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Porteliiz 

lJ L lJ ~ A J."' O Malta' da bulunan İngiliz 
donanması, kısa manevra
lar için Akdeniz'e açıla
caktır. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 24 Eylül 1936 Fiati (100) Para 

Har ha Hazır lanı yor 
Şehri de dün asi-1 J~.P~D a~iral~ Suriye murahhası heyeti 

Mu .. hım mes el~lerı IStanbul'a geldi 
1 • • • muzakere edıyor • 

e ine geçmiştir Toky~, ~~ .. (Radyo) - Şa~g- Heyet reisi beyanatta bulundu. Antakye 
hayda oldurulen Japon bahn- • , • • 
yelisinin hadisesi, amiral Ma- Ve fskenderun un vaZıyetı .. 
gatonun, İmparatorla bera-
ber manevraları takip etme-lteisicumhur Azana istifaya karar vermiştir. 

Hükômet fırkası erkanı Fvansaya kaç~ılar sine mani olmuştur. Söylen
diğine göre, amiral, diğer 

P lruna giren 
. llris 24 (Radyo) - Vaziye

tırı nezaketi dolayısile ispanya 
~sicumhuru Azana, istifaya 

4rar vermişse de başvekil 

ihtilalciler 
gosa) da düşürmüşlerdir. Bu 
tayyarelerle ispanya hükumeti, 
Barsdona levazımat gönder
mekte idi. Bunlsrdan başka 
(V aladolid) de ihtilalciler ta
rafından dört tayyare daha 
düşürülmüştür. 

tgo Kabalero, buna itiraz 
~iş ve müdafaa için lspan
'f • hükumetinin daha çok ku
~lere malik olduğunu beyan 

~ ey erniştir. 
rıirl l enerif'tcn gelen bir habere 

lr iöre I 1 .. k A • • • 

t
. • spanya ıu ·umetının ıs· 

dıf ırı 
b· at ettiği parti erkanı, hep 

ııı~ D1~.den Fransa'ya kaçmışlardır. 
0Jr· ,. 
·reli' h ger bir haber; Katalonyanın 
rf ~a~~~~:tttiğini ve Pasa~yho.?~1r~ it~ k d us earını taşıyan ı t ı a cı 

bl;I tı~ ının, Kat.alonya hükumeti-
il ~\başına geçeceğini bildir-
d-9 eB tedir. 
~ tiı~ 1 u_rgos, 24 (Radyo) - Ih
ı;" ın a etler, bugün hükumete 

enııup iki tayyareyi (Sara-

Paris 24 (Radyo) - Eko 
Döpari) gazetesinin verdiği 
malümata göre, Fransa'dan 
silah ve mühimmat alıp fs
panya'ya götürmek üzere Mar
silya'ya dört vapur gelmiştir. 
Bu haber, Berlin ve Roma 
mahafilinde fena akisler uyan
dırmıştır. 

Cebelüttarık, 24 (Radyo) -
ispanya ihtilalcileri, tayyare
lerle Malagayı bombardıman 
etmişlerdir, Limanda bulunan 
hükumete aid Libertad ve 
Rosi torpitoları, yedikleri bom
balardan mühim surette rah-

----~-----·~·~ ..... ·---------~~-
Rodos, bir Turizm 

merkezi olacak 
ltalya, bu iş1Çin büdcesine 
ltıiihim tahsisat koymuştur 

~o Rodos'tan 
'~1:a 24 (Radyo)- Rodos 

bir görünüş 
him tahsisat koymuştur. --·····---

nedar olmuşlardır. 
Paris 24 (Radyo) İspan-

ya hükumet taraftarları, dün 
Malaga' da ihtilalcilerden yüz 
kişiyi kurşuna dizmişlerdir. 

Madrid, 24 (Radyo) - Eski 
başbakan (Salazara) bugün 
sabah kurşuna dizilmiştir. 

Paris, 24 (Radyo) - (Üni
vires) gazetesinin Burgos mu
habiri, (Tolcv) şehrinin ihtilal
ciler tarafından işgal edildiğini 
(Devamı 4 üncü sahi/ede J 

Japon ricalile burada mühim 
mes'eleler hakkinda müzake
rede bulunmaktadır. -----------Paris - Sayfan ara
sında hava yarışı 
Atina, 24 (Radyo) - Pa

ris ile Sayf on arasındaki ya
pılacak olan tayyare sürat 
rekoru, gelecek hafta başlıya
caktır. Tayyareler, Yunan 
tayyare istasyonunda tevak
kuf edeceklerdir. ------........ ·~·~·--... --~-~~-

Yunan kralının seyaha-
tine ehemmiyet veriliyor -·------Kral ikinci Y orgi'nin, evvela 
Sofya'ya gideceği söyleniyor 

~ 

Yunan kralı Yorgi 
Istanbul 24 (Hususi)- Ati- habirleri, Kralın seyahatini ta-

na' dan bildiriliyor : kip etmek istediklerini beyan 
Yunan Kralı Jorjun, Korfo- e<lerek şimdiden teşebbüsatta 

dan avdetinden son. a D~lkan bulunmuşlardır. 
devletlerinin Payıtahllarmda Yunan Kralının, evvela Sof-
yapacağı seyahata fevkalade ya'ya gideceği söyleniyor. -----------ehemmiyet verilmektedir. Av- Göbe/s Ati na, da 
rupa gazetelerinin Atina mu-

Metaksas - --
Bugün) bir nutuk;. 

söyliyecek 
lstanbul 24 (Hususi)-Atina

dan bildirildiğine göre Yunan 
başbakanı general Metaksas, 
bugiin miihim bir ııutuk söy
livt cektir. 

lslanbul 24 (Hususi) - Birinci 1 

Tt·şrinin 2 inci giinü, Yunan 
ba~bakanı general Metaksasın 
rİ)a:>eti altında büyük bir top
lantı yapılacağını ve bu top-
lantıda eski partiler bnşkanla
rının da hazır bulunacaklarını 
Metaksasın içtimadan sonra 
radyoda bir söylev vereceğini 
gazeteler yazıyor. 

• 
gezıyor 

M. Göbels 

~" ın it ı h""kA • 
L . llıUbi' a. ya . u unıetınc: 
~ijll rn bır turızm merke.zı İngiltere - İtalya ti.1 

ticaret muahedesi akdedilmek 
üzere bulunduğu ve bu mü
zakereleri idare edecek olan 
bir İngiliz heyetinin bugün 
Romaya hareket edeceği Lon
dra' dan bildiriliyor. 

lstanbul, 24 ( Hususi ) -
Atina'dan bildirildiğine göre; 
Almanya propaganda bakanı 
doktor Göbels, dün (Del
fos) taki asarıatikayı tetkik 
eylemiştir. 

ti\. _···~ konm . . . 
.. ~ ,1 ası ıçın yem ter· 

~·n~ış~ır. İtalya hüku
\l ış 1çin bütçesine mü-

caret muahedesi 
Paris 24 (Radyo) - İngil-

tere ile ltalya arasında bir 

• 
Güzel lskenderun'dan bir görünüş 

l~taııhuI; 23 (Hu u i muh:ıLiri- seneliktir. Tcrakkinizden fc\kalade 
mizden) - Puri ' te, Suriye·Fr:ın;;:ı memnunuz ... am"a gider giıme1., de· 

mu:ı lıcdesini imı.alıyan Suriya mu· mokrasiye ınüstenid bir meclisi 
mcb'u~aıı, rcisiı·umur \ 'C kahine in· 

ralılıas heyeti bugün SempJon eke· 
tih:ıp edeceğiz Ye ordıı t':şkil ede· 

prc~i ile ~ı·luiıııizc grlınişıir. ce~iz. 

Dclt•g:ıs)oıı rei~i H:ışiruiilctn~i, ı:·rans:ı"oın Suriyl''deki haJ..kı, 
g:ızctccilcrc beyanatta hıılunnrak iki ~ene zarfmdıı Lizı~ geçcl·ckıir. ls
deıni~ıir ki: ken<lenın ile Aııtakya'yıı, Fnııı a 

- lsıiklalimizdcn ı:izin ıle Li· ım:ılıalli mulıtarip•h·r.rmi~ti; ~imdiden 
zim knıl:ır nıcnınun olduğmıuza sonra hu hokka ı~rıın11:ı ycriue uri· 
şüp hem yoktur. Raluıaın11.., 1300 ye nezaret cclcrckıir. 

---~~--- ...... ·~·~·-------~~~-

Kıbrıs adasında yapıla-
cak askeri tesisat -----------

yapılacak olan tesisat, Ingiliz 
haşmetini tebarüz ettirecektir 

Londra 24 (Radyo) - in- olan tahsisatın, derhal ayrıl-
gilterenin, Kıbrıs adasında masım istiyecektir. 
yapacağı askeri tesisat, Ak- ·-----
denizde İngiliz haşmetini te· Almanya 
barüz ettirecek derecede mu-
azzam olacak ve bunun için lokarno hakkındaki 
külliyetli miktarda paralar cevabını hazırlıyor 
sarfolunacaktır. Berlin, 24 (Radyo) - Al-

Donanma birinci Lordu Sir manya hariciye nezareti, ln-
Samuel Hoar, bu günlerde giltere'nin Lokarno meselesi 
Avam kamarasında bu husus- hakkındaki notasına bu hafta 
ta bir rapor verecek ve lazım cevap verecektir. 

( --(Ulusal Birlik) e Göre-- ) \.. ________ _ 
Tatlı su Türkleri 

lstanbul'da Beyoğlu'mm bir züppe tipi vardır. Levantinlere 
nasıl ki tatlı su Frenkleri diyorsak, bunlara da tatlı su Türk
leri demek lazımdır. Onlara aı asıra lzmir' de de tesa<lüf ederiz. 

Derhal, bariz bir gayri tabiilikle gözümüze batar ve kaybolur
lar. Onların cemiyet içindeki karakteristik vaziyetlerini konu
şacak değ il iz. Maksadımız, bu tatlı su Türkleri ile ınatbuattaki 
bazı elemanların konuşup yazma tarzlarına aiddir. Biz Türküz. 
Türkçe konuşup, Türkçe yazmaklığımız lazımdır. Amma bu, 
ennebi kültür ve dil düşmanlığı değildir. Ecnebi neşriyatını 
pekala takip ederiz ve etmeliyiz. Keza, zaruret hasıl olunca 
yabancı bir dille de konuşabiiiriz. 

Fakat, tam bir züppe ve monbey edası ile, ikide bir şöyle 
Fı ansızca yarım bir cümle, bir tekerlemt: yapmak kadar abes 
bir şey olmadığına kaniiz. 

Dilimizin ahengi, zenginliği mi eksiktir ki? 
Fransızca kelimeleri kullanabileceğimiz yerler, ancak fenni 

isti lahlardır. Yoksa bugünkü dilimiz içinde, bizim ihtiyacımızı 
ve düşüncelerimizi karşılıyabilecek kadar bol bol kelime 
vardır. 

Herkesin züppeliğine karışmak hakkımız değildir. Ancak 
züppelik bizim dilimize, harsımıza, mücadelelerimize: dokunursa 
elbette susamayız. Bir taraftan başkalarının niçin Türkçe ko· 
nuşmadıklarına kızarken diğer taraftan da bizzat tatlı su Türk
lerinin ağızlarını eze büze bu marifeti işlediklerini görmeğe 
tahammül edilebilir mi ? 



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

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

<:ahife 2 
(Ulusal Birlik) 24 Eylül 936 

~--------------------------------911 Aşk Ve Cinayet ltalya'da meydana Çtka" 
-~o_tor Kıskan~hk cinaye- rılan komünist teşkilatı 

Sefaletininleyenpençesinde ihtiyar tesebep olab·ıı·ır mı· Bütün tekziplere-rağmen yüzlerce 
Coeli bir kadının korkunç maceraları kişi tevkif edilmiş ve 

3 -14 - • ----

1 

buna rıza göstermiyorum. ın. jMaryos, karısını evde bulama- hapishiınesine atılmıştır 
Rober, itiraz ve itizar etm'"k 

istedi. Fakat profesör çok hid· 
detlcnmiş idi . 

- Su unuz - diye ba[;·rdı -
benim itimadımı böyle mi sui 
ıstim~l edecektiniz. 

- Fakat .. Suiistimal edilen 
bir itimad var ise, o da be
nim size olan itimadımdırl 

- Sefil, hain, hırsız adam .. 
Benim misafirpervcriik ve iyi
liklerimi suiistimal ettin .. 

- Misafirperverlik mi? Yok 
sa, cinayet hazırlığı mı? Şu 
Dik' e bakınız.. Şu kafes içinde 
bulunan zavallı mahluka ba-
kımz .. Beni de bunların üçün
cüsü yapmak istiyorsunuz .. 
Bunlar cinayet değil mi? Be
şeriyete hizmet dediniz .. Rica 
ederim, bu mahluklarla beşc
şeriyel ne kazanır? 

- Size, çok söz söylemek 
mecburiyetinde ı:leğilim. Yal
nız lncil namına yaptığınız 
yemini ve vaidi aklınıza ge
tirm~nlzi tavsiye ederim. 

- Herkesin safiyet ve hüs
nü niyetini suiistimal eden· 
lere karşı verilen bir yeminin 
hükmü olamaz. Hiçbir kimse 
insanlıktan çıkarak böyle aca
yip bir mahluk veya canavar 
olmağı taahhüd etmez! 

- Fakat, gafil delikanlı, 
şimdi sizi korkudan bu aca
yıp mahluk benim ameliyat 
masama yattığı vakit artık 
ölümün eşekine gelmiş idil. 
Eğer daha sağlam ve kuvvetli 
olsaydı, her halde tecrübem 
bu neticeyi vermiyecekti. Di
ke gelince, o da sizin kadar 
mükemmel bir bünye ve asa
ba malik değildi. Emnim ki 
sizin üzerinizde yapacağım 

tecrübe fevkalade bir netice 
verecektir. 

Profcsöriin artık hiddeti 
geçmiş şimdı fevkalade bir 
sükünet ile söz söylüyordu. 
Rober Marsiyal: 

- Fakat, bu iki tecrübenin 
makus neticeleri meydanda 

dururken, sizin benim hak

kımdaki iddianız da çürük 
ve hatta gülünç olmaz mı? 
Dedi. 

Doktor ayni soğuk kanlı

lıkla cevap verdi: 
- Ben o kadar mühim, 

hıçbir fen adamına nasip ol
mamış ve belki de olmıyacak 
bir keşif arkasında koşuyorum 

ki bunun beş, on tecrübe ile 
olup biteceğine inanmak ve 

bunu benden böylece istemek 
haksızlıl, fen ne karşı da say
gısızlık olur. Ben milyonlarca 
insaııı, baştan başa bütün 

sanların laakel 150 sene ve Bir lngiliz gazetesi Roma' da nın verdiği malumata göre bun 

genç olarak yaıamalarmı isti- dığı İÇID öldürmüş! bir takım Komünistlerin yaka· \ar, Roma' da bir takım karar 

yorum. Vay gafil delikanlı.. Sevdiğini öldürmek katlar 1 sa .. Öldürürüm!,, Sözünün bir landığından bahsediyor.. gahlar tesis ederek gizliden 
Bu olacaktır, benim dehham d h 1 b l . 11 Eylu"l 936 tarihli Deyli gizliye Komünistlik yapmak 

· gülünç birşey var mıdır?.Hal- ar ı mese gi i yer eşmış 
sayesinde insanlar 150 sene H ld · d ithamı altındadırlar. buki zamanımızda böyle ci- olmasındaki seb*!pleri aramak era gazetesın en; yaşıyacaklardır. Fennin bu ilk tl h' d" d gerek!. ltalyan faşist partisi erk.anın· Aynı membadan gelen ha· 

naye er ıç te na ırattan e- d muvaffakiyetini, insanlara ebedi l F 1 . .. dan bı'rçox.u Italyan gizli po- berlere göre, birçok işçi e 
ği . Hemen hergün bu kabil ransız gazete en, son gun- li 

bir hayat bahşetinekte olan cinayetlerin hikayesini okuyo· \erde olan bu nevi cinayet· \is teşkilatı olan Ovra tarafın· tevkil ve haps~dilmişlerdir. k 
ikinci muvaffakiyeti takip ede- d k'f d'l · t' Londradaki ltalyan büyü ruz. Bu da zamanımızın gü- lerden [birini anlatıyorlar. an tev ı e ı mış ır. 
cektir. lünçlüklerinden biri. Marius, uzun zamandaberi lni!'iliz birleşik basın ajansı· elçiliği dün akşam, bu hab« 

insan, kendi elile yaptığı karısına: rin asılsız olduğunu bildir 

i 
Bir katile hak verilmezse F t u· s 

bir makineyi - yi bakılmak hareketi anlaşılır. Fakat, sev- - Dikkat et Marthel Bir ra e ı per- miştir. r 
ve mütemadiyen tamir edil- V A Roma' da, Milano' da giı ı 

k 
diğini öldürenin bu hareketi kaza çıkacak!, co apur cen me şartile - senelerce işlete- • komünist neşriyatı bulunduğu· 

bilivorken, harikulade kuvvet- karşısında insan şaşar, kalır. Dermiş. t nu kabul etmekle beraber, 
Katil size: Marthe, hakikaten, kocasına ası lerin membaı, birçok mihanik tevkifler yapıldığını yalanla· 

k 
'fi . h'b' 

1 
b - Seviyordum, öldürdüm, karşı fena hareket eden bir ROYAL NEERLANDAIS f>ŞI erm sa ı ı o an u in- maktadır. 

d b 
der. kadındı. YASI \ ,.'it· san, ne en eş on sene zar- KUMPAN _ Bu resmi yalanlama ara r .. ~ 

f d 
Fakat ne kadar gülünç ol- Mariusle Marthe sevişerek ın a aciz ve mecalsiz kalsın? "GANYMEDES,, vapuru el- men İtalyan payitahtında bıı· 

I
. duğunu farkında değildir.Sev- evlenmişlerdi. Adam, patates nsan, nebatatı, hayvan ve d yevm limanımızda olup 14 lunan bı'r ı·ngı'lı'z bı'rleş.ık ba· 

d iğini öldürmek! Bu neye tüccarı idi. Bu patates tüccarı 
cema atı istediği şekle, koy· benzer bilir misiniz? Hasis Marthe ile sevişerek evlendiği eylülde ANVERS, ROTTER- sın aiansı muhabiri şu nıalô· 
mak kudretini gösterebilir, DAM, AMSTERDAM ve J 
neden kendini, arzu ettiği hal bir adamın hırsız korkusun· için hata etmişti. Çünkü bir HAMBURG için yük alarak {Devamı 4 üncü sahifed':,;,,_ .._. ~ . ··. . . ·~ - . .. :.'r : .. "" -

dan paralarını yakmasına ben- kere, hayatı daima dışarda h k t d kt' ~ 
ve vaziyete sokmasın? are e e ece ır. 

Profesör Lamp, artık çoş- zer. geçiyordu. Paris'e iki üç haf- "TRiTON,, vapuru 16 ey-
Hakikaten, sevdig" ini öldu"ren tada bı'r gelı'rdı' l··ı l' · .. ..k .. ·· muş idi. O, nerede ve niçin · u e ge ıp aynı gun yu unu olduğunu bile unutmuş bulu· adam korkaktır. Karşısındaki Bundan başka, karısilc ken· tahliyeden sonra BURGAS, 

nuyordu. Önünde bulunan bir rakibi ile başa çıkamıyacağını disinin arasında on yaş fark V ARNA ve KÖSTENCE li· 
anlıyan veya onunla rakabet v.ırdı. İkisi de genç oldukları maaları için yiik alacaktır. 

masa üzerine şiddetli bir yumruk vurarak, hançeresinin etmeğe kendinde kuvvet bula- için belki bu yaşın tesiri pek "HERCULES. vapuru 19 
olanca kuvvetile haykıdı: mıyan zail aşık sevdiğini öldü· görülmiyordu: Karısı yirmi eylülde beklenmekte olup 24 

_ Ben, profesör Antuni rür. Bu, hiddetten veya deli· yaşındn idi, Marius de otuz eylüle kadar ANVERS, ROT-

Lamp, ilim ve fennin mabudu likten gelen harekettir. Onun yaşında. TERDAM' AMSTERDAM ' 
insanları aciz ve miskenetten, "ayrılmağa tahammül edemi- Lakin otuz yasında bir iş Vı! HAMBURG limanları için 
ihtiyarlıktan kurtaracağım. De- yordum,, diye mazeret göster· adamı ile yirmi yaşında hoppa yiik alacaktır. 
di. Profesörün iddialarını ar- mesi bir yalandır. Çünkü sev- bir kadın arasındaki fark son "HERMES., vapuru 30 ey-
tık çok manasız bulan Rober diğini öldürerek ondan ayrıl- derece büyüktür. Marius işini lül<lc beklenmekte olup 5 bi-
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Dördüncü mıntaka 
Marsiyal, artık dayanamadı, mış olmuyor mu? ve evini düşünen bir adamdı. rinciteşrine kadar ANVERS, 
magrur olan profesöre bir Bu cihetten, sevdiğini öldür- Halbuki Marthe, gözü evinden ROTTERDAM, AMSTERDAM 1 

ders vermek lüzmunu h'is- nıek tamamen ruh bozukluğun- dışarda ve macerada olan bir BREMEN ve HAMBURG li-

sicil muhafızlığından! .. 
ko· 

Burnavanın Pınarbaşı S6 
yünde dibek sokağında 2 1 

setti, ve: 
Herkesi gencleştirece-

ğim. İhtiyarlığı yer yüzünden 
ve insanlar arasında kaldıra-
cağım, diyorsunuz. Fakat si
zin de, Çehrenizde senelerin 
tahribatı sarahatla görünüyor, 

saç ve sakalınız ağarmıştır; 

yüzünüzün vaziyeti berbaddır; 

bu vaziyetiniz, nazariyenızın 
kudret ve kuvveti hakkında 
karşınızdakileri hakkile şüphe-

ye düşürüyor. Düşününüz ki 

genç ve güzel bir zevceniz 
vardır. Aradaki bu elim farkı 

kaldırmak silin için en büyük 
ihtıyaç olsa gerektir! Dedi. 

Bu, çok yerinde ve haklı 
olan itiraz ile doktor sarsıldı, 
adeta izzeti nefsi kırılmıştı; 

bunun verdigi hidJet ve asa· 
biyet ile yumruğunu masa 
üzerine verarak cevap verdi: 

- Ben, belki çehre itiba
rile pek genç görünmüyorum; 
fakat birkaç gencin kuvvetini 
şu avucumun içinde toplamış 
bulunuyorum, dedi. 

dan gelen bir harekettir. Bun- kadın. 
da da fena romanların tesiri Marius bunu anlamış ve: 
çoktur. Bu, genç dimağı rea- - Dikkat, Marthel. Bir 
liteden ayıran ve karanlığa sü- kaza çıkacak, demişti, 
rükliyen hir romantizmdir. Fakat, ne koca tarafından 

Sevdiğini, ondan aırılma anlaşılmış olmak, nede kaza 

korkusu ile öldüren aşık ka- korkusu genç kadını koştuğu 
tiller olduğu gibi bir de, sev- uçurumdan geri çekmemişti. 
diğini kendisine ihanet ettiği Fakat, bunda daha ziyade 
için öldürenler de vardır. kocasının beceriksizliği ona 
Bunların da zahiri mazereti cesaret vermişti. Çüukü, Ma-
" Namusunu temizlemek,, tir. rius, bütün korkak erkekler 
Fakat onları bu cinayete sü- gibi, iki şekilde hareket et-
rükliyen şey gene bir asabı- mesini bilirdi: Ya tatlı sözle, 
yet, b'.r düşüncesizliktir. Bun- yahutta son derece şiddetle. 
dan dp "Karım beni aldatır- İlk yaptığı hareket bir na-

.. sihattı. Bundan sonra, biraz 

Mücellit 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YEN 1 KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

daha sert davranıp karısını 
göz altında bulundurması la
zımdi. 

O, bunu yapmadı ve ışı, 
son derece şiddetli davrana
rak kamaya ve tabancaya ka
dar götürdü. 

Bir gün, yolculuktan ansı

zın dönüyor. Karısı evde yok! 
Bu, ona büyük bir şüphe 
vermek için kafidir. Hemen 
(Devamı 4 üncü sahifede J 

~~~~~--~------~--,;_;~-----~ • 

manian için yük tahmil ede

cektir. 
SVENSKA ORlENT UNIEN 

KUMPANYASI 
"BIRKALAND,, motörü 14 

eylülde gelip 18 eylüle kadar 
ANVERS, R<'TTERDAM, 
BREMEN,HAMBURG, DAN-

ZIG, GDYNIA, COPENHA· 
GEN ve lSKANDINAVY A 

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
KANDlNAVY A limanları için 

yiikliyecektir. 
FlNSKA ANGFARSTYGE 

KUMPANYASI 
"SAVONMA,, motörü 12 

eylülde gelip doğru ANVERS 
ve FINLANDIY A için yük 
<ılacaktır. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 

kapı sayılı sağı Veli, so h~ 
Ali, arkası hacı hafız Me.Ji 
med evi, önü yol ile çevrı h 
bir ev, ayni köyde narla ~',r 
ve mcvkiinde doğu çıll ·· .. .. re" 
oğlu veresesı ve komu 1 
İsmail tarlası, batısı Y

0 i 
kuzeyi sadık oğlu verese:i 
tarlası, güneyi dibek vere5.~111 
larlasile çevrili ~ 14 dö

00 
b' 

karşılığı 12866 metre rnur
9 

ll' 
baı bir tarla ayni köyde 

111 ğtJ 
nisa yolu mevkiinde do lı 
Hüseyin veresesi ve Borna"~8• 
Cemal ve fırıncı İsmail tar ~ı 

h 11Cl· 
)arı, batı yol ve ~rap .. 3v9"fı 
Salih bağı, kuzeyı ko~ r-Jıı<İ 
tarlası, güneyi kerestecı 11e 
ve Hüseyin veresesi tarla ··ııt 
bağı ile çevrili 15 dö

00 
b· 

0rıı 
karşılığı 13785 metre ı:rı yıı· 

beşeriyeti kurtarmak isterken, 
bir iki yüz kişinin kurban 
gideceğini düşünüyor ve te
reddtidlcrc düşersem, miskenct 
göstermiş, fenne ve benden 
hizm t bekliyen beşeriyete 

saygısızlık etmiş olurum! 

Ve, bu iddiasını ıspat için 
masanın üzerinde bulunan 
madeni bir hokkayı tutarak 
avucu içinde sıktı, hokka, 
doktorun çelikten purmakları 
arasınea kemale ermiş, olgun 
bir nrmud gibi ezilip, bur

kuldu! 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden; 

Tilkilikte hacı Veli mesçidi halıları ve diğer eşyası onbeş 
gün müddetle müzayedeye konmuştur· lhalesı 9/10/936 cuma 
günü öğleden evvel saal 10 da yapılacaktır. Taliplerin depo
zito paralarile mahallinde müteşekkil komisyona müracaatları 
ilan olunnr. 24 29 4 9 

"ALBA JULIA,, vapuru 23 
eylülde gelip 25 eylüle kadar 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve ALGER için mal yükliye
cekt1r. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMP .• NYASI 

baı tarla yine ayni köydd ğtl 
karı bağlar mevkiinde 

0
e'{ 

hazineye ait garip oğlı.t .: ıd 
tinlikleri, batı hazineye 

81 ğlll 
tinlikler, kuzeyi İsmail 0

,eP 
Şakir ve Hurşit oğlu J<etllfı 
zeytinlikleri, güneyi MııS ~lıl 
karısı Huriye ve Hasan ?0ıi~ 
Akif ve hazineye ait zeyl• cıD' 
ler ve yol ile çevrili g6 et" 
num karşılığı 88224 ~~ 
murabbaı bir kıt'a ıef ııı>' 
Şemoil oğlu Yasef arna ~}e 
senetsiz malı iken öl~ 
varislerine kaldığından -~ 

YelJI 
le varisler adlarına ~ 

• 
Bugün, insanlar kalp ve dı

nrnğ cihetinden ancak 40 - 45 
} aşlarında kemal bulabiliyor- • 
lar; halbuki sürülen hayat, ya
pılan suiistimaller, harp ve se
falet senelerinin beşeriyet üze. 
rinde yaptığı tahri.bat hasebilc 
insanlar 40-45 yaşında ihtiyar
lamağa başlıyorlar. Yani insan
lar, bütün kuvvet ve kudretleri 
ile gençlikler inden istifade cdc
c klcri biı zama da ih ıyarlığa 

Rober Mnrsiyal, yaşını ba
şını alınış bir adamın elinde
ki fevkalbeşer kuvvet ve kud
rete hakikaten şaştı kaldı! 
Ve nasıl müthiş, aman ver
mez bir canavarın elinde esir 
bulunduğunu da takdir etti. 

Genç ve hayret içinde ka-
lan muhatıbının bu hali kar
şısında kibir ve azameti büs
bGtün kabaron profesör ağır, 
ağır şu sözleri söyledi: 

iz mir vakıflar direktörlü-
ğünden; 

Vakfı Nevi No. Mevkii Bedeli 
Kamile Nusret. H. <'V 4 7 Arap fırını 120 
Kalaycı Mustafa dükkan 52 Kuyumcular 60 

Yukarıda ) azılı akarat on gün miiddetle açık artırmaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 2819/936 pazaıtcsi günli saat on heşdc
dir. İstekli olanların vakıflar direktörlüğüne müracaatları ilan 

"SARMAC]A,, motörü 28 
eylülde ~clip doğru ANVERS, 
DANTZIG ve GDYNIA li
manları için yük alacaktır 

İlandaki hareket tarihlerile 

avlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyel kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için İkinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRATELLI SPERCO acenta-

edilmesi rica 

tescili istenmiştir. Bu. ıtl~clift 
mülkiyetlerinin ci!:etı ~1 

Pjlf 
leri yerinde araşt1rılacar

1 

rıııd' 
mülkiyetler inde, sınır :ıcıııd' 
herhangi bir ayni ~8 ede~· 
alakası olduğunu i~d~ iıf111.~ 
!er varsa on gün içın e 5icl 
dördüncü mıntaka tsP;o-9'6 
muhafızlığına yahut 5· .0cefe' 
pazartesi günü yerinde ·~e 
me memuruna belgelefl 



(Ulusal Birlik) 
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~-. ... .;. .... ı;m .. IE!ll:mJZ:Dı3!1!!:~~n~!!l'!rıiıısaı:=• 

~,lık sene bir kız çocuğumuz kadın hakiki bir delinin buh· 
puııyaya geldi; o <la size ka- ranı ile çocuklara, biz iki 
1
Y1 a" k el .. •· ·· k d t 1 ·k· · " 

111 
,..an genç ız ır, uçuncu ar eş en o an ı ·ı çocuga 

d·llede de bir oğlumuz doğ· saldırdı. 
u. Zavallı oğlumu ... Hayır, kar-

ku Biz belki de cihan kuruldu deşimi, yeğenimi ... Bilmem ki 
dul'tılaiı hiç görülmemiş, hiç neyim olan nur topu gibi 
to~lnıamış bir hayat geçiri- oğlanı boğdu, sonra kıza hü-
~h uk, şüpheye ve inkara cum etti. Kızcağızı annesinin, 
stv· al Yoktu ki ben zevcemi yahud halasının elinden güç-
~Ordum, zevcem de beni lükle kurtardım, karımı - veya· 
'tek ekte idi. Birbirimize ge· hud hemşiremi - yetişen eş, dost 
~111 •• en küçük bir fenalık bağlandılar ve timarhaneye 
ite 1~1 de ayni derecede mü· sevkettiler. 
~t ~ır ederdi! Fakat, Karı 
~ oc~ hak işlerine gelince, 
}Otd bırbirimizden nefret edi· 
~v uk. Aramızda geçmiş bir 

" Ben nasıl oldu da bu 
müthiş facia ve felaketler kar
rşısında delirmedim? Bilmi· 
yorum. Fakat ne yazık ki ken
dimi öldüremedim; çünkü or· 
tada, size kapıyı açan kızım, 

&~ ~b· nı_ı. ~eçmişti?A Hayır. 
~ı· ıtbırımıze hatta sert bir 
irb~~ bile söylememiştik. Biz 
~btınıi:zi en yüksek bir mu· 
~ etle sevmekte idik! 

~carı ve kocalık işlerinde 
lcttrıe~e karşı bir nefret his
berb e le beraber, kalbimde 
'lıad ıtngj bir kadının yer tut· 
ttlh·ığını da biliyordum, Zev· 

.... ın d 
~kekt e benden . başka bir 

yahud hemşirezadem, hasılı 

neyim olduğunu bilemediğim 

bir betbaht vardı. Onun için 
kendimi öldüremedim, lzmit'cen 
buraya kaçtım .,, 

... 
* * Hasta, buı ada biraz sustu, 

benden biraz su istedi. Za· 
vallının boğazı kurumuştu. 

vapur acentası 
Pasport yolcu salonu kar

şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va· 
purların isimleri üzerine deği· 
şikliklerden ınesuliyet \·abul 
edilmez. 

THE ELLERMAN UNES LTD. 
" OPORTO 11 ~apuru 15 

ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal· 

tacvktır. 
"FLAMINIAN,, vapuru ağus· 

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük bo· 

şaltacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

"SAMOS,, vapuru 23 ağus· 
tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN
VERS'ten gelip yük boşalta· 

caktır. ---
iralık Ev 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ANGORA,, vapuru 21 ey

lülde gelip HAMBURG BRE
MEN ve ANVERS'ten yük 
çıkarmıştır. 

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

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

"GERA,, vapuru 15 ilk teş

rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

" A THEN 11 motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrinc kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yiikliyccektir. 

IZMIR 
Pamuk M nsucatı 

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 mallan Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Tele 
Telgr 

HAVSLINJE 
OSLO 

"BANADEROS,, motörü ha· 
,en liıranımızda olup HAV
RE, DlEPPE DÜNKET<K 
ve NORVEÇ limaniarma yük 
alıyor. 

"BOSPHORUS,, ınotö u 22 
ilkteşrinde bekleniyor, l- AV

RE, DIEPPE, DÜNKERK, 
ANVERS, DiREKT VI! NOR-
VEÇ liınanlanııa yük alacaktır. 

22 1 ve 3067 

.... 
LİNZ için yükliyecektir. 

JOHNSTON WARREN LINE 
LTD.-LIVERPUL 

AMERİKAN EXPORT LINES ARMEMENT H. SCHULDT 

" KENMORE ,, vapuru 27 
eylülde BURGAS, V ARNA, 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LAÇ ve BRAILA limanlarına 
hareket edecektir. 

NEVYORK HAMBURG 'eki en zevk ve muhabbet 
~Şlllediğine emin idim. 

~ıl U~alde?. Aile hayatımıza 
~kk·· ır ifrit bu suretle ta· 

f ~G unı edebiliyordu? Ben 
~t Ve sihire inanmam. Fa-
. Vazi , · . . 

Ben önümde canlanan veya 
şahlanan müthiş facia karşı
sında Aziz beyin harekatında
ki fevkaladelik ve garabetleri 
artık anlamış bulunuyordum. 

Aziz bey büs-bütün kuvvet
ten düşen bir sesle: 

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

hanede bulunan hemşire ve 
zevcesinden bahsedecekti. Şid
detli bir hafakan boğazını tı

kadı, gözleri döndü ve... bir 
iki şiddetli ihtilaçtan sonra ... 
Gözle. i bir yere dikildi kaldı, 
bütün hareketleri durdu .. 

"EXAMİNER.. vapuru 26 
eylülde NEVYORK'n hareket 
edecektir. 

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

"DUBURG,, vapuru . Jıalen 

limanımızda olup ROTTER
DAM ve HAMBURG liman· 
!arına yük alıyor. 

KHEDİVİAL MAİL LİNE 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR,, vapuru 30 

eyltilde bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEST, BRATISLAVA ViYA· 
NA ve LINZ için yük ala· 
caktır. 

r 

1ı 

~I 

fı . 
rı 

e 

~ı. k· Yctımız o kadar garıp 
~'eri 1 bu halin bir büyü 
~Yle ~l~~ğuna hükmettim. 
~ltdi·· egıl mi ya?. Güveyi 
!altıcı &ıın zaman da beni bağ· 
tı ltıışlar m 'd'? % g ı 1 ı . 
tın arip şekilde umumi har
ı. son 
-qteke _una kadar yaşadık, mü-
1~1af nın ilan ve . İstanbulun 
ı·l\de devletleri tarafından işga· 
~~et ~rnerika mümessilliğinin 
si\.. Cere ·1 . b' •ıA vrdu verı mış ır ı anını 

·~bcırnttı; bu ilan babama aitti; 
ıras 

1
Arnerika' da ölmüş ve 

1 ~.~arı Amerika'nın lstan· 
~kta u~~ssili tarafından aran· 
~eketı!ı;. hemen Istanbul' a 
tıı~ ttıın. Hakikati babam 
·~~ıştve bü~ük bir servet bı
~"'er ı. Vasıyetnamesinde bu 
{l ın sa· . 

lı A.ı· g ıse zevcesine ve 
~es· .ız ile kızı Rcfiaya ve
~y:nı _Yazmıştı. Ben kendimi 

de a ısbat ettim. Hemşire· 
~abaararnağa başladım . 

':ı 11 fllın bana verilen ev· 
'ı •. tasında . d b. 
"llı annemın e ır 

\ alvatdı. Bu kıymetli hatı-
11 arak iz "t d .. d .. 'l~fik mı c on um. 
~ltıın anıa hal ve vaziyeti 
!tı"• ve kendisine büyük 

"'ltU b' 
ll da 1~. mirasa kondu· 
tıda: rnuıdcledim ve ayni 

Bak 
~ği . dedim. Kıymetli 
~ ltıın b" .. d 
,.llıın ır resm·nı c 

4
\t evrakı arasında bul-

~ Cel'll 

1 
llca b· annemin resmine 
~Ve r ır deli gibi f eryacl 

n esme atıldı. 
"' U, B B b ·•ı., D. u... u enim 

ilııırı cdi. Çabuk söyle. 
N ~ dadı ne?. 

!!tin b· •d d N ır hayretle -
~ 1ıtı... Ocoviçl. Cevabını 
~Ce 
~, .. , trı, a . 
"ltıla Ynı nc:abiyet ve 

- Aziz komşum. Dedi. İş· 
te bu korkunç esrarla bera· 
ber bu kızı size tevdi ve ema-
net ediyorum. Kızı mı. Bu. 
Hamşire zademi ve yeğenimi 

mureffehen yaşatacak bir ser
vet bırakıyorum; siz bu serve· 

' 

. . . .. . 
Zavallı Aziz bey.. İşte bu 

suretle öldii ve müthiş bir fa
cianın birinci faslının son sa· 
hifcsi de bu suretle kapandı. 

ti vasiyetnamem mucibince 
idare edeceksiniz. 

Bitti 
Aziz bey birşeyler daha söy

lemek istedi. Belki de tımar- Faik Ş. Benlioğlu 
-~~~::mı!l:!llla::aift'mlsmsiimlmmm:Biiami:llllla, 

ı' 
1 lzm ·r ün Mens catı 

•ark A. Şirketinin 
fia kap nar kumaş f ahrikası 

Tar af ından mevsint dolayısile yeni 
c;ıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
. Zarit 

Ve ucuzdur 
Yeııi yaptıracağıııız elbiseler için bu mamulatı tercih e<liniz 

atış Yerleri 
# 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin cad,!esinde FAHRıl 
KANDEMİR Oğlu 

~Cltl~B22mC:::=zı=:'3:21~~--ıııilmzr:.r;~-=a-----# 

BA,ŞDURAK 

Hamdi üzhet 
Sıhhat Eczanesi 

"EXMINSTER .. vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için ylik 
alacaktır. 

PİRF AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
9 ilk teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 
"EXCALİBUR,, vapuru 23 

ilk teşrinde PIRE'den BOS
TON ve NEVYORK'a haıe-
ket edecektir. 
Sefer ınüd<lcti: 

PİRE-BOSTON 
PİRE-NEVYORK 

16 giin 
18 gün 

~~-ııı:r=cıı::ıı~llrl 

DEN NORSKE MlDDEL-

' 

~atd ~ Eyvah ... Sen be· 
L, eşıtrı · B ~ 

d 'ltttı sın.. iz kardc· Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet / 

"ABOUKiR,, vapuru 30 ey· 
lül öylcn sonra hareket ede
cektir. PORT-SAİT, HAYFA, 

BEYRUT ve İSKENDERİYE 
için yükli) ecektir. 

S. A. ROY AL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü '22 ey

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

"SZEGED,, motörii 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD, BUDAPEŞTE , 
BRATİSLA VA, VİYANA ve 

CANADİAN PACIFİC STE
AMSHİP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LİVERPUL' dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere 
İZMİR'de DiEKT konşimento 
verilir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir laalıhüdc gırı-

şilıncz.,, 

Biriııci Kordoıı,lcfoon No. 
No. 2007 - 2008 

oJlıuıı 
l'ş_, t" Ana, baba bir çeşil lcri sn tar. 1 ' \ ,. / 

Akı YVah... Aman Alla- + -+ ı ~ / -
• b·~r•rindcn oynıyor!. , , , 1..z. ı r~ oe ~ ı" ~ . , . . . 

..._.

1
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~tJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdıı· ki gebelere kalp,böbreklerı 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlaı·a bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



(Ulusal Birlik) 

Komunistler kazanırsa Portekiz is
panya hükômetine harp ilan edecek 
Uluslar sosyetesi Habeş delegelerinin müzakerelere girmesi 
ni istedi. Harbederse Portekize karşı zecri tedbirler konacak 

İstanbul 24 ( Radyo ) -
Londra' dan haber veriliyor: 
Gazetelerin neşrettikleri son 
haberlere görr , Portekiz hü
kumeti, her ihtimale karşı 
harbe hazır bir vazi
yette bulunmaktadır.Portekizin 
en selahiycttar ve me.s'ul ri· 
cali, ispanya hadisatının, Por
tekizi' de zorla kuşkulandır

makta olduğunu söylemekte 

ve ispanya hükumet taraftar- olduğu gibi bütün devletler bileceğine karar verdikten 
larınm galebesi halin· Portekiz'e karşı zecri tt:dbirler sonra toplantıya son vermiş-
de Portekiz hükumetinin, koyacaklardır . tir. 
lspanya'ya harp ilan etmek Cenevre 24 ( Radyo ) - Assamble bugün saat 10 
mecburiyetinde kalacağını be- Uluslar sosyetesi assamblesi, da tekrar toplanmıştır. 
yan eylemektedir. ispanya dün gece saat 19 da alelade Varşova, 24 ( Radyo ) 
ricalinin bu sözleri, Cenevre' de bir toplantı yapmış ve Habeş (Gazete Polska), uluslar sos: 
bir münakaşa kapısı açmıştır. delegasyonunun salahiyetna· yetesinin, son derece nazik 
Söylendiğine göre, şayet Por- melerini tetkik eylemiştir. As- bir devrede bulunduğunu ve 

tekiz, lspanya'ya ilanıharp ederi samble, Habeş delegasyonu- Avrupa'da mühim hadiseler 
ise, ltalya - Habeş harbında nun müzakerelere iştirak ede- baş göstereceğini yazıyor. .......... ~-------

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

Ci iri d Hadiseleri 
- 31-

0rdu erkanından bir kısıJJJ, 
Serdar Ekrem'in bu ka · 

rarını istemediler 
Fakat, Venedikliler bu ha· 

talarını pek çabuk, tahmin 
ve tasavvurlarının fevkinde 
bir sür'atla anladılar. Bir aya 
mütevl.!kkif sandıkları hareket, 
şöyle, böyle 48 saat içinde 
tahakkuk etmiş ve tam olmuştu! 

"' * * Osmanlı ordusu, Hanya'nın 
taş köprüsü üzerine hakim 
tepelere çadır kurdukları sıra· 
da, bağ ve bahçelerde zevk 
ve sefada bulunan Ven edikle
ri ani bir baskın ile tarumar 
ettiler. 

Yüzlerce Venedikli maktul 

muhafaza ederleri Dedi. 
Ve ayni zamanda bot 

orduya, yerli Rum'lara k•1 

surerte dokonulmamasını, yer 
lilere mahsus bağ ve bsh~r 
!erin tahrip edilmemesı 
emretti. 

Ordu erkanından bir kısı~ 
serdarı Ekremin bu karsr1dı 
istemediler. Onlar ad• 
geniş mikyasta bir ;ağrııad-' L 

d .. ··ı ... . orl~ Q sonra onu ecegını sanıy 

ve bunu istiyorlardı. Ve: 

Napoli'de 
Geçit resmi ya
pacaklarmış 

Maçka sular Fransız ,-l-ngiltere ) düştü; binlerce de çocuk, 

- Bu kale cihanın en ııı 
tin bir hisarıdır; burada cP 
telef etmekte mana yokl 

1 
Birkaç aylık bir yağnıa 1 

Napoli 24 (Radyo) -Önü
müzdeki Cumartesi gunu yir
mi bin piyade askeri bir ge
çit resmi yapacak ve o gün, 
hükumet erkanı da hazır bu· 
lunacaktır. 

---·---····· .. --Toledo 
Şehri de asilerin 

eline geçti 
( Başlara/ı 1 inci sahi/ede) 
haber veriyor. 

altında Gemisini dur-
Hazırlanmak-lstanbul, 24 ( Radyo ) 

Trabzon vilayetinin Maçka 
kazasında vukua gelen seller
den büyük zararlar olduğu ve 
halkın heyecan içinde bulun
duğu bildiri lıyor. ----·····--Filistin 
Arapları tevkif 

ediliyor 

durdular ta devam 
Paris 23 (Radyo) - Jur ga-

zetesinin verdiği bir habere ediyor 
göre, Vintinhd adlı Fransız 
gemisi, Melila yakın inde Alca- Londra 24 (Radyo) -

( Morning Post) gazetesi 
la Gaybano adlı fopanya hükii-

Avrupanın bugünkü vazi
met kuvvetlerine mensup bir 

yetinden bahisle yazdığı 
torpito tarafından durdurul· bir makalede diyor ki: 
muştur. 11/ngiltere'nin silahlan-

lspanyollar, Fransız gemi· ma programı, hiçbir suret
sini zorla aramışlarl' ve gemi· le tehire uğramamalıdır. 
de silah ve mühimmat gibi lngiliz siyasası, bir sulh 
hiçbir şey bulunmadığı halde ve müsale net siyasasıdır. 

Paris 24 (A.A)- Par:s'teki I 
sol cenah, lspanyol mahafilinin 
kanaatine göre, Saind önünde 
demirli bulunan dört İspanyol 
gemisi, Madrid hükumetine gön 

Kudüs 24 (Radyo) - 2,600 
Arap ile 346 Yahudi yakalan· 

mtş ve tevkif edilmiştir. İngi
lizlerin, bundan sonra şiddet 

kullanacakları ve ahvali ·ıslah 

için yeni tedbirler alacakları 
söyleniyor. 

onu başka bir istikamet takip Fakat /Jilli Müdafaa 
etmeğe mecbur eylemişlerdir. mevzuu bahsolurken, bu 

Fransız vapurunun kaptanı, siyasanın tatbiki imkan-

derilen altnıış bin tüfenk ve 2 
milyon kurşunu yüklemeğe ha· 
zır bulunmaktadır. 

Londra 24 ( A.A ) - Deyli 
Herald gazetesinin verdiği bir 
habere göre; Madrid hükiime· 
tinin Dış işleri bakanı, ademi 
müdahale mukavelenamesine 
iştirak eden devletlere : tevdi 
edilecek bir nota vererek, bu 
mnahedenin bazı memleketler 
tarafından çiğnenmemesi key-
fiyetini protesto edecektir. 
-~-··---

Ceza 
Vermiyeckler 

935 Senesi Haziranında iz. 
mir'dcn Manisa'ya ve Manisa-
dan lzmir' e gidib gelmekte 
olan otomobilleri silahla dur· 
durub içindeki müşterilerle 
otomobil şoförlerinin para ve 
eşyalarını gasbetmekle maznun 
Burnava nahiyesinin Kayadibi 
köyü halkından Mehmed Ali, 
Güzel lbrahim, Ali ve bekçi 
lbrahim haklarında T emyiz 
mahkemesinin nakz kararı üze-
rine cereyan etmekteolan mu
hakeme neticelenmiştir. Maz· 
nunlar, evelce oııycdişer sene 
altışar ay hapse mahkum edil
mişk rdi. Bu defa sekizer sene 
ikişer ay hapislerine karar ve· 
rilmiştir. 

Akdeniz' de 
Kısa manevralar 

Londra. 24 ( Radyo ) -
Malta' da bulunmakta olan 
lngiliz donanması Akdeniz'de 
kısa manevrnlar yapmak üzere 
bu ayın 30 ncu günü Malta 
adasında hareket edecektir. 

- - - .. ··-~-

Yolcular 
Şat/ardan karaya 

çıkacaklar 
Türk limanlarından fzmir'e 

gelen Türk vapurlarının liman· 

da demirledikten sonra yolcu· 
]arını kolayca çıkarmak için 

yeni bir usul bulunmuştur. 

Vilayetle gümrük başmüdür

lüğü ve liman reisliğinin antant 
kaldıkları bu şekle göre Tür
kiye limanları arasında işliye

cek Türk vapurları, f zmir li
manına gene kıçtan yanaşacak, 
fakat şallarla vapurun merdi· 
venine kadar bir yol vücuda 
getirilecektir. Yolcular, şatlar· 
dan vücuda getirilen yoldan 
karaya çıkacaklardır. Vapura 
binecek yolcular da gene bu 
yoldan geçerek vapura bine· 
ccklerdir. 

Bu husustaki karar, İktısad 
vekaletince de kabul edilmiş 
ve emri şehrimizdeki alaka
darlara tebliğ edilmiştir. 

Bu suretle yolcuların san· 
dallarla çıkarılması zorluğu 
ortadan kaldırılacak ve san· 
dallar, yalnız ecnebi vapurla
rile rıhtım arasında yolcu ta· 
şıyacaktır. 

bombardımandan korkarak d sız ır.,, 

(Melila) ya gitmekten sarfınazar \. ..) 

etmiş ve Cebelüttarık'a müte- /ta/ya' da meydana 
veccih~en yoluna devam eyle· cıkarılan komünist 

ı 

miştir. Bu hadiseyi nefretle teşkilatı 
mevzuu bahseden (Jur} gaze· 

( Baştarafı 2inci sahi/ede) 
tesi; Fransız otoriterlerinin, bu malı vermektedir: 

kadar mühim bir hadiseyi Kırmızı bir boyun bağı ta-

halktan nıçın sakladıklarını şıyan bir dıvarcı, gizli polis 

sormakta ve teessüflerini izhar tarafından sorguya çekilmiştir. 
eylemektedir, Bu dıvarcı, kırmızı caket - ----+·• ._ __ _ 

Feci• giymelerine müsaade edilen 

Garibaldı cemiyetine mensup 

- Bir şimendifer olduğu için kırmızı boyun 
kazası bağı taktığını söylemiştir. 

Yapılan tahkikata göre Ga-
Paris, 24 (Radyo) - Loro ribaldi cemiyeti kendi men· 

kasabasına dört kilometre suplarından hiçbirisinin tevkif 
kalarak, dün öğleden sonra edildiğine dair malumata sa· 
saat 14 raddelerinde iki tren bip değildir. 
arasında şiddetli bir müsade- Polisin tazyiki ahında kalan 

me olmuş ve 144 numaralı duvarcı, nihayet kendisinin 

tren, yoldan çıkmıştır. Dün bir komünist grupuna mensup 

akşama kadar enkaz altından olduğunu itiraf etmiş ve bun-
14 ölü çıkarılmıştır. Yaralılar ]arın faaliyeti hakkında izah
çoktur. 

Kazanın Paris'e aksetmesi 

üzerine derhal imdadı sıhhi 
otomobillerinin gönderilmesine 
emrolunmuş ve mesai nazırı 

ile müddeiumumi hadise ma
halline hareket etmiştir. Ha
kiki surette yaralanan yolcular 
yüz kişi kadardır. 

larda üulunmuştur. 

Bunun Üzerine derhal ko

münist merkezlerinde araşlır

ma:ar yapılmış, büyük mik

tarda para ile binlerce risa

leler toprak altından çıkarıl
mıştır. 

lzmir vakıflar 
ğünden: 

direktörlü-
Teşkilat, bu risalelerd~n bin 

lercesini Tuskani kasabasında 

dağıtmıştır. 

Bu grubun şubeleri Leghorn 
Grosseto ve başka bölgelerde 
faaliyette bulunmuşlardır. Lira 

36 Dayıemir mescidi 3 no. Dayıemir mahallsinde: 
Yukarıda yazılı eve açık artırma ve u~altma müddetleri 

içinde isteklisi çıkmadığından pazarlık suretile muamelesi yapılaca-, 

1 
ğından istekli olanların vakıflar direktörlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 536 

Bütün tevkif edilenlerin Ro
ma' daki Regina Cocli hapis
hanesinde bulundukları bildi
rilmektedir . 

Bunlar, derhal muhakeme 

kadın ve erkek esir edildi. 
Bu esirlerin hepsi de Han· 

ya' nın en zengin Venedik' li 
ailelerile yerli zenginleri idi. 

Usul üzere bütün esirler ve 
miktarı pek çok olan ganaim 
serdarıekreme verildi. 

Yusuf paşa, Venedik'lilere 
aid olan mal ve ganimetleri 
gazilere hediye etti; Venedik'li 
esirler de, harp usulü olarak 
esir kaydedildiler. Fakat, Gi· 
rid halkından olan kadın, 

erkek ve çocukların hepsini 

de serbest bıraktı; iğtinam 

edilmiş olan malları da ken

dilerine iade etti. Serbest 

bırakılan yerli esirlere, Yusuf 

paşa çok iyi muamele etti; 

hatta bazı yüksek mevkili 
olanlara hediyeler de verdi ve 

- Biz buraya müstevli olan
larla harba geldik. Size karşı 
hiçbir suiniyetimiz ve maksa-

dımız yoktur. Siz rahat olara~ 1 

neticeyi bekleyiniz, zinhar 

askerimize sarkıntılık etmeyi
niz! Size aid bir bahçe veya 
bir eve taarruz vukuunda Ve
nedik'li olmadığınızı bildiri· 
niz. Askerlerimiz hemen sizi 

edileceklerdir. Ovra, ltalya' nın 
gizli polis teşkilatıdır. Romada 
adım başında bunun mensup· 
larına tesadüf edilir. Bütün 
kahveler, bilhassa ecnebi uğ· 
rağı olanlar, sık sık bunlardan 
dördü, beşi tarafından taranır. 

Bu teşkilatın vazifesi faşizm 
aleyhinde bir hareket uyanın
mamasını ve böyle bir şey 
görülecek olursa derhal bas· 
tırılmasını temindir. 

Ovra'nın başında senatör 
Boçacini bulunmaktadır. Ayni 

zam anda ltalyanın polis şefi 
olan bu zat, Ovra vasıtasile 
polis kuvvetini de kontrol et
tirir. 

Ovra teşkilatının kontrolü 
vazifesi de faşist partisi ge
nel sekreteri M. Starace'ye 
verilmiştir. Ovra'nın aylıklı 
30,000 mensubu vardır. Bun· 
dan başka yaptıkları crısus· 
luğun derecesine göre teşki· 
!attan para alan binlerce 
adam bulunmaktadır. 

Italya'nın eski ailelerine 
mensup bir takım kadınlar da 
bunlar arasındadır. 

Orva teşkilatının bütün 
ltalyan şehir ve köylerinde 
şubeleri vardır: Roma'daki 
merkezi ise Palazzo Marigno· 
lidedir. 

h • . 1 b 
epımız a tına garkolur, O 

radan gideriz vesselam!. 
yorlardı. 

Fakat, Yusuf paşa, a rl 
fethi ve Osmanlı hükurııetı 
ilhakı için gelmişti. Bunun İÇ~ 
en güzel çare miktarı belli 

0 

mıyan yerli halkı maksadına:( 
değil, yardımcı kılmaktı. 

Venedik 'lilerden bıkmış ol~ 
Rum ahali, orduya erzak 

1 

büyük hizmetler yaptılar. 

-3-
. ilk Zafer 

Venedikliler, müstemleke t ~ 
zında işgal ettikleri yerler, 
daima hakim bir millet ııı: 
kiini muhafaza siyaseti t\ 
etmişlerdir. Asırlarca idar~"ı 
altında kalan yerlerin ha dır 
massetmeği düşünmemişle~ır 
o kadar ki, bazı aileler t 

iare~ yaşadıkları halde yeri 
lerden ne kız almışlar, re 1: 
lere de kız vermemişlerdıt·rft' 
galleri altında buluna~ )'f 
rin halkını hor ve hakır 
müşlcrdir. ·tıb 

Venedik devletinin gayr: ş j 
vaziyetine birde bu yan 

1 ıf' 
yaset katıldığı için, NaP

0 
bir' 

nun ciddi bir darbesi bıJ sf . e 
kumetin yıkılıp gitmesııı 
hep olmuştur. ) 

(Arkası var 

---··~ 
ltalya'ya 

Hücum ederlefSe 
ne olurnıtıf 1; 

Paris, 24 (Radyo) ~5·e( 
gazetesi, Habeşistan. f11 0ıdıf' 
sinin artık halledilmıŞ 1~ıır 
ğunu ve ltalya'ya karşı 11

1"<5" 
. . 1 k o de hıd hır hareket o aca ' jçil'I 

biitün dünyanın ateş 
kalacağını yazıyor. 

••• et 
Aşk ve c~ n°{;ıe~:,, 

( Baştaraf ı 2 incı sal 8~ " 

k a aı ' aınasını elıne kllr1 
yere g izleniyor ve ~ı 

beklemei're başlıyor· .. ~ 
"' ~ıfl" gece geliyor. Yat.a_. 5 5 

Mttrııı ,r' 
yor. O zaman, . dell y 
onu, birçok yerler ıfl 
lıyarak öldürüyor. c g9\ 

B ık k geC çı 
e i adın o 1.;ıığ''. 

basit bir iş için 50 ı.1k ,çı ~ 
mıştı. Belki birşe~ ~ır. fı~:~ 
belki gezinmek ıçın arılıi8 ~' 
kocası bunu sortıP rk'~ _ı' 
bir adam değildi: f(o8bile"'İ 
koca idi. Onun yaP ,.bcıt_a1 
şey ya tatlı söz, Y,,,fP'_,:ıı 
derece şiddütli davı' 


