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!ııgiltere _ l(_r_alı Istanhul~dan 
Fiati (100) Para 

v 
~ 

Madrid ihtilacilerin ·eJi fngiltere kraı;jUzak Şarkta vaz·yetVa-
Viyanaya g"tti hamet ~~.~ e yor 

ne düşmek Üzere<ıir 
San Sebastiyen'de asil~rle Mili;İer göğüs,.,'ğii. 

Sofya'd;~.-;ecerken Japonlar Maçuri'ye mütemadiyen asker 
Kral Boris t~rafın- sevkediyorlar. Ruslar da hazırlanıyor 

ğüse çarpıştıiar=-Y.üzlerce , kişi öidü 
dan selamlanacak 

Londra, 7 (Radyo) - ln
giltere kralı 8 inci Edvard, 
bu sabah, lstanbul' dan ha
reket etmiştir. Kral, Sofya· 
dan geçerken Butgar kralı 
Bor is, ı arafından istasyonda 
karşılanacaktır. 

Kral, Viyana ' da dört gün 
kalacak ve oradan Kale'yc 
geçecektir. Söylendiğine gö
re, Sa Majeste, Kalc'den 
tayyare ile Londra'ya döne
cek, Pal Moral sarayında 
bir miiddet istirahate çeki
lecektir. 

\.. _________ ./ 
Martel 

Kadın, Çocuk ve ihtiyar
lar Madrid'i terkediyorlar 
şehrin vaziyeti tehlikeli 

Barslon 7 (Radyo)- Mayorka devam etmektedir. 

Roma sefiri mi 
olacak 

Paris 7 (Radyo) - Fransa 
Hariciye Nezaretinde esaslı 
değişiklikler olacağı ve bu 
meyanda Suriye fovkalfıde ko
miserinin Kont MarteJ'in de 
Roma sefaretine ' tayin edile
ceği söyleniyor. 

~~asına çıkarılmış olan ispanya Mola kuvvetleri San Se-
'l\ık" d h d f k urnet kuvvetleri, ora an beastiyen şe rini ört tara tan 
~çınağa mecbur kalmışlardır. ihata etmeğe çalışıyorlar. 
p lçış, zayiatsız olmuştur. La- Asiler, zaptettikleri yerler· 
~ a mastan gelen diğer bir tel· deki komünistleri derhal kur-
\ttafa göre; asiler hükumet kuv 
~llerine müthiş bir darbe vur-
ağa muvaffak olmuşlardır. 

d Paris, 7 ( Radyo ) - lrun
~~ gelen son haberlere göre 
'l'llıdcr şehri işgal ettikten son
l'tı' a taarruzlarına devam et
ty;şler ve F oset Arabiyi zapt-

Hl:rnişlerdir. 
Seb uk~met kuvvetleri, San 
""·! estıyen istikametine ric'at -, e . ~ 

~erdir. Harp, şiddetle 

Samoel Hoar 
Malta adasına 

gelecek 

s ~illt Qnıoe/ Hoar 
~oilt a~ (Radyo)- Sir Samoel 1 
fitk' Ugünlerde buraya ge
lıl~llve lngiltere'nin Akdeniz 
~il u teftiş ettikten sonra 

~·. Yoluyla Londra'ya 
r. 

şuna diziyorlar. 

Halk, aslleri her yerde ha

laskar diye beklemelrte ve 

onların muzafferiyetleri için 

kiliselerde dua etmektedir. 

İstanbul, 7 ( Hususi ) -

Henday' dan gelen haberlere 

göre, ispanya' daki asiler her 

tarafta taarruza kalkmışlardır. 

Sen Sebastiyen üz~rine yapı

lan taarruz ç.ok şiddetli ol
muştur. Birinci siperlerde 
milislerle asiler göğüs göğüse 
çarpışmışlar, yüzlerce kişi 
ölmüştür. 

Madrid' e hakim tepelerin 
asiler eline geçmesi, şehirde 
heyecan uyandırmıştır. Kadın 
çocuk ve ihtiyarlar Madrid'i 
terketmektedirler. Paytahtın 
da bugün-yarın asiler eline 
geçeceği muhakkak sanılmak· 
tadır. 

Paris, 7 (Radyo) - ispan
ya' da Mayorgi adasında asiler, 

Gümrük umum 
müdürü 

Dün lzmir vapu
rile geldi 

Gümrükler umum müdürü 
Nedim, dün lzmir vapurile 
lstanbul' dan şehrimize gelmiş 
ve vapurda gümrük müdürleri 
ile memurla .. J tarafından kar· 
ş:lanmıştır. Nedim, burada 
gümrük işlerini tetkik ve tef
tiı eyliyecektir. 

tarafından vukubulan bir hii· -----· ... ---cumda ölen Entransijan ga
zetesi muhabiri Gid Tradörse, Loid Corç 
Lejyon Donur nişanile taltif 
edilmiştir. Nişan, ölün un aile- Bugünlerde par is' e 
sine verilecektir. dönecek 

Paris, 7 (Radyo) - Asile- Berlin, 7 (Radyo) -Alman-
rin kumandasında bulunan ya' da bulunan eski lngiliz 
(Delasko) torpitosu, hükumet Başvekillerinden Loit · Corç 
donamasına aid iki denizaltını bugünlerde Fransa'ya gidecek, 
(Kapopenas) limanında sıkış· Paris'te Fransız hükumet adam-
tırarak batırmıştır. larile görüşecektir. ____ ,..._. ---------
iz mir muhteliti, Edirne 
muhtelitini 4-0 yendi 

Şild maçlarınd~Üuca, Egespo
ru;Altay, Atınorduyu yendiler 

K.S.K. ta Söke'de 2-1 galip 

Dün halk sahasında 934-
935 senesi bölge şild maçla
rına devam edildi. ilk oyun 
Egespor-Buca takımları ara
sında yapıldı. Egesporun akı· 
nile oyuna başlandı. Yirminci 
dakikaya kadar top ayaktan 
ayağa dolaşırken Egesporlular 

ani bir hücumla oyunun ilk 
sayısını kazandılar. Fakat bir 
dakika geçmeden Buca'nın 
mukabil sayısına mani olama
dılar. Devre bitinceye kadar 
yapılan çalışmalar netice ver· 
medi devre 1 · l berabere bit
ti. ikinci devrede her iki takım 

Mançuri'deki Japon generalleri 
Paris, 7 (Radyo) - Uzak ması tarafından istila edilmiş 

şarkta vaziyet, gün geçtikce vaziyettedir. Her Jimanda bir 

vahamet kesbetmektedir. Ja- iki Japon harb gemisi vardır. 
pon'lar, Sovyet Rusya'daki Son günlerde Mançuriye ye-
dahili karışıklıklardan istifade niden mühim miktarda asker 

sevkedilmiştir. Japon'lar bu 
ederek Sibirya üzerindeki 

hazırlıklar karşısında Sovyet'-
emellerini tahakkuk ettirmek ler de boş durmamaktadır.Hu-
arzusunda bulunmaktadırlar. dudlardaki kuvvetler artırıl-

Çin denizi, Japon donan- mıştır. 

---------------·---·..-.~·--~---------------
Mısır Başvekili, yakında 

lstanbul'a geliyor 
·-·--Nahas paşa Istanbulda birkaç gün kala

cak, Atina yoluyla Mısır'a dönecektir 

Mısır Başvekili Nahas Pş., lngiliz komiserile görüşürken 
lstanbul 7 (Hususi) - Mısır dan Atina yolu ile Mısır'a 

Başvekili Nahas paşa ile, Lon- dönecektir. 
draya gitmiş olan Mısır dele- p 3 w 7 (R d ) M B 

b. k ·· r g a yo - ısır aş-gasyonu ır aç gune kadar .. 
Şarkekspresi ile şehrimize ge- vekılı Nahas paşa, Karlsparda 
lece~ ve burada iki üç gün gelmiştir. Nahas paşa ile bir· 
kalacaktır. )ikte Mısır ricalinden birçok 

Nahas paşa ve hey'et bura- kimselerde vardır. 

birer gol daha atarak 2-2 
berabere kaldıktan sonra 15 
şer dakikadan, yarımsaat tem
did edildi. Temdidde Buca 
3 gol attı ve oyunu 5-2 ka
zandı. Bu maçı Altay Altın

ordu müsabakası takip etti. 
Daha oyunun ilk dakikaların
da Altay takımı neticesiz bir 
kaç akın yaptı ise de 12 inci 
dakika Altmordunun bir go· 

lüne mani olamadı. Bu golü 
beş dakika sonra ikincisi ta
kip etti. Altınordu rüzgar ve 
güneşin yardımile oynıyor ve 
Altay kalesini tehdid ediyor. 
Netekim 28 zinci dakikada 
3 üncü golünü kazanıyor bu 
dakikadan itibaren Altay da
ha düzgün oynamağa başla
dı ve 37 inci dakikada penal-
( Devamı 4 üneii salıi/ede) 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) -----------~--
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a 1 o or . vak'alar mahsullerimızın sa-
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Sefaletin inleyen pençesinde ihtiyar Yazan: Muks Kcmınerich tıŞ fiatlerı 

1 bir kadının korkunc maceraları 1 Avrupada ----·------
1111 1 - ' im Protestanlık Berlin Türk ticaret odası, 

- 1 - \ eşiğinden çektim ve yeniden Frankfurt Protestan bir şe-
Kibir ve azamet! hayata, kuvvet kudrete, genç- hirdi ve tam Hristiyanlara la- mühim bir rapor gönderdi 

Çok cesurane ve küstahça liğe kavuşturdum!, Ve bu yık bir müsamaha göstererek d 1 k' 
adam, benim genç ve dinç Berlin Türk Ticaretodası, por haftası için e a ınan te · . 

naLariyeleri, ameliyatları ile her 1591 denbcri bir tek Katolik k ı·fl d 23 l. k d f t bir şampanzeden aldığım ha- ceviz, badem ve kaysı çe ir- ı er e ıraya a ar ıa 
tarafta tanınmış olan maruf azaya belediye meclisine gır· Al 1 1 t G k l 

Y
at özüyle yeniden diş bile dekleri ürünlerimizin man ta ep 0 unmuş ur. eçen re 0 

• 
l"lmı' hayat mu··tahassısı profe mckhakkını vermemişti. d k 1 b k .. ··k TA k · çıkardı!.. Vakıa .. Bu ttcrübe * piyasalarındaki satış vaziyetle· te en a ma azı uçu ur 
sör Antoni Lomp, masasının beklediğim neticelerin umu· * • rini ve fiatlarım bildirir bir ra· kabuklu ceviz partile.ri 100 kilo 
başında meşguldü. Kendine 1781 de Almanya'da pro· B d d b 1 H b 40 k munu temin etmedi; fakat por göndermiştir. un a e· aşına oco am urg mar 
mahsus bir tavırla altın göz- testanların bulunduğu yerler- l · d kl.f ben tecrübeyi böyle bütün niliyor ki : yani 20 ira üzerın en te ı 
lüğünü gözlerinden aldı ve de bir kanun çıkmıştır ki, bu- h ft 

kuvveti sönmüş bir ihtiyar Ceviz piyasasında bir a a olunmuştur . 
elini, hakiki bir zeka lem'ası na nazaran katolikler esnaf d h kk d üzerinde drg" il, bir genç üze- öncesine karşı bildirilmeğe e- Badem piyasası a ın a 
ile parlıyan alnı üzerinde tarafından çıraklığa kabul kl ki rinde yapmalı idim. Maama- ğcr yenilikler ve değişi i er bir hafta önce verilen malfı-
şöyle bir gezdirdi. edilecek fakat bunlara usta 

O fih, benim sayemde insanlar kaydedilmemiştir. Bazı evlerin mata ilave edilecek yenilikler 
nünde " Hayatı uzatmak olmak hakkı verilmiyecekti. b l 

bundan böyle 150 sene belki * Türkiye' den aldı klan ha er ere işitilmemiştir. Fiyatlarda dahi 
ve değiştirmek çareleri,, kita· k 1 • 

de iki asır yaşamak imkanını • • göre, bu yılki ceviz re 0 tesı değişiklikler kaydolunmamış-
bının müsveddelerini okuyordu. 1624 den itibaren Frank· k 

elde edeceklerdir. Beşeriyete geçen yıla karşı küçük olaca · tır. 
Profesör, büyük bir itimadı furt'ta katoliklerin doktorlu· 
nefı'sle·. ne harikulade lütüfl. d d 1 · · tır. Bundan dolayı müstahsil· Kaysı çekirdeklerine gelince ğuna müsaa e e i memıştır. 

- insan, çok makul naza- Profesörün bu tefahuru Ancak 1796 da Leieune is· lerin yüksek fiat istedikleri ve rapor haftası içinde bir ürün 
riyelere göre hiçolmazsa 100 haksız değildi, fakat çok minde bir katolik doktor bu mallarını derhal satmağa pek üzerinden bazı işler yapıldığı 
sene ve genç olarak yaşamak mağrurane idil müsaadeyi tekrar alabimiştir. o kadar istekli bulunmadıkları haber verilmektedir. Bu işler-

Profesör, düşüncelerinin bu 4 tJh ·s d J için halk edilmiştir. ,,. "• da yazılmaktadır. Şöyle ki ra- /Devamı üncü s ı,e e 
Biraz düşündükten sonra kısmına geldiği zama dairesi- 18 inci asırda Frankfurt'ta ----~·· • ··----------

şunları, derin bir elemle ilave nin kapısı vuruldu ve içeriye yahudi veya katolik mahpus· Mersinde kamyon kazası 
etti: bir insan, fakat yamrı yumru, ların yanına, idama götürüliir-

- Fakat. Ne yazık ki bil- acaip ve korkunç bir insan ken bile papaz veya haham 
fiil elli sene bile genç olarak müsveddesi girdi. Bu mah- bırakılmaz, bunların yerine 
yaşayamıyor!. luk, yüzü ile en çirkin bir protestan rahipler gönderilir· 

Profesör bu sözleri söyler- maymuna, kol ve bacaklarile di. 1750 de katolik idama 
ken, birçok kitaplar, dosyalar, bir akrep veya yengece benzi- götürülürken evi yol üstünde 
fiş dolapları, kimya ve hik- yordu. Tam bir konuşma kud- olan mezhepten bir papas 
met aletleri ile baştan başa retine malik olmadığı da mak- penceresinden vavalh mahku· 
dolu olan (iş odasına) aşikar sadını anlatmak için yaptığı mu takdis etmiş fakat bunu 
bir kibir ve azametle baktı. hareketlerden anlaşılıyordu. farkına yaran halkın elinden 
Sanki bu bakış ile bir ( insa- Profesör : canını zor kurtarmıştır. Şehir 
nı yüz sene genç olarak ya- - Yeni birşey yok mu Dik? meclisi bunun üzerine katolik 
şatmak hususiyetine malik Diye sordu· papasların bu yoldaki müda-
olduğunu ) da iddia etmekte Dik başı ile "Hayır!., işareti halelerini şiddetle meneden 
idi. yaptı . ve hapisle tehdid eden bir 

Evet, profesör büyük bir - O halde neden geldin? beyanname çıkarmağa mecbur 
dava peşinde idi; bir insanı Acaip mahlUk, kendine ma~: olmuştur. 
kolayca ve genç olarak ya- sus işaretlerle profesörün bir 
şatmak.. Profesör bunun im· l isteği ve emri olup o madığını 
kanma tamamen inanmış idi. 
Senelerdenberi bunun tabak- anlamağa geldiğini söyledi. 

Profesör: 
kuku için çalışmakta ve tec· 

rübeler yapmakta idi. İstinad 
- Hayır, Dik! Sana şimdi-

lik ihtiyaçım yok! dedi. 

* * * Hamburgda Protestan bir şe-
hir olmuştu ve burada da Ka· 
tolikler ancak bir Protestan 

papazın önünde nikah edile· 
biliyorlardi. 1781 de şehirde 

her mezhebin kilisesi olabil· 

-~~--------~----Şoför Eyüb, rakibini taşla yaraladı, içinde 
21 yolcu bulunan kamyon devrildi 

Mersin ( Hususi ) - Dün, 1 bulunan kamyon bir müddet 
Mersin civarında feci bir kam- kendi haline gittikten sonra 
yon kazası olmuştur. Kaza, dört takla atarak parçalan-
iki şoförün yarışa girişmele- mıştır. 
rinden ileri gelmiştir. Yolculardan birisi ağır ve 

Gözneden gelmekte olan hafif surette yaralanmışlardır. 
iki kamyon, Somak alat1ı de- Şoförün başındaki yara da de-
nilen mahalde yarışa başla- rindir. Dört kadın bayılmıştır. 
mışlar ve şoför Eyyüp, raki- Devrilme hadisesinin düz bir 
bi Mustafa'nın kamyonunu yerde vukua gelmesi, muhak-

geçemiyeceğini anlayınca kam- kak bir facianın önüne geç-

d ld miştir. Şoför Eyüp ile muavini 
yondan atlamış, yer en a ığı 
bir taşı rakip kamyonun şo· 
förü Mustafa'nın kafasına at-
mıştır. 

isabet tam olduğundan, 

Mustafa kafasına yediği dar-

benin tesirile direksonu bıra

kıvermiş, içinde 21 yolcu 

yakalanmışlardır. 

Voltaire'in kütüp
hanesi 

ettiği esası vakıa Veronof' un 
aşısı esaslarına yakın idi. Fa
kat iddia sahası çok genış 
ve şumullü idi. 

insandan ziyade maymuna 
benziyen bu acip mahluk pay- . mesine müsaade edildikten ancak 1806 da ilan edilmiştir. 

Meşhur Fransız edibi Vol
taire'e aid zengin kütüphane 
ile bir kısım evrak, halen 
Leningrad'da selahiyeattar bir 
heyet tarafından tasnif olun
maktadır . 

tak paytak yürürken profesör 

de arkasından gurur ile baktı: 

• * ıl< 
19 uncu asır başlarına kadar 

7 Eylül 936~ 

N· V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE UNIE 
G. m. b. H. 

"HERAKLIA,, vapuru 24 

ağustosta bekleniyor, 29 ağus· 
tosa kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

"ART AA,, vapuru 5 eylülde 
bekle;1iyor, 9 eylüle Jkadar 

HAMBURG 

ANVERS, ROTTERDAM 1 

HAMBURG ve BREMEN 
limanları için yük alacaktır. 

"PLANET,, vapuru 15 ~f 
tülde bekleniyor, 18 eylule 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE> 
MEN için yük alacaktır. 

"SOFIA motörü 24 ey
lülde bekl~niyor, 29 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE (D/S. AIS. 

SPANSKELINJE) 
OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 22 
... s· 

ağustosta bekleniyor, 24 ağUf. 
tosa kadar ISKENDERIY ' 
ROUEN, Le HA ~~E ~~ 
NORVEÇ limanları 1çm yıı 
kabul edecektir. . ... 20 

"BANADORUS motoru 
" '"le 

eylülde bekleniyor, 25 eyluf. 
kadar Le HAVRE, DIE:~ç 
DÜNKERK ve NORV"' 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 2 

.. DUROS'PO~,, vapuOS· 
eylülde beklenıyor, ~ rı 
TENCE, SULINA, GALA k 
ve GALA TZ aktarması olar~. 
BELGRAD, NOVISAD, l(vl· 
MARNO, BUDAPEST, .. ~ 
y ANA ve LINZ için yu 
kabul edecektir. 

S. A. ROY AL HONGRO!,~ 
DE NAVIGA TION DA1

" 

BIENNE MARITlM 
BUDAPEST 05-

" SZEGED,. motörü ağl il. 
· d ~ beke Bazı mühim ameliyatlar ve 

aşılarla hayret edilecek neti
celer de elde etmiş ve bu id
dianın tahakkuku ümitlerini 
çok kuvvetlendirmişti. Profe
sör Antoni Lamp bu muvaf
fakiyetleı inden bahsederken, 
büyük bir azamet ve kibirle: 

Evet, bu acip mahluk profe

sörün braiı idi. Profesör bu 

eserile iftihar ve gurur duyu
yordu. Evvelden tam fakat 
ölüm derecesine gelmiş bir 
ihtiyar olan bu mahluk, pro
fesörün sayesinde vakıa genç
leşti, dinçleşti; fakat bu tec
rübede - Profesörün de itirafı 
veçhile · insan vücudünde 
hayvan aşısı, özü galebe çal

sonra bile Katolikler başka 
bir mezhep papazının takdisi 
ile nikahlanmağa mecbur edil
mişlerdir. 

Hamburg'ta bütün Hristiyan 
mezheplerinin müsavi olduğu 

hiçbir esnaf loncası ve hiçbir 
san'at kendi mezhebinde ol
mıyanlara ustalık hakkı ver· 
mezdi. 

tos nihayetıne ogru NÜ" 

münde, ikinci katerina tara- mektedir. BELGRAD. BR,A· 
fından satın alınarak Rusya- VISSAT, BUDAPEST, Lir-Jı 

TISLA VA, ViY ANA ve 

Voltaire'in bıraktığı bu kü
tüphane ile evrak, yüksek 
Fransız mütefekkirinin ölü-

mıştı! 

Ben... Fennin her şeye 

kadir olacağına iman etmiş 
olan ben, profesör Antoni 
Lamp... Derdi, hayatının ve 
gençliğinin sonlarına gelmiş 
bir adamı, ölüm kapısının ( Arkası var) 

lzmir'in heyecanla beklediği 

Klu~ski Sirki 
~ 

GELDi 
BU A ŞAM Kültürpark'ta 

oyun a na başlıyacaktır -

_::.__; ____ _ 
Bergama belediyesinden: 

Her" sene açılması mutat olan Bergama hayvan panayın bu 
sene de 14/9/936 da açılacağı ve umumunun istirahatinin mü-
emmen bulunduğu ilan olunur. 23 30 7 505/103 

lzmir muhasebei hususiye 

Yeri 
müdürlüğünden; 

Bedeli sabıkı Cinsi 
Lira K. 

3500 00 Küçük Salepçioğlu hanı lzmirdc Kemeraltı caddesinde 
ldarei hususiye akara tından olup yukan~a yer .. ve cinsi g~.s

terilen akar üç sene müddetle kiraya verılmek uzere 10 gun 
müddetle temdiden artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek 
istiyenlerin her gün hususi hesaplar müdürliiğü varidat kale
mine ve pey sürmek istiyenlerinde ihale günü olan 10/9/936 
peışcmSe günü mat 10 da depozito makbuzu ile birlikte 
vilayet daimi encümenine müracaatları. 237 

lzmir muhasebei ~ususiye 
müdürlüğünden; 

Yeri 
Kestelli cad. eski M. H. ,tahsil ş. 
Karşıyaka kemalpaşa cad. eski m. 
H. tahsil şubesi. 

Cinsi 
dükkan 

" 

Tilkilik eski M. H. tahsil şü. .. 
Bornovada eski medrese binası ., 

No. 
140 
115 

236 

ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi gös· 
terilen akar kiraya verilmek üzere 3/9/936 gününden 3/10/936 
perşembe gününe kadar bir ay müddetle ve pazarlık surctile 
artırmaya çıkanlmıştır. Taliplerin bu müddet içinde perşembe 
ve pazartesi günleri saat 9 dan 12 ye kadar depozito mak-
buzları ile birlikte encümeni vilayete müracaatları. 251 

ya getirilmiş, fakat o zaman- d kf için yük kabul e ece _!!.· 
dan beri kat'iyen tasnif edil- -
memişti JOHNSON WERREN 

Voltaire'in kütüphanesi, 20 LINES Ltd. 
bin cilt kitaptan müteşekkil· • LIVDRPOOL ıJ 
dir ve kitapların ekserisinde "JESSMORE,, vapuru 0~ 
Voltaire'in kendi elyazısile VERPUL ve ANVERS'tell Y ~e 
kıymetli haşiyeleri mevcuttur. getirerek tahliye etmiş 
Polemist mahiyette olan bu gitmiştir. . elı1le 
haşiyeler, Voltaire'in kendi "Vapurların isimlerı, ~fele~ 
kitaplarında bazan izah etme- tarihleri ve navlun tarı i~' 
diği düşüncelerine temas ey- hakkında bir taahhüde g 
lemekte ve içtimaiyatın hemen şilmez." l foorı 
b ' l 1 · · k k s· · · K d te e :.nı; ütün mes e e erını avrama - ırıncı or on, ~UV: 
tadır. No. 2007 -

d •----1111!11~-Bu haşiyeler için e en en· ı Doktor 
teresanlan Fransızca ve Rus~ 

olarak bir kataloğda cemedil- Alı• Aga,.. b 
mektedir. Bu kataloğ, 1937 I 
beynelmilel Paris sergısıne Çocuk Hastaiıklar1 

gönderilecektir. • mütehassısı (ı8 ... -.,.':, . . . 

Mücellit 

Ali Rıza 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• 

ikinci Beyler Sokağı No· 
Telefon 345_;/. 

B. . . f tahassıs 
ırıncı sım mu J' 

Dr. Demir ;\ ı 
Kamçıoğlıt 

1 
/lıı' 

Cilt ve Tenasül hasta.;; 
ve elektrik teda11'"sr 

lzmir - Birinci beyler 50 
0d• 

arkss• Elhamra sineması 

No.: 55 
Telefon: 3479 



~hife 3 (Ulusal Birlik) 
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Gabriyel, Madam Etyen 
~ban olduğu zaman ancak 
ı~ Yaşında, kara gözlü, güzel 
ır kız idi. Vücud itıbarile de 

~llhitinin birinci kadını idi. 
h C\'zun endamı, sağlam sıh· 
•b, pek az kadınlarda bulu

nurdu. Bu kadar güzel ve 
~lzip olduğunu bildiği için 

1 
c. Gabriyel, isimleri gazete:n hususi sütunlarında yer 
n kadınlar gibi yüksek bir 

llıcvki almağı düşünürdü. 
. l<ocası Etyen Alban, Gab
~Yelin bu istikbal hayallerine 

d~srnen :uyan biı gençti: Ken-
~ f ~ zamanın en maru ve 
~· şhur bir tarihcisinin oğlu 
'l.aı; fakat zengin değildi; ne
~tetlerden birinin kaleminde 
y tip idi. Maamafih henüz 20 
~lşında bir delikanlı olması 
d tikbal için kuvvetli bir ümid 
tıtıektil 

\' Fakat, ilk bal ayı günleri 
~l 1~thoşluğu geçerek Paris'e 
Gq en.ne döndükleri vakit, 
&ukbrıyel, hayallerinin kısmen 
d' .utunu gördü ve kendi ken-
ısıne: 

it- Babamın evinde daha 
~ld idim! Derneğe mecbur 

ı. 

Q~ Maanıafih, ilk sene sonunda 
cukı topu gibi bir erkek ço· 
bir ar~ dünyaya geldi; bu da 
"'Yı~Uddet için bu yeni yu· 
aq b ışgal etti. fakat analık 

t oşl ~ d buk ugu ve gururu a ça· 
ıitrn· ieçti; fakat 21 yaşına 
hıı ış olan Gabriyel, kadınlı· 
"c 

1~ Ve güzelliğinin en parlak 
._~1~işaf etmiş devresine gir
Oıd ulunuyordu. Etyen ise .. 
bit Uğu Yerde sayan mahcup 
tGrJ" delikanlı olmaktan bir 
~ kurtulamamıştı! 
t~0 ~11 de terfi ve terakki is· 

........, r U. Birgün Gabriyel' e: 
bir f Ruhum - dedi - önümüzde 
"c 8

1tsat var. Mesaisi mühim 
~or,/kantarla teması çok bir 
~Yo 18

>'0 na başkatip olmak is· 
~~ runı. Bu vazife beni köle
t't~ . kurtaracak ve sür'atle 
~t .. ~nıe sebep olacaktır. Fa· 
'"'· . Undan başka bu vazi· ·ıc ık· 
~s' d 1 namzet var, bunların 
lik 

1 r e kuvvetli arkalara ma-
~b ~kat ben .. 
, Bıyel, biraz düşünerek : 

"tcih u Vazifeye bir namzedi 
~Ye etmek hakkı kimindir? 

........, S;?rdu. 
i~div Ayandan Royer.. Bizim 
~l\t aç merasimimizde hazır 
~t t:ku~~u ... Ellerimin, kıranta 
tı,b, tozluklü adam. Vakıa 
~t b ~n iyi bir dostudur. F'a· 
~ı~' 8nıı kitaplan arasından 
"'ıı ~~k imkanı yoktur. Bu
~Ybe~ın. bu fırsatı yüzde yüz 

N rnış sayılırım . 
~ıı k eye böyle düşünüyorsun. 
"'- r Cfldin git f 

ltr n aydası yok. Royer'i di
~~ ha~~Zedler namına bir sü
~ını r 1 kimseler, bilhassa 
~le ~ a~ sarmıştır. Beni yanma 
~-~ ul etmiyecektir. 

~~Gt h 1nda kendiliğinden bir 
tl)ct. asıl oldu. Sonra Gab-

' 
~ek "l" ' N a a.. Ben gitsem ? 

'ıf~l.ıo eye yarar.. Hem ne 
" tıı .. V "- Q Uracaat edeceksin? 

Haydi Canım.. Ben söyliye· 
ceklerimi bilirim . Müsaade 
ediyormusun ? 

- Senin yapacağın bir işin 
fena olacağını sanmıyorum. Fa 
kat sana zahmet vermiş ola· 
cağım. Haydi, Allah muvaffa. 
kiyetler versin 1 

* * • 
Birkaç gün sonra, Etyen 

komisyon başkatipliğine tayin 
edildiği lhaberini aJınca, çok 
sevindi ve .. t Hayret içinde 
kaldı! Bu metreyi verirken 
karısını da muvaffakiyetten 
dolayı tebrik etti! 

Bundan sonra, Etye'nin yıl
dızı parladı; en seri bir şe· 
kilde terfi etmeğe başladı. 
Ve Etiyen bu seri terakkiyi, 
yüksek kabiliyetine atfederek 
tefahür etmekte idii Fakat bu 
hususta karısının da mühim 
bir hissesi olduğunu inkar 
edemiyordu! 

Ayandan, Royer, ailenin 
artık en samimi dostu ol
muştu. Etye'nin olduğu veya 
olmadığı zamanlar Gabriyeli 
ziyaret eder. Gabriyel ile se· 
yahcatlara çıkar ve.. Etye'nin 
yıldızı parladıkça, parlar, yük
seldikce yükselirdi! 

* • • 
Aile bu suretle - teferrüata 

bakmamak, küçük şeylerle uğ-
Taşmamak sayesinde - mesut 
ve bahtiyar idi, oğullan Jan 
da büyümüş, hukuk tahsilini 
bitirmek üzere idi. 

Bu çocuk annesine çok 
benziyordu. Bunun için de 
Gabriyel: 

- Jan babası gibi değildir. 
O, kendi işini kendi görecek 
kadar bana benzeri Diyordu. 

Bir akşam Jan babasına: 
- Baba .. Dedi. Ayandan, 

maruf 'avukat ve diplomat 
Leherşan hususi bir katip 
istiyor. Fakülte direktöründen 
bir iki namzed ismi istedi. 
Ah.. Bu katipliği ben elde 
edebilsem .. Fakat.. iki namzed 

vapur acentası 
Pasport yolcu salonu kar

şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği

şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
" OPORTO ,, vapuru 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. 

var ki.. Bunların arkası çok 
kuvvetli.. Hiç ümid edemiyo
rum. 

Gabriyel, oğlunun bu söz-
leri önünde erkildi, ve durdu. 
Fakat babası çocuğa 

- Merak etme oğlum. An-
nen sana bu hususta yardım 

edebilir.. Annen benim yıldı

zımın parlamasını temin et· 
miştir. Elbet sana da yardım 
edecektir. Teşebbüs ettiği her 
işde mutlaka muvaffak olur .. 
Dedi. 

Bu sırada, Gabriyel tam 
karşısında bulunan Etyene 
gizlice ve sür'atle baktı. Evet 
21 yaşındaki gibi hala güzel
di; oğlunun işini, yeni ayan 
nezdinde bitirecek kabiliyet 
ve kudret hala kendisinde 
vardı! 

* • • 
Ve.. Diplomatı, ayandan 

Leherşan, fakültenin namzet· 
leri arasından Gabriyelin oğlu 
Jan, tercih etti! 

Vedi Fikret 

,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:" 

= Türk Hava Kurumu ~ - -
~ Büyük Piyangosu § 
:= 21 inci tertib biletleri satılıyor = 

Sinci keşide 11-9-936 dadır:: 
- Büyük ikramiye 35,000 lira mükafat= 
=20,000 liradır.Ayrıca 15,000, 12,000 _ 
~ve 1 O ,000 liralık büyük ikramiyeler= 

de vardır. ~ 

~Biletler hükumet önündeki di-~ 
=rektörlük gişesinde vebil'ümum 
~bayilerde satılır = 
~:111111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111 # ... 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

~ 'tiyet~b~~ın gelini sıfatile 1 
~lctıe:~•ıı izah eder, senin 

bili:>-etı~n çok ve ,her şeye • 
1 olduğunu söylerim. . t . 

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"ORESTES" vapuru elyevm 

limanımızda olup 4 eylülde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 10 
eylülde gelip 14 eylülde ~N
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

Pamuk M nsucatı 
Türk Anonim Şirketi 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

"HERCULES,, vapuru 3 ey
lülde gelip ayni gün yükünü , • • ---- AD = 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE li
manları için yük alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 19 
eylülde beklenmekte olup 24 
eylülde ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 30 ey
lülde gelip 5 birinciteşrinde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" NORDLAND " motörü 

28 ağustosta ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ~ISKAND~ 
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

" BIRKALAND " motörü 
14 eylülde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKANDl
NAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLAND,, motörü 29 
eylülde ROTTERDAM, HAM-
BURG, BREMEN, DANTZJG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKANDINAVY A li· 
manları için yük alacaktır. 

EGLUGA POLSKA 
.. LEWANT" motörü 1 ey· 

lülde gelip 5 eylülde AN· 
VERS, ROTTERDAM, AMS· 

J.falkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

cıkardığı kumaşlar: 
' 
Sağ.lam 

Zarif 
Ve ucuzdu 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

I
Mimar Ke'!1alettin caddesinde F AHRı 
KANDEMiR Oğlu ,_ , 
TERDAM ve HAMBURG K·ıralık Ev 
limanlan için yük alacaktır. 

"SARMACJA" motörü 20 Köprü tramvay durak ye· 
eylülde gelip DUNKERG, rinde 681 numaralı ev kira· 
ANVERS, DANTZIG ve lıktır. Evde her türlü tesisat 
GDYNIA limanları için yük ve konfur mevcuttur. Görmek 
alacaktır. için Köprü bakkalı bay Ah-

llandaki hareket tarihlerile med'e müracaat. 
navlonlardaki değişiklikl rden 
acente mesuliyet kabul etmez. FRA TELLi SPERCO acenta
Daha fazla tafsilat almak sına müracaat edilmesi rica 
için ikinci Kordonda Tahmil olunur. 
ve Tahliye binası arkasında Telefon: 2004/2005/2663 

------------------------------~ 

Ur• ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
JeD a aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 



Osmanlı Tarihinde 

R
, d k""' d .k d b k .. Ciirid Hitdiseleri us onanması er anın an, suı as şe e esıne;. - 22 -

dahil olan 100 kişi tevkif edildi Arap,kor~oiçindebağırdı"Se 
Dün birkaç viliyette yeniden tevkifat yapıldı. Londra ateşe benim hayabmı muha-
kommersiyali Moskovaya dönmezse. annesi ile .kız kardeşi fazaya mecbursun •• ,, -Bre hınzır fellah l Diye yapmakta bir an geri duflSI 

idam edilecekmiş. Suikasdçıların merkezi Ukranya imiş bağırdı. Senin aklın büyük- yorlardı. 
Berlin 7 (Radyo)- Mosko va' dan gelen haberlere göre, dün göre; Rus donanması erkônı arasında suikasd şebekesine da· tür; senin kerametin vardır. Korsan gemileri, Malt~~ 

birçok vilayetlerde yeniden tevkifat yapılmıştır. Bunlar arasın- hil olanlar vardır. Bunlar, 100 kişi kadar olup tevkif edilmiş· Avratlar içinde kodoş lgidbi Vd en edik hatta her hristı1;, 
lerdl

·r. oturacağına· yukarıya ge e evletin sahillerinde her 
da tanınmış kimseler de bulunmaktadır. Mevkuf bulunan lzvcs· hiçolmazsa canını bahalıya sati man için en kuvvetli yardıı' 
tiya başmuharriri Radek ile Boharin dün tekrar isticvap olun· Paris, 7 (Radyo)- Rigadan alınan haberlere göre, Stalin aley- Arabın korkudan hali zaten ve himaye bulurlardı. 
muşlardır. Moskovaya çağırılmış olan Rusya'nın Londra ateşe hine suikasd tertip edenlerden bazıları, zabıtaca tevkif edil- berbattı; vakıa kadınlar için- Malta gemileri, bire ,}ti 

k 
· l l"" L d 'd l b 1 k miştir. Suikastçılar şebekesine dahil oldukları tebeyyün eden- k k ._.ı ommersıya ı, e an on ra a u unma ta olup, Moskova'ya lerin bir kısmı Leningrad' da ve bazıları da Ziverolos ile Kif de oturuyordu, amma, or u- noksan techizata tam techlY 

gitmiyeceğini söylemektedir. Bu ateşekommersiyalın kız kardeşi te yakalanmışlardır. dan ne haller geçirdiğini bir ile saldırmış olmaların• ,.ı 
ile annesi Moskovada mevkuf tur; eğer Rusya'ya dönmezse bun· Zabıtanın yaptıgw ı tahkikata bakılırsa, suikasdçıların merkezi kendisi bir de Allahı biliyordu. men, İbrahim çelebinin fef Korku arabın sinirlerini ~ 
lar idam edilecekf r~. Ukranya' da idi. Hükumet, bütün şebekeyi ele geçirmek için berbat etmişti. İbrahim reisin kalade cesaret ve meh Uf 

Londra 7 (Radyo)- lngiliz gazetelerinin verdikleri haberlere ciddi tert!bat almıştır. sayesinde çok zarar görJll bu sözleri üzerine, Osmanlı ı,I --------••H-... _._...... lerdi. Gemilerinden birisi 

Diln, fuarı 35238 Fransız nazırlar mecli- ~:t~~'•rın~;.:.irayetı";1~:;::~ ;.~~nü~~ ;~~.n~u:;:~~:~ 
tehattur etti ve büyük bir ruretinde kalmışlardı. Su ' 

kişi gezdi si dün !oplandı hiddet~~~enakes. Vazifeni böy- ~:~:~m:~sulair~~iıy~c~d~i;:;~ 
H b 

• k ı ·k dd • • le mi yaparsın sen'? Burada h"ll · d k d x.·ı ısı 
• 

·-.· -- ar ıye nazırı, as er ı mü etının uza~ ı erm e urmuş e25

1 

V t 1 k b 2073 
kim var bilmiyor musun? Be- "d'l 

asa 1 0 ara lr Saatta t tıfması hakkındaki bir proı·e verdi nim hayat ve istirahatımı be- ı Kı er. d'· orsanlarda bir adet '{a.t 

1 dakikada 35 kİ~İ fuara gİrmİŞ Paris,. 7_ (Radyo) -: ~azır- taraf etmek için işsizlere iş ;;~~e~~y~~hg~!azJ;ş:a:~b;;~ Vurdukları vurgunu deniz üı' 
. "$' lar meclısı, Otel Matıno yada bulmak hususundaki projesini rinde ve uzun müddet bel; 

Arsıulusal lzmır Fuarını her sayısı ise 35,238 kişidir ki, M. Blumun riyaseti altında meclise vermiştir. miden def eyle! Demesin mi? berlerinde taşımazlar, her 
gün binlerce kişi ziyaret et- cumartesi ak.a.nına nazaran lvon Delboş, umumi vaziyet Güverte üzerinde kanlı sah- k ı b f J ı.ı ' Harbiye nazırı M. Daladi- neyi; bu feci vaziyetin arabın uvvet i ir düşman i os i 

mektedir. Cumartesi akşamı, 14 bin kişi fazladır. ve ispanya hadiseleri hakkın- ya mukabil tarafa mensup k~.,. 
dün gece Fuar görülmemiş da izahatta bulunmuştur. yede, askerliğin iki seneye zor ve edepsizliği yüzüden ·ı . k I k JllLJI" 

d d 
k l b l k Ô d Fuara sabahleyin dokuzda D h 1 iblağını istemiş ve bunun hazırlandığını düşünen İbra· san gcmı erı arşı aşına rO' 

ercce e a a a ı tı. ğren i- ld ğ d 
2 

de a i iye nazırı M. Salenfero ıçın kün idi. Böyle müsadeıncle hl 

ğ. . .. rt . . açı ı ına ve gece e h l"fl . h"" l b bir proı"e verını"şt"ır. rahim reis artık dayanamadı 1 ,, ımıze gore, cuma esı gecesı mu a ı erın ucum arını er- zaferin hangi tarafta ka ac .. d 

f 
· d ı · d d' kapandığına göreı dün vasati • ve: il'' uarı zıyaret e en eı ın a e ı ııı- ........ _. da tabii belli olamazdı. Bı.ı~fl 

21 116 d Y 1 d 
olarak fuara a tt 2073 R • ı .-.. h 1 - Bre uğursuz Arap, ben 

l

' ır. k af nız ün gece s a e ' oman ya s 1 a anıyor sana gemiye avrat, kısrak için en sağlam ve emin .. 
bi et aiara uara gireni~~ .... d.a~ka da :se 35 kişi girmiştir. yu"ktc ag" ır ve menkul $~ ---~ _ ----.-• doldurmıyalım, silah ve mü- •. 

Arap'lar, 3 yahudi öldür- Bu hususta yeni bir pro- ~~::~:;,. :~t.e~;;~~'.1;~~: ;.~ı':rindos~ir i!~e~;;;' ;~~ 
gram tanzim edildi bekliyelim demedim mi?.Sen, tahvili idi. bef 

dil, bir treni yoldan attılar haddını bilmedin, ümmeti alMtıanldtaakGorı.sn~dn'lı.anrıKdaalı"sbnuens~e .if' 
Londra 7 (Radyo)- Roman lngiliz gazeteleri, Titülesko- Muhammedi bu belaya sürük-

• ya kabinesi, silahlanma için k l lb Petrol boruları patlatılmış, birçok yer- nun yeni kabineye girmemesile ledin.Şimdi . de murdar kanını e esine yanaştılar; r f 
, büyük bir proğram tanzim ey- R akıtmamak için bu avrallar ile Çelebinin kalyonunu da 

l 
J / k t !emiştir. Bu program için üç omanya'nın, en çok Alman· b erue yangın ar çı mış ır ' l eraber esir olmak için mis- dekte beraber getirdiler- _ı~ 

milyar Romen franğı sarfolu· ya ya temayü edeceğini yazı· k ~ ..... 
lstanbul 7 (Hususi)- Kudüs- treni yoldan çıkarılmış dört in gibi bekliyorsun .. Ha.. Usulden olmak üzere ~ nacaktır. yorlar ıh! 

ten gelen haberlere göre, kişi Y!lralanmıştır. - -• _ · Dedi hancerini Arabın göğ· men iskelesine karışan ~ 
Filistin vaziyeti vahametini Petrol borularını delen A- 1 n c ,. ra ltı n da Alman piyasalarında süne sapladı. • diyedeki Venedik kum•·.~~ 
muhafaza etmektedir. Dün bir raplar, buradan fışkıran pet- h * * na da bazı hediyeler verı ti 
çok yerlerde yeniden çarpış· rollara· ateş vermişlerdir. Bir k•ı z·ıyafet ma su[lerimizin Bu nisbetsiz savaş artık ni· lazım geldi. Zaptolunan lb ıJ 
malar olmuş, Araplar üç Ya· çok yerlerde yangınlar çık· • t" hayete ermişri. · Malta'lılar, him Çelebi'nin kalyonu•~' Jıli 
h d ıd 1 d K d 

vazıye ı top mermilerile harap olan k d .. l · SiiJ1 
u i ö ürmüş er ir. u üs mıştır. San'atka" rlar (B t f a ar guze carıye ve - ----- aş ara ı 2 inci sahifede J İbrahim reisin gemisin zapt· v • d 

1 
d 00 k 

aganın pıçi var ı. . ,_,,ı 

zmir muhteliti Edir- Mussoı· . e 1 ilo başına cif Ham- ettiler. B ı d . . JI"'. 1n1 gu•• zef bı•rgu•• n burg 7 5-80 lira fiat ödendig· i Gemide 600 kadar kadın un ar an hiç birısını ~ 
ne muhtelitini 4-0 sanlar hiçbir kimseye ~~" 

1 'atan haı·nı· Ras • d·ı bildiriliyor. ve erkek, gemici ve yolcu 1 d" H ı s·· bu~ı aP"; .. 

l 
· Y 

1 
geçır I er K mez er ı. e e, un Jf mağ üp etttı uru kaysılardan çuvallarda vardı. Bunlardan otuzu Sünbül kız olan kız cariyesinden l~ 

( Baştara/ı 7 inci sahifede) Güksayı kabul etti. lztnir belediyesi, Panayır ambalaj edilmiş koyu renkli ağanın cariyeleri ve kadınları ğan piçi, Maltalılar sultarı J 
tıdan 1ci,43cü dakikada Saim'in Roma 7 (Radyo) - Bura- münasebetile şehrimize gelmiş Türk ürünleri için bu hafta olmak üzere 60 kadarı sağ rahim gayri meşru oğl~ I 
ayeğmdan 2 nci sayıyıda ka- ya gelen Ras Haile Sclasiye olan lstanbul şehir tiyatrosu biraz daha yüksek fiatler kalmış ıdi. ettiler; bu esir onlar jçırı 
zanıyor. Devre 3-2 Altınordu l istenmiştir. Şöyle ki 100 kilo Malta'lılar bunları esir etti- hana değer ı"d" .tl 

Güksa, Mussolini tarafından operet heyeti şerefine nciraltı 
1

• .. "-
lehine bitiyor. ikinci devrenin gazinolarında bir ziyafet ver- başına cif Hamburg geçen ler. Gemiyi de yedeğe alarak Malta, malum olduğu \il 4' 
9 ncu dakikasında Altay be- kabul edilmiş ve Negüs tara- hafta 30 Mark (15 lira) yerine Girid'de Kalismeis yolunu Hristiyanlık için mücadel~Jll~ 
raberlik sayısını kazandı. Altı fından kendisine vaktile ve- miş; ziyafette vali Fazlı Güleç, bu hafta 35 Mark (17 ,50 lira) tuttlar. hayat fedasına yemin e ,or 
dakika sonrada Saim Altayın rilmiş olan nişanları teslim belediye reisi doktor Behçet talep olunmuştur. Hamburg'ta Esirler içinde Sünbül ağa· dini bir asker tarikatı eft ıı1 
dördüncü golünü attı. 29 ve eylemiştir. Salih, artistler, gazeteciler ha- mevcud bazı partiler için hatta nın mahud piçi ve annesi nın elinde idi. Bunlar •. J'. 
30 ncü dakikalarda da gol C • t• Ak zır bulunmuşlardır. 38 mark (19 lira) istenmiştir. vardı. Bundan başka Bursa'lı vakitler Kudüs'te Ehlı 1 
sayısını altıya çıkardı. Fakat emıye 1 • Misafir san'atkôrlar incir- Gene çuvallarda ambalaj Mehmed Çelebi isminde bir ile ve Ebli-saliplerdeo ~,,I 
35 nci dakikada Altınorduda altına bir motörle gelmiş ve edilmiş koyu renkli lran kadı vardı ki. bu adam cinci arzı mukaddes te MüSILI 11" 
4 ncü sayısını attı. Maamafih vam doktor Behçet Salih tarafın- malları için ise geçen hafta hocaya beşbin kuruş rüşvet mücahitle harp etmişler, J 
38 nci dakikada Saim şahsi Ekonomik komitesi dan karşılanmışlar ve yemek- 45-47 Mark yerine bu hafta vermiş ve Mekke kadılığına radan da Rodos'a gev

111 

bir akınla Altayın 7 nci sayı· ten evel, plajda epeyce eğ- 50 Mark istenmiştir. Sandık- tayin edilmiş idi. Bu kadar mecbur kalmışlardı ... 1 rıl. sııu yaptı. Oyundan Al tayın top /anıyor lenmiş, denize girilmiş, fotoğ- larda ambalaj edilmiş yüksek rüşvet vermiş olmasına rağ- Rodos'tan Kanuni SLJ ,.e ıııJ" 
7-4 galibiyetle bitti. Bu oyunu Cenevre, 7 ( Radyo ) raflar çekilmiştir. kalitede lran kaysıları 120 men, Mekke'ye kadı gideme- tarafından büyük fedakar ·it"., 
Edirne-lzmir muhtelitleri oyunu Uluslar sosyetesi ekonomik Ziyafet çok eğlenceli ve Mark, Kaliforniya ürünleri ise, miş ve gene büyük bir para ve güçlüklerle defedilıJI~ 
takib etti. Oyunun daha ilk komitesi bugün toplanacak samimi bir hava içind~ geç· nevine göre 110-123 Mark mukabilinde kendisini esaretten buradan da Malta'ya 
dakikalannda bir sayı kazanan ve devletler arasındaki klering ıniş, Mahmud kanndaşın şarkı esası üzerinden 100 kilo ba· kurtararak lstanbul'a dönmüş- yerleşmişler id. ııl 
lzmir takımı neş' e ile oynıyor· muahedeleri ni tetkik edecektir. \'e monoloğları bu neş 'eyi 'şına loco Ham burg tek lif t ü. Bu sebep leMehmed Çelebi Osmanlılar Malt• ·~ı ~ 
sada misafirlerde tam mane· kuvvetlendirmiştir. olunmuştur. Esiri lakabını kazanmış•ırl türlü zaptedememişlerdır·~ 
viyatla mukabele ediyorlardı. ettiği fırsatlardan istifade ede- ,. •\ - 3 - ~~~la~in ':i!li t:~:s:ips~:n '/.~·~ 
Fakat yaptıkları hücumlarda mediği gibi lzmir'in üçüncü 1 DAR u··LBEDA yı· 1 B. d. . 't b"~ .. 
muvaffak olmadıkları gibi 1z_ ve dördüncü gollerine mani llllJIJl 111111 · ır papazın en ışesı bir kuvvet 

0ımak • ·d,,v 
Ş h 

. T _ Vakıa, Sünbül ağanın mai- hristiyanlığa en büyük .. dl 
mir'in hücumlarını da zorlukla olamadı ve oyun da bu suretle e ır ı·yatrosu h ti" .~ 

l l
ı,.-111 yetini ve sarvetini vuran kor· leri endiren Osmanlı. 8 b~J· 

kesiyorlardı. 28 nci dakikada lzmir'in 4-0 galibiyetile bitti. - e ıA lzmir ikinci sayısında kaydetti B k F . d san gemilerinin hepsi de !Mal· idaresi altında TürkıY el' 

Ve devreyi
. 

2
_
0 

'galip olarak K. S. K. Söke'de galip: U a şam uar tıyatrosun a ;,JJ ta gemileri idi. Fakat Vene· metini esastan ve tefll ı,a~ 
Söke'ye gitmiş olan K. S. L • • k H d"k ·1 M ı 'l 1 Ad k tarın dıf 

bitirdi. ikinci devrenin ortala- K. [kulübünün ikinci takımı U s ayat 111111: ı· ı ı e a ta ı ar a eta müt- sarsma için şeytan 1 r P"" rına kadar Edime nisbi bir ıll tefik idiler: bilhassa korsanlık aklına gelmiyen tedbire ' 
Söke spor takımı ile yaptığı B Oy OK O p ER ET sahasında iki memleket ara- vurmakta idiler. 

hakimiyet tesis ettise de elde ma ta 2 1 l" l · t" ç • ga ıp ge mış ır. - sında birbirlerine her yardımı / Dnamı 4 üncü 
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