abidesi 
yapılmaktadır. Harap Patnus 
pek yakında küçük bir ma
mure olacaktır. 

Şimdi çarşısı ve yolları ku· 

rulmaktadır. Karaköse'de 15 
güne kadar elektrik tenviratına 
başlanacak, Cümhuriyet bay· 
raınında töreni yapılacaktır. 
Burada da büyük bir halkevi, 
bir orta mektep yapılıyor. 
Cumhuriyetin eseri olan yeni 
mektepte tedrisata Cümhuri· 
yet bayramında başlanacaktır. 

Burada ayrıca büyük bir 
un fabrikası ile sıhhi, fenni 
şeraiti haiz bir hamamın İn· 

şaatı bitmek Üzeredir. Kara· 
köse şimdi medeni bir şehir 
çehresi gösteriyor. Kars'ta 
arazi tevzi ve temlik işlerinin 
ark&sı alınmıştır. --····---Liseler 
12 seneye çıkarrl

mıyacak 
İstanbul, 22 (Hususi muhabiri

mizden) - Kültür IJ:ıkanı Saffet 

Arıkan beyanatında; Üniversitedeki 

yabancı dil mektebinin ıslUb edi· 

lcceğini, f s.tanhul ve Ankara hukuk 
fakülteleri ile nıülki)ec.le tedrisatın, 

lıu ) ıldan iıibaren dört seneye ~ı

knrılaeağını söylemiştir. Kültür ba
kaııı, hu yıl üninrsite nıezunlarm-

llan bazılarının Avrupa 'ya tahsile 
süıııJerileceJderini, tek kitap oku
tulması siyasetinin gaye olduğunu, 

liselerde tahsilin 12 seneye çıka· 
rılması hakkında henüz karar ve

rilmediğini de ilave etmiştir. 

------------------Gene mi ihtilaf? 
Paris, 23 (Radyo) - M a

den amele başılarile patronlar 

arasında esaslı ihtilaflar baş 
göstermiştır. Patronlar, fabri
kaların amele tarafından işgali 
hakkında hiçbir müzakere ka· 
bul etmiyeceklerini bildir· 
mişlerdir. 

etrafında uzun makaleler yaz· 
maktadır. 

Deyli Telgraf gazetesinin 

askeri muharriri, Almanya'da 
askerliğe büyük bir heves 
hüküm sürdüğünü ve asker 
geçerken, bütün Alman halkı· 
nın, derin bir haz duyduğunu 
yazıyor. 

Prağ 22 (A.A) - Almanya· 
nın Viyana büyük elçisi Von 

Papenle Çek ziraat Partisi re· 
isi Seranın Karpat dağlarında 

mülakatta bulunduğuna dair 
çıkan haberler salahiyettar ma· 
hafilde tekzip edilmektedir. 
Seran Karpatlarda tesadüfi 
olarak Van Papen'le ayni za· 
manda bulunmuştuı. Esasen 
Von Papen ile her hangi bir 
Çek siyaset adamının mülakatı 
asla derpiş edilmiş değildir. 

Tashih 
lzmir birinci icra memurlu· 

ğundan: 

Gazetemizin 27 /8/936 tarih 
ve 785sayılı nüshasında İzmir 
birinci icra memurluğu tarafın
dan satılığa çıkarılan borçlu 
Abdurrahman, Gülsüm. lsmail 
ve Sabriye ile Sadık'a ait 
Buca Soğukkuyu mevkiinde 
kain eski 40 yeni 32 no. lu 
alacaklı Nuriye'ye ipotekli evin 
birinci artırması 22/9/936 
olarak gösterilmiş ise de mez· 

kur gayri menkulün 29/9/936 
günü saat 11 de yapılacağı 
tashihen ilan olunur. 

Dosya No. 3377136 

lzmır ikinci Hukuk mahkeme· 
sinden : 

lzmir'de Mehmed Ali kızı 
Ayşe tarafından birinci Kara· 
taş mahallesinde irfan soka· 
ğında 28 sayılı evde oturan 

Sivaslı lsmail aleyhine açılan 
dava üzerine icra kılınan mu· 
hakeme sonunda; Ayşe ile İs
mail'in boşanmalarına ve ka
bahat ismailde olduğundan 
hüküm tarihinden itibaren ye· 
niden bir sene müddetle evle· 
nememesine ve muhakeme 
masrafının müddeaaleyhe yük· 
letilmesine temyiz yolu açık 
olmak üzere lsmailin gıyabınd l 
311101935 tarihinde karar ve· 
rilmiş ve elyevm Ismailin ika
metgahı meçhul bulunması ha
sebile H. U. M. K. nun mad
dei mahsusasına tevfikan tan· 
zim kılınan ihbarname mah· 
keme divanhanesine talik edil
diği ilan olunur. 

kenin. ne büyük olduğu· 
nu anlamıyorlardı 

Ordu, uzun bir deniz sefe· 
rinden karaya yeni ayak bas
mış olmakla beraber, biran 
bile istirahat etmedi, ve ak· 
şanı geç vakit Hanya üzerine 
hareket etti. Gece yarısına 
kadar hiçbir yerden taciz 
edilmeden yürüyen ordu, gece 
yarısı bir dere kenarında durdu 
ve sabaha kadar burada ko
nakladı. Ve sabaha yakın: 

- Düşman göründü! Ava· 
zeleri orduyu ayaklandırdı; 

sabahın alaca karanlığında bir 
hayli tüfek atıldı. Halbuki 
henüz düşmandan eser yoktu. 
Osmanlı ordusu sanki düşman 
toprağında bulunmıyordul 

Türk ordusu bu suretle, 
sahaleyin kuşluk zamanında 
Hanyanın o vakit pek meş-

hur olan büyük taş köprü 
başında köprüye hakim tepe· 
lere çadır kurdu. Şanlı bay· 
rak Hanyanın karşısında dal
galanmağa başladı. 

Bu vaziyet, Hanya ve ci· 
varındaki VenedikliJer ve Rum 
halkı için büyük bir hayreti 
mucip oldu. Tepeler biranda 
binlerce çadır, yüzlerce bay· 
rak ve top ile donanmış idi. 

Venedik kumandanları bu 
kadar seri bir muhasara baş· 

lanğıcını hiç ummayorlardı. 
Onların kanaatı Osmanlı or· 

dusunun gemilerden çıkarılma· 

sı günler sürecekti. Ağırlıkla
rın topların tahliyesi ve Han· 

ya önüne sevki hiç olmazsa 

bir aylık iş idi. Ve bunun için 
Venedik rüesasi kale dışında 
güzel bahçelerde, bol şarap, 
güel kadın ve oğlanlarla olan 
zevklerini bırakmamışlar, Os-

manlı ordusu gelinceye kadar 
zevklerine devamı muvafık 

bulmuşlardı. 

Sanki ne olacaktı?. Bazı 

1 
be başlanz . Osmanlılar et 

ya geç bütün ağırlıklarııı1 

bırakarak geldikleri yere 
neceklerdir. 

İşte, Venediklilerin b~ 
rarı idi ki Osmanlıların ı 

harekatını serbest hır 
ve ta kale önüne kadar 
bir tenezzüh yapar gibi 
melerine sebep olmuştu· 

• Arkası oar · 
- - -··- --

Madrid civarıtı 
şiddetli · muhar 

ler oluyor 
( Başlara/ı 1 inci salıi 
tarafından toplanan ianat 

Eylüle kadar 7 milyon rııb1 1 
bulmuştur. Neva vapurile. 

Eylülde gönderilen eşy• 

bu ianeden toplanan par' 
alınmıştır. 

Paris 23 (Radyo) - ~. 
ajansının Burgos mub•. 

ihtilalcilerin, Miliyano 

rrnda Zamazad, Elkiy~ 
Janarus kasabaları ile dı 
bazı küçük köyleri işgal 
tiklerini bildirmektedir. 

Paris 23 (Radyo) - lıiJı' 
ya hükumet kuvvetleri, ti 
guvay konsolosunun ~ç1' 
kardeşini öldürdükle~ 
Uruguvay hükumeti, lspa_:if 
ile olan münasebatını kel"". 
tir. ..; 

Paris, 22 (A.A) - N~, 
nite gazetesinin bir tah~1 ~ 
göre komünist partisin•P dıt 
panyol cumhuriyetine yoll; ' 
yardım 500000 frangı bu dl!-' 
tur. Başbakanın urganı }
Popüler gazetesinin bil;•,;, ıı 
ğinc göre sendikalar fe ~te' 
yonu ile tesanüd kodl'ı;t 
4228180 franklık bir ııı~, 
toplamağa muvaffak olı:n~~ 
dır. Bu gazete Belçik~ 

ihtiyar ihtiyar ve tecrübeli lspanya'ya deniz yolile 1 ·Ji"' 
Venedikliler de Osmanlı or· kilogram et yollandığını 1 

dusunun Hanya önüne bir iki 

haftadan evvel erişemiyecek
lerine emin olmakla beraber, 
ihraç hareketini şiddetli bir 
baskın ile akım bırakmak la· 

etmektedir. ~ 

- ---··-· " Beynelmilel tic~~ 
konferansı Jal'ser 

Bükreş 22 (A.A) -. -..,,a 
zım geldiğini ileri sürmüş- nelmilel parlamentolar ti~~ 
lerdi. k f ev . 

Faka~ buna, Venedik ku
mandanlarının ekserisi lüzum 
görmüyorlardı ve: 

- Adam sen de.. demişler· 
di. Osmanlılar bizim Hanya 
kalesi önünde hiçbirşey yapa· 
mıyacaklardır. Cihanda Hanya 
kalesinden mükemmel ve kuv· 
vetli bir kale yoktur. Bizim 
de kahramanlığımız inkar ka· 
bul etmez. Toplarımız güzel 
ve büyüktür; barut ve gülle· 
miz çoktur. Topçumuzun tek 
güllesi boşa gitmez! Varsın 
karaya çıksınlar, kale ')nüne 
gelinceye kadar biz zevk ve 
safamıza devam ederiz, Kale 
önüne geldikleri vakit te har-

on eransmın kapanış ~ 

sinde Türk heyeti ıııur pi'__ 
sası reisi Nazım Rom; .,ı1 
lamentor reisine ve ~ 
hükumetine gösterilen bt'/İ> 
retli kabulden dolayı . t' 
namına teşekkür et~~ş ti_ 
konferansın elde ett1k1.~ 
ceden dolayı memnun• 
bildirmi~tir, 

Kollej 1,;;;;;;,tJ' 
alınacak A 

fııanhul, 22 (llususf ~ ,~ 
mlzdeo) - lzmir'de l(ııJ ç ~r._ 
kapalı bulunan Ame~"ao ~ 
binası, Ziraat vck8Ieu~ce _,.
nacak ve Zirai muallırP 

olarak açılac~ 

__ A_n __ t_al_y_a_e-vk_a_f-müdürliJ" 

ğünden; ~ 
ihalesi 21 /91:936 pazartesi gunu ıcra kılınacak olad.t 

lnönü muz meyvelerinin ~/9/936 gününe kadar terP 1 

diği ilan olunur. 


