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A hı t l d Habeşistan'da 
ssaın e op an 1 harp yeniden 

E'.d ... -: . . baş~~yor 
en, Um Um 1 Vazıyetln memnunıyet Mussolini Gore'nin 

verici olmadığını ~söylüyor zaptınıemretti 
F' 

.... . . . _. 1 
Paris, 26 (Radyo) - Ro-

~ansa, Mılletler cemıyetınde kalınak lüzumu hakkında M. madan gelen haberlere göre, 

Mussolini'yi ikn~için Roma'ya bir mümessil gönderiyor M. Mussolini, .~abeşist~n·ın 
d 

... hd.d d b. tamamen zaptı ıçıu Şarkı Af-
ogruya te ı e en ırşey ·k i 1 d b k b I d ğ .. I . rı a ta yan or usu aş u-
u u~~a ı. mı soy emış ve mandanhğma emir vermiştir. 

dcmıştır kı: Roma askeri mehafilinin 
. - .. Bü~ük .. B~itanya'ya ge- kanaatine göre, garbi Habe-
lı.nce,. ferdı hurrıyet ve pren· şistanııı zaptı, iki ila üç haf
sıplerıne sadık kalacaklır.Eğer talık bir iştir. Fakat Gore'dc 
devletler rejimleri itibnrile iki mcvcud Habeş hükumetinin 
gru~a ayrıl~ak istiy~rlar_sa, 20 bin kişilik talim görmüş 
Jngıltere mıllctlc!__ cemıyetınc ve modern harp levazınıı ile 
istinat !etmekte devam ede· teçhiz edilmiş bir ordusu var-
cektir.,, f .. 

M. Eden bundan sonra , 

I" milletler cemiyeti azasının ye· 
kiinunu artırmak ve aza ara· 
sında emniyet ve itimad ha· 

M. Eden Milletler cemiyetinde nutuk irad ediyor vası kurmak iç.in hazırladığı 
Cenevn", 25 (A.A) - As- diğerlerinin ictihatlarına hür- programı anlatmıştır. 

~.'nblc bugün toplanmış, met eder ve muhteriz davra- Londra, 25 (A.A) - Deyli 
·•ıılletl . . . .k. 

, er ceınıyetının tensı ı nırsa, ortada su1hu doğrudan (Devamı 4 üncü sahifede) 
tnes el . . .. k l . 

esının muza ere erın so· •-• -~--------

-

Kız lisesi eski muallim 
mektebineı:naledildCi 
Tale yurtlarına meccanen!.girmek 

-istiy~nlerin imİ:ihanları!S-birinci-
;--- -- --teŞrinde: yapılacak j 

Orta .mektep olan eski kız lisesi binası 
• İzmir kız lisesi, Karataşlaki 1 erkek talebe yurduna bu yıl 
eski erkek muallim mektebi aa meccani talebe alınacaktır. 
binasına nakledilmiştir. Kara- Haber aldığımıza göre, geçen 
taştaki ortamektep te, bundan ve evelki yıllar da parti na-
böyle kız orta mektebi ola- mına meccanen yurda alınmış 
caktır. olan talebe, bu yıl sınıflarım 

Eski kıı; lisesi binası, erkek geçmişlerse kayıtlarını yenilel-
lisesi müdürlüğüne merbut tirerek yurdda kalacaklardır. 
orta mektep olacaktır. Karataş Yurda yeniden meccanen 
orta mektebi de Tilkilik'teki girmek istiyenler arasında mü-

!\una tehirini ~ararlaşttrmıştır. Antakya • lskenderun 
l l<cza cenubi Amerıka ademi 

ı ~binaya nakledilmiştir. Evvelce, sabaka imtihanına girebilmek 
~~ıl~ 

0~vüz muahedesinin tetkiki
~ de tehir ve silahsızlanma 
t es•eleleri için de bir komite 
eşkilinden vazgeçmiştir. 

rnnBu kararları müteakip genel 
h ~akereye bıışlanmış ve ilk 
ll~lıp olarak M. Eden söz 

lllıştır 
in ·ı.' ı.ı gı ız Dış bakanı evvela 

ıtıuını . t• •. d . 
rı . vazıye ı goz en geçır· 
ıııış. ve bu vaziyetin pek mem· 
Unıyet . . 1 d .. a vcrıcı o ama ıgını, 

tıcak devletlerden her biri 

-·--Rüştü Aras tam muhtariyetten başka b~r 
şekil kabul edemiyeceğimizi bildirdi 

lstanbul 26 (Hususi)- Roma kalelerini Antakya ve f skende-
dan haber verildiğine göre run mes'elesine hasretmişler-
Rüştü Aras, M. İvon Delboş dir. Yunus Nadi, Antakya ve 

ile görüşürken, Türkiye'nin, 

Antakya ve İskenderun için 

tam muhtariyetten başka bir 

şekil kabul edemiyeceğini bil
dirmiştir. 

Bütün gazetelerimiz, başına-

lskenderun'un ana vatandan 

ayrılamıyacağını; Ahmed Emin 

Yalman, mes'elenin masa ba · 

şında dostça halledilmesi la-

Bir Habeş muharibi 
dır. Mussolini'nin bu emri 

------·~·· ... -.----
zııngeldiğini, Açık Söz de hür· 

riyete alışmış olan Türk isken· 

c.lerun ve Antakya'nın hiçbir 

üzerine, bütün çetelerin Go
re hükumeti emrine girmeleri 
ve Habeşistan' da .. yeni bir 
harbın başlaması muhakkak 
sayılmaktadır. Yağmur mev· 
simi geçtiğinden, harekatın 
bugünlerde başlaması muhte· 
meldir. 

zaman esir olarak yaşayamıya· 
cağını yazıyorlar. 26 Eylul büyük 

dil bayramı Akşamki haVa müdafaa 
~ll gün Halke~~de tören yapı tecrübeleri çok eyi geçti 
ilcak, konferanslar verilecek Valimiz, lz~TrlileriÔ gös-

Hatkevindeki törene saat 17 terdı.kler alaA ka ve ı·ntı• -
de başlanacak, muall!m Milat 

Türk dili inkıla~~_!:akkı~da zama teşekkür ediyor 
bir nutuk iıad edecek, Hüse· 

Alsancak'ta oturan ve mekte· iç.in, sınıfını geçtiğine dair 
be devam edenler, Karşıyaka- mektep idaresinden, fakir ve 
daki orta mektebe yazılmış- kimsesiz olduğuna dair dt> ma· 

lardı: Bunlar kayıtlarını Al- halle heyetinden musaddak 
sancak'taki mektebe nakletti- birer kağıt getirilmesi lazım-
receklerdir. Mekteplerin nakli dır. İmtihana girmek istiyen-
bu hafta zarfında bikcek ve lerin evraklarile birlikte C. H. • 
bir teşrinievvelden itibaren partisi Beyler sokağındaki bi-
yeni binalarda tedrisata baş- nasındaki daireye müracaat ile 
lancaktır. kayıtlarını yaptırmaları ve beş 
Talebe yurduna alınacak· teşrini evel pazartesi günü 

/arın imtihanı saat 15 te Parti binasında bu· 
C. H. partisi namına, Türk lunmaları lazımdır. imtihan o 

Maaıif cemiyetinin İzmir'deki [Devamı 4 üncü sahifede/ 

1
, l 

--(Ulusal Birlik) e Göre-- 1 
~ ~ 

Aydınlarımız okumuyorıar 
Halkımızın az okuduğundan daima şikayet edildiğini görür

sünüz. Fakat memlekette en az okuyanların entelektüeller oldu 
ğunu söylersek haksızlık etmiş olmayiz. 

Türk entelektüeli büsbütün okumıyor değildir. Bildiği bir 
veya birkaç i yabancı dilin yadımiyle garp neşriyatını takip et· 

mekte kusur etmez. Ancak memleket mahsulü yazılara karşı 
sarsılmaz bir antipasiti vardır. Birçok aydınlarımızın ağzından 
şu sözü işitmişsinizdir: "Türkçe okumam,, . Çünkü Türkçede 
okunacak birşey bulunduğuna kani değildir. 

yin Avni Ozan, Raif Altıok 

birer şiir okuyacaklardır. 

't~">". 1 · ~ Halk okuyor, halk okumaya teşnedir. Ancak unutmıyalım 
ki halkımızın okuma arzusunu kanalize edecek:, ona araştırma
larında yol gösterecek entelektüel zümredir, bu zümrenin yazı 
yazanlarıd ır. 

lık LJ:!~lkevi binası 
~~ılış Uyuk dil kurultayının 
tılaıı 1~ 1n dördüncü yıldönümü 
~u 01 

6 Eylül, dil bayramı gü-
&u ar.~k kabul edilmiştir. 

tvjl\dtnunasebetle bugün halk 
fi e t" 1 ~cek ~.ten yapılacak ve ve· 
~İlld 50Ylevlerle dil tetkik
"'İ~irıcn doğan neticeler ve di
'nlt taşıdığı büyük zengin· 

lılacaktır. 

Bundan sonra Ankara ve Is

tanbul radyolarında kıymetli 

dilcilerimiz t?-rafından verilecek 

konferanslar dinlenecektir. Halk 

evine herkes davetlidir. ___ .. __ _ 
Roma' da 

Bir konferans toplan 
ması teklif edilmiş 

Roma 26 (Radyo) - İtalya 
bnşvekili Sinyor Musso1ini'nin 
Fransa ve lngiltere'nin Roma 
sefirlerile yapmış olduğu mü
lakatta, büyük devletlerin Ro· 
ma'da umumi bir konferans 
toplamalarını teklif ettiği söy
leniyor. Roma siyasal mahafili 
bu haberi teyit etmemektedir. 

Deneme esnasında kışla meydanının bir hali 
Dün akşam hava taarruzuna top atılmak, vapurlarda, fabri-

karşı yapılan müdafaa ve sa· kalarda düdükler çalınmak 
kınma denemesi çok büyük suretile halka haber verilmiştir. 
bir intizam ve muvaff akiyetle Bir dakika içinde şehirdeki 
neticelenmiştir. bütün ışıklar söndürülmüş, 

Saat dokuzda bir tayyare otobüs, otomobil ve arabalar 
ufukta gözükmüş ve derhal ( Dnamı 4 üncü sahi/ede) 

Yazı yazanlarımız kendi dilimizle neşredilen eserleri oku· 
maya tenezzül etmeyince, ortaya bir mes' ele çıkıyor: Halk için 
bu kılvuzluk vazifesini kim görecektir? 

Fakat münekkitsizlik bu memleketin ezeli derdi değil midir? 
Aramızda garp eserleri hakkında mükemmel tenkitler yaza· 

cak kabiliyette kimseler vardır. Ancak yabancı dilini bilen ve 
garp eserlerini asıllarında takip edebilenler için böyle bir reh
berliğe ihtiyaç yoktur. Bu hususta lüzumundan bol imkanlara 
sahiptirler. Fakat öte yanda da, halka tanıtılmak için rehber 

ı kalemlere ihtiyaç hissederek boynu bükük duran bütün yerli 
mahsuller vardır ki, bunlar da yukarda bahsettiğimiz kayıtsızlık 
yüzünden ekseriya, layık oldukları rağbete mazhar olmaktan 
uzak kalmaya mahkumdurlar. 

Neşriyat tarlamızın iyi mahsulleri bir sürü muzir nebatlar 
içinde boğuluyor. Bu tufeylileri kim ayıklıyacak, gerçek değer· 
leri hayata ve güneşe kim kavuşturacaktır? 

işte birçok eşleri gibi cevapsız kalmaya mahkum bir sual ! 
Yaşar Nabi 



Cani - .. ı Doktor 
Sefaletin inleyen pençesinde ihtiyar 
·bir kadının korkunç maceraları 

• - 16 - • 

Rober Marsiyal, bu içinden 
çıkılmaz vaziyet ve düşünceler 
ile artık ümidini kesmek üzre 
idi. Tam bu sırada doktor An
toni Lamp, azamet ve haşmetle 
İçeriye girdi . 

Profesör, kendine mahsus 
seri intikal ile Rober Marsiya· 
lin halindeki şayanıdikkat de
ğişikliği anlamakta gecikmedi. 
Bu tahavvülün herşeyden zi
yade zevcesinin telkinlerinden 
ve zavallı Dik'in acınacak kı· 
yafet ve şeklinden ileri geldi
ğini de anladı. Bunun için, tam 
arzusuna göre bir tecrübe ze
mini olacak Rober'e yeniden 
bazı izahat vermeği muvafık 

gördü : 
- Sizi eskisi kadar metin 

ve azimkar görüyorum, dos· 
tuml dedi. Buna, öyle sanı

yorum ki zayıf bünyeli zevce
min ukalalığı sebep olmuştur. 
Bu kadın da düşünce, fen ne 
hürmet denilen şeylerden zer-
1 e yoktur! 

Rober, profesörün bu ka
naatını hiç beğenmedi, Ma· 
dam Lamp, belki de kadın
lar içinde bir fazilet ve şef· 

kat nümunesi idi. Profesör 
gibi yükselmiş bir adamın da 
böyle kaba djişüncelere ken· 

disini kaptırması Roberin ade

ta gücüne gitti! Bu telakki, 

bu sözler bir ·hamalın ağzına 

yakışabilirdi, bir ilim adamı
nın değili 

Rober Marsiyal, kendisinin 
ve annesinin bu yüksek ruhlu 
kadından gördüğü hüsnü mu· 
.ameleyi düşünerek, profesö
rün bu tarizini cevapsız hı· 
rakmamak istedi; hararetli bir 
ta vur la: 

- Muhterem Profesör -dedi· 
cür'etkarlığımı affediniz; fakat 
zevceniz hakkındetki fikirleriniz 
haşin lisan yanlış ve yerine 
matuf değildir. Sizin bu hare
ketiniz en hafif bir tarifle nan
körlüktür. 

Profesör Lamp .. Bu müdahale 
ve itirazdan dolayı zerrece 

hiddetlenmedi, sadece müstehzi 
bir tavır alarak ilk iddiasını 

mfıdafaaya başladı : 
- Delikanlı - dedi:· Madam 

Lamp, his hulyaları, hafif ve 
küçük düşüncelerile belki sizin 
gibi hayalperver ve toy ·genç· 
leri kendisine meftvn edebilir. 
Fakat o, son günlerdeki çok 
söz ve hareketleri ile Profesör 
Antoni Lamp'ın zevcesi olmak 
şerefine layık bulunmadığını 
göstermiştir. 

Profesör bu sözleri söyledik
ten sonra, dudaklarındaki te
bessüm izlerini büsbütün sildi 
çok ciddi v amirane bir tavır 
takındı ve yüksek sesle: 

- Karımdan kafi derecede 
bahseUin, şimdide vazifemizle 
meşgul olalım! Dedi. 

Rober Marsiyal, içinden ka
baran bir isyanla haykırdı . 

Hangi vazife?. Siz henüz 

zevcenize, kadınlara hürmeti 
kabul etmemiş bir adamsınız. 
Bir insan iptidai vazifelerini 
öğrenmeden daha büyük ve 
ali işlere karışamaz! Dedi. 

Rober Marsiyal:m bu İs· 
yanı, profesör üzerinde 
müthiş biı tesir yaptı; yerin
den fırladı, gözleri fızıl fml 
döndüğü halde. 

- Ne?, Ne?.-diye bağırdı
Sen, bugün hapishanede yata
cak iken benim lütfüm, benim 
uluvvicenabım ile burada kar· 
şımda bulunan sen mi bana 
bu sözleri söyliyorsun.. Fakat 
bunlar size pahalıya mal 
olacaktır. 

Ve hemen kapıya koştu, 
kapıyı kilitledi, anahtarını 
cebine koydu; ayni hiddetle: 

- Delikanlı! ya şu anda 
ameliyat masası üzerine yatar 
yahut ben de seni şuracıkta 
polise teslim ederim. dedi. 

- Polisten benden ziyade, 
siz korkmalısınız. Benim size 
karşı hareketim zararsız kal· 
mış ve artık unutulmuştur. Fa· 
kat sizin cinayetlerinizin nü
muneleri meydanda.. Haydi .. 
Polisi çağırınız .. Görelim. 

Bu tehdit tam yerinde bir 
tehdit idi. Profesör Lamp ken· 
disini müthiş bir hiddete kap· 
tırmış olmakla beraber bu teh· 
didic hakiki manasını hemen 
anladı. Fakat! bu defa da ka· 
rarını değiştirdi . 

- Polis tehlikeli olacak 
anladım. Fakat sen benim 
malım, mülküm senin.. Se'ni 
buradan bir yere salıvermem. 
Tecrübemi yapacağım.. Şimdi 
adamlarımı çağıracağım, seni 
tutturacağım, sana uyuşturucu 
bir madde verdikten sonra, 
mahzen~ indireceğim ve orada 
~~Jınbclerime başlıyacağım. 
Ben bütün mevcudiyeti beşe

riyetin refahına, saadetine 
hasretmiş bir adamım .. 

Ben... Hayata yeni şekil 
verecek dahiyim.. Ben.. Yeni
den dimağ ve aklı halkede
bilirim, ben .. Yeniden insan 
halkedeceğim, ben, Allahın 
yapamadığı kadar mükemmel 
bir insan tipi halkedeceğim. 

Rober Marsiyal, doktorun 
vaziyetinden, daha doğrusu 

söz ve iddialarından ürktü. 
Evet. . Bu adam hezeyan ha
linde bir deliden başka birşey 
değildi. 

(Arkası var) • 
Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı • 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

• 
lzmir vakıflar direktörlü-

ğünden: 
Ali reis vakfına ait Taslı çeşme mesçidindeki halılar on 

beş gün müddetle müzayedeye konmuştur. ihalesi 7/10/936 
wşamba günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Talip· 

lerin depozito paralarile mahallinde müteşekkil komisyona 

müracaatları ilan olunur. 22 27 2 7 

(Ulusal Birlik) 

Alimler, hayatın sırrını 
çözmeğe muvaf
fak oldular mı? 

--~-----~·.-.--~-----

Horuz guddesi nakledilen bir 
tavuk, horoz olmuştur 

Her gün yeni keşiflerle il
min ufku genişliyor. Meçhulün 
hududu darılıyor. Birçok akla 
gelmiyen şeyler gayet basit 
bir mes' ele olarak hallolunu
yor ve hiç düşünülmiyecek 
şeyler bir hakikat olarak kuv
vetle ispat olunuyor. 

Alimler bugün hayatın sır

rını çözmekle meşguller. La· 
boratuvarlar sessizce bunun 
için çalışıyorlar. 

Yüzlerce, belki binlerce se
nedenberi insanlar ümitsiz 
yaşamağa boyun eğiyorlar ve 
ölümü teslimiyetle kabul edi
yorlardı. ihtiyarlamak, ölüm 
tabii kanun sayılıyor ve bun
ların sırrı çözülmez sanılı· 
yordu. 

Bugün insanlar bu sırlara 
hakim olmak istiyor ve ölüme 
isyan ediyor. 

Eskiden mahluklar 
ölmez miii? 

Yaşamak arzusu herkeste 

vardır. Bu, hayatın en tabii 

kanunudur. Bu böyle olunca 

ölüm hayatın tabii bir kanunu 
değildir. Neticesini çıkarmak 
lazım gelmez mi? 

Hakikaten, tabiatteki bütün 
kanunlar mahluklara kendile· 
rini sevki tabiilerle kabul et
tirirler. Halbuki ölüm hissi 
hiçbir mahlukta yoktur. Her 
mahluk ölümden korkar. 

Mademki ölüm hayatın esa
sında acaba eskiden mahluk
lar hiç ölmezler miydi? Buna 
bazı alimler (Evet) diyorlar. 
Hakikaden, en iptidai mahluk 
olan amipler, yani tek hüc
reden ibaret olan mahluklar 
hiç ölmezler ve daima parça
lana parçlana çoğalırlar. 

Fakat, mahluklar tekamül 
ettik~ ömürleri azalıyor. Bu 
gün, insan, en "mütekamil,, 
mahluk olduğu için, kedi, 

köpek gibi hayvanlar müstesna 
en çabuk ölenlerdendir. 

1230 da 267 sene yaşıyan 
bir turna balığı görülmüştiir. 
Bugün de sazan balığı 150 
sene yaşar. Kaplumbağalar 
en çok yaşıyan hayvanlardır. 
Ekseriya 200 sene yaşadıkları 
olur. Yılan da, timsah da bu 
kadar uzun ömür süren hay· 
vanlardandır. 

insanlar arasında da 150 
sene yaşıyanlar hulunduğunu 
biliyoruz. Zaro ağa şöhretini 

buna borçlu değil midir? 
Avrupa' da da Gla::;köv ma· 

nastırını kuran Kentigern 
isminde bir İngiliz'in 165 ya-

şında öldüğünü söylerler. On 

yedinci asırda Drakenberg 

ismindeki bir Norveç'li 147 
yaşına kadar yaşamıştır. Bugün 

bile Fransa'da her s~~- bir 
yüz elliliğin öldüğü görül
mektedir. 

Hayatın sırrı 
Bugün h~yat sırrının gudde· 

!erde olduğu anlaşılmıştır. 
Guddeler vücudun teşekkülüne 

en fazla amil olan uzuvları· 
mızdır. Guddt!lerin vücudun 
içine ifraz ettikleri hormonlar 
iç ve dış teşekkülümüzü tayin 

eder. 
insanda zekayı temin eden 

guddeler olduğu gibi, cinsiyeti 
temin eden de guddelerdir. 

Bunlardan mebiz guddes\_nin 
ifrazatı olan hormonlardan biri 
"follikülin,, insanda cinsiyet 
hissini temin eder. 

Bu guddeler dişi ve erkek 
mahlukta baska baskadır. 
Yapılan bir tecrübede bir ta

vuğa horoz guddesi nakledil· 
miş ve tavuk horoz olmuştur. 

Bu gudde nakli taammüm 
ederse aptallara zeka guddesi 
nakletmekle dahi yapmak ta 
belki mümkün olacaktır. 

--------~------·--·----,_..-------------

lspa nya krahnınoğlu KU-
ba'lı bir kız seviyormuş .. --·--Eski Asturya prensi, hasta olduğu halde 

Küba'lı kızdan ayrılamıyor 
Eski ispanya Kralının oğlu bu iş için uğraşan avukatlar 

Asturıa prensi v~ ispanya kral· vasıtasile haber alabilmektedir. 
lık tahtının veliahtı Kübada Asturya prensi son derece 
hasta bulunuyor. uAnnesi, Tu· ağır hastadır. Doktorlar vazi· 
leytıla Düşesi .unvanı altında yeti oldukça ümitsiz görü· 
Kubaya gitti ve oğlunun ağır· yorlar. 
!aşmakta olan sıhhi vaziyeti Lakin prens göğsünü yıpra· 
ile manen ve maddeten meş· tan bu hastalık arasında kal-
gul olmağa başladı. Çünkü binde yeni bir aşkın u 1 anma· 
son günlerde prensin mali va· sına fırsat bulmuştur. Şimdi 
ziyeti son derece fenalaşmıştı. bir başka Küba'lı kızı seviyor. 
Asturya prensinin üç dört sene Yakında iyileşerek onunla 
evvel Kubatı bir kızla evlen· birlikte Floransa'ya, lsviçre'ye, 
mesi bütün dünyada çalkan· Paris'e gideceğini ümid eqi-
mıştı. Prens, asil bir aileden yor. 

. olmıyan bir kızla sevişerek ev
lenmiş bulunuyordu. Nitekim 
prensin karısı, hastalığında 
ona çok iyi bakmıştır. 

Fakat üç sene süren sevgi
nin sonu, hastalığın da son 
günlerine geldi. Bugün prensin 
karısı, kendisinden boşanmış 
bulunuyor ve kocasının hasta· 
lığı esnasında kendi cebinden 
harcadığı paraları hakeme 
vasıtasile almağa çalışıyor. 
Prens eski karısından ancak 

•• 
Mücellit 

Ali Rıza 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

2 ve 20 komprımelık ambalajlar_.a 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız . 

Fratelli Sper
co Vapur Acen

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru 30 ey-

lülde gelip 5 birinci teşrine 

kadar ROTTERDAM, AMS

TERDAM ve HAMBURG 

için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 2 birinci 

teşrinde gelip yükünü tahliye· 

den sonra BURGAS, VAR

NA ve KÔSTENCE ıçın 
yük alacaktır. 

"SATURNUS,, vapuru 11 

birinci teşrinden 14 birinci teş

rine kadar ANVERS, ROT

TERDAM , AMSTERDAM , 

ve HAMBURG için yük ala

caktır. 

"CERES11 vapuru 21 birinci 

teşrinde gelip 25 birinci teş

rine kadar ANVERS, ROT

TERD AM , AMSTERDAM 

ve HAMBURG limanları için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

"HEMLAND,, motörü 29 
eylüle beklenmekte olup ROT

TERDAM, HAMBURG, BRS 

MEN, COPENHAGE, DANT

ZIG, GDYNIA, GOTEBURG, 

OSLO ve ISKANDINA VY A 

limanları için yük alacaktır. 
"VASALAND ,, motörü 13 

birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, :Go
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAlN 

"ALBA JULIA,, vapuru 25 
eylülde gelip MAL:T A, MAR
SIL YA ve CEZAIR iç.in yük 
alacaktır. 

''SUÇEAVA,, vapuru 20 bi· 
rinci teşrinde gelip 21 birinci 
teşrinde PiRE, MAL TA, MAR· 
SlL YA ve CEZAİR için yük 
alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
" SARMACJA ., motörü 2 

birinci teşrinde doğru AN
Vf.RS, DANTZlG ve GDYNIA 
limanları için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlcrile 

n ıvlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 

'ıJ' 
Kemalpaşa icra memur· 

ğundan: .1 J-lı ' 
Kemalpaşada bezzaz 

miye 150 lira ile masraf ,.e 
faiz vermiye borçlu KemalP~: 
şada Parmaksızın oğlu Me.b 
met Halisin eylül 306 tarı 

e· 
ve 643-644 numaralı tapu 5

1 ıı· 
nedile tasarrufu altında bu 

1 
nan Kemalpaşa izmir yo 

11 

üzerinde şark Selanikli h0'~ 
Bekir şimal Kadı oğlu Ah~~e 
bahçesi garp ve cenup yol ~6 
çevrili üç büyük ceviz ve . e 
aşılı yetişmiş kiraz 67 deh:, 
kiraz 6 yeni aşı kiraz ağat~· 
rını şamil üç dönüm te~~k SO 
lünde ve beher dönümu 1 . 
yüz elli liradan 450 lira kı~e 

·· er metinde bahçe satılmak uı 
artırmayn çıkarılmıştır. 6 

Birinci artırma 28/ 10
193 

b .. .. t 11 defl 
çarşam n gunu saa ·er• 
12 ye kadar Kemalpaşa 1 r 
dairesinde yapılacaktır bu ıı ıı 
tırmada teklif edilen en 5~ıı 

k ıetl bedeli muhammen ıyrı dir' 
yüzde 75 ini bulduğu tak dilİr 
de müşterisi iizerine ihale. e b'' 
noksnn bir brdel teklıf y 
linde müşterilerin ınülıerfl' r 

·1 il yeti baki kalmak şartı c 8~ 
tırma on beş gün uzatıla:.ııe 

.. ll 
12/ 11 /936 perşembe guıı 
ayni saatta yapılacaktır. te1'' 

Bu artırmada da en son efl 
lif edilecek bedeli muhaıllr ,. 
kıymetin yüzde 7 5 ini bu ~ılı 
dığı takdirde 2280 - ~unı9 ;1' 

kanun ahkamına tevfık811 btş 
tıştan düşürülerek borÇ ğlS' 
sene müddetle taksite bB f1lii· 
nır. Dellaliyesi ile ihaleyf rsğ 
teallik pul paraları ve leflg.1' 
harcı müşteriye aittir. A 

1 e~· 
istiyenlcr muhammen k•Y~iflJe 
nin yüzde yedibuçuk nisb;ıııffl 
teminat akçesi veya 58.ı.ııle · ı 111 

bir banka mektubu 1 e .
0

de 
vakitlerinde icra dairl~ it'' 
hazır bulunmaları ve faı jtİ' 

b .. dell · 
hat istiycnlerin ugun tfleY' 
haren açık bulunan şart.rıa e b" 
görüp tetkik eylcmel~r~ : hll~ 
mülkün üzerinde bir gu~ 11,rı· 
ve alacak iddiasında b~ ~ref. 
ların yirmi gün içinde ::pııd' 
müracaatları aksi hald~b· b'~ 

b gı ı . 
müsecc~l olmıyan u }11.lrıÇ 
sahiplerinin paylaşmadaıı 
tutulacakları ilan o~ 
-----~"".':. 1:-;~t allJl ·ı 
Daha fazla taf Si a rablJ11 

için İkinci Kordonda k 51ııd1 
ve Tahliye binası 

0
ar :Oeııt1' 

FRATELLl SPERC . ,i" 
sına müracaat cdifınesı 
olunur. ()051 

Telefon: 200412 
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rs,ıııKA ... ''E 1 B k 1 ... Olivier ve şü- N. V. 
111 ı üyü annemin masa ı 1 

rekası Limited 

c 

b· Büyük annem, çok ihtiyar 
i~r. kadın olmakla beraber 
b·dıa edebilirim ki çok asri 
~ kad1ndıri O, pek uzun 
q en hayatının her devrinde 
d lllana uymuş ve bunun ıçın 
eJ(herdem taze kalmıştır. 

11 
°ca ninem, çenesi burnu-

ha değmiş olmasına rağmen 
tn" Pek uz bunamamıştır. Boş vakti 

8 çok olduğu için bütün 
k 82eteleri , dikkatle takip eder, 
0tarnan gözlüklerini - yün 
~rap ·· k · · d "·ı f k Ilı orme ıçın cgı , a at 
b eraklı maceralar okumak için 
L~tnunun üstüne yerleştirir; 
QtnbT da ı ır? Bu mütalea merakı 
k ' belki koca karılık dedi-
0~uculuğun tabii bir eseridir! 
~ .erne lazım.. Bu cihetin 
bı{''.~.le alakası yoktur; benim 
ta dıgım ve benim işime ya· 
~an şey, :büyük annemin 
V kçok maceralar bilmesidir! 
e .. 

ar ' Soz aramızda kalsın, size 
hik?a lsırada takdim ettiğim 
b ayelerhı birçoğunu da o 
ara anlatmıştır. 

011 
Şte, bu günkü macera da 

Un hikayelerinden birisidir: 

* 
- ** ~ii Hamza'yı, Hanıza'nın 

h aıı[ekler acısı macerasını sana 
atrnış mı idim, oğlum?. 

a11~ Hangi Hamza, büyük 

~a- Canım. Manisa'lı aşık 
~Za .. Nasıl bilmiyorsun? 

ltıı? B M~nisa 'lı aşık Hamza 
~Otu u ısmi ilk dafa duyu

' rn vallahı, büyük anne .. 
dil\) Ah... Bu macerayı bir ı 

esen. 

b~ ~ütfet büyük anneciğim 
lak ~Rorüyorsun ya. Bütün ku
dıt? esildinı. Nasıl acıklı mı-

ıııu' Acıklı mı demek te söz 
B Ya.. Hele dinle de baki 

tııtiyunt~an23-24sene evvel meş-
e ın ·1A d 

t\>veld·. 1 ~nın an birkaç sene 
ha~a lı, hız o zaman büyük 
b~ı .. n a beraber Manisa' da 

... 'lu 
r· A.tif bYorduk. Mahallede bir 
·,!it k -?.qt ey onışumuz vardı· bu 
8' "' bir v k·tı · 

1 

·ı 'll~ş a ı er tıcaret ı e 
&ul 1 

1~a el 0 mu.ş, oldukça . bir 
eti b de ettıkten sonra tıca· 
kil ı~akarak rahat köşesine 
'I ınışti. 

r.w 

hallede "Peri kızı,, derlerdi. 
- Deme büyük anne .. Yoksa 

bu kız peri pedişnhmın kızımı 
idi?. 

- Yok, sen de çapkın oğ
lan! peri padişahının kızı de
ğildi, anını.. Ona rakip olu
verdi .. 

- Ne?. peri padişahının kı
zından damı güzeldi bu yeni 
komşu kızı? 

- Güzeldi ya .. Hamza bu 
km karşr pencerede görünce 
sevmiş .. Hem de nasıl? Deli· 
resiye sevmiş .. 

- Sonra?. 
• Arkası var . 

Faik Ş. Benlioğlu 

Kiralık Ev 
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. 

1 

vapur acentası 
Pasport yolcu salonu kar· 

şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va· 
purların isimleri üzerine deği· 
şiklikler<len mesuliyet kabul 

edilmez. 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

" O PORTO " vapuru l 5 
ağustos 936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal· 

tacvktır. 

"FLAMlNIAN,, 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. 

' . y-... . - • ...l : .; -
. . .- . . . ~· ~ . . • ·.ı .. ·""'... - f '~ . ~ ·4 .... 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 

. . . ~. ~s! 4 : .. • ... ~ • • ·~ • • 

ilaç ve tuvalet 

-lzmir Mohasebei hususiye mü-
dürlüğünden: 
Bedeli sabıkı 

L. K. 
30 

8 

3 

Yeri 

Kan çeşmede 
Emrezde 
Narlıderede eski mezarlık 
mevkiinde. 

Cinsi 

12 dönüm tarla 
8 ağaç zeytin 
2,5 dönüm bağ 

" " " 4 dönüm tarla 
Altındağ mevkiinde, 48 ağaç. zeytin 

ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi yazılı 

akarat 3 sene müddetle kiraya verilmek ilıere 15 gün müd· 
detle açık artırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin şeraiti öğren· 
mek üzere her gün Muhascbei hususiye müdüriyeti vari· 
dat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
51101936 pazartesi günü saat 10 da depozito mal<buzlarile 

şteı B A . 
ind~ .u .. rıf ?eyin Hamza 

liqllı~a bırıcık bır oğlu vardı. 
birlikte dniml encümenine müracaatları ilan olunur. 518 

ı, .................................... ,_ 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
8' 

ıJ' 

~1~1 'd 0 zamanlar yirmi 
tka nl a ve süğlün gibi bir 

~ 1 n ı ·d. ıq led 1 ı. Hatta ona ma-
N kız Hamza derlerdi. 

tqi eden kız Hamza der· 
~a, büyük anneciğim? 

%1:\ı 1~ gibi güzel, kız gibi 
~ ço: ıdj de ondan. Babası 
qktı Uğu biran bile yalnız 

~it ~~llıaz, hatta mektebe 
~ıklı 0hdernıez, hususi ve bir 

ts v 0 ca vasılasile evinde 
"~ erdi . d. ~u rır ı! Oğlancağızın 

ııta~I olması hasebile ve 
l~te ka uzak yaşıya, yaşıya 
~~h arıştığına ve... Peri 

ı.ı., ~diır.. ının kızı tarafından 
v ~1ne · 

'ialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

cıkardığı kumaşlar: 
' 
Sağlam 

Zarit 
Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz e da ınanan eski kafalı· 

·:~~~k ~~~:.·~nemize yeni Satlş Yerleri 

W.F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCH LEY ANTE LINIE 

"ANGORA,, vapuru 21 ey
lülde gelip HAMBURG BRE
MEN ve ANVERS'ten yük 
çı1farmıştır. 

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

11 KYPHISSIA ,, vapuru 6 
Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrinc kadar ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yükliyecektir. 

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

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

AMERİKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

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

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

"EXMINSTER,, vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV· 
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. -----PİRF AKTARMASI SERi 

SEFERLER 
." EXOCHORDA ,, vapuru 

9 ilk teşrinde PiRE' den BOS
TO N ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 

11 EXCALIBUR,, vapuru 23 
ilk teşrinde PİRE'dcn BOS
TON ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PİRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL-

btt ~u geldi. Bu komşu, Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
<4n .bdınla kızı Nafia ha-
Su ~ ar~t bir aile idi. H Al/ T .. A. Ş. '"" 

~~u b adınların erkeği yok· M. v l • d'J • d FAHR . ~ / 
, 'y ()k~Yük anne?. 1 ımar .n.e?1a ettın ca aesın e 'I f / 

IZM R 
Pamuk n 

Türk Anonim 
ucatı 
Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzınir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon o. 2211 ve 3067 
Telgrafa resi: Bayrak lzmir 

•• 
HA VSLINJE ıı 

OSLO 
"BANADEROS,, motörü ha

len lin1anımızda olup HAV· 

---~ Doktor 
Ali Agah 

RE, DIEPPE DÜNKE~K 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alıyor. 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

"BOSPHORUS,, motörü 22 
·ık . d b ki . HAV LINZ için yükliyecektir. 
ı teşrın e e cnıyor, • 
RE, DIEPPE, DÜNKERK, JOHNSTON '!f ARREN LINE 
ANVERS, DiREKT ve NOR- L TD.-LIVERPUL 

" KENMORE ,, vapuru 27 
VEÇ limanlarına yük alacaktır. eylülde BURGAS, VARNA, 

ARMEMENT H. SCHULDT KÖSTENCE, SULINA, GA-
HAMBURG LAÇ ve BRAİLA limanlarına 

"DUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTER· 
DAM ve HAMBURG liman· 
larına yi.ik alıyor. 

KHEDiVlAL MAiL LINE 
"ABOUKIR,, vapuru 30 ey

lül öylen sonra hareket ede· 
cektir. PORT·SAIT, HAYFA, 
BEYRUT ve iSKENDERIYE 
için yükliyecektir. 

S. A. ROY AL HONGROJSE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü 22 ey
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRATISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

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

hareket edecektir. 

SERViCE MARITlM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR,, vapuru 30 

eyfülde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRA TISLA VA VIY A
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

CANADİAN PACIFİC STE
AMSHİP LTD, 

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

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

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 

\ 
------------~.,-------~ f&lroet . DAr-ı<~ , __ 

~
~G~e'~.Y~ .. Kız da oka- IKANDEMJR Oğlu ,, 
-~1•' ... kı~k~e;nd~i:sı~·n:e~m::.a·;.,.;'-;:ı::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::~~ .. ~)•' .. · ,, _ .................................................... .. 

\it)• en Şaha 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) 

Osmanlı Tarihinde 
..... ~ - ...... 

Ciirid HAdiseleri 
lspanya'da, anti faşist Italyanlar da harp ediyorlarmış 

Madrid'de nakil vasıtaları müsadere edildi. 
.. -33-

Tazyik artmıştı, Venedik'lil 

Trenler gece gündüz asker taşıyor 
Sabık ispanya kralı Alfons, bir ltalyan vapuru . ile 
ansızın Cebelüttarık' a geldi. Renda şehri de düştü 

Paris 26 (Radyo)- General 
Mola, Satander ile Bilbaö'ye 
karşı taarruza geçmiştir . Dün 
sabah 9 dan 12 ye kadar 8 
tayyare mütemadiyen Satander 
şehrini bombardıman etmiştir. 

Şehrin muhtelif yerlerinde yan· 
gın çıkmıştır. Ölü ve yaralı 
çoktur. 

Son gelen haberlere göre, 
ihtilalciler Oviyedo'yu da bom 
bardıman etmeğe başlamışlar· 
dır. 
Madrid'de harp hazırlığı: 

Madrid 26 (Radyo)- lspan· 
ya hükumeti, son gayretini 

Fransız kabine · 
si toplandı --·····---Maden amelesi hak

kında karar verdi 
Paris 26 (Radyo) - Bugün 

Eliza sarayında toplanan 
Fransız kabinesi, maden ame
lesinin haftada 40 saat iş 
görmesini karar altına almış· 
tır. Dığer amele için diğer 
bir toplantıda karar verile
cektir. 

Dahiliye nez•reti, müstem
leke ahalisinden olanların 
da Fransa' da hidamatı umu· 
mi yede Fransızlar gibi kulla· 
mlmalarını tasvip eylemiştir. 

---· •-t-----
N ecaşi 

Londra'ya döndü 
Londra, 26 (Radyo) - Ce

nevre' den Paris' e geçen Ne
caşi, dün maiyeti ile birlikte 
Londra'ya dönmüştür. Muma
iley heyanatmda, Cenevre' de 
gördüğü muameleden dolayı 
fevkalade memnun olduğunu 
söylemiştir. ___ __. .. .._ __ _ 

Fransa' da 
Kadın nazır is. 

tifa etti 
Paris, 26 (Radyo) - Nazır· 

lardan Madam (Julyot Küri), 

bugün kabineden çekilmiştir. 

Madam Küri kocasile birlikte 
Moskova'ya gitmiştir. 

---··---
Aksamki hava 

~ 

müaafaası 
" ( Baştara/l 1 inci sahifede) 

yolların kenarına çekilmiş
lerdir. 

Tayyar İzmir, Karşıyaka, 
Buca, Bornava afakında ya· 
rım saat kadar dolaşmış, ışıl· 
dak atarak gökleri aydınlat
mıştır. 

Denemenin bitişi gene top 
atılmak ve düdükler çalın

mak surelile ilan edilmiştir. 
Valimiz Fazlı Güleç, neti

celer hakkında şunları söyle
miştir: 

Gündüz ~c gece (leııeıııı•· 

leri çok mfı het \'e glizel nr.ı iı ·eler 

H"rmiştir . ., ehir halkına gii ıerdik · 
leri intizamdan dolayı \illiyet on· 
mıııa resmen teşekkür ederim. 

göstermektedir. Madrid 'de ne 
kadar nakil vasıtası varsa hepsi 
miisadere edilmiştir. Tekalifi 
harbiye, tahammül edilemiyecek 

dereceye gelmiştir. Her tarafta 

müthiş bir kaynaşma vardır. 

Trenler, gece gündiiz asker 

nakletmektedir. 

Amerika devletlerinin kararı görülen 20 piyade zabitini ida· 
Cenevre 26 (Radyo) - Ce· ma mahkum etmiştir. 

nubi Amerika devletleri, lspan- Hükumete sadık harp gemi-
ya ihtilalcilerinin tesis eylemiş )erinden bazıları, ansızın kay-
oldukları hükumeti tammağa bolmuşlardır. Bu gemilerin, 
karar vermişlerdir. Satander muhasarasını kırmak 
/spanya'da ltalyan Komü- için tahsis olunan filoya iltihak 

nistleri de harp ediyorlarmış edecekleri söyleniyor. 

Renda düştü : 
Madrid 26 (Radyo)_ Katk- Al/ons Cebelüttarıka geldi 

Paris 26 (Radyo) - Sabık 
lonya' dan hükumet kuvvetle- ispanya Kralı Alfons, dün gece 
rine iltihak etmek üzere gelen Reç adlı bir Italyan vapurile 

Cebelüttarık 26 ( Radyo ) -

Renda şehri ihtilal ordusunun 
eline geçmiştir. Şehrin zaptın· 
dan evvel Marksistler, zengin
lerden sekizyüz kişi kurşuna 
dizmişlerdir . 

kuvvetler meyanında ltalyadan Cebelüttarık' a vasıl olmuştur. 
kaçmış olan anti Faşistlerden Alfons'un, nereye gideceği he-
de müfrezeler vardır. nüz kat'i surette anlaşılmış de· 

Valans mahkemesi, şüpheli ğildir. 

...+++·~------

Balkan olimöiyatlarına 
yarın başlanıyor --·-·-----Olimpiyatlara; Türkiye, Yunanistan, 

Bulgaristan, Romen ve Yugoslav 
atletleri iştirak ediyor 

Atina 26 (Radyo) - Olim- goslavya, Türkiye ve Yuna· 
piyad oyunlarına, pazar günü nistan oyuncuları mevki ala-] 
başlanacaktır. Olimpiyadlar, caklardır. Çıkış esnasında, 
Atina stadyumunda olacak ve Atina belediyesi ve askeri 
Romanya, Yugoslavya, Bul· muzikalar, olimpiyadlara işti-
garistan, Türkiye ve Yunanis- rak eden milletlerin marşları· 
tan oyuncuları iştirak edecek- nı çalacaklardır. Beş kişiden 
tir. Sah~ya çıkış, büyuk· me· mürekkep bir heyet, ilk dafa 
rasimle olacak ve oyucular olarak Balkan bayrağını çeke-
sıra ile mevki alacaktır. ceklerdir. Bu sırada, on beş 

Verilen haberlere göre, ev- pare top atılarak olimpiyadla-
vcla Bulgarlar, Romanya, Yu- rın başlanğıcı ilan edilecektir. 

- --- ------.-.·--,---- --
Kıbrıs adasında yeni 

üsler yapılıyor -İngiliz hükumeti Kıbrısa bir heyet gön-
dermiş, asker adedi de arttırılmış 

Londra 26 ( Radyo ) - Bu habere göre, aynı zaman-
Morning post gazetesinin Kıb- da biı· üssübahri de yapıla-

rıs muhabiri, lngiltere'nin, caktır. 
adanın F amakosta mevkiindc Limasoldaki üssübahr ide 
bir hava istasyonu yapmak ayrıca ıslah olunacaktır. Kıb-
için bir heyet vasıtasile tetki- rıs adasındaki İngiliz askeri 
kat yapttrdığını haber veriyor. de artırılmıştır. 

-----...-·~ .... ~ . 
Fransa'nın Londra j Assamble toplandı 

sefiri I Baştarafı 1 inci sahifede J 
P 

. 
26 

R d ) F Telgraf gazetesinin yazdığına 
arıs, ( a yo - ran- .. d .. R 'd M M , . . gore, un oma a . us-

sa nın Londrn sefırı M. (Kor- ı· · ·1 ı· ·1· . F , so 1111 ı e ngı ız ve ransız 

yen) Paris e gelmiştir. d ' ı t'k .. · ıı · ıp oma ı mumessı erı ara-

---~-----~---Kız lisesi eski Mual- sında müzakereler cereyan ·et-
miştir. M. Mussolininin sert ve 

lim mektebine 1 ihtiyatkar davrandığı söylen-

nakledildi mektedir. 
Londra, 25 (A.A) - Deyli 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede J T clgraf' ın Roma muhabirinin 
gün bir heyet huzurunda ya- haber verdiğine göre, Fransız 
pılacaktır. Muvaffak olanlar, hükumeti, Milletler cemiye

yurda alınacaklardır. 

Kız talebe yurduna da ayni 

şekilde talebe kaydedilecektir. 

Ancak kızların imtihan günü 

henüz tesbit edilmemiştir. 

lzmir lisesini bitirip te Üni
versite'ye gitmek istiyen kız 
ve er kek talebe arasında da 
bir müsabaka imtihanı yapı
lacak ve bu imtihanda mu
vaffak olanlar, İstanbul'daki 
Ege talebe yurduna meccanen 
kaydettirileceklerdir. 

tinde kalmak lüzumu hakkında 
™· Mussolini'yi ikna etmek 
üzere Roma'ya hususi bir 
mümessil yollıyacaktır. 

Cenevre 26 (Radyo)- Ulus
lar sosyetesi konseyi, Avustur
ya'ya konmuş olan Finansel 
kontrolün kaldırılmasına karar 
vermiştir. Bunun sebebi, Avus
turya, Finansel durumunun sa
lah bulmuş olmasıdır. 

Avusturya Finans bakanı, 

bu karardan dolayı Konseye 
teşekkür etmiştir . 

M. Titulesko 
iyileşiyor 
---···---

Doktorlar, kanın te· 
mizlenmekte olduğu

nu söylüyorlar 
Paris, 26 (Radyo) - Sen 

Moris'ten alınan haberlere 
göre, M. Titulesko'nun sıhhi 
ahvali salaha doğru gitmek
tedir. Hasta, bugün yemek 
yemiştir. Doktorlar, tekrar 
toplanarak ve konsoltasyon 
yaptıktan sonra bir bülten 
neşretmişler ve kanın temiz
lenmekte devam ettiğini, has
tanın iyileştiğini bildirmişler

dir. Bununla beraber, hasta
nın ziyaretçi kabul etmesi 
menedilmektedir. --····· ... --Belçika' da ko-

münist tah
rikatı 

- - -···---
Amele sen 1ikaları 
reisi tevk;f edildi 

Brüksel, 26 ( Radyo ) -

Belçika zabıtasi taharriyatına 

devam etmektedir. Son bir 
emre göre, amele sendikaları 

reisi M. (Vik) tevkif edilmiştir. 

Bundan başka, saylav (Rene 

Delbruk) da yakalanmıştır. Bu 

tevkifat, amele nezdinde gayri 

müsaid tesirler uyandırmıştır. 

Saylav (Rene Delbruk), halkı 
kıtale teşvik etmekle maz
nundur. ----··· .. ·--A1oskova radyosu. 

nun neşriyatı. 
Roma 26 (Radyo) - Mos

kova radyoları, tekrar ltalya 
ve Almanya aleyhine servis-

ler yapmağa başlamışlardır. 

İtalya matbuatı, bu meseleden 

dolayı Rusya'ya hücum et
mektedir. -----------

Tayyare kazası 
Paris 26 ( Radyo ) - Per 

adasından alınan haberlere 
göre, Fransız tayyare gemile· 
rinden Bearın taşıdığı tayya
relerden biri denize düşmüş 

ve bir daha bulunamamıştır. 

artık mukavemet imka
nı bulamıyorlardı. 

hayat sürmeğe devam et~· 
lerdi. Bunun için Osmanlı 
nanına ve ordusunun kuV"e 
Osmanlıların harp tekni~ 

1 

sistemini tanımıyorlardı. 

Yukarı kalenin i~galı ışı 
nihayet bulunca, gaziler aşa· 
ğı kaleye hücum .ettiler; ka· 
lelerin h Ü c u m l a zaptı 
kararlaştırılsa bile, gene mu
hasar'a tertibatı almak o za
manın en esaslı harp kaide- -
lerinden biri idi. Adaya çıka
rılmış olan asker karadan ve 
donanmanın bir kısmı da de
nizden kaleyi muhasara ettiler. 

Venedik'lilerin miktarı ka-
lede azdı; fakat kaleleri çok 
kuvvetli idi. Muhafızlar da, 
Venedik kalesinin en cesur, 
en liyakatli zabit ve efradın
dan idiler. Bunun için şiddetli 
bir müdafaaya giriştiler. Os
manlılar da bir taraftan deniz
den şiddetli top atmağa, beri 
taraftanda karadan askerle 
hücum etıneğe başladılar. 

Venedik'lilcr, aylar ve hatta 
seneler mukavemet edeceğini 
tahmin ettikleri kalenin, daha 
hücumun ilk saatlarında sukuta 
müsteid olduğunu gördüler. 
Osmanlı kuvvetleri, boşuna 
bir mermi atmıyorlar, manev
ralarını hep müsbet hedefler 
üzerinde ve muvaffakiyetle 
tatbik ediyorlardı. 

Harp Perşembe gecesi 22 
Rebiülahir sabahlarc kadar 

(Arkası var) 

lznıir 2 nci icra merrı 11~ f\ 
ğundan: \t 

ı ,Ali) 
zmirde Demir b' 

borçlu Ömer oğlu Hasall111 rl 
borcundan dolayı alacaklı ro 

mına ipotekli bulunan ~ 
Karşıyaka, Osnıanzade d 

1 
yolu mevkiinde 157/ 1 ve ~ 
ada 10 parsel sayılı şa\ 
yol garben 157 /2 sayılı bS 

1 

şimalcn Osman bahçesi et~ 
ben galis Kemal ile ç.e~ 
4995 nı. m. beşte dört h15 

. ıı 

tamamı 1200 lira kıyınctı 
h 1. b' b h •J • S,Y il ammene ı ır n çe ı c 11 
mevkide kain 157 /2 ve ~,ı Y 
ada 11 parsel sayılı şarb ~ 
157/ 1 sayılı bahçe gar, ı:t 
dere şiınalen muallim Ah~ 
bahçesi cenuben polis J(e k 

ı· bahçesile çevrili 8199 ıı1 • rı 

devam etti. 

ve beşte dört hissesi iti~'t11 
tamamı 1300 lira kıymet• d~ rı 
hammineli ve içerisinde 4

1 
~ 1 

ağacı ve 40 kovalı bir D0 
',1 Y 

kuyu olduğu ve 157/1 ~JI t 
yerin içerisinde tapu kaY~:e~ 

• * * her ne kadar kaydı yok~ Jit' 
Sabaha yakın, kale içinde, hali hazırda ayrıca . 

2 htt' 
Venedik kumandanları ara- kıymetinde bir haneyı ırı~Ie ı 
sında teslim olmak temayülü bahçe açık artırma suret• d(/ı e 
baş gösterdi. Vaziyet de an- her iki bahçenin beşte ıııı' 
cak bunu amirdi! Kalenin en hisselerinin satılığa çıkar~ iıı" 
nikbin bir tahmin ile iki gün sına karar verilmiş olup b•.~iıı' v 
daha mukavemeti imkansızdı. artırması 27/l0/936 tsrS Jt t 

müsadif salı günü saat 1 Jı 
Çoktanberi rahata ve sefahata t rıJl!' 

V d kl l l 1 Yapılacaktır. Bu ar ı. 0 alışmış olan ene i i er, ta -
yanlara has hodgamlık ile asıl gayri menkullere ta~nıı ıoıır 
Venedik devleti harplerine de len kıymetin % 75 şinı bde br 
pek iştirak etmemişler, Girid suretle müşterisi üstü~ de tP 
müstemlekesinde Rum halkı rakılacaktır. Aksi ta~.dı~ b'~ 
ezerek ve soyarak şahane bir çok artıranın taahhud 5 f9: 

Italyan nazırı 
Berlin'de Hitler'le 

görüşecek 
Roma, 26 (Radyo) - İtal· 

ya propaganda nazırı Dino· 
Altiyero'nun Berlin seyahati, 
ltalya-Almanya müna,,ebatının 
takviyesine matuftur. Dino 
Altiyeronun, Hitlerle konuşa
cağı söyleniyor. 

Araplar el bomba
ları atıyorlar 

Kudüs, 26 (Radyo) - Bir 
İngiliz müfrezesile Arap'lar 
Arap'lar arasinda vukubulan 
müsademe neticesinde her iki 
taraftan ölü ve yaralı vardır. 
Tulkerim'de Arap'ların attık-

ları el bombalarile İngiliz po
lislerinden bazıları yaralan
mıştır. 

kalmak şartile satış 1 ·~irı" 
daha temdit edilerek ı·biıl 
artırması 11/11/936 ta;1;,,ı 
müsadif çarşamba güoll ,,tV' 
15 de yapılacaktır. Bu ıııtP~ 
mada satış bedeli rnuha 10ıf 
kıymetin % 75 şini bu1~5te~ 
takdirde en çok artıran ~ır 
lisine ihale olunacaktır·. eııtel 
maya iştirak etmek i.stı~dil'~ 
gayri menkullere takd.ır de pt1 
kıymetin % 7 ,5 nisbetıO ~,ıııP 

b. baO ıJ' akçası veya milli ır ·t ~ 
haJ111 r1 teminat mektubunu rııı'' 

lunmaları lazımdır. A~'rıe 1"' 
çıkarılan gayri menkul e ili"~ 
ilişiği olanların iş~u eti ·~ 
tarihi neşrinden ı!ı~~etetl . 
gün içinde evrakı mus. 

1 

1 d~. 
birlikte lzmir 2 nci 

1'~e~.1~ 
resinde müracaat etllle pal"'" .. 
zımdır. Aksi hal~e 1111ıf~ 
tapu sicillerile sabıt 01ı~ 
lar satış bedelinin P~,J' ~ 
sından hariç bırak• trı•"' 
dır. Açık artırma şaritİ~ 
5/10/936 tarihinde~ . ifl ı~ ~ 
herkesin görebilnıesı ıÇ ijştef'.~ 

d 11" l'ye 111 'fl7 tır. ~o 2,5 e a ı . tellvı l 
ve müterakim vergı, btıed• ~ 

mıştır. ve tanzifattan o1a~bcdelitı0:. 
Nüf . russumu artırma fsıltl ıı1 1 

İtalya-Bulgaristan 
ticaret muahedesi 

Roma, 26 (Radyo) - İtalya 
ile Bulgaristan arasında bugün 
bir ticaret muahedesi imzalan-

us memuruna ış. tenzil olunur. D~ha oter lııı11 
ten el çektirildi lumat almak istıYj6860 5'~ 
Nüfus memurlarından Zi- 2 nci icrasının 935 etf1le 

yaya görülen lüzum üzerine dosyasına müracaat 
işten el çektirilmiştir. ~ltn olunur. 


