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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Belcika'da 
• 

Grev mütemadiyen yayıl-
maktadır. Askerler bircok , 
fabrikaları işgal etmiş-
lerdir. 
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},ilistin de Vaziyet ol{ Tehlil~elidir 
fugiflef ede bir biri~-;; zıt ikil!~~!çi ~~~=~ Yu-ilan delegasyo-

cereyan çarpışmaktadır vedalaştı nu Belgrada vardı 
Zecri tedbirlerin kaldırılmasını istemiyenler gün

den güne çogalmakta devam ediyor 
Londra, 19 (Rady~) -. Si- zecri tedbirlerin def'i hakkın-

yasi cereyanların ınkışafını daki kararına da muhalefet 
beklemekle beraber, Londra edecektir. 
da şayanı dikkat siyasi hadi- Londra' daki bu yeni siyasi 
seler olmaktadır. vaziyet günlerden beri baş-

Bu hadiseler arasında ame· lamış ve buhran şeklini ai-
le ve Liberal Partileri arasın· maktadır. Şimdi her iki cere-
daki aksülamel bilhassa şayanı yan kuvvetli bir şekilde çar-
dikkattir. pışmaktadır. Neticenin ne ol-

Gazeteler, Baldvin ve Edene cağı henüz belli değildir. Asıl 
taraftar olanlar hariç olmak kararı Cenevre' de toplanacak 
üzre şimdiki kabinenin siyase· olan uluslar sosyetesi vere-
lini şiddetle tenkit etmekte· cektir. Konsey bu hususta 

<lirler. ikinci derecede kalacaktır. 
Amele Partisi Lideri Mesa- Uluslar sosyetesinin ıslahına 

jur Etli, önümüzdeki Salı günü gelince: 
müzakere edilmek üzre Avam Ccncvre'de M. Eden'e bu 

kamarasına bir takrir vermiş- lord Eden hususta büyük bir emniyet ve 
tir. Bu takrirde hükumetin si- itimad hüküm sürmektedı'r. 

d · ff k" Kap mümessiline zecri ted-
yasetindeki a emı muva a ı- Fakat, bu ıslahatın eylulden 
· t· b .. -k Br'ıtanya'nın mev· birlerin kaldırılmaşına · taraftar ye ın uyu evvel müzakeresine imkan 

kiini sarstığı, Uluslar sosyete- olmamasını emretmiştir. Ayni yoktur. Çünkü arada müza-

sini şaştrttığı, sulhü tehlikeye haberlere göre, Kap müste m- kere edilecek mühim ve ciddi 
düşi!rdüg" ü iddia edilmektedir. 

lekesi uluslar sosyetesinin mes' eleler vardır. 
Takrir, lngiliz s iyasetinin sağ- • • • 

lam bir cephe tutması için Devir muamelesi 
vaziyetin en geniş manasile 
müzakere ve münakaşası isten
mektedir. 

Diğer cihetten Liberaller de 
Avam kamarasına bir takrir 
vermişlerdir . 

Liberallerin takririne göre 
İngiltere hükumeti mütecaviz 

devletlerle birlik hareket et· 
mektedir Baldvin kabinesinin 

lngiliz efkarıumumiyesine va

ziyeti izah etmesi lüzumlu gö

rülmektedir. 

İcin hazırlıklar , 
başladı 

Şehrimiz Liman işleri umum 
müdürlüğünün Maliye vekale
tinden lktısad vekaletine devri 
hakkında henüz şehrimizdeki 
alakadarlara resmen emir gel
memiştir. Fakat emrin bugün
lerde gelmesi bekleniyor. De
vir muamelesi için liman işleri 

umum müdürlüğü tarafından 

hazırlık yapılmaktadır. 

Valimiz 
Teftişlerine devam 

ediyor 
Vali Fazlı Güleç, refaka

katinde sıhhat müdürü doktor 
Cevdet Saracoğlu bulunduğu 
halde Bergama' da tetkiklerle 
meşgul bulunmaktadır. Tür
kofis müdürü Ziya Organ da 
dün Bergama'ya gitmiştir. O
rada iktisadi bazı tetkikler 
yapacaktır. 

Vali, Sıhhat ve Türkofis 
müdürleri bu akşam şehrimi
mize döneceklerdir. 

Avni Doğan 
Dün gazetelerde intişar eden 

karar üzerine Parti işleri, bun
dan sonra her yerde en büyük 
mülkiye memurlarını idaresine 
verilmektedir. 

Vilayetimiz Parti işlerini şim· 
diye kadar yüksek bir dirayet 
ve kiyasetle idare etmiş, İzmi
re geldiği gündenberi kuvvetli 
bir ahenk yaratmak suretile en 
müşkül işleri halletmeğe mu-
vaffak olmuş olan eski Parti 
başkanı Avni Doğan, son ka
rar mucibince Parti işlerini 
valimiz Fazlı Gülece devrede
cek ve ondan sonra Manisa 
vilayetine giderek, oranın da 
Parti işlerini Manisa valisi 
Murad'a devreyleyecektir. 

Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri Şükrü Kaya
dan Avni Doğan'a dün bir 
teşekkür telgrafı gelmiştir. Bu 
telgrafı ve Avni Doğan'ın 
lzmir halkına hitaben gönder
diği vedanameyi aşağıya der
cediyoruz: 

Cumuriyet Halk Partisi 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Cenubi Afrikanın Londra
daki siyasi mahafili, İngiliz 
hükumetinin zecri tedbirlerin 
kaldırılması hakkındaki kara
rını musip görmemektedir. 
Kap'tan gelen haberlere göre 
Cenubi Afrika hükumeti reisi 
Ceneral Herzug, Londradaki 

Yeni kanuna göre gümrük 

depo ve antrepoları da liman 
işleri umum müdürlüğünün teŞ
kilat ve tesisatı gibi lktısad 
vekaletine geçileceğinden bun
ların idare şekiller\ üzerinde 
şimdiden tetkikler yapılmak-

-------.... ·~···---ı~-------

Starenberg 
Hala /talyada 

bulunuyor 

Prens Starenberg 
Paris 20 (Radyo) - Prens 

Starcnberg'in, ltalya'nın Vi-

h
narano şehrinde bulunması, 
usu~ 

fcd'I 51 ve sıhhi sebeplere at-
• 

1 mekte ve bu ikametin, 
sıyasi h' b· 
dıtı . 1~ ır mahiyeti olma-

ıddıa olunmaktadır. 

tadır. 

--·····~----Madaryaga 
Londra'da bu

lunuyor 
Londra, 20 ( Radyo ) 

13 ler komitesi reisi M. Ma
daryaga, burada bulunmakta-

dır. Madaryaga, İngiliz rica
linden hiçbirile temasta bu-

lunmamaktadır. Seyahatının 
hususi mahiyette olduğu söy
leniyor. -----------
15 kişilik 

/ki tayyare 
ısmarlandı 

İstanbul, 19 ( Hususi ) 
Devlet hava yolları idaresi, 
lstanbul, ankara - lzmir arasın
daki seferler için on beşer 
kişilik iki büyük tayyare satın 

alacaktır. 

Meşhur tayyareci Lind
berg nerede ? 

Londra 20 ( Radyo ) - Amerikalı Meşhur tayyareci Lind
bergin, nerede bulunduğu hakkında bazı gazete muhabirleri
nin yaptıkları tahkikat neticesiz kalmıştır . Lindberg izini 
kaybetmek ve son zamanlar da kendisine yeniden tehdid 
mektupları gönderen Gansterlerden kurtulmak için bulunduğu 
yeri belli etmemektedir. 

Delegasyon, hareket etmeden 
evvel metaksasın başkan

lığında toplandı 
Paris, 20 ( Radyo ) - Ati

na' dan haber veriliyor: 
Montrö konferansına g itmek 

üzere buradan hareket eden 

Yunan delegasyonu, Belg rad 'a 

varmıştır. 

Delegasyon, hariciye neza

reti müdür umumisi M. (Mav

rudis) in başkanlığı altındadır. 

Deniz ve kara askeri mahfel

leri ile Yunanistan ' ın Ankara 
sefareti ateşenavali kaptan 
(İkonolo) da müşavir olarak 
delegasyonla beraber bulun
maktadır. 

Delegasyon, hareketten ev
vel başbakan general Metak
sas' ın başkanlığı altında to p
lanmış ve uzun müddet mü-

zakerelerde bulunmuştur. M. Metaksas 
Montrö konferansı, Pazartesi günü toplanacaktır. --·-Grev yüzünden her yer
de hadiseler oluyor ___ __._ __ 

Amerikanın Kend kasabasında 
bir çarpışma olmuş, 50 kişi ölmüş 

Nevyork, 20 (Radyo) - t~n 50 kişi ölmüş, pek çok 
Kend kasabasında, grevcilerle kımseler yaralanmıştır. Müsa-

grev al~yhtarları arasında çok demeye iştirak edenler, beş 
bin kişiden ibarettir. 

kanlı bir çarpışın;- olmuştur. Yaralananlar, saatlarca kal-

Bu çarpışmada, her iki taraf- dırım üzerinde kalmışlardır. 
~ ....... 

Azılı 
Bir deli yakalaadı 

Kalp 25 kuruşluk imal et
mekle maznun dişçi lsmail 
Hakkı'nın Ağırcezada devam 
etmekte olan muhakemesi ne
ticelenmiştir. 

Hastanede müşahade altın
da bulunan ismail Hakkı' nın 
serbest bırakılması bile caiz 
olmıyan bir deli olduğu hak
kında verilen rapor, dünkü 
muhakeme celsesınde okunmuş 
ve kanun mucibince delinin 
beraatine karar verilmiştir. Is
mail Hakkı, tehlikeli bir deli 
olduğu anlaşıldığından mahke
me kararına göre bir hastanede 
daimi surette tedavi altında 
bulundurulacaktır. 

H 
...... 

Odemişte 
Bir cinayet oldu 
Ôdemiş'in Kirez nahiyesine 

bağlı Çalılar köyünde oturan 
Anaç oğullarından Yusuf oğlu 
Mehmed ile amcası Mehmed 
oğlu Kadri arasında kavga 
çıkmış, Mehmed orakla Kad-
ri 'yi ağır surette yaralamıştır. 
Yaralı Kadri,~vakadan az sonra 
ölmüştür. Katil tutularak adli-
yeye verilmiş ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Zağlul 
Paşanın kemikle 

• • • 
rını yenı mezara 

kaldırdılar 

Kral Faruk 
Kahire 20 (Radyo) - Dün 

Zağlı.11 paşanın kemikleri, ye
ni mezara nakledilmiştir. Bu 
münasebetle yüz binlerce Mı
sır'lı, Veft partisinin eski li-
derini hatırlamış ve yapılan 
ihtifale iştirak eylemiştir. Dün 
Mısır' da umumi b ir kaynaş· 
ma vardı. 

Kral Faruk, ihtifale yave· 
rini göndermiştir. 



Sahife 2 
· (Ulusal Birlik) 

~l&N~fu-k-~~o~n-b-ı-·n-c-~-·c-e_n_i_n_ı_·ş-t~~~ 
Maça kızı j Garcist~~::130 çay bir kongre toplanıyor 

f zmir birinci icra memurf 
ğundan: 

1- 6

N~kÜi KAMJ ORAL fabrikası var Cüceler; biz çocuklardan büyük değiliz, 
~ • 151 - Moskova, (T.A) - Sovyet- tramvayda, sinemada, tiyatroda her yer-

Haticcnin sülcyman zimm~ 
tinde alacağı olan 1000 lirr 
nın temini tasili zımmın<» 
borçlu süleyınanın ipotek et
tiği karataş şehit nusret SO" 

kağında 584 ada 31 parsel 
de kayıtlı ve altı oda ile bir 
havluy miiştcmil 1800 lira kıy· 
mcti muhaınmcncli 16 numa· 
ralı ev açık artırma suretile 
22/7 /936 tarihine müsadif 
çarşam ha günü saat on birde, 
satılığa çıkarılacaktır. Bidayet 
artırmada satış bedeli mu· 
hammen, kıymetin % 75 ni 
bulmadığı takdirde en çok 
artıran isteklinin, taahhüdatı 
bakı kalmak şartile ikinci 
artırması 6181936 perşembe 
günü saat onbirdc yapılacak· 

tır. Bu artırmada dahi ipotekli 
gayri menkul ~o 75 şini bul· 
mazsa dahi en çok artıran 
taliplisi üzerine, ihale oluna· 
caktır. işbu gayri menkul 
Üzerinde herhangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanların 
ilanın tarihi neşrinden itibaren 
yirmi gün zarfında ellerin· 
deki vesaikle birlikte daire· 
mizc müracaatları lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu 
sicilli ile sabit olmıyanlar, 
paraların paylaşmasından ha· 
riç bırakılacaktır 

PıyedOŞ ko·· mu·· rcu·· ı·ıe fer birliği ilim akademisi, de bizden nısıf ücret alınmalıdır diyorlar 
' gittikçe faaliyet sahasını gc-

ka rls l n I kendi• ı·şı·nde k 1 nişletmektedir. "Paris-Soir,. gazetesine Bu- leccğini zannediyorum: Çün-ı 
U • Bu meyanda, bu akademiye dapeşte'den bildiriliyor: kü her cüce yabancı bir ilde 

lan magv Ç 1 d merbut olarak bir Nazari 
44

Macar istatistik mecmuası,, memleketinin büyük bir pro-

. a a ışıyor U Jeofiz·i·k en.stitüsü tesis edil- na göre Macaristan, dünyada pagandacısıdır. 
p d k d B en çok cücenin bulunduğu O •• 

.. 1
1Y~ .oş, köd.~kürcü karısının Kömürcünün karısı, derhal ~e ~~~re ~r .. ; enstitünfün memlekettir. Macar nüfusu- Jivier Ve ŞU• 

soz erım tas ı makamında Piyedoş'un sözüne iştirak ekr? oıı ~u esı e stratos er nun 30,000 de biri cücedir. k A t• • 
başını salladı ve sonra: ederek: ... tet ıkatı ıle meşgul olacaktır. Bugün Macaristan'da 261 cü- re aSI JmJted 

- Evet, ben, istiycrek size - Evet - dedi - öyle bir Bu yeni enstitü, birçok ilim cc vardır. Bunların yalnız 50 si 
bu fenalığı etmedim. Şu ka- şey, şimdiye kadar işitilmiş adamlarını sinesinde toplaya- hakiki cücedir. Yani ciice ana Vapur acentası 
dar ki, bana güccnmenizi de degv ildir. caktır. Sovyet fizikcileri~in babadan doğmuşlardır. Geri C d 

1
. 

b ki en e ı Harı Birinci kor-arzu etmediğim için Paris'te Kömürcü güldü ve sonra: en üyü erinden biri olan kalan 211 i tabii insanların 
üç hafta kalmanız .ile kaybe- B · k ve tratosfer tetkikatı komisyo- insanların gayri tabii evlat- don. Tel. 2443 

- en ıse, müm Ün oldu- Not: Vurul tarihleri ve va-deccğiniz şeyin, bir kaç kat ğunu iddia ediyorum. Fakat nunun başkanlığında bulunan landır. Gene bu mecmuadan 
ziyadesini kazanmak yolunuda haydi farzedelim ki, bu para- akademi azası Vavilov, bu öğreniyoruz ki bütün dünyada purların isimleri üzerine deği-
size göstereceğim. f d h enstitüde kozmik şualar üzt- 10,000 kadar cüce varmış. şikliklcrdcn mcsuliyct kabul yı e ra ı a aliden birisi ver- B 

Dedi. · N rindeki tetkikatı idare ede· ugün Macar cüceleri bir-sın. e için verdiğini ög"' ren- 1 k b. 
Kömürcü, Piycdoş'un söy

lediklerini tamika lüzum gör
meden: 

edilmez. 
cektir. Gene akademi azası eşere ır cereyan açmak is-mek lazım değil midir? · ı B THE ELLERMAN LINES L TD. 

D Fesenkov da stratosfer tetki- tıyor ar. ir sabah Budapeşte 
edi ve sonra Piyedoş'a k ki a d " GRODNO " vapuru 25 

haziranda beklenmekte olup 
LONDRA, HUL için yük 
alacaktır. 

- Namuskarane bir surette 
olmak şartiJe para kazanmak 
işime gelir, fakat halamın 
yapacağı taksimi üç hafta 
sonraya tehir eylemek mu
valık ofamaz. 

bakarak sordu: katında kullanılacak astrono- so a arın a uvarlara ilanlar 
pıik metodları hazırlayacaktır. yapıştırılmış olduğu görülüyor. 

Diyerek itiraz etti. 
Piyedoş, kömürcü karısının 

sükut ettiğini ve bu süklıtunun 
kocasının sözlerini tasdik ma
hiyetinde telakki olunabilece
ğini düşünerek hemen cevap 
verdi : 

- Sözlerim yanlış anlaşıl
masın. Ben mutlak surette üç 
haft~ demedim, belki üç gün, 
belkı de bir ay burada kal
mak iktiza edecektir. Maaha
za, işin icabına göre olur la
kin şunu da söylemeliyim' ki, 
burada kalacağınız müddet 
için yevmiye kırkar frank al
mak mümkündür. Bu da sizin 
işinize gelir zannederim . 

Kömürcü, biraz düşündük
ten sonra Piyedoş'un yüzüne· 
dikkatle baktı ve : 

- Bu phrayı bize neye ve
receksiniz? Bizden ne gibi bir 

hizmet bekliyebilirsiniz ? Bu 
noktaların izahı mümkün de
ğil midir? 

Piyedoş, kömürcünün şüp
hesini davet edecek sözler

den sakınmağa çalışarak ve 
sözlerini tartarak: 

- lngilizin demin istasyon

da gördüğünüz Hizmetkarını 
bulmağa muvaffak olursanız. 

Kömürcii, hayret içinde kal-
dı ve: · 

. - Vay, vay! Vay! Siz po-
lısc mensup bir adamsınız 
ha! 

Diye sordu. 

Piyedoş, hafifce güldü ve 
sonra şunları söyledi: 

- Bana o nazarla bakma
manızı rica ederim hemşehri! 
Bende bir hafiye suratı var 
mıdır? 

Piyedoş'un sözlerine kömür
cünün karısı Janct, şu cevabı 
verdi: 

- Yok, . yok siz hafiyeye 
benzemiyorsunuz. 

Kömürcü, karısının bu sö
züne karşı dedi ki: 

- Hafiyelik, surat ve kı
yafetle alakadar değildir. 

- Parayı bize siz mi vere- B T 1 d (D·· d k" b .. 
Stratosfer tetkı'katı 1·ç1··n sı·z- u 1 an ar a unya a ı u-

ceksiniz hemşeri? t ·· ·· l b' 1 • 1) ı 
moakustik de istimal olunacak un cuce er; ır eşın. yazı ı-Piyedoş cevap verdi: dır. 

- Hayır, benim bir iki ve bu suretle stratosferdeki Bu cereyanı açan Macar 
eshamım varsa da, size yev- sesli daJgalar üzerinde de cücelerinin bir başı vardır. 
miye elli frank verecek dere- etüdler yapılabilecektir. Buna (Cüceler reisi) dendiği 

Yeni enstitüye merbut bir gibi, meşhur Metteniche bir 
cede sahibi servet de7rilim . h · 

ıs ava ıstasyonu ve hava karar- telmih olan ve cücliğini de 
Bu paraları verecek adamı, gahı da kurulacaktır. zikrederek, MilJimetternich 
Lüi'nin muhakemesinde siz de 1937 Kief sergisi (Milimeternih) adı da verili-
gördünüz. Reisin arkasında 1937 yılında, Sovyet inkıla- yor! Millimetternich 75 san-
oturan beyaz sakallı Hindli hının yirminci yıl dönümü mü- tim boyundadır. Budapeştenin 
k nasebetile açılacak olan Fey· zengin bir şahsiyeti olan bu ıyafetli adamı elbette hatır-

!arsınız. Dedi . 

Kömürcü karısı hemen atıldı: 

- Hani şu, ipek elbiseli, 

parmakları elmas yüzükler için 

de kaybolmuş adamdan mı 
bahsediyorsunuz? Onu ben de 

gördüm, fakat siz muhakeme 

yaz Sosyalist Ukranya ,, bü- cüceler reisi davasını şöyle 
yük san' at sergisinin hazırlık- anlatıyor· 
larına şimdiden başlanmıştır. - Anam da cüceydi, ba-

Çag istihsali bam da. Belki dedem de!.. 
Aralarında 4 tanesi yeni Şimdiye kadar bizi kimse dü-

olmak üzere Gürcistan' da şünmedi. Biz de kendi hak-
mevcut 30 çay fabrikası, yeni kımızı kendimiz müdafaa et-
mahsul çay yaprakları üzerin- meği düşündük. Ben bu mak-

esnasında 

mu idi? 

de çalışmağa başlamışlardır. salla Budapeşte'de bir dünya 
hazır bulundunuz Bu yıl geçen yıla nisbetle iki cüceler kongresi toplamağa 

misli çay yaprağı işlenmekte- karar verdim. Bu hususta Ma-
- Öyle ya, mahkeme mü

başirlerinden birisi yeğenim 
olduğu cihetle anın delaletile . " 
mahkeme salonuna girmiş ve 

Hind'li prensin ta .yanında 
oturmuştum. 

- Evet, Hind'li bir prens

tir. Milyonlar sahibidir. Ken-

disi gayet, mütevazi olduğun
dan, muhakeme esnasında 
benim ile muhavereye bile 
girişti idi. 

Muhavcreyemi girişti 
dediniz? Demek oluyor ki 
kendisi Fransızca tekellüm 
edebiliyor. 

- Bizden daha ala. 
- Pek'. iyi, bu prens sıze 

ne dedi? 

- Onun kanaatine göre 
M. Lüi suçlu değildir. Ken-

disi, Hindistan'da adaletin 
daha iyi bir şekilde tevzi 
edildiği, Lüi'nin muhakeme
sinde olduğu müphem delil
lerle bir adamın mahkum 
edilemiyeceğini söylediği gibi, 
işin daha garibi olarak bu 
bapta gizli tahkikat yapılması 
için bana birçok para ver
meği de teklif etti. Tuhaf de
ğil mi? Bu ecnebilerin ne ga
rip halleri var! 

- işte, insan zengin olupta 
yapacağı iş bulunmazsa böyle 
bahisle iştigal edip nefislerini 
eğlendirirler. 

Piyedoş, kurmuş olduğu 

dir. Ayni zamanda kalitenin car dahiliye Nazırından yar-
de yükselmesi için tertibat dım vadi aldım. Bu teşebbüs 
alınmıştır. memlekete büyük bir kar da 

• • getirecek!. Çünkü en aşağı on 
Hayırsız anne bin cüce gelecek. 

Davamız şudur: Bir kerre, 
Çocuğunu bir kedi cüce neslinin yani cüce ana, 

yavruau gibi üc babalardan doğan neslin, 

b k ' başka ırkla evlenmesini me-
gün aç ıra tı neden kanunlar yapmalı. Sonra 

Beş yaşında küçük bir her memlekette sinemalarda, 
çocuğun iki rakibi var: Anne- tiyatrolarda, trenlerde. tram-
sinin dostu ve bir kedi yav- vaylarda cücelerden yarım 
rusu, Zavallı çocuğun annesi ücret almalı! Çünkü çocuk-
dostile ve kedi yavrusile uğ- fardan bu yerlerde yarım 
raşmaktan vakit bulup çocuğa ücret alınmıyor mu? Biz ço-
bakamıyor, Bu yüzden küçük cuklardan büyük müyüz? 
Jan hazan sabahtan akşama Diğer bir mes'ele: Bizim 
kadar aç kaldığı oluyor. için evler yapılmalı. Büyük 
Nihayet "gece annesi geliyor, evlerde biz bütün şahsiyeti-
nendisinf doyuruyor ve çocu- mizi kaybediyoruz. Bizim için 
ğuna da biraz yiyecek veri- yapılan evlerde tavanın yük-
yor. sekliği 2 metre 40 santimi 

Bir gün gene annesi sokağa geçmemelidir. 
(Devamı 4 üncü ·sahifede) Arzularımızın yerine getiri-

f zmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 1653 
Satış 

Sıra No. Lira k. 
339 ikinci karantina sami ef. s. 8 taj No. lı ada 101 22 

1737 71 parsel 5061 metre murabbaı ve ıçın· 
de su kuyusu ve bir oda mevcut tarla. 

341 Karşıyaka dedebaşı menemen c. 41 liii No. \lı 225 00 
fırın. 

344 Karşıyaka bostanlı mektep s. eski 28 taj 125 7 5 00 
No. h dükkan. 

345 Karşıyaka bostanlı taksim s. 8 eski 11/1 taj 80 ()() 
No. h ev. 

347 Bayraklı burnava .. c. 79-71 taj No. lı ev ve 250 ()() 
dükkan. Piyedoş, kömürcünün şüp

hesini izale etmek istiyordu. 
Bunun için dedi ki: 

- Yanılıyorsunuz monşcr; 
bir kadını takib etmek için, 
polisin yüzlerce; binlerce frank 
sarfedebileceğini kimden işitti
niz? 

planın, hüsnü suretle tatbik 
olunabilecek sahaya girdiğin
den dolayı fevkalade memnun 
bir halde, kömürcünün söyle
diklerini tcyidcn: 

348 Bayraklı .. c. 20 eski 16 taj No. lı dükkan 120 00 
351 Buca paradiso kızılçullu c. 6116111 eski 11,13 156 00 

taj No. lı 390 metre murabbaı 1 arsa ve baraka. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 

tertip tasfiye vesikasile ödenmek üzere onbeş gün müddetle 
artırmaya konulmuşıur. ihalesi 29/6/936 pazartesi günü saat 
17 dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. ( A,./cası vtu ) 

"MARDINIAN,. vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru Temmuz 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS 'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA, ve HUL için yük 
alacaktır. 

" LESBIAN ,, vapuru 15 
Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı
karacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SOFIA., vapuru 25 Hazi

randa HAMBURG, ve BRE-
MEN' den gelip yiik çıkara
caktır. 

Urla icra memurluğundan: 
Bir borcun temini istifası 

için ipotekli bulunan Urlanın 
Kilizman köyünün Kara Ha
yıt mevkiinde Mansur oğlu 
Aliye ait tapunun cilt 3 sa
hife· 27 18/12/926 tarih ve 
47 no. da kayıtlı bir hektar 
8450 metre murabbaı 150 lira 
kıymeti muhammene:i tarla 
aşağıdaki şartlar dairesinde 
satılığa konuldu. 1 - Satış 
peşin para ile olmak üzere 
2217/936 çarşamba günü saat 
11 de Urla icra dairesinde 
yapılacaktır. 2 - Talipler 
% 7 ,5 pey akçesile müracaat 
edebilirler. 3 - Satış günü 
takdir olunan kıymetin % 75 
ni bulduktan sonra ihale olu
nur. 4 - işbu' artırma tari
hinde muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde 6/8/936 perşembe 
günü ikinci artırmadada gene 
bu bedel elde edilmezse 2280 

2171936 tarihinden itibaren 
şartname herkese açık bulun· 
durulacaktır, yüzde iki buçuk 
dellaliye ile müterakim vergi 
tcnviriyye ve tanzifiyyeden olan 
belediye rüsumu ve vakıf 
idaresi artırma bedelind~n 
tenzil olunur. 2762 numaralı 
vakıflar kanunu mucibince te· 
diyesi icap eden teffiz bedeli 
müşteriye aittir. 

Artırmaya iştirak etmek is· 
tiyenlerin 6'o 7 ,50 pey akçesi· 
nin veya milli banka itibar 
mektubunu hamilen 36/2367 
icra dosyasına ve icra müna
disinc müracaat etmeleri lü· 
zumu ilan olunur. 

no. kanun ahkamı cari olur. 
5 - Gayri menkul üzerine 
ihale olunan kimse tapu har· 
cile dellaliye resmini vermeğe 
ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ise borçluya 
aittir. 6 - Borçlu ve alacak· 
lılarla diğer alakadarların bu 
gayri menkul üzerindeki hak
larının 20 gün zarfında dai· 
remize bildirmeleri aksi tak· 
dirde hakları tapu sicillile 
sabit olmadıkca satış paylaş· 
masından hariç kalacaklardır. 
7 - Daha fazla malumat al· 
mak istiyenler ve satışa iştirak 
edecekler her gün dairemizde 
açık bulundurulan şartnameyi 
936-115 t. no. görebilirler. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Satış 

Sıra No. Lira k. 

15 
352 ismet paşa mahallesinin morahanc sokağında 

5811 taj numaralı 50 metre murabbaı arsa. 
353 ismet paşa mahallesinin. bardakçı sokağında 

9/1 taj numaralı 21 metre murabbaı arsa. 7 35 
354 f smet paşa mahallesinin muarahane sokağında 

5816 taj numaralı 70 metre murabbaı arsa. 21 
255 ismet paşa mahallesinin morahane sokağında 

5817 taj numaralı 238 metre murabbaı arsa. 71 40 
356 ismet paşa mahallesinin bardakçı sokağında 11 

ve 9/7 taj numaralı 44 metre murabbaı arsa. 17 60 
357 ismet paşa mahallesinin bardakçı sokağında · 

916 taj numaralı 112 metre murabbaı arsa. 44 80 
358 f smet paşa mahallesinin bardakçı sokağinda 11 

taj numaralı 72 metre murabbaı arsa. 28 80 
359 ismet paşa mahallesinin bardakçı sokağında 9/4 

taj numaralı . 82 metre murabbaı arsa. 28 70 
360 ismet paşa mahallesinin bardakçı sokağında 

913 taj numaralı 140 metre murabbaı arsa. 50 40 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden· 

mek iizere onbeş gün müddetle artırmağa konulmuştur. lha· 
lesi 29/6/936 pazartesi günü saat 17 dedir. Alıcıların Milli 
Emlak müdüriyetine müracaatları. 1652 
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__§ahife 3 (Ulusal Birlik) 

.• , Fratelli Sper
co Vapur Acen

• 
11-IiKAYE 1 
'-

Aluşun azli! 

Hamid devrinde, malum ya, 
Yalancı bir taassub, riyakara· 
ne bir dindarlık hüküm sürer 
di. O kadar ki, fazla sar· 
hoşluk edenler bile ara-sıra 
karakollara scvkedilirlerdi. d 

O zamanlar Unkapanın a 
Kürd hammalİarından Diyarı· 
bekirli Aluş isminde bir ~am· 
rnaI vardı. Bu adam, ~ıyarı
bekirin en ham kürtlcrınden 
o1makla beraber, ahlak itiba
r") k d"" k.. idi Hele .. ı e ço uş un · 
Günahı kebairdcn olan şarap 
içmekle meluftul 

B. .. Balıkpazarının 
ır gun, .. 

rneyhanclerinde kafayı ıyıce 
tütsülemiş olan Aluş, Zeyrek 

.. .. .. de nara atarken 
camıı onun k 
zaptiyeler tarafından ya a-
landı ve Unkapanı karakoluna 

getirildi. fazla sarhoş 
Aluş hadden . 

idi. Bunun için zaptıyelerle 
oldukça çekişti, karakolda da 
kendisini hırpalamak lazım 
geldi. 

Aluş, ya canı fazla yandı
ğından, yahutta aldığı bol 
alkol bütün dimağını kapla
dığından: 
- Hey Zaptiyeler, bana do· 

kunmayın, sonra pişman olur· 
sunuz. dedi. 

Zaptiyelerden birisi: 
- Herifin zoruna bak. Ne-

den pişman olacağız. Eşek 
g:bi i;eıs:n, Camiişerifin önüne 
geçer anırırsın .. Sana yaptığı-

a 
mız az bile .. 

Deyince, Aluş celallaşarak: 
- Ben Zaptiye Nazırıyım. 

Yarın size gösteririm. dedi. 
Tabii. Bu söze zaptiyeler 

ehemmiyet vermediler, Aluşu 

aklını başına getirmek ıçın 

bir derece daha fazla ıslat
mağa devam ettiler. 

Tesadüf bu ya. Tam bu sı-
rada da zaptiye nazırı teftişte 
geziyor muş ve karakolun 
önünden geçiyormuş, içerideki 
gürültü üzerine vaziyeti anla· 
mak istedi fakat; Aluştan: 

- Yarın görürsün; ben 
zaptiye nazırıyıml Cevabını 
aldı. işini yarına bırakarak 
gitti. 

* ... 
Zaptiye nazm ertesi gün 

makamından bir süvari çavuş 
göndererek Aluşu Unkapanı 
karakolundan huzuruna ge-
tirtti. 

Aluş artık ayılmış idi. 
Zaptiye nazırı hiddetle: 
- Ulan.. Senin adın ne ? 

Diye sordu. 
- Aluş! 
- Sen necisin ? 
- Unkapanında hamal . 
- Dün akşam Zaptiye Na-

zırı olduğunu söylüyordun ya? 
- Evet paşam. Fakat sa

baha yakın azledildim. 
Aluşun bu cevabı, Zaptiye 

Nazırının çok hoşuna gitti v:e 
cezası da - o devirde kanun 
ancak keyf demekti- affedildi. 

Vedi Fikret 

lzmir Milli Emlak Miidürlüğünden: 
l L~ cra No. 

48 Kızılçullu güneş dere şimendifer c. 1 eski 15 24 
taj No. lı ev. 

49 Karşıyaka alaybey selamet s. 8 eski ve tai 38 
No. lı ev. 

tası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES" vapuru 31 Ma

yısta beklenmekte olup yü-
künü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE limanlarına hareket ede
cektir. 

"ORESTES,, vapuru 31 
Mayısta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
6·6·936 da ANVERS, ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçın 
yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 15-6-36 
da gelip 20-6-936 da ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINJEN 

"VIKINGLAND,, motörü 
28-8-36 da ROTTERDAM, 
HAMBURG, BRMEN (doğru} 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS-
LO ve ISKHNDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

" NORDLAND ,, motörü 
15-6-36 da gelip ROTTER
DAM, HAMBURG BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GOTEBURG, OSLO ve IS
KANDINA VY A limanları için 
yük alacaktır. 

" BIRKALAND " motörü 
29-6-936 da gelip ROTTER
DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG, OS
LO ve ISKANDINAVY A li

manları lçin yük alacaktır. 
SERViCE MJ\RITIM 

ROUMAJN 

Yukarıda yazılı evlerin bir senelik icarı onbeş gün müddetle 
artırmaya konulmuştur. ihalesi 29/haziran/936 pazartesi günü 
seat 17 dedir. Taliplerin Mi11i Emlak mudüriyetine müra· " ALBA-JUL y A " vapuru 
caatları. 1651 
!'l-ll!!~----~!1111--ı!l ______ lllJ!I __ .. ; 7-6-36 da gelip 8-6-36 tari-

şe hl• r Gazinosunda 1 hinde PiRE. MAL'PAveBAR-

25 Haziran 1936 Perşembe akşamı 
C. H. P. Yalılar mahfeli tarafından 

Mevsimin en büyük 
GARDEN PARTiSi 

Bu gecenin fevkalade eğlenceli ve neş'eJi olması 

için lzmir'in en kibar aileleri bizzat meşgul olmak
tadırlar . . 

-;;;;;;;; ......... _______________ , 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A.· Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbis<"lcr için bu mamulatı tercih ediniz 

Satlş Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
llAlJ T. A. Ş. 

'

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
/(ANDEMIR Oğlu 

sELoNE hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için lkinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasyıda FRA
TELLI SPERCO vapur acen· 
tasına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddinc müracaatları . 

• Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

12 beygir kuvvetinde Dizel 
markalı az kullanılmış bir mo
tör satılıktır. Taliplerin idare
hanemiz.e müracaatları ilan 
olunur . 

N· V . 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"MACEDONIA,, vapuru 23 

haziranda bekleniy,pr, 27 hazira· 
na kadar ANVERS, ROTTER
DAM1 HAMBURG v~ BRE-
MEN limanlarına yük alacaktır. 

"DELOS,, vapuru 7 tem· 

muzda bekleniyor, 11 tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ~ 
BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"CH10S" vapuru 11 tem· 
muzda bekleniyor, BREMEN 
HAMBURG ve ANVERS'ten 
yük çıkaracaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru 29 ha
ziranda HAMBURG ve AN
VERS limanlarından tahliye 
için beklenmektedir. 

"DUBURG,, vapuru 29 ha
ziranda bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPOATION 

"EXAMlNE:,, vapuru 21 
haziranda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN Ll
NES Ltd. 

LIVERPOOL 
,,KENMORE.. vapuru 1 

temmuzda LIVERPOOL lima-
nından muvaseleti bekleniyor, 
BUR GAZ, V ARNA, KÔS
TENCE, GAI..AS ve IBRAlL 

IZMIR 
Pamuk Me su atı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzınir'dc Halkapmardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi ?er nevi. K_apot bezi 

1 imal eylemekte olup malları . Avrupa nm aynı tıp mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izm·r 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczane • 

1 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

çeşitleri satar. . -~~~~~~~~~~~· .. 
NOVISAD , PUDAPEST , 1 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ limanlaarına GALAS 
aktaı masi yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROfSE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARlTlM 
BUDAPEST 

oök1 r 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
ınülehassısı 

f kinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

1 

uBUDAPEST .. motörü 24 
haziranda bekleniyor, BEOG
RAD, NHVlSAD, BUDA· 
PEST, BRA TISLA VA, Vl
Y ANA ve LINZ limanlarına 

ve NORVEÇ limanlarına yiik 

yük alacaktır. 

DEN NOSKE MlDDEL
HASLINJE (D. S. A-S 

SPANSKELINJE) 
OSLO 

alacaktır. 
.-.--ıımm-=--

SOCİETE COMMERCİAL 
BULGAR DE NAVİGATİON 

A VAPEUR 

limanlarına yük alacaktır. "SAN ANDRES,, motörii 

" BURGAZ ,, vapuru yarın 
limanımıza gelmesi beklenil
mektedir, PORTSAlT'ten yük 
çıkaracak ve BURGAZ, 
VARNA, KÖSTENCE liman
ları için yiik alacaktır. SERViCE MARITIM 18 haziranda bekleniyor. IS-

ROUMAIN KENDERIYE, HYFA, DIEP-
BUGAREST PE ve NORVEÇ limanlarına 

"DUROSTOR" vapuru 8 yük kabul edecektir. 
temmuzda KôSTENCE, SU- "SARDlNlA,, motörü tcm-
LINA, GALAS limanlarına muz ortasına doğru bekleni-
yük alacağı gibi BEOGRAD, yor, İSKENDERİYE, DiEPPE . 

..;... ____ ....;;....;;~---------------------

"Vapurların isimleri, gelme 
tarigleri ve navjun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telcfoon 
No. 2007 - 2008 

~ ' 

~ ollıuıı• -~ • 
,... . 

[.Z.lraOI 
µ -- . p .; • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızcl_ır ki gebelere kalk,böbrekleri 

Urjen 3 aprahatsızve tansıyonlarıyüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik 

SON /. TELG~AFLAQ 
. • • . , . . O· 

• • .... ~ • • :. ~ • ... • J .• .. -

Filistin Arapları, emellerine kavu 
şuncaya kadar mücadele edecekler 

--------------------------------~ ............._ ______________________________ __ 
Yafa civarında şimendifer rayl~ı sökülmüş, bir tren hattan 

çıkmıştır. · Tel-Avivde kanlı çarpışmalar oldu · 
Kudüs 20 (Radyo)- Vaziyet çok vahimdir. Telavivde 

lngiliz zabıtasile Araplar arasında geni ve kanlı arbe-
Londra'daıı gelen haberlere göre, Filistin ahvali, lngil

tereyi düşündürmeğe başlamıştır. Aldkadar çevenler, bu 
mes' elenin, yakınd~ Avam kamarasında büyük münaka
şalara sebebiyet vereceği kanaatinde bulunuyorlar. 

deler olmuştur. Yafa şimendifer hattının rayları sökül
müş ve bir tren hattan çıkmıştır. 

Begrutta, Filistin hadiselerinden dolayı protesto ma
kamında Arap gazeteleri çıkmamış ve bazı yerlerde ma
ğazalar kapanmıştır. 

Filistin Arapları, emellerine nail oluncaya kadar mü
cadeleye devam edeceklerdir: 

lstanbulda 
Bir avukat düello 

teklif etti 
İstanbul 19 (Hususi) -

Avukat Hasan Fehmi, arala· 
rmda geçen bir hadiseden 
dolayı Avukat Fuat ve Avu· 
kat İsmail Münir'i diielloya 
davet etmiştir. Keyfiyeti baro 
tetkik eylemektedir. 

Avni Doğan 
(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
genel başkan vekili ve 
Başvekil ismet lnönU im
zasile tebliğ olunan Gen
başkur kararmı almış 
bulunuyorsunuz. Bu ka
rar mucibince ödevinizi 
devr ve teslim ettiğiniz 
bugüne kadar kifayet ve 
dirayetle ifa ettığiniz par
ti hizmetlerinden dolayı 

size teşekkürlerimi arze
derken genyön kurulun 
da bu hissiyata iştirakini 
bildirir ve sevgilerimi su
narım. 

Dahiliye Vekili ve C.H.P. 
genel sekreteri 

* * • 
lzmlr'in değerli halkına 

Yurdu, partiyi duyarak 
ve bilerek seven ve her ba
kımdan üstün yaratılan lz
mirlilere veda eder ve içim
de kendilerine karşı yaşa
yan alaka ve minneti say
gıyla anarım. 

E~ki parti h:ışk:ını 

Yozgat saylnH 

A. DOÖAN 
Parti başkanımız Yozgat 

saylavı Avni Doğan, dün ak-

şam, Partinin himayesinde teş· 

kil etmiş olduğu f zmir'in en 
mühim hayir müessesesinde, 

işçi - Esnaf kurumları birli

ğinde kurumlar idare heyet

Jeri azasına veda etmiştir, İz· 
mir' deki 35,000 işçi ve esna· 

fın mensup olduğu kurumla

rın idare heyetleri azası bir· 

liğin konferans salonunda 
toplanmıştı. 

Herkesin yüzünde derin bir 
teessür okunuyordu. Kürsüye 
çıkan Avni Doğan, uzun bir 
hitabede bulunarak bütün ku
rumların mümessillerine veda 
etmiş ve aza tarafından çok 
sempatik ve hazin tezahürat 
yapılmıştır. Çok veciz olan 
bu hitabeyi dinliyenler, Avni 
Doğan' dan ayrılacakları için 
sıcak göz yaşları dökmüşler

dir. Avni Doğan, hitabesinde 
kurduğu işci ve esnaf kurum
ları birliğinin büyüklüğünü 

lanlatmış ve istikbalinin çok 

............ 
(Müslüman kongresi) nin ka

rarları arasında 

Aleyhimizde bir 
madde varmış .. 

Biz şimdilik, b6yle k6tü bir kararın tat. 
bik sahası bulamıyacağı ümidini izhar 

etmekle iktifa ediyoruz 
Altı ay evvel Kudüs'te toplanmış olan (Müslüman kongresi) 

kararları arasında "Suriye'deki Müslümanların Türk'lüğü aley
hine dini hislerinin tahriki,, hakkında da bir madde bulundu
ğunu esefle haber aİdık. 

Suriye muhabirimizden aldığımız bir mektupta bu kararın 
Müslümanlarına tamim edilmiş olduğu ve Türk'lüğün aleyhinde 
propagandaya başlanmış bulunduğuduğunu bildirmektedir. 

İstiklal hareketlerini sempati ile gördüğümüz Ar:tp komşu· 
larımızın bu kararlarını sadece, iyi komşuluk duygularına aykırı 
ve çirkin bulduk. 

Büyük bir mücadeleye girişmiş bulunan komşularımız için 
yanı başında oturan komşu bir miJlet efkarı umumiyesinde 
hasıl olacak kırgınlık ve nahoş hislerin herhalde çok faydalı 
birşey olmıyacağı aşikardır. ~ 

Biz şimdilik böyle kötü bir kararın tatbik sahası bulmıya

cağı ümidini izhar etmekle iktifa ediyoruz. 
Adana: "Türk Sözü,, 

Kanada hükô.meti de istiyor 
Ottava 20 (Radyo)- Kanada başbakanı M. Maten Zikniğ, 

uzun diyevde bulun!?uş ve Kanada'nın, Uluslar sosyetesindeki 

delegelerine verilen talimatta, zecri tedbirlerin kaldırılması hu

susunda metalibatta bulunmaları lüzumunun bildirildiğini be-
yan eyi.emiştir . 

Mısır 
Mesai bürosu azası 

oldu 
Kahire, 19 (Hususi)- Mısır 

hükumeti, beynelmilel mesai 
birliği bürosuna aza olması 
hakkındaki • teklifi kabul et· 
miştir. --····---
Maksim Gorki 
Bugün merasimle 

defnedilecek 
Moskova, 20 (Radyo) -

Büyük ihtilal ediüi Maksim 
Gorgi'nin cenazesi bugün saat 

18 de kaldırılacaktır. Merasim 

Kızılmeydanda yapılacak, Sta

lin, Kalenin ve Voroşilof ve 

bütün ihtilal şefleri merasimde 
bulunacaktır. 

Bütün Rus radyo istasyon
ları merasimi verecekler ve 
Rus edibi hakkında neşriyat 

yapacaklardır . ·-Bir yıldız keş( edildi 
Berlin 19 (A.A) - Bu sa

bah Berfin Babelsberg rasat· 
hanesi cephe burcunda yeni 
bir yıldız keşfetmiştir. 

Pazar günü 
Yapılacak spor 

.-:•~····-·~·----~-------

B 1 ·k 'd A hareketleri e ÇI a a UmUml grev Yarınki Pazar günü Alsan-
Brükseı, 20 (Radyo) - Belçika'nın hemen her tarafında cak sahasında öğleden sonra 

grev vardır. Zabıta, şüpheli gördüğü yerleri tesbit ederek ateletizm kurulu tarafından 
oralarda derhal araştırmalarda bulunmak üzere geniş seli- teşvik müsabakaları yapılacak· 
hiyet almıştır. 

A G d tır. Brüksel 19 (A. )- rev mütema iyen genişlemektedir. Ordu Bundan sonra Göztepe ile K. 
şimdiden birçok fabrikaları işgal etmiştir. Munis'te süvari po· S. K. takımları karşılaşacak· 
lislerle şehrin birçok sokaklarında barikatlar vücuda getimiş lardır. 
olan grevcilere hücum etmişlerdir. ' 
---------,.------------ Ege spor- Demirspor •parlak olduğunu söyliyerek: Mukabelesinde bulunmuştur. 

- Bu eseri kıskanınız; size Herkes, derin bir hüzün ve Halk sahasında muhtelif 
bunu bir kardeş gibi tavsiye teessür içinde salondan ayrıl- kulüpler arasında maçlar var

dır. Bunlar arasında en son ederim. mıştır. 

D 1 h . saatta Ege spor • Demirspor Demiştir. eğeri atıp; va· Daimi heyet, Avni Dog"' an'ın 
G , arasındaki maç mühimdir. Eş-

·limiz Fazlı üle~ in namuslu üyeliğe ve fahri reisliğe inti· f 
ve faziletli belediye reisi dok- h k b 

1 1 
. . re paşa adını taşıdığı sırada 

B h U , d l k ap ve a u muame esını 935/936 yıfı şampiyonluğu tor e çet z un a ça ış an 
b . t ld ki 50-yıu··y derhal kabul etmiş ve bu kazanan Ege spor, bu maçtan 
ırer za o u arını e-

rek bundan sonra da işçi ve suretle yüksek bir kadirşinas- sonra Halkevi spor komite· 
esnafa her türlü kolaylıklar lık göstermiştir. since 6 oklu bir şild verile· 

cektir. 
göstereceklerini söylemiş, mer- Daimi heyet reisi Galib; 

Maçların programı şudur: 
kez heyeti namına reis Berrak parti başkanımızın kurumlar 

Saat 14 de Altmordu genç 
Işık ve daimi heyet reisi Ga- birliğindeki büyük kıt'ada fo. I 

takımt - zmirgücü, 15,30 da 
lib Sezar, bütün aza namına toğrafisini kendi el yazısile 

Kahramanlar - Hacıhüseyinli
bu ayrılışın hüznüne tercuman imzalamasını rica etmiş ve 

ler, 17 de Egespor • Demir 
olmuşlardır. Bu sırada bir Avni Doğan bu dileği de ·ka-
genç uye: bul ederek fotoğrafının altına: spo
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K. • . idilli'ye çağırıldı 
- Kurduğun bu eserin "Çalışan el en temiz, en asil K.S.K. takımı, Midilli spor 

fahri reisliğini kabul ·et 1 eldir. n kulübünden bir teklif almış-
Diye bağırmış, Avni Doğa.n: Cümlesini yazmıştır. tır. Ada'lılar, iki maç için K. 
- Sizin yardımınızla kuru- Veda toplantısı, emsalsiz S. K. ı Midilli'ye davet etmek-

lan bu eserin bir azası olmak bir teessur tablosu teşkil et· te ve şartlarını bildirmesini is-
benim için en büyü~ şereftir. miştir. temektedir. 

Sardanapol'un 
••• 

Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 

- Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 35 
Bu sırada küçük kitap ma· lı hareket lazımdır. Katipliği 

sadan yere düştü, ayni zaman· yapmakta olan Madam Ôğeni 
da da kitabın yapraktan ara· Mamber ekseriya burada bu· 
sındanl mustatil beyaz bir ka· lunmadığım sırada çalışır· 
ğıt uçtu . Mamafih uzakta değildir. Ya· 

Genç kız ; kında Sengota sokağındı 
- Bu da nedir? Dedi . oturur. Te[efonla kendisini 
- Herhalde katibimin ara· çağıralım. O bunu belki de 

dığı bir bahs için koyduğu daha fazla tenvir edecektir. 
bir kağıt parçası olacaktır. · - Benim kanaatimce bu· 

- Fakat, kağıtta yazılar rada yapacak hiçbir şey kal· 
var. Hele bir= okuyunuz. mamıştır. Şimdi mahalline 

M. Royer kağıttaki yazıları giderek bu yerleri gözle gör 
hem hayret ve hem de dehşet mek lazımdır. 
ile okumağa başladı : - Evet.. Hakkınız var· 

"1924 de Geant şatosunda Belki size bir sual · sormak 
haraberelere Huges d' Arma- isterim: Arlon yolunda ken· 
za isminde bir yabancı zengin dinize, iradenize sahip oldu· 
tarafından satın alınmıştır. ğunuz zaman, sevdiklerinize 
Bu adamın ecnebi bir memle· karşı hissiyatmızda bir deği· 
ketin kontlarından olduğu ri- şiklik gördünüz mü? 
vet edilmektedir. Bu adam, ( Arkası var) 
harap şatonun eski hudutları • 

dahilinde, yeniden bir şato Romen bankası 
inşa ettirmiştir. Bundan sonra • 
bası meskun bazen de bir Tatili faaliyet ettı 
hizmetçi ailesinin muhafazası İstanbul, 19 (Hususi) -
altında boş kalan bu şato, Şehrimizde bir şübesi bulunan 
seyyahların en '.ziyade hayre· Romanya'nın Hrisovebmi ban· 
tini mucip olan bir şato ol- kası, memleketimizdeki faali· 
muştur. Şatoya girmek şid- yetini tatil etmiştir. 

detle yasaktır. Olimpiyakos Anka-
"Y eni şatonun hususiyeti , · 

dört köşeli ve yüksek bir ra ya geliyor 
kısma malik olması ve bunun İstanbul, 19 ( Hususi ) -
sathının düz ve geniş bir ta- Yunanistan'ın kuvvetli takını· 
raca teşkil etmesidir. larından Olimpiyakos, iki maÇ 

"Şatoda bulunanlar Kont İçin Ankara'ya gelecektir. 

p'Armonza'ya karşı çok büyük 
bir hürmet ve itaat besle
mektedirler. Fakat Kont hak
kında hemen hiçbir malUmat
ları yoktur. Kontun ecdadı 

veya ailesi hakkında hiçbir 
şey bilmiyorlar.,, 

Kağıdı okuduktan ~ sonra 
komiser, ciddi bir tavurla: 

- Maamafih aldanabiliriz. 
F ransada sizin rüyanıza uy· 
muyor yirmi eski şapka daha 
bulabiliriz. İhtiyatlı ve ihtiraz· 

Hayırsız anne 
( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 
giden çocuk kedi yavrusile 
beraber evde yalnız kalıyor. 
Küçük Jan böyle beklemeğe 
alışıktır. Akşam oluyor. Hava 
kararıyor: Annesi yok! Y av
rucağız aç susuz uyuyor. Er· 
tesi sabah uyanıyor annesi 
gene gelmemiş ve bir gün 
daha geçiyor. 

Kedi ile küçük çocuk o ge
ceyi de aç kamına, koyun ko· 
yuna yatarak geçiriyorlar. Fa
kat üçüncü gün artık çocuğun 
tahammülü kalmıyor. Ağlama· 
ğa başlıyor. Bu ağlama faslı 
da akşama kadar devam edi
yor. Nihayet evin kapıcısı ço
cuğun hıçkırıklarını duyuyor. 
Geliyor. 

- Ne var Jan? 
- Karnım aç l 
Üç günlük açlıktan sonra 

bu iki kelimeyi söyliyen ço
cuk baygın düşüyor. Hemen 
süt getiriyorlar. Tabii bu süte 
kedi de ortak oluyor . 

U··zu··m 
Fiatleri şimdiden 

tesbit edilecek 
lktısad vekaletinden şehri· 

miz TÜrkofis direktörlüğün' 
gelen bir emirde lzmir' delcİ 
kuru meyva ihracatçılar birlilİ 
azalarının iştirakile bir top
lantı yapılarak buseneki ku~ 
üzüm satış fiatlerinin asgat' 
hadlerinin tesbiti bildirilmiştir· 
Türkofis direktörlüğü, toplaJ1' 
tının Pazartesi günü saat 11 de 
yapılmasını kararlaştırmış t;e 

alakadarlara tebligat yapmıştır· 
Bu toplantıya İzmir üzülll 

kurumu müdürü lsmail Hakk1 

Veral da iştirak edecektir. 
Dünya üzüm rekoltesiııifl 

vaziyetile memleketimiz rekol· 
. tesine göre fiat istikrarı mest' 
lesi görüşülecek ve muhtel~ 
numara üzümlerin asgari fiat• 
leri tesbit olunacaktır. 

lktısad vekaleti, fiatlerin tel" 
bitinden sonra muvafık ofob 
olmadığı anlaşılmak için liste" 
sinin gönderilmesini de Ofistel1 
istemiştir. .. 
Oğretmenler 

imtihan oluyor/af 
Şehrimiz ilk mektepler nıLl' 

allimlerinden orta mektep ~~: 
allimi olmak istiyen 129 k~1 

nin Dumlupınar mektebinde 
. 1' 

devam etmekte olan grup ıfl 
tihanları bitmiştir . . 

imtihan evrakı, Maarif JJl~· 
dürlüğü tarafından Maarif Ve" 
kaletine gönderilecektir . ../ 

lzmir vakıflar direktörlüğiln" 
den: . 
Mezarlıkbaşında e~kafa ait iken yıktırılan 149 ve 151 no~ 

kahve ve berber dükkanının arsası bostan sergisi yapılJJl t 
üzere kiraya verilecektir. ihalesi 29/ 6/936 pazartesi günü s"! 
15 de yapılacak olan bu yerin hususi şartlarını öğrenmek ıl' 
tiyenlerin her gün varidat memurluğuna müracaatla anlarnal,tl 
ve ihale günüde müdüriyette toplanacak olan komis)'O,,-
müracaatları ilan olunur. 20 24 29 1748 


