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~dres: İzmir İkinci Beyler sokağı 
~e şaı·tlan: ScııclW 700. altı aylığı 400 kuruş 
h Resmi ilanlar için: ~laarif cemiyeti iliinat 
li firo una münıcaat edilmelidir. 

lJLlJ~AL e Paris'te 

I ~ ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~ıld~ğı yer: (ANAD~OLÜ)Matbaa;;- lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

Feci bir tren kazası olmuş 
4 kişi ölmüş, 20 kişi ya. 
ralanmıştır. 
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ltalya Aleyhine 
Telefon: 2776 

Alideniz A·nlasınası Mı? 
' ItaJy-anı~CemiyetiAkvam-1Yugosı~~y~~~--Deileme saat tam ona 

Beden terb~yes.ının On kala başladı 
,~ den çekilmesi muhtemeldir ka!~?~:~~!&;I: t•~~: 

ll • - yesi nizamnamesi kabul et-

Top atılınca vesaiti nakliye oldukları yer
lerde kaldılar. Şehirde hayat biran icin 

) 

Qa beş mes'elesihalledilinceyekadar,Italya hiç ~iştir. Bu nizamname ile bü-h • k f • • Ak • k • N •t • tun Yugoslavların beden ter-
lr on eransaıştıra etmıyece tır. ecaşı nın biyesini esas olarak kabul 

bulunduğu otel önünde toplanan halk.. ;:;1:
1;;~ ::c~~;~~~~ M~::~~-
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hi Cenevre 24 (A.A) - Sala- tasrih edilmektedir. 
~etler komite~inin kararı, Komite müzakeratta bulu-
bn~ey divanına müracaatın ka- nurken, Necaşi'nin ikamet 
e: 1 

tatbik olmadığını beyan etmekte olduğu otelin önüne 
b·'llektedir. Bu kararda böyle büyük bir halk kitlesi toplan· 
it ll}" d uracaatın dıvan tarafın· mıştı. Milletler cemiyeti kori· y:\ bir karar ittihaz edilince· dorlarında büyük bir hareket 

tının 
adar Habeş murahhasla- ve heyecan eseri görülüyerdu. 

"' assamblede hazır bulun- Londra, 24 (A.A) - Siya· 
·•ıala la rı mı, yoksa bulunmama· si müşahitler, Cenevre'de Ha-
~1~1 mı . gibi bir mes' ele ortaya beş murahhaslarının :milletler 

Krab~lecekti; denilmektedir. cemiyeti assamblesinde bu-
b . 0mıtenin, bu kararın Ha- lunmaları için verilmiş olan 
eşıstan' h k kA · • k L k k f l'rıiite: · . ın u u ı v~zıyetıne ararın, o arno on eransı-

\t • allık olarak şımdiden nın toplanmasını imkansız 
etılınis b. h .. k .. t k l k ld "' .. k" etı:n ~ ır u mu azammun ı ma ta o ugu ve çun u 
~ •ınekıe olduğu bilhassa bu kararın muhakkak surette 

,.,.~lonel BEik",'I>antzig ha-
1 

~ıseıerinı izah edecek 
\~illetler cemiyett mümessilini ziyaret 

memesi !için,~ kruvazör kaptanına Al
man ~hükumetince •emir verilmiş 

.. 
C Ko/onel Bek 

~~k enete, 24 ( A.A ) M. 
~~· . Reçen Haziran ayında 
t'· Pıık d 
~l\un a. lı Alman kruvazö-
~ 'tıtıj , zıyareti esnasında 
'"'da g de çıkan hadise hak

llıı~ Polonya hükumeti na· 
~"~Milletler cemiyeti kon· 

~ele yakında bir rapor 
ır. 

Bu nota, gene o hadise 
mimasebetile Almanya ile Po
lonya arasında alınıp verilmiş 
olan notaların metinlerini 
ihtiva edecektir. 

M. Von Noraht, Milletler 
cemiyeti komiseri M. Lester'i 
ziyaret etmemesi için, kruva
zör kumandanına bizzat Al
man hükümetince emir veril
miş olduğunu ve binaen
aleyh serbest şehirin veyahut 
ki Polonya'nın hukukuna kar· 
şı asla bir tecavüz maksadı 
bulunmadığını temin etmiştir. 

M. Bek raporunda, konseye 
arzedilen hadiseden başka 
buna benzer yeni bir hadise 
vukubulmadığını ve Polonya 
hükumetinin serbest şehre 

taallük eden meselelerde, her 
türlü güçlükleri bertaraf ede
cek uzlaştırıçı faaliyetine ile
ride de devam etmeğe daima 
hazır bulunduğunu bildir· 
mektedir. 

Itaıya'nın istinkafını intaç ey- terbiyesi, mecburi olarak tat-
leyeceği mütaleasında bulun· bik edilecektir. Asker ve spor 
maktadırlar. cemiyetleri mümessillerinden 

Müşahitler, ltalya'nın Mil- mürekkep bir yüksek bir be-
letler cemiyetini büs-bütün 
terketmesi ihtimali de mevcut 
olduğunu beyan etmektedirler. 
Her halde ltalya Habeşistan 
mümessilleri Cenevre' de bu
lundukça müzakerelere karış
maktau imtina edecektir. 

den terbiyesi encümeni teşkil 

edilecektir. Beden terbiyesi 
işlerinin idaresi, . beden ter· 
biye nezaretine aid olacaktır. 
Belgrad' da asri ve büyük bir 
spor sahası inşa edilecektir. --·· .. ··--Roma, 24 (A.A) - Siyasi 

mahafil, Cenevre müzakerele- Almanya • Lehistan, 
rine karşı lakayd gibi görü- anlaşması 
nen bir haldedir. Cenevre, 25 ( Radyo ) -

Bu mahafil, Habeş murah- Lehistan dış bakam M. Bek, 
haslarının Milletler cemiyeti milletler cemiyetine bir rapor 
assamblesine kabul edil- vermiş ve Almanya ile Lehis· 
mesi kararının ftalya'nın Ha- tan arasındaki anlaşmaların 
beş meselesi halledilmedikce metnini bildirmiştir. 
Cenevre' deki mrsaiye ve her ·-----
hangi beynelmilel müzakere- Manevra var 
lere iştirak etmemek hususun- Yakında İ:r.mir cinnnda garni-

daki kararını değiştirmiyece- zon nıanevralannın yapılacağı ha
( Devamı 4 üncü sahifede) ber alınmııtır. 

•••• 
lspanya'da kanlı muha
rebeler devam ediyor ·-·-/çinde 800 yolcu bulunan bir gemi kuip

tir. Hükumetciler de bir zafer kazandılar 1 
~ 

. ~ı 
. • • ..u..~ r~~~ 

/spangol milisleri 
Paris 25 (Radyo) - İspan- vazifelerinden tardedilmişler· 

ya' da kanlı çarpışmalar devam dir. 
etmektedir. Bilbao üzerine yü- Londra 24 (A.A) - Cebe· 
rüşe devam eden asiler, şeh· lüttarık'tan bildirildiğine göre, 
rin üç güa zarfında teslimini Cinova adlı İspanyol yolcu ge· 
istemişlerdir. mısı, Eylüldenberi kayıptır. 

Sevil - Madrid yolu üzerin- 800 tonluk olan bu gemi, iç-
deki kale de asilerin eline 1 · d b. k "lt ·1 b 1 
geçmiştir. 

Madrid' den gelen bir ha
bere göre de Kassedel F ran· 
sa adındaki sevkülceyş fakat 
hüküınet kuvvetleri tarafından 
zaptedilmiştir. 

Brüksel 25 (Radyo) - Bel
çika' dan kaçan iki tayyareci· 
nin, halen Madrid' de bulun
dukları anlaşılmıştır. Bu za· 
bitler, Belçika hükumetince 

erın e ırço mu ecı er u u-
nan 400 kadar yolcu taşımakta 
idi. Gemiyi bulmak için sarf 
/Devamı 4 üncü sahifede J 

---··...--- -
Belgrad'da 
Belgıad, 25 ( Radyo ) -

Saltanat naibi prens Pol, bu
gün devlet çiftliğinde başba· 
kan M. Stoyadinoviç'i kabul 
etmiş ve. görüşmüştür. 

' durdu. Gece de deneme yapılacak 

Bu saba\., şehrimizde hava 
taarruzuna karşı müdafaa 
denemesi yapılmıştır. 

Saat ona on kala, vilayetten 
verilen emir üzerine Kadife 
kaleden bir pare top atılmış 
ve tayyarelerin gelmekte ol· 
duğu halka bildirilmiştir. Bu
nun üzerine fabrikalar, vapur· 
lar, otomobiller ve devriyeler 
düdükler çalarak halkı sığı

naklara çekilmeğe davet et
miştir, 

Halk, darhal sokaklardan 
çekilmiş, dükkanlarına ve ev· 
lerine girmiştir. İstasyonlara 
gelmiş olan tren ve vapurlar 
oldukları yerlerde kalmışlar 
yolcular istasyon binalarına 
sığınmışlardır. 

Bütün vesaiti nakliye, yol· 
ların kenanna çekilerek dur· 
muş ve şehirde adeta hayat 
kalmamıştır. Tayyareler, şehi
rin muhtelif semtlerine hücum· 
lar yapmışlardır. 

10,20 geçe ikinci top atı

lınca, düdükler çalındı ve her 

kes sığındığı yerlerden çıka
rak işi gücü ile meşgul olma· 
ğa başladı. 

Deneme : esnasında sokak
larda dolaşanlar yakalanmış

lardır. Haklarında takibat ya
pılacak olanlar (İkiçeşmelik'te 
altı Çorakkapı' da bir kişidir. 

Öğrendiğimize göre, dene
me muvaffakiye•le neticelen· 
miştir. 

Neşredilen beyannameye gö
re, gece denemesi şöyle ola
caktır: 

Gece denemesi 
5 - Gece denemesi de 

gündüz denemesi gibi olacak 
ve başladığı, bittiği ayni şe
kilde bildirilecektir. 

6 - Bu deneme esnasında 
sokaklarda ışıklar sönecek ve 
otomobil, tramvay, araba ve 
trenlerin ışıkları maskelene· 
cektir. 

Evler, ışık sızdırmıyacak su· 
rette perdelenecek veya ışık· 
ları söndüreceklerdir. 

7 - Sokaklardaki ışıklar 

( Devamı4 üncü sahifede) .. .... 
Yugoslavya'lılar 

samimiyetle kar
şılandılar 

Belgrad, 25 ( Radyo ) -
Bükreş'te toplanan Enter Parl· 
manter ticaret kongresine Yu· 
goslavya namına iştirak eden 
heyet, Belgrad'a dönmüştür. 
Heyet reisi, gazetecilere beya· 
natında, Romanya' da her 
adımda samimi bir şekilde ve 
tezahüratla karşılandıklarını, 
kral Karol'un, kendilerine 
yüksek iltifatta bulunduğunu 
söylemiştir. ---------....... ~·~~ -

Viston Çurçil'in Paris'te 
verdiği konf~rans ------Çurçil, Jngiltere-Fransa beraber oldukca 

dünya sulhu tehlikeden uzaktır diyor 
Paris 25 (Radyo)- Viston Lord Çurçil, ispanya isyanı 

Çurçil, dün buraya gelmiş ve hakkında da söz söylemiş ve 
mühim bir konferans vermiş· bu isyanda ispanya hükilmeti-
tir. Çurçil, lskandinavya dev- nin büyük bir hataya düştü· 
letlerini medhetmiş, lngiltere ğünü beyan eylemiştir. 
ile Fransa beraber olunca dün- •tc----
ya sulhünün daima tehlikeden 
uzak kalabileceğini söylemiş

tir. Çurçil, sözünü İngiliz donan· 
masına çevirerek demiştir ki : 

- lngiliz donanması, 1914 

Leningrad'da 
1 · O mağlup olduk 

Moskova 25 { Radyo ) -
Bugün Leningrad muhteliti 

den çok daha kuvvetlidir. Yeni 
tedbirlerle de bundan sonra ile Türk Halkcvleri takımı ilk 

karşılaşmalarını yaptılar. Saha 
çok kalabalıktı. Maç, 16,30da 
başladı. Türk takımı çok gü· 
zel oynamasına rağmen gol 
çıkaramadı ve bir sıfır mağ· 

lup oldu. 

bir kat daha kuvvetlenecektir. 
Hava kuvvetlerine gelince 

İngiltere, buna da ehemmiyet 
vermektedir. Fakat bütün 
bunlara rağmen sulh istiyoruz 
ve hiçbir devletin toprakları 

için emelimiz yoktur. Zira ip· 
tidai maddelerimiz boldur. 

Bugün güreş ve Eskirm mü· 
sabakaları yapılacakbr. 
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Sefaletin inleyen pençesinde ihtiyar 

1 bir kadının korkunç maceraları 
• -15-

- Şunu da unutmayınız ki ke:ıdisini büyük bir endişe ve 
ben kendi tecrübelerimi henüz ıztıraba kaptırmış bulunuyordu. 
kendi üzerimde tatbik etmiş Buradaki son hadise ve vazi-
değiliml Eğer arz üzerinde yetleri gözünün önünden ge· 
benim dereceme varmış ikinci çerdi; Doktor, çok hırçın ve 
bir doktor ldaha mevcud ol- çirkin bir adamdı. Buna mu· 
saydı ve benim tecrübelerimi kabil Madam Lamp, hem çok 
vücudümde tatbik edebilseydi, güzel, hem de genç ve çok 
ben hayat ve mevcudiyetimi munis, şefkatlı bir kadındı. 
o doktorun eline güle, güle, Profesör'ün bu güzel ve genç 
sevine sevine verecektim! Dedi. kadına yaptığı suimuameleleri 

Profesör Lamp, bu sözleri de görmüştü. Bu devirde, böyle 
söyledikten sonra, elinin mü- güzel ve munis bir kadını, bu 
rekkep i!e kirlendiğini gördü hırçın, yaşlı ve çirkin adam 
ve elini yıkamak üzere genci hatta dövülüyordu bile!.. Ma-
terketti. dam Lamp'ın ihtarına hacet 

Doktor uzaklaşır, uzaklaş- kalmadan böyle muamelelerin 
maz bedbaht Dik, yarı insan aklı yerinde bir adam, bir ilim 
ve yarı maymun şekil ve yü-
rüyüşile içeriye girdi ve ona 
ellerile: 

- Biraz bekle! 
işaretini verdi ve gene çe

kildi. 
Aradan iki dakika geçme

den Dik, Madam Lamp ile 
birlikte Rober Marsiyal'ın ya
nına girdiler. 

Madam Lamp'ın, gözlen 
yaşlı ve saçları karma kaı ışık 
idi. Ve gencin elini heyecan· 
lı bir halle tutarak: 

- M. Rober. Gözlerinizi 
açınız, vücudun belki de bir 
kaç saat sonra mahvolacak, 
ve o kadar sevdiginiz anneni· 
zi de arz üzerinde yegane te
sellisi olan oğlundan da mah
rum edeceksiniz. iyi biliniz ki 
siz, bundan sonra insanlığa 
hizmet etmek istiyen bir dok
torun elinde değil, fakat kibir 
ve gurubun azami dereceyi 
bulmasile aklını oynatmış bir 
mecnunun elinde bulunuyor
sunuz! 

Ben gidiyorum, kaybedilecek 
bir sanıyc vaktimiz de yoktur. 
Doktor beni tekrar burada si
zin yanınızda bulursa, hiç şup
hc yok beni öldürür. Çünkü, 
o zavallı artık tedavi veya zin
cıre muhtaç bir deli olmuştur. 

Dedi. Kocasının ansızın gel
mesi ihtimali ile daha fazla 

kalmağı ihtiyatsızlık saydı, gence 
vedaa bazırlandı, son olarakta: 

Zevcemin bana karşı 
yaptığı muamelelerden, göz
lerindeki korkunç hallerden, 
delirdığine kat'! surette emin 
bulenuyorum. Bu delinin din
den kurtulmak için ne yap· 
mak lazımgPlirsc, yapınız! An
n nize ve gençlığinize çok 
ya7 ık o. caktır. 

Dedi ve ayaklarının ucuna 
basaı ak oradan süratle uzak
laştı. 

Ayni ihtiyatkar adımlarla 
bedbaht Dik de Madam Lanıp'ı 
takip etti! 

Talihsiz Rober Marsiyal da 
onları elemli bir bakışla ucrur
ladı! 

Rober Marsi} al· şu anda 

adamı tarafından yapılmasına 

imkan yoktu. Madam Lamı.> 

kendisine: "Artık bir fen ada· 
mı karşısında değil, korkulacak 

bir deli karşısında bulunuyor· 
sunuz!,, demekle ancak en bü
yük ve müsbet bir hakikati 
bildirmiş oluyordu. 

Rober, az bir düşünceden 

sonra, bu delinin elinden kur
tulmak çarelerini düşünmek

ten başka bir iş kalmadığına 
hükmetti. 

Fakat nasıl kurtulacaktı? 
Pek fazla düşiindüğü halde 
firar için bir çare bulamıyor--
du. Burada, sıkı bir muhafa
za altında idi. Dışarı çıkımık 
herhangi bir noktadan imkan
sız bir hale getirilmişti. Yal
nız kendi dairesilc profesör~!) 
dairesi arasındaki kısımda 
serbest idi! 

- Arkası var . 

v·rmi yıllık 
Sovyet mimarisi 
Sovyet'ler birliği mimari 

akademisi, Sovyet rejiminin 
yirminci yıldönüınü iç.in bü
vük bir eser hazırlamaktadır. 
Gelecek yıl intişar edecek 
olan \C üç büyük ciltten mü
rekkep bulunan bu eserin 
ısmi, " Yirmi yıllık Sovyet 
mimari i , dir. 

Teknik bakımından büyük 
bir ehemmiyeti haiz buluna
cak olan bu eserin birinci 
cildi umumi mimari mes'ele
lc rine tema edecek, ikinci 
cildinde binalar ve mü s ese
ler için tipik projelere hasolu
nacak, üçüncü cildi ise şehir
le den ve en eh mmiyetli mi
mari eserlerinden bahsede
cc kt'r. Bu eserde 500 den 
fazla resim bulunacaktır. 

ZAYİ 
334 senesi lttihad Terakki 

mektebinden almış olduğum 
tasdiknameyı zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Ahmed Muammer 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat E zanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşıtlcri satar. 
ilaç ve tuvalet 

(Ulusal Birlik) 25 Eylül 936 
----~~-----~~.._. ________ ~~~ 

Orta Avrupa'daki rekabet 

Berlin ve Roma 
c;arpışıyor 

Almanya'da kilise vergisi kalkacak 

Fakat kültür ve askerlik 
vergisi konacak!. -- ·-y ahudiler mal alamıyacaklar, mil. 

let meclisi de kaldırılacaktır 
.----Yugoslavya - İtalya anlaşamazlarsa Ro-

manya ita/ya ile, Y agoslavya Almanya 
ile, Çekoslovakya Rusya ile birleşecektir 

Fransızca L'lntransigeant ga
zetesini Bertin muhabiri bildi
rıyor: 

vermekle mükellef olacağı bir 
"kültür vergisi,. konacaktır. 
Bu verginin her türlü kazancın 
yüzde biri nisbetinde olaca~ı 
söylenmektedir. 

Fransızca le Journal yazıyor: büyük bir sevgi~n vardır. Bu 
Avusturya Hariciye Nazın M. da onun ltalya'ya yaklaşma· 

Schmuetten Roma'yı ziyareti sına amil oluyor. ftaJya'nın da 
hususi bir mahiyeti haizdir. esasen Romanya petrolüne 
Her geçen gün bize 11 Tem- ihtiyacı vardır. 
muzdaki Avusturya - Almanya Demek ki, İtalya bugün Ro· 
yaklaşmasının bir bozama ol- manya'yı elinde bulunduruyor. 
duğunu gösteriyor. Çekoslovakya'yı da Viyana 
Avusturya' daki Naziler ayak- vasıtasile kazanmak istiyor. 

lanıyorlar . Fakat, acaba bir Yugoslav-
Oncehlusse hazırlanıyor. Du- İt~l~an yakınlaşması kabil 

ce'nin herşeyden fazla ko k- mıdır? Bu kabil olmazsa 
·tuğu budur. r küçük anlaşma dağılacaktır. 

Şarkta Cermen _ Slav an- O zaman Romanya lt~lya ile, 
, . . Yugoslavya Almanya ıle Çe-
ıaşmamazlığı gıbı cenupta da k l k d 5 tl ı 
bir Cermen - Latin anlaşma· b?s

1 
ova kyat' a ovye ere 

v • • ır eşece ır. 
mazlıgı vrdır. Bu ıtıbarla, Ro- ·-----

Nurenberg kongresi hiçbir 
yeni kanun çıkarımadan ka
pandı. Fakat yakında çıkarıla
cak birçok iktısadl ve siyasi 
kanunlar var. 

Bunlar arasındaki bir ka· 
nunla, bütün ruhban sınıfından 
alınan "kilise vergisi., kaldı

rılacak ve yerine herkesin 

Bundan başka, yakında bir 
de "askerlik vergisi,, ihdas 
olunacaktır. Bu suretle, Al· 
manya'nın yeni harp masrafla· 
rına bir karşılık bulunacaktır. 

Büyük mülkiyet üzerinde çı· 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
~--------~·~·~·--.. --~~----

Faşist blokun hedefi 
Fransa'ya 

kabul 

• 
kendi siyasetini 
ettirmektir 

Moskova' da çıkan fzvestia manın mevcud o!duğu netice· 

ma ile Berli arasında nüfuz Kaya arasında 
mücadelesi açılmıştır. 

Berlinin Tuna havzasında 30 kilo bal 

gazetesi Almanya'nın harpçı sine varılır. Diğer taraftan; 
vaziyetine dair şunları yaz- Almanya ile ltalya arasındak1 

maktadır: anlaşmada, son günlerde ~o 

iktisadi nüfuz için ne kadar 
Faşist Almanya ile faşist mes'ut tezahürlerini göstcrınıŞ 

Japonya arasındaki yaklaşma bulunuyor ve muhtelif devi~~ 
çalıştığı malumdur. Halbuki, 
bir yere, bir milletin malın
dan sonra bayrağı girer. Duce 
bunu bilmiyor değil. O da 
Adriyatikten Karadenize ka
dar kendine bir nüfuz mınta
kası elde etmeği daima iste
istedi. Avusturya ile Macaris
tan 1a yaptığı anlaşmalar buna 
bir misaldır. İşte, Almanya 
ile ftalya arasındaki rekabet 
buradan geliyor. Bv rekabeti, 
iki devlet reisinin barışmak 
arzuları ortadan kaldıramıya

20 köy delikanlısı 
bitiremediler 

malumdur. Bundan başka Al- şeflerile Hitler arasında saın1 

manya' da askerliğin iki sene- mi konuşmalar oluyor. Bu 
Balıkesir - Karakaya köyünde ye lçıkarılmasının Polonya'da seriye ilk başlıyan Macaristıı0 

yapmış olduğu tesirle, buna naibi Amiral Horti oldu. Ali oğlu Raif köy civarında do
laşırken bir kayanın oyuğunda gösterilen alaka nazırı dikkate Almanya'nın bu siyasi faıı· 

alınırsa, Almanüa ile Polonya lıyetinden başka, lspanyol da/· bir bal peteğine rastlamıştır. 
Raif hemen arkadaşlarına ha· arasında da böyle bir anlaş- /Devamı 4 üncü sahifede 
ber vermişse de evvela kimse 
inanmak istememiştir. Fakat 

-------~· ............ ______ _ 
israr ettiğini görünce köy 
delikanlıları hep birlikte gös-

.terilen kayanın oyuğuna bak-
mışlar hakikaten ala koca bir 
yığın balın durmakta oldu-

Fratelli Sper-1 
coVapur Acen-' 

tası 

- - . - . -
•• ,# - ~ • .. • , 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamcıoğlu 

caktır. 

Diğer taraftan bugün küçük 
anlaşmanın siyasetinde bir 
değişiklik görülüyor. Fransız· 
Leh anlaşmasından sonra Leh· 
Çek münasebetleri gevşedi. 
Romanya'nın yeni hariciye 
nazırının da M. Mussolini'ye 

ğunu görmüşler, derhal faali
yete geçerek balı meydana 1 

çıkarmışlardır. 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"GANYMEDES,, vapuru el
yevm limanımızda olup 14 
eylülde ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM ve 

Otuz kilo kadar olan balı 
yirmi kadar delikanlı sevinçle 
hep birlikte, güle oynaya, 
yemeğe girişmişlerse de gene 
bitirememişler. Geri kalanı da 
köye götürmüşlerdir. 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden; 
Çorakkapıda şeyh Ali camii halı ve diğer eşyası onbe~ gün 

müddetle miizayedeye konmuştur. İhalesi 10/1 O 936 cumartesi 
günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin depo
zito paralarile mahallinde ınüte:;;ekkil komisyona müracaatları 
ilan olunur. 25 30 5 10 

3000 
1500 

Koyun eti 
Kuzu .. 

HAMBURG için yük alarak 
hareket edecektir. 

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

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

"HERMES,, vapuru 30 ey
lülde beklenmekte olup 5 bi
rinciteşrine kadar ANVERS, 

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

KUMPANYASI 
"BIRKALAND,, motörü 14 

eylülde gelip 18 eylüle kadar 
ANVERS • ROTTERDAM , 

BREMEN,HAMBURG, DAN
ZIG, GDYNIA, COPENHA
GEN ve ISKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

"HEMLAND,, motörü 29 

Jzmir Milli emlak Müdürlüğünden: eylüle doğru beklenmekte olup 
İcar No. Lira 3 birinci teşrine kadar AN-

106 Hükumet avlusunda büfe 1156 VERS, ROTTERDAM, BRE-
105 Burnaya Kürt İzzet sokağında 12 eski 12 18 MEN, HAMBURG, DANTZIG 

tnj numaralı dükkan. GDYNIA, KOPENHAGEN, 
104 Bayraklı Kanarya sokağında 1 O eski 8 laj 12 GOTEBURG OSLO ve JS-

nunıarnlı ev. KANDINAVYA limanları için 
107 Halkapınar Kağıthane caddesinde 282 eski 29 yükliyecektir. 

numaralı ev. FINSKA ANGFARSTYGE 
108 Buca zafer sokağında 21 eski No. lı dükkan 22 KUMPANYASI 
109 Karataş vapur iskelesi 40 "SAVONMA., motörü 12 

, l , 
Cilt ve Tenasül hastalık " 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı · 
Elhamra sineması arkasınd• 

No.: 55 

Telefon: 3479 

" Kiralık 'E" 
Köprü tramvay durak .r:. 

rinde 681 numaralı ev kır t 
lıktır. Evde her türlü tesis'~ 
ve konfur mevcuttur. Görfll~· 
için Köprü bakkalı bay A 
med'e müracaat. 

Mücellit 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyel 
YEN I KAV AFLAR Çarşısı 

MAiN KUMPANYASI zj 
"ALBA JULIA., vapurıı d•' 

eylülde gelip 25 eylüle ~~ y;\ 
PIRE, MALTA, MAR~·ıdiye· 
ve ALGER için mal yu 
cektir. 

ZEGLUGA POLSl<A 
KUMP., NYASI .. zS 

"SARMACJA.. mot~f_~;, 
eylülde ~elip doğru AN J,A Ji· 
DANTZIG ve GDYN 

l . . ..k 1 caktır man arı ıçın yu a a . ıcrılt 

ilandaki hareket tarıh def1 
avlonlardaki değişiklikler et· 

ı etf11 " acente mesuliyet kabu 1111''" 
Daha fazla tafsil3l ;}Jfllil 
için ikinci Kordonda le 510~ 
ve Tahliye binası ar ~eııt' 
FRATELLI SPERCO 9

• rıc' Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları on beş gün eyHilde gelip doğru ANVERS 
müc.ldctle artırmaya konulmuştur. İhalesi 5 -1 O- 936 pazartesi 1 ve FINLANDIY A için yük 
günü saat 16 dadır. Taliplerin Milli Emlak müdüriyetine mu- alacaktır. 
racaatları. 480 SERViCE MARlTIME ROU-

d'Jıne!JI 
sına müracaat e ı 

olunur. ~ ~;, 
Telefon: 20041200 



(Ulusal Birli.k) 
~~~~~~~~~~~~---

İ h ti y r aşkı· • 1 Olivier ve şü-
....._ .... ._ __ llilmml!'JIEli~EElli~El:::ım•"' rekası Limited 

'
1
. Gene mi geldiniz, M. 

r ıo-.? 1 ~. 

~t~iYar Madam Fornier, içeri 

20~ lir musikişinasın girdiğini 
~nk·~e bunu hayretle sordu. 
tel .u Berlioz sabahleyin de 
,ınışti. 
htiyar k d ··ı·· · k \. a ın gu umsıyerc 
c em: 

~ ...... Bugün ikidir geliyorsu
~l Bunu söylediğim için 
~mayın sakın. Açık konuş-

1 severim. 
...... s· d· ıze bir loca bileti ge· 
ını. 

~Sevilla berberi,, için. Pat· 
~ Şarkı söyliyecek. 
'Ma~lesef gidemiyeceğim 
ıa . ıwoldüğündenberi tiyat· 
, ~hniyorum. 

\ır . atti için de gitmez 
'nıı? 

S- ~itmem. 
'ttııı~~ü? kati olduğunu gös-
11Jhıı . ıçın, çekildi, kapıya 
a ılerledi. 

Ctlioz· ..... . 
~i tl<usura bakmayın, dedi. 
~p ekrar rahatsız etmemi 

ett' , y ıren birşey vardı. 
'-diy

0 
a?. Ne vardı?. Merak 

turn .. J . , A ' soy eyın. 
\ ramızdaki eski dost-
' nş bahsetmek istiyorum. 

~~dak u~~ da itiraf edin ki 
~r· ıtıraf çok uzun sür-
, llt. S d 
ij~ on efa görüştüğü-
İnj~ Zarnan oniki yaşında 
lrıd~ Bugün siz altm•ş y~-

1nız b ........ s· 1 en altmış altı. 
1~itııe ız benim bütün genç-

v..._ ' b··t·· 
f •rdiniı; u un hayatıma ışık 

........ 

Oir Zav il d 

r:'ransız hikaye.'ii : 
miyor değiliz, M. Berlioz!. 
Liyon'da Meylan'da hep siz· 
den bahsolunuyordu. Neler 
anlatıyorlardı, neler!. Bütün 
tiyatro kraliçelerini sevmişsi
niz! 

vapur acentası 
Pasport yolcu salonu kar

şısında Lckol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

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

THE ELLERMAN LINES LTD. 
" OPORTO ,, vapuru 15 

ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal· 

- Onların hepsi ümitlerimi 
kırdılar. Şüphesiz ki, ben 
onların hepsinde sizi arıyor· 
dum ve sizi bulduğumu zan
netmiştim. Siz benim tek 
idealim idiniz, bana yol gös
teren tek yıldız sizdiniz! 

tacvktır. - Böyle şaka etmeyin M. 
Berlioz. Çok garip oluyor. "FLAMINIAN,, vapuru ağus-

- Şaka mı? Bütün haya- tos sonunda LIVERPOOL ve 
tıında bana sizin ilham ver- SWENSEA'dan gelip yük bo-
diğinizi söylerken şaka mı saltacaktır. 
ediyorum sanıyorsunuz? "Fan- :DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
tastik senfoni,, "Harold ltal- "SAMOS 23 .. 

d "S ll M . .b. ,, vapuru agus-ya a,, te a ıontıs,, gı ı . 
eserlerimin ilhamını bana siz tos 1936 beklenıyor. HAM-
vudiniz! BURG BREMEN ve AN-

Sesi titriyordu. Kadının VERS'ten gelip yük boşalta-
karşısında diz çökecek gibi caktır. 
idi. et.. Arz_u_n_n_ı -rc-·d_d_e-tm-e.-B-u_k_a_· 

ihtiyar kadın, bu vaziyetten dar büyük aşkıma karşı göre-
sıyrılarak kalktı: 

- yemeğe çocuklarıma gi- ceğim ıztırap olmasın. Seni 
deceğim, dedi. seviyorum, Estelle!. 

- Ha, eveti Sizin çocuk
larınız var. 

- Torunlanm bile var. 
Ben ihtiyar bir kadınım, M. 
Berlioz. Eskiden aramızda 
altı yaş vardı. Bu fark gene 
var. Hatta belki daha yaşlı-

' 

yım. Sözleriniz bana mazinin 
ne kadar uzak olduğunu ha
tırlattı. 

- Yaşlarımızın ne ehem
miyeti var! Kalbim o kadar 
genç ve ateşli kil. 

- Yaşımızı gene unutuyor· 
sun uz. 

- Seni seviyorum. Estelle ! 
Sana ihtiyaç duyuyorsam, seni 
daima yanımda görmek isti

yors~m bir hala mı işliyorum? 

Madam f t'rnier o gün, 
başka bir zaman görüşmek 

üzere ayrıldı. Buluşacakları 
gün yanına torunlarından bi
rini almıştı. Musikişinas gene 
ayni tarzda ısrarlarına devam 
etti. 

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. 

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

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

" ATHEN ,, motörü 26 iik 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

. BREMEN için yükliyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

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

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

"EXMİNSTER,, vapuru 30 
ilk teşrinde b~kleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

PIRF AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 

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 mallan Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak Izmir 

"BANADEROS,, motörii ha
len liıranımız<la olup H/\.V
RE, DIEPPE DÜNKERK 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alıyor. 

"BOSPHORUS,, motörii 22 

ilkteşrinde bekleniyor, HAV
RE, DIEPPE, DÜNKERK, 
ANVERS, DiREKT ve NOR-
VEÇ limanlarına yük alacaktır . 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTER
DAM ve HAMBURG liman-
]arına yük alıyor. 

KHEDiVIAL MAiL LINE 
"ABOUKİR,, vapuru 30 ey· 

lül öylen sonra hareket ede
cektir. PORT-SAIT, HAYFA, 
BEYRUT ve fSKENDERİYE 
için yükliyccektir. 

ili 
~~~!;El~~mılıii:Dl.allllAEj? 

Doktor 
Ai Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

L!NZ için yiikliy~cektir. 

JOHNSTON \VJ ARREN LINE 
LTD.-LIVERPUL 

" KENMORE,, vapuru 27 
eylülde BURGAS, VARNA, 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LAÇ ve BRAiLA limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
eylülde bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarnk BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATJSLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

CANADIAN PACIF1C STE· 
AMSHIP LTD, 

ın a ı ostum! Hayali-
• f>taıııı ne kadar esiri bulunu-

j,,. Uz! B . 1 

Sokağa beraber çıktılar. 
Beraber yürüdüler. Madam 
Fernicr: 

Berlioz gittikten sonra ço-
9 ilk tcşrind~ PIRE'den BOS
TON ve NEVYORK'a hare-

S. A. ROYAL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LİVERPUL'dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanlarilt• dalıili şdıirlerl' 
IZMİR'Je DlEKT konşimento 
verilir. 

(,' 

~··ı~? enı nası sevebilir-
S· 

lbıık· ız bir çocuktunuz. 
., 1 b . 
~ b· en sıze nazaran bü-
~lı:. kızdım. Bunu da bı
ı~ın b. O Çocukluk rüyalau .. 
'- R··&un ne kıymeti olur? 

alJahi .~Ya değildi onlar, 
~len tuya değildi!. Sizi ha· 
'~as aşkla sevdim. Siz bir 
' lnın k 1 ~ g·· o unda uzaklaşır· 
~~k Otd~ğüm zaman öyle 
~de k bır kıskançlık hissi 

M·~vrandım kil 
Mbalağa ediyorsunuz. 

tjllde ermer merdivenler 
~i h·Pembe terliklerinizin 

ala d 'b. 1 . a uyar gı ı o uyo-
1~ ~ Sesler nkalbimİn de· 
L'Ctıııe kad .. ··ıd·· 
··~da ar suzu u. 
;~lı:ın Fornier bir kalıka· 

Vaıı h· ~~! B a ı hayale kapılıyor· 
k R. en Ömrümde pembe 
B1Yrniş insan değilimi 

~tlrıbn de yemin ederim 
li e terlikleriniz vardı. 

b~ıı ayır! Tekrar ediyorum 
· ~ P:rnbe terlik giymt!

e ıs a Çık e uzatmıyalım. So-
~~ırıi~~Cağım. Bana söyli
~tlio 1 

çabuk söylcvın. 
'(l • z S•Js d . S k. 'ttıl" uyor u. an ·ı 
~ip Pembe terlikli haya· 
li ediyordu. 

.. aydi ·· 1 . 

- Oğlum uzakta oturuyor, 
dedi. IBana müsaade edin, 
ayıralım. 

- Katiyen olmaz! Size re· 
fakat etmeme biraz caha mü· 
saade edin. 

R!raz daha yürüdüler. Şim
di hiçbir şey konuşmuyorlar
dı. Nihayet sükULu BC'rlioz 
bozdu: 

cuk, haminnesinc: 
- Kim bu adam, haminne? 
- Büyük bir musikişinas. 
- Ne arsız adam! 
Birkaç gün sonra Bcrlioz, 

Liyondan ayrılıyordu. Ondan 
sonra Estcllc ile mcktuplaş"" 
mağa ba~ladı. Bu mektuplar 
sanatkarın ihtiyarlığına neşe 

veren bir hayat yaşamasına 
sebep oldu. 

- Sizden lne i~Le<liğimi İhtiyar kadın bir akşam 
anladınız, değil mi? aşıkından aldığı mektuplardan 

- Hiçbir şey anlamadım. birini ~kurken şöyle diyordu: 
- Sevgilim Estclle! Haya· " - Bu tarzda sevilmeği · 

tımızı birlcşlirmcmizc müsaade hangi namuslu kadın istemez!,, 
/1 l&'-~d+iE'SFllliZl! ......... ~*HllllllmıR!ZllZ ............ ,.,. 

1 lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

J.falka ~ nar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dola;ısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sav am 
Zarit 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

11&iki . soy escnızcl 

t~~di:~~as gözlerini salon- Satış yerleri 
~ l\llt 

1 ve söze başladı: 

ket edecektir. 
"EXCALİBUR,, vapuru 23 

ilk teşrinde PİRE'dcn BOS
TON ve NEVYORK'a hare· 
ket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PlRE-NEVYORK 18 gün 
--~· DEN NORSKE MIDDEL-

"DUNA,, molörü 22 ey· 
lül<le bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE, 
BRATISLAVA, ViYANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

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

"Vapurların isimleri, gelme 
larihkri ve navlun tarifeleri 
h, Kkında bir aahhüde gıı ı-

şı ı ı ırz. ,, 

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 

-~--, 
Sc'i:y~ gelir gelmez sizi Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 

\ bqYat e te olduğumu, bii-
~~le ırnda da daima ha- H Al/ T. A. Ş. / r kUruf ·1o11 ıu u; 

1 tıı. Yaşamış olduğumu gMimar Kemalettin caddesinde FAHR] İ''~\ •/; 
,~ &ur· I J ıj / -1 qlınl.?~:k. hayatınızda m~? KANDEMİR Oğlu 1 <~. 1 Ai'raOll: _D,a..'ıl(/'" 1 

1111ıı11•'•n•ı;ac~c~ra:l:a~rı~b~ıl;-.;:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ .......... ..;' ........................ mm .. ~~~~;>;;;;;;~~~~~ .. .. ,, 
\it]• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 

rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

• 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

lngiltere, Italyaaleyhine yeni bir 
akdeniz misakı hazırlıyormuş 

M. Bitler, Mussolinin hattı h~reketini anladıktan sonra lngiliz 
sualnamesine cevap verecektir. Almanya, Cenev

re'den uzak kalmak istemiyormuş .. 
Paris 25 (Radyo)- Sir Samoel Hoar'ın Akdeniz hakkındaki edeceği sanılmaktadır. 

beyanatı, Roma' da fena bir tesir yapmıştır. İtalya hükumeti, İyi malumat almakta olan mahafil, lngilterenin Almanyaya 
d göndermiş olduğu son notada Lokarno misakmdan müstakil 

lngiliz Akdeniz filosunun takviyesi takdirinde ltalyan ona~- olarak garbi Avrupa'ya ait hususi bir hava misakı akdı tekli-

masını da artıracaktır. finde bulunmamak olduğunu beyan etmektedirler. 
Roma mahafilinde, lngiltere'nin ltalya' dan gayri Akdeniz Ingiltere, daha ziyade havalarda olduğu gibi karalarda zi-

devletleri ile yeni bir muahede hazırladığı ısrarla söylenmek- manlar vücude getirilmesi teklifinde bulunmuştur. lngiliz teklifi 
tedir. Bu mahafilin kanaatı, İngiltere tarafından hazırlanmakta yardım hareketinin, milletler cemiyeti konseyinin vereceği bir 
olan Akdeniz muahedesinin ltalya aleyhine olduğudur. karar üzerine yapılması şeklindedir. Parlamento mahafili, bu 

Berlin 24 (A.A)- Hükumet, İngiliz sualnamesine henüz hiç tekliflerden Almanya'nın memnun kalacağından şüphe etme-
b. · t• M. Hitlerin hattı hareketini, M. Musso· mektedir. Çünkü Almanya Cenevre müessesesinden uzak kal-ır cevap vermemış ır. . . . 
lini'nin hattı hareketi ne olacağını öğrendikten sonra tayın mak ıstememektedır. ---------..-.-·-· ··--·~·-----=---__: Tredünyonlar reisi M. 

Bevi'nin beyanatı 
~~~--,_...-·~----~~~ 

Diktatörler, en evvel sendikalizm kurum· 
/arını imha edeceklerdir 

Londra, 25 (A.A) - Tre-
dünyonlar genel konseyi 
başkanlığına seçilmiş olan 
Mister Berin, matbuata verdi· 
ği beyanat sırasında demiş· 

tir ki: 
- Tredünyonların sağ ve 

yahud ki sol :olsun her çeşid 
diktatörlüğe gittikçe daha 

kat'i surette düşman oldukla

rını sanıyorum. Diktatörlükle 
idare edilen memleketlerin 
artan küstahcasına gururları 

da bize ihtar ediyor ki, dik
tatörlerin en önce imha ede· 
cekleri kurum, 

olacaktır. 

sandikalizm 

--~--~--~-----·--..--------------
M. Titulesko 
iyileşiyor 

Sen Moris, 25 (Radyo) 
M. Titulesko'nun sıhhi ahvali 
düzelm,.kte devam ediyor. 
Hasta, dün de hafif bir gıda 
alabilmiştir. ----· .... ---Filistin'e 
Giden Yahudi'ler 
Varşova, 25 ( Radyo ) -

Aralarında 200 talebe bulu· 
nan 700 Yahudi muhaciri, 
Filistin' e hareket etmiştir. 
Bunlar, henüz Filistin'e çık
mak için lngiliz hükumetinden 
müsaade almamışlardır. 

Londra, 25 ( Radyo ) -
Madrid üniversitesi profesör
lerinden M. Halder, Londra
dadır. ispanya ihtilalinin mus
lihane teşebbüslerle durdurul
masını istemektedir. ---·----
S. M.Edvard 

Yunanistan kralına 
nişan verdi 

Atina, 24 (A.A) - İngiltere 
kralı, Yunanistan kralına, Sen 
Mişel ve Sen Jorj sınıfının 
büyük haç nişanını tevdi 
etmiştir. ····---Avrupa'nın 

En büyük elektirik 
santrali 

Sofya, 25 (Radyo) - Sofya . 
civarında Avrupa'nın en bü
yük elektirik s!.ntralı kurula
caktır. Burada altı kilometre 
uzunluğunda ve 30 metre de
rinlikte bir havuz inşa ettiril
mesine başlanmıştır. 

Selanik pa;. 
nayırında 

Belgrad 25 ( Radyo ) 
Beynelmilel Selanik panayırı
nın açılma merasiminde bulu
nan Yunan Veliahdı prens 
Pol ile başbakan Metaksas 
panayırdaki Yugoslavya pav
yonunu •ziyaret etmişlerdir. 
Metaksas, lngiliz kralının zi
yaret ettiği Dalmaçya sahille· 
rindeki yerler hakkında turist· 
lik malumat almıştır. ---·-·----
Tren kazası 

4 kişi öldü 20 ya. 
ralı var 

Poris, 25 (Radyo) - Dün 
vukua gelen bir tren çarpış· 
masında, ekspresin iki vagonu 
parçalanmış, 4 kişi glmüş, 20 
kişi yaralanmıştır. 

---··---
Fransız bankası 
Paris, 25 (Radyo) - Bank 

Döfransın haftalık plançosu 
bugün intişar etmiştir. Bu 
plançoya göre, bankanın mev· 
duat miktarı, sekiz yüz kırk 
milyon frank azalmış bulu· 
nuyor. 
---••+-•---

lspanya'1a kanlı 
muharebeler 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
edilen mesai semeresiz kalmış· 
tır . 

Londra 24 (A.A) - Gra
hat Sonhen Span Kumpanı
nın bildirdiğine göre, işçiler 
bu İngiliz kumpanyasının ma
lı olan demiryolunu zaptet
mişlerdir. Demiryolunun lngi
liz memurları, İsµanya'yı ter
ketmek mecburiyetinde kal-

Antakya-lskende-
run meselesi 

Türkiye-Sovyet Rusya 
kuvveti 

dost-

Istanbul 25 (Hususi)- Kurun 
ve Tan gazeteleri bugünkü baş 
makalelerinde f skenderun ve 
Antakya'nın müstakbel idare 

usullerile idare edilemiyeceğini, 
buna mani olmak için halkın 
her vasıtaya miiracaat etme· 
sini ve bilhassa milletler cemi-

şeklinden bahsetmektedirler. yetine müracaat ederek hakkını 
Asım Us, Kurun gazetesinde aramakla bu ınes'elenin halle-
Suriye'ye istiklal verilmekle 
Antakya ve lskcnderun'un bu 
müstakil hükumetin idaresine 
verilmesi hiçbir vakit doğru 
olmıyacağını, Suriye heyeti re
isinin beyanatından zihinleri 
karıştıı:an manalar çıkarılabi
leceğini, burada Suriyeden ta
mamen ayrı ve müstakil bir 
idare kurulması lazım geldiğini 
aksi takdirde büyük basiretsiz
sizlik gösterilmiş olacağını ya· 

dileceğini yazmaktadır. 
Yunus Nadi, Cümhuriyet ga· 

zetesinde Sovyet Rusya ile 
Türkiye arasındaki dostluk bağ 
larının Montrö konferansından 
sonra azaldığından bahisle bazı 
ecnebi gazetelerinde yazılan 
yazılara cevap vererek Türk 
Sovyet dostluğunda en küçük 
bir sarsıntı bulunmadığını kay
dediyor. 

zıyor. Tan gazetesi de bura- Almanya' da kilise 
daki 250 bin Türkün, ekalliyet • • 

vergısı kalkacak ltalya'nın cemiyeti 
( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 

akvamdan cekilmesi karılacak olan bir kanunla , 
# muhtemeldir 

/ Baştaraf ı 1 inci sahifede J 
ğini beyan etmektedirler. 

Cenevre, 25 (A.A) - Mil
letler cemiyeti assamblesinin 
öğleden sonra toplantısında 
riyaset divanı . ve encümen 
reisleri seçimi yapılmıştır. 53 
devlet murahhasının iştirak 
ettiği toplantıda reye iştirak 
eden murahhaslardan birinin 
reyinin kanuna aykırı şekilde 
kullanıldığı görülmüştür. Rey
lerin tasnifinde reis vekilliğine 
Fransız dış bakanı M. lvon 

Delboş 49 reyle, İngiliz dış 
bakanı M. Eden 47, Yugos
lavya başbakanı M. Stoyadi
noviç'in vekili Yugoslavya'nın 
Paris sefiri ve Milletler cemi
yeti daimi murahhası 49, Ka
nada murahhası M. Daladr 39, 
Sovyet murahhası M. Litvinof 
35 ve içtimaa iştirak etmemiş 
olan İtalyan murahhası 32 
reyle seçilmişlerdir. 

Yugoslavya'nın bu intihapta 
kazandığı zafer Milletler ce
miyeti siyasi mahfellerinde 
ehemmiyetle kaydediliyor. 
mışlardır. Madrid' deki lngiliz 
maslahatgüzarı, hadiseyi pro· 
tcsto etmiştir. 

fazla arazi sahipleri mallarının 
bir kısmını hükumete vere
ceklerdir. Hitlerin Nuremberg 
kongresinde partisinin sosya
list mahiyeti üzerinde ısrar 
etmesi, bu cihetten, boşuna 
olmamıştır. 

Başka bir kanun da Yahu
dileri mal sahibi olmaktan 
menedecektir. Bunun için de 

bir "milli mal sahipleri birli
ği,, kurulacak ve birliğe yal
nız Alman ırkından olanlar 
alınacaktır. 

Bu suretle Yahudiler bu 
birliğe girmek ve dolayısile, 
bir mala sahip olmak hakkın· 
dan mahrum olacaklardır. 

Siyasi değişikliklere gelince; 
bunun hedefi bilhassa Reichs
tag (Alman millet meclisi) 
olacaktır. Reichstag, 29 Mart
taki reyiamdan sonra kurul
muştu, fakat şimdiye kadar 
bir kere olsun toplanmamıştır. 
Bu cihetten, Hitler 750 
meb'usu lüzumsuz görmekte 
ve Reichtag'ı ortadan kaldır
mağı düşünmektedir. Führer 
her sene Mart ayında bir 
reyiam yapmak ve siyasetini 
halka kabul ettirmek niyetin-
dedir. 

Osmanlı Tarihinde 
Ciirkl HadiSeıeri 

.. 32-

Venedik'liler hiç ummadıkl 
bir vaziyetle karşılaştılar. 
kale tamamile sarılmıştı 

Venedikliler bu şekilde yer
leştikleri yukrde ilk iş olarak 
müstahkem kaleler vücude ge
tirmişlerdir. Girdikleri yeri, 
sağmal bir inek addettikleri 
için idari ve askeri bütün mev 
kileri kendilerine hasretmişler
dir. 

Hanya, Girid'in en başlı 
istinad noktalarından biri idi; 
Venedik'lileri adada birkaç 
asır tutturan ancak bu ve 
buna benzer kalelerdi. Esasen 
kaleler haricinde, ancak say
fiye olabilecek yerlerde Ve
nedik'lilere aid konak ve 
evler bulunur,; ikinci derecede 
kasabalarla, köylerde Vene
dik'lilerin yalnız tahsildarlarına 
tesadüf edilirdi!. 

Venedik'liler, deniz tarafın

dan gelecek bir taaruzuda 
nazarıdikkat önünde tuttukla
rından, Hanya'nın çok maruf 
ve müstahkem kalesinden 
başka, Hanya'nın tam kar-
şısında ve ancak 3 - 4 
mil mesafede kain küçük 
ada üzerinde tahkimat vücu
da getirmişlerdi. 

Bu ada, küçük, fakat sarp, 
kayalık bir adacıktır. Üzerin· 
de ziraat veya çobanlık im
kanı olmıyacak kadar küçük 
ve çoraktı. Fakat Hanya lima· 
nının müdafaası için fevkalade 
elverişli idi. 

Bu adanın ismi "Aya T o
dori "dir. Adanın iki kuvvetli 
ve o zamanın en son sistem 
kalesi vardı. Adanın 7aten 
3-4 mil muhitinde olan saha
sı üzerinde bu iki k~le birbi
rine yardımcı şekilde iki tara
fı müdafayaa memur idi. Ka
lelerin duvarları 12 metre 
yüksekliğinde ve 6 metre ge
nişliğinde yapılmış ve fenni 
istihkamlara en büyük toplar 
konmuş ve senelerce müdafa
aya kafi mühimmat, erzak id
har edilmişti. 

Osmanlı donanmasının Han
ya · limanı önünde göründüğü 
ve bir kısmının da körfeze 
girdiği sırada, bu iki kalenin 
muhafızları, ilk anda yapacak 
bir hizmet bulamadılar ve 
osmanlı donanmasının adacağı 
ve askerinin de kaleleri mu
hasara edeceği kanaatinde 
bulunarak her iki kalenin mu
hafızları aşağı kaleye kapan
dılar. 

Venedik'liler, bu kalenin hü
cum ile zaptına hiçbir suretle 
imkan görüyorlardı. Kaleleri 
nin metanetipe o kadar inan
mışlardı. Ve .bu kanaatları 
yersiz değildi; kaleler zamanın 
en son sistem ve en kuvvetli 
kaleleri idi. Zamanın topları 
ve harp vasıtalarile zaptı 
mümkün olamazdı. Fa1cat Ve
nedik'liler, bir noktada yanıl
dıklarını bilmiyorlardı. Türk 
askerinin fevkalade şecaat ve 
cesaretini onlar hiç hesaba 
katmamışlardı. 

Serdar Yusuf pasa, Aya 
Todori kalelerinin ve adasının 
zaptını Amasya beyi Ahmet 
paşa ve Tırhala beyi Ahmet 
beyin askerlerile Yeaiçeriler, 
Tunus ve Trabulusgarp ocak-

farından bir miktar kuv\'e 
tevdi etti. ) 

Bu askerler, harp ağırlık; 
rile birlikte adaya çıkarıldıl 
ilk iş olarak yukarı kale) 
saldırdılar; fakat kalenin ~ 
rılmaz kapılarını, arkaları ~ 
kadar açık buldular, yukl 
kale bütün muhafızlarının sf 
ğı kaleye inmiş olması hBi 
bile bu suretle harpsız ve 
dökülmeden zaptedildil ) 

(Arka~ 

_D_e_n_e_o_n-; on kal4 

başladı 
1 ( Baştaraf ı 1 inci sahifeJ' 

da sönecektir. 
8 - Bu denemenin başl~ 

gıcı ve bitimi gündüzdeki gı 
olacaktır. 

Umumi madde/er dJ 
9 - Denemeler sıras1~4 

her semtin Kızılay, imdat b~ 
rumları, vazifeleri başında ır 
lunacak ve bu suretle ic8~~ 
da hizmete hazırlıklcırı tecrt.l 
edilecektir. 

bB'i 1 O - Bu elektrik ve . ·p 

gazlarının söndürülmesi 'tr 
belediyece tertibat alın~~sk b~ 

11 - Denemenin ıyı . ti' 
surette yapılması polis, ı'o 
darına, belediye zabıtaS~· le~ 
D. 8. işletme ve liman. ıŞ '" 
idaresi tarafından teınırı 

takip edilecektir. ,~ 
Aile reisleri, han, apartf11,., 

h
. 'le 

ticarethane, fabrika sa ı~deJtl 
müdürleri yukardaki ma tbl' 
hükümlerinin tamamen ts 
kinden mes'uldürler. ·Jeıf 

Bu maddelere aykırı ~·· ,,-1 
ler olursa beş liradan ~d5 ;~te~ 
kadar para cezasile ı 8 

cezalandırılacaklardır. J.1~ 
12 - Memurların 8~dt' 

hareketleri takibi istilzafJl 

cektir. Jıl' 
lzmir Uha!I 

İtalya. YugosfatJY~ 
ticareti / 

Bclgrad, 25 ( Radyo ~ıı'' 
İtalya-Yugoslavya ticaı·et &Jl1 
hedesi, Eylülün 26 51~rııt~ 
muteber olmak üzere ııilı~ 
edilmiştir. Muahede 6 jısl' 
olacak, Yugoslavya' da0h9}.vı~ 
ya'ya odun, kereste ve 
ihraç edilecektir.___..... 

• afi 
Faşist blokof1 

hedefi 'jeJe) 
( Baştaraf ı 2 inci sah' 

9
J11sr 

hili harbında da 0{°vs'd ~ 
tasavvur ettiği bir ro lcllt9r9 ! 
Ortalığı silahlarile ~0~9iı lı' 
beynelmilel mahiyet• . sı!' 

1. tırıe I$' nevi Fransız facı ıye ...,i o 1 rııuw , 
bargo koymak ve u el1l11ı) ıe 
rak cihan sulhunu bB'e~' 
altına alacak her ol 
lcarşı cephe almaktır· ile ıtl' 

Hitlercil'!r, lngiltere b9ş ~1,ı anlaşma imkanlarına /l'leııı11

1, 
rarak, Fransa'ya ~eJlleğe ~~ 
siyasetini kabul ettlh 9!1 tf'lt' 
lışmaktadırlar. Su 'ıerc 

• ell Alman blokuna gır ~ 

vuddu~ u~11 ~ 
B .. b .. 1 kon ı,eıı ugun oy e ,. j,# 

manya silahlanmasın'• ıcl 
' es,, 

tabirile "tamamlayın 
ne yapacak? 

b 
i-1 


