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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 

Abone şartlan: Seneliği 700, nltı aylı~ 400 kuruş 
Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti iliinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
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Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaa~ lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

----------~--------------------·----------~--~----------~~---

M. Stoyadinoviç 
Cumhuriyet bayramı m 

rasiminde hazır bulunma 
üzere Ankara'ya gelecek 
tir. 

Yıl : 3 - No : 826 Telefon: 2776 - Perşembe - 15 Teşrinievvel 1936 
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Bugün Manevra Sahasında Bü-
yük Bir Müsaraa 0 luyor 

Yüksek kabiliyetli Ordumuz, lbugün manevralarını bitiriyor. 
iki taraftan hangisinin galip geleceği bugün anlaşılacaktır 

Kahraman ordumuzun İzmir 
civarında devam eden manev· 
~aları geniş bir saha üzerinde 
1rıkişaf etmekte ve dün düş
man mavi ordu ile dost kır
mızı ordu kuvvetlerinin piş· 
tarları karşılaşmış' ardır. Piş
tarları arasında h::ıfif çarpış
ıtıalar olmuş, toplar ateş 
ederken piyade kuvvetleri 
~~şlamıştır. Bugün, iki tarafın 
ır meydan rnuhEırebesi vere

Ceğj ve ınanevra neticesinin 
anlaşılacağı tahmin ediliyor. 

iz.mir ovasına inmeğe çalı
~ mavi kuvvetler hedefle-

A l m an 
kumandanları hu

....._c}udlarda teftişte 
·- -b~lunacakla-;.--

r ine çok yaklaşmış bulunu
yorlar. ilk güne nazaran ma
nevra sahasındaki kuvvetler, 
çok ilerlemiş ve ilk yerlerin
den çok uzaklaşmışlardır. Son 
sistem hava müdafaa topları
mız da manevralarıı iştirak 
etmişlerdir. Tayyare, motosik
let faaliyeti, dün ilk güne 
nazaran daha fazla olmuştur. 

Kırmızı, ordunun telefon 
tesisatı, bir şehrin otomatik 
telefon tesisatı kadar mükem
mel işlemektedir. 

Harp tekniğini bütün ince
liklerile tatbik eden ordumu
zun, bilhassa hava hücumle
rinden korunması ve gizlen
meğe muvaffak olması fev
kalade takdirle karşılanmak
tadır. Mavi taraf tayyareleri, 
iki gün müthiş faaliyetlerine 
rağmen kırmızı ordu kuvvet
lerinden tek kimse göreme-
mişler ve mavi kuvvetler, bir-

den kırmızı kuvvetlerle karşı 

karşıya gelmişlerdir. 

güvercinlerinden istifade edil
miş ve bacaklarına emirler 
bağlanan güvercinler üç da
kika gibi bir zamanda vazi
felerini muvaffakıyetle başar
mışlardır. Manevra sahasında 
uzaktan uzağa silah ve top 
~esleri aksediyor ve makineli 
tüfekler işliyor. 

Manevraların neticesi, bugün 
akşam üzeri anlaşılacak ve 
hangi taraf galip geldiği belli 
olacaktır. Müteakiben kuman
danlarımızın kretikleri başlıya
cak ve yarın öğleden sonra 
Cumaovası'nda büyük bir ge
çin resmi olacaktır. lzmır' den 
başka bütün civar kazalardan 
da geçid resmini görmek üzere 

Ordu gerisine haber gön- 1 binlerce halk Cumaovası'na 
dermek hususunda muhabere gelecektir. ........ 

Katalonyada kadın,~ erkek 
amele silah altına alındı 

lhtililciler, ( Siğoença)yı büyük bir süratle 
zaptetmişler ~ve düşmanı esir~ almışlardır ~ 

Paris 15 (Radyo) - İspan
ya ihtilalcileri, Kordo mınta
kasında Pcnaroas maden 
ocaklarını işgal eylemişlerdir. 

Barselondan gelen diğer 
bir telgrafa göre, Katalonya 
hükumeti, kadın ve erkek 
ameleyi silah altına almıştır. 
Hiçbir amele, hiçbir mütali
bede bulunmak salahiyetini 
haiz değildir. Bu şiddet, harp 
müddetince devam edecektir. 

Madrid hükumeti de, dev
let memurlarının, günde iki 

Alı saat askeri istihkamlarda ça-
8 areşal Makenzen ~ lıştırılmasını emretmiştir. Bu- ispanya ihtilô.lcilerinden bir müfreze istirahat ederken 

t~,,it~n 15 (R~dyo) - Ma- na itiraz edenler, derhal kur- teşkil ederek Madrid'in biran emri beklendiğini beyan eyle· 
()lduk akenzen'ın refakatında şuna dizileceklerdir. evvel işgali için yapılması la- mişlerdir. 
"-&tıd ları halde Alman ku- 1 (Burgos) tan gelen haber- zım gelen son ve umumi taar- ihtilalciler, (Sigoença) yı 

0 liııd arılarının, bu ay nihaye- \ ler, (Avila) cephesinde general ruz hakkında görüştüklerini kadar süratle zaptetmişler ki, 
~ hududlardaki Alman (Franko) ile general (Mola) ve bildiriyor. Ordu erkanı harp- hükumet tarafdarlarından bir 

• tını teftiş edecekleri söy- general (Y agoda) 1nın toplan- ı ları, her şeyin hazır olduğunu ferd bile kaçmağa vakit bula-
or, . dıklarmı ve askeri bir ıura ve yalnız ıeneral (Franko) nun mamıtbr. 

lskenderun halkının 
hakları' mahfuzdur 

1 -·-· Suriye fevkalade komiseri 
bir beyanname neşretti 

lstanbul 15 (Hususi)- Suriye 1 

fevkalade komiseri M. Kont 
dö Martel, dün Şama dönmüş 
ve derhal bir beyanname neş
retmiştir . 
Kont dö Martel, bu beyanna
mesinde bilhassa İskenderun 
dan bahsetmekte ve Sancak 
halkının bütün haklarından 
emin olmalarını bildirmektedir. 

Fevkalade komiserin bu be
yannameşti, Türk kardeşlerimi
zin üzerinde hüsnütesir yap· 
mış, sarih olan haklarının, en 
salahiyettar bir kimse tarafın
dan bu suretle teslim edilme-

_s_i_nd_e_a ___ m_em_n_u--.:niyeti mucip 

Fransız ıiıuha~ 
lifleri 

Hükumeti protesto 
ettiler 

Paris, 14 (Radyo) - Par
lamento sol cenah grubu, bu 
gün toplanmış ve bütçenin 
izah edilmeksizin kabul edil-..ı 

Kont dö Martel 
olmuştur. 

Kont dö Martel beyan na· 

mesinde halka sükunet tavsiye 

eylemektedir. 

~~~----~------mek istenmesi keyfiyetini 

protesto etmiştir. Afrı·ka'dan 
Muhalif grup, yeni vergileri 

de kabul etmemiş ve muhtelif D •• Jtal 
mahsulat için öteden~eri kon- onen yan 
muş olan himaye usullerinin askerleri 
kaldınlması aleyhinde bulun· 
muştur. Paris 15 (Radyo) - Sabi-

Sol cenah grubunun kanaati, ya adlı İtalyan vapurile dotu 
radikalların da kendilerine hak Afrika'sından bir miktar ltal-
vereceği merkezindedir. yan askeri gelmiştir. 
,--------------~...::.... __ __..:....,~~.:.:_ ___ _ 
1 --( lJ lusal Birlik) e Göro-e -
~--~:--------------------------~ Düzensiz Bayındırlık 

Evvelki gün, bir yabancı ile konuşuyordum, Sözümüz, Ba· 
yındırlık mes' elesine geldi, muhatabım dedi ki: 

- Memleketiniz cennettir, topraklarınız çok münbit ve zen
gin. Düşünüyorum da, sizde yetişen ürünlerin envaı, hayli 
yekun teşkil eder, yeni Türkiye, hayrete şayan bir derecede 
ilerlemekte, her şey inkişaf etmektedir. Ancak memleketinizde 
göze çarpan birşey varsa, o da düzensiz bayındırlık işidir. 
Büyük şehirlerinizde bu noksan, o kadar farkedilmez, lakin 
kasabalarda vaziyet bam-başkadır. 

Mesela, geniş bir cadde açılıyor, bu caddenin sağ ve so· 
lunda yapılan binalar, ekseriya bir seviyede değildir. Halbuki 
böyle bir vaziyet, hiçbir memlekette tecviz olunamaz. Herkese 
istediği gibi bina kurmağa müsaade edilemez. Aksi takdirde 
büyük masraflarla açılan geniş caddeler, bir güzellik vermekten 
uzak kalır. n 

Muhatabım çok haklı idi. Doğrusu, kendisine verecek cevap 
bulamadım. Dahildeki kasabalarımız şöyle dursun, filhakika 
büyük şehirlerimizde bile bu noksan daima göze çarpar. 

İzmir'in en geniş bulvarı olan (Gazi bulvarı) na bir göz 
gezdirirsek, vaziyeti derhal anlarız. Üç katlı bir binanın yanı 
başında, tek katlı bir mağaza!. 

Yep-yeni binalarla süslenmiş olan (Mustafa bey caddesi) nde 
de ayni hal var, burada da modern ve ço!.: zarif bir villanın 
yamacında, henüz yeni yapılmış Sakız biçimi, bahçesiz ve çok 
zevksiz: bir ev görürsünüz . 

Hiç şüphe yok ki, bu hal, hakikaten şehrin zerafetine 
halel verir. 

Yeni Türkiyemizi ecnebilere gösterecek ve beğendirecek 
olan eserler arasında bayındırlık en mühim mevkii işgal ed 
Bu sebeple bayındırlığı düşünürken, düzensizlikten son derece 
s ... knunamız lazım geldiğinde, ittifak vardır. Dersek, mübalip 
etmemiş oluruz. Kimi Onıl 
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- 10 Çeviren: Fethi Y. Er. 
- Dantoni Da:!tonl Haydi de bilmiyorum . Yalnız bildi-

a kürsüye. Dantonn vatanper- ğim birşey varsa o da baba-
p verlerdendi: mm saklı durması. Bir hrsat 
ğ - Affedersin, beni çağırı- bulursa buradan kaçacak.· işte 
b yorlar; duyuyorsun ya .. Haydi bütün bildiklerim .. 

ver elini. - Siz ne yapmak fikrinde-

b 
{i 

2 

Elimi sıktı. siniz ? 
Gür sesi ile: - Mümkün olursa onunla 
- İşte geliyorum diye hana kaçmak; aksi halde onu gön-

Z doğru koştu. derip arkasından gitmek isti-
Ben kurtardığım kadınla yorum . 

d yalnız olarak kapı önünde - Bu akşam sizi yakaladık-. 
f kalmıştım. ları zaman babanızın yanın-

- Bayan dedim; şimdi sizi dan mı geliyordunuz? 
evinize bırakmam lazım değil - Evet. 

ıc mi? Emrinize amadeyim. - Beni dinleyiniz, aziz So-
~ - Lödiö kadının kızı ol- lanji 1 

11 duğumu bilmiyor musunuz? - Sizi dinliyorum. 
O da işin alayında idi. - Bu akşam ki olan şeyı 
- "Lödiö" kadın nerede gördünüz değil mi? J 

a oturuyor? - Evet, sizin kredinizin bü-
~c 

- "Feru,, sokağı No. 24 yüklüğünü anladım . 
- Haıdi öyle ise gidelim. - Oh! benim kredim o ka· 
Birçok sokakları geçtikten dar büyük değil; buna rağmen 

n sonra "Feru,, sokağına vardık. birkaç dostum var. 

a Yolda giderken hiçbir ke· - işte bu akşam onların bi-
0 lime konuşmamıştık. rini tanımak bahtiyarlığına na-

y nlnız bütün parlaklığı ile il oldum. 
ı ortalığı aydınlatan ay ışığında - Bu zamanda oldukça sözü 
u ona bakabilmiştim; yirmi iki geçen bir kimse. 

- Onun yardımı ile baba-
yaşlarında sevimli bir şeydi. nın kaçmasını temin edebilir 
Esmer ve iri yeşil, gözlü idi; misiniz ? 

e melenkolik olmaktan ziyade - Hayır, onun yardımını sı· 
zekice görünüyordu. Dudak- zin için saklıyorum . 

a }arı alaycı, dişleri inci gibi, - Ya babam için? 
yürüyüşü de aristokratik bir - Babanız için başka bir 

~, yürüyüş idi. çare var. 
a Kapılarının önüne geldiği- - Başka bir çare var mı? 

miz zaman durduk ve bir an - Eğer babanızı kurtarır· 
n sessizce birbirimizi süzdük. sam beni hatırlar mısınız? 

Bu sükutu onun tatlı sesi - Oh! Sizi bütün haya· 
bozdu: tımca unutmam. Bu sözleri ? . 

- Söyleyin bakalım M. kadar candan söyliyordu ki. 
u Albert, niçin böyle düşünü- - Hatırlamam, sizi unut-
n marn yeter mi? yorsun uz. • 
l - Keşke buluşmasaydık - Evet 
ı - O halde, aldanmamışım: 
1 diye düşünüyordum. Şimdi 

Yüksek bir kalbe sahipsiniz. 
ayrılmak.. Babam ve benim için size 

- Sizden binlerce af di-
c teşekkür ederim. 
... lerim. Eğer sizinle tanışmamış - Solanj, ne zaman bulu-
- olsaydım. Şimdi hapiste ola- şabiliriz? 
~ caktım. Benim bir aristokrat - Ne zaman istiyorsunuz? 

olduğumu anlıyarak belki de - Yarın, ümit ediyorum ki 
e kafamı koparacaklardı. iyi haberle gelirim. 

- Demek siz bir aristok- - Çok güzel, yarın bulu· 
ratsınız. şalım. .. 

- Şüphesiz değil mil... Nerede? 
- O halde hiç olmazsa İsterseniz burada. 

3 adınızı söylemez misiniz? Burnda; yolda mı? 
- Solanj. Emin bir yer dağilmi; 
- Biliyorsunuz ki bu adı yarım saatten fazla burada 

ben size gelişi güzel vermış· durduğumuz halde hiç kimse-
tim. Bu sizin hakiki adınız cik ler geçmedi. 
değil. - Niçin sizin evde veya 

- Olsun! bu adı sevdim. bizim evde buluşmuyoruz? 
Sizi unutmamak için bu adı - Tehlikeli olur. 

(Ulusal Birlik) 15 Teşrinievvel 936 

Jngiltere'de tüyler ürpertici bir facia! Garip bir hırsızlık! ~ 

ğl kardeş er· i öldü- Çaldığı para an, a alı 
ren iki hemşire.. aşıkına gönderiyo muş _ _ ___ _.._ICll" 

Evetin ve Katerin'in delirdikten sonra 
cinayeti işledikleri anlaşıldı 

bu,Kendisine aş_ık bulamıyan vezne
dar kadının başından geçenler 
Londra mağazalarının birinde 

lngilt ere' n in 
meşhur Brodmor 
timarhanesinin de
mir parmaklıklı 
büyiik kapısı, bü
tün İngiltere' de 
artık "iki deli 

garip bir hırsızlık vak'ası ol-

1 
muştur. Hırsızlığı yapan bu 
mağazada kasadar vazifesini 
gören bir genç kızdır. Kasa· 
dar kız hergün kendisine mu· 

Belki başka bir memleket· 
te olsa mahkeme bu kadar 
safiyane bir hayali aşk ma· 
cerası nakleden zavallı kıza 
acırdı. Fakat soğuk kanlı İn· 
g il iz hakimleri bu müdafaayı 
hiç tebessüm bı le etmeden 
dinlemi~ler ve neticede ken· 
disi için b ir sevgi li bulama· 
yıııca hayali bir aşık icat 
eden ve bunun için hırsızlık 
etmeyi göze alnn İ ngi1iz kızı· 
nı tıbbı adliye göndermişler· 
dir. _ 

hemşire,, 
anılacak 

ismile 
olan 

hemşireler 1\ ı l 

açılmış ve iki 
hemşire timarha
neye - kimbilir? 
Belki de bir da
ha çıkmamak ü-
zere! • sokulmuş-

tur. Katil hemşireler Evelin ve Katerin 
Bu iki deli hemşire kimdir?. bundan bövle hayatlarını ap· 

Niçin şöhret kazandılar?. tal kardeşlerine hasredecek-
1935 senesi Temmuzunda lerine ve Corcu yalnız bırak-

Mançister cinayet mahkeme· mıyacaklarına yemın ettir-
sinde, Katerin Vais ve Evetin miştir. 
Vais isminde iki hemşire, erkek Eveti bu yemin üzerine ko-
kardeşleri Corc Vais'in kanlı casını bıralrarak, hemşiresi 
olarak muhakeme ve mahkum Katerin ve kardeşi Corcun 
edilmişlerdir. Fakat, adli tabip, yanına gelmiştir. 

Bunun üzerine bir sene sü
iki hemşirenin deli oldukları-

ren cehennemi bir hayat 
nı bildirmiş ve bu suretle ti· başlamıştır. Komşuların şaha· 
marhaneye sokulmalarına ka- detlerine göre, Corcun bit 

rar verilmiştir. timarhaneye sevki ezzemdi. 
Bu iki hemşirenin üçüncü Fakat iki hemşire, annelerine 

kız kardeşleri misteres Hib· verdikleri yemin hasebile böy-
bert halen Prestonda bulun- le bir karar verememişlerdir. 
makta ve facia hakkında şu Ve evlerinin pencere ve ka· 
malumatı vermektir: pıları kapalı olarak hakiki bir 

- Hemşirelerimden başka zından hayatı yaşamağa de· 
budala bir kardeşimiz, Corç vam etmişlerdir. 
vardır. Bu zavallı çocuk, kü- "Aptal kardeşim 30 yaşına 
çük iken hemşiresi Evelin ta· gelmişti. Annemiz öldükten 
rafından taşlar üzerine başı sonra çok hadid bir adam 
üstü düşürülmüş ve o zaman· olmuştu. Corc'un bu hali, Ka-
danberi budala olmuştur. Bu terin ile Evelin'in de daimi bir 
hadise, Evelini çok korkut- sınır buhranı içinde bulunma-
muş ve mütessir etmiş; ken· larına ve binnetice delirmele-
disi de bir müddet şuurunda rine sebep olmuştur. iki hem-
ihtilal göstermiştir!. Bundan şirem, bu cehennemi hayattan 
birkaç sene evvel de evlen- kendilerini kurtaracak hiçbir 
mek bahanesile evi terkedip çare göremiyorlardı! 
gitmiştir. 1935 Haziranın 11 nci günü 

Aptal kardeşim, annesi ve hemşireleri ve kardeşimi ziya-
diğer hemşiresi Katerin ile rete geldim, üçünü de gayri 
beraber yaşamakta idi. An- kabil tahammul bir azap ve 
neniz 1934 te öldü. Ölmez- ıztırap içinde buldum. Kendi· 
den evvel her iki kızını ölüm }erini teskine çalıştım. Fakat 
yatağının yanına davet ederek, beyhude!.. 

• Bir odaya çekildim, bir iki 
Birinci sınıf mutahassıs saat kadar uyudum; büyük bir 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı -

gürültü üzerine uyandım, koş
tum, aptal kardeşimi yüzü ko
yun yerde ve ölü olarak bul
dum. Evelin bir deli gibi, bana: 

"- Bak .. Ne yaptık!,, Dedi. 

* * * işte, kardeş faciasının tafsi-

hafaza etmek için verilen pa· 
ralardan birer parça ayırır, ce
tine c.tJrmış. Müessese uzun 
zaman hırsızlığın forkına var
mamış. Fakat nihayet birgün 
iş anlaşılmış. Anlaşılınca mah
kemeye verilmiş. 

Muhakeme esnasında hırsız
lık eden kız, kendisini nasıl 
müdafaa etse beğenirsiniz? 

- Ben bu mağazada çok 
az bir maaşla çalışıyordum. 
Babam yoktu. Annem hasta 
idi. Paraya ihtiyacımız vardı. 
Ne yapayım. 

Gibı bir söz mü söylemiş 

zannedersiniz? 
Hayır, öyle değil, bu kız 

hiç te hatıra gelmiyen bir 
mazeret uydurmuştur ve mah
kemede kendisini şöyle mü
dafaa etmiştir: 

- Bana hayatımda şimdiye 
kadar hiçbir genç aşıp olma· 
dı. Halbuki ben bir değil, 
birçok genç aşıkım bulunma· 
sını isterdim. Yıllarca bekle· 
dim, bulamadım. Bunnn üze· 

rine kendime hayali bir aşık 
intihap ettim. Bu aşıka hediye 
göndermek lazımdı. Hediyeler 
için de para.. Paraları kasa
dan bunun için aldım ve on
larla aldığım hediyeleri hayali 
aşıkıma yolladım! 

lzmir ikinci hukuk mahke· 

mesinden: 
Merkez telgraf muhabere 

memurlarından Muhlis oğlo 
Cavit Ok tarafından Basma· 
hanede Kemer caddesinde 
Eski Akhisar ote]i halen beş 
sayıh aile evinde Şerif Ali 
kızı Sabriye aleyhine açılan 
dava üzerine icra kılınan mu· 
hakeme sonunda: Tarafların 
boşanmalarına ve kaba~at 
Sabriyede olduğundan hü~um 
tarihinden itibaren yemden 
bir sene müddetle evleneme· 
mesine ve muhakeme masra· 

fının Sabriyeye yükletilmesine 

3-3-1936 tarihinde Sabriyenio 
·ı · ol· gıyabında karar ven mış 

makla H. U. M. K. nun mad· 
dei mahsusasına tevfikan ta~· 

· S brı· zim kılınan ıhbarname a 
yenin halen ikametgahının 
meçhul bulunması hasebile rk mahkeme divanhanesine ta ı 

edildiği ilan olunur. _....,,,,. 

irektör· lzmir Bayındırlık 
lüğünden: 

(1130) lira (94) kuruş keşif bedelli Memleket h~stahanesind~ 
yapılacak tamirat 15 gün miiddetle açık eksiltmıye konuldu 

· 2 90 1 .. h l akları ğundan isteklilerın 4 sayı ı yasaya gore azır ıyac k 
teminatlarile birlikte ve ehliyet vesikalarını da bulundun~a ~ 
şartile 22 ilkteşrin 936 perşembe günü saat 11 de il daınıı 
encümenine gelmeleri ilan olunur. 708 

T .N . K 
BÜYÜK 

- Kolay, evdekilerin biri-
alacağım. nı"n kartını alırım. N 55 

- Sizi tekrar göremiyece- - Bu kartın sahibini ki· o. : 1 şire, iiçüncü hemşirenin bu PIYANG o latı budur. Ve iki katil hem· Elhamra sineması arkasında 

ğim için bu adı almanıza ne· yotinlesinler mi? Telefon: 3479 :fpat~~sik~;t~::~şl:~~lı~~ını bağlı ~ 
den lüzum gördünüz? - Hakkınız var, o halde ti/. 

- Mademki bir birimizi Saloni namına bir kart alırım. ~lllflllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil~ 2 e e, e e e '" R~rı {y ı= ,...""!11_~~'~ 
tekrar göremiyeceğiz, o halde _ Çok iyi! Artık böylece - 1 '/ ~ Q 

asıl ismimi söylememe lüzum Solanj da bundan sonra be- = = !-99 999 rJtJf\~f'.AT '\',+\p~: 
yok!.. Bu size Al bert dedim. nim adım olur, _ ,. ,. • · • = ', ' 
Siz Albert adını ben de So· _ Saat kaçta? - KUL TUR LlSESJ - • ( 1 ICE/ 1)1 Al 
lan·ı adını alayım = lzmı'r'in . Ôg" retmenleri • : -A 1 · - Bugünkü karşılaştığımız 

- Pekit olsun. Fakat beni saatte olsun isterseniz, yanı = En Yatılı-Gündüzlü: Kız De~:':e~~ler - 2 : ' ~~ ~ t 50 ~' 
dinleyiniz Solanj. "On" da. - Kıymetli ve Erkek = ~ : <U ~ ~:so ,, 

- Buyrun sizi dinliyorum Peki "On,, da. = Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü _ ~ • // 4 50 
Albert. - Nasıl buluşalım? Haydar Candanlar = .. • ~ / •, // 

- Aristokrat olduğunuzu - Zor bir iş değil ya! = Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi • : (1 ~ 'I,. '50 ~~ 
itiraf etmiştiniz. Ona beş kala siz kapı önün- _ dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fazla 6 , ~ 

Anlamadınız mı? de bulunursunuz, ben de on- // ~ 
_ Sizi takip mi ediyorlar? da gelirim. - talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. • 

_ Sizden birşey saklamı- - Şu halde yarın "On.,da _ Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir ma· 

yorum; Lödiö kadının kocası değil mi aziz Solanj? _ lumat ile yetiştirmek isliyenlerin hergün sabahtan akşama 
babanın arabacası idi. - Yarın " On " da aziz = kadar Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında 

- Babanız? Albert. = 6 numarada (KÜLTÜR LiSESi) ne müracaatları. 
- Sizin için hiçbir gizli şe- Onun elini öpmek istedim. Derslere Birinciteşrinin onbeşinci günü başlanacaktır. 

yim yok. Fakat babamın sır- O ba na alnını uzattı. ~ ~ 
l:ın h:ınA .:ıil ""ail onl.:ırı hPn - Arkası var . ~llllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllUlllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllll~ 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybe~ersen ~aran he~: 
olmamı ştır. Hem yü'7lerce vatandaşınızı zengın etmış hem e 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yü~~erc 
zen~nden b ir inin de senin olmıyacağmı kim iddia edebıhr· 



.......__Sahife 3 ________________ (.:-Ulusal Birlik) 

( 
ı 1 • I F ratelli Sperco Iİfk~ie~f: T o/edin incisi 
~--..;--------------------- ~ vapur acentası Bana, güneşin doğüşile ba· Toledin incisi, katırından ROYAL NEERLANDAIS 

bşı arasındaki farkı kim anla- indi: KUMPANYASI 

N. V. 
W.F. H~ Van 

Der Zee 
labilir? Acaba Tüzani mi, - Kavalye, gene eski yük- "SATURNUS,, vapuru 11/10 
Yoksa Gütyer mi daha kuv- sek cesaretinize malik olarak dan 14/10 a kadar ROTTER- DEUTSCH LEVANTE LINIE 
vetlidir? En güzel kadının k DAM, AMSTERDAM ve HAM- "GERA" vapuru 15 ilk teş-

& Co. 
k· yaşıyaca sınız. Güzel bir Arap 

•1ın olduğunu söyliyebilir mi- BURG için yük alacaktır. 
s · kızı, size eş olacak. Elim, ınız? Ben söylir,eyim ister· "UL YSSES,, vapuru 16 teşri· 
seniz.. Bu, Toled'in incisi şövalyemin yapmış olduğu 
(Oror dö Varga) dır. 
k' Siyah Tüzani, yambaşında
k 1 mızrağını sağ eline aldı; 
. alkanını boynuna astı; ahıra 
1 • 
nıp, kırk kısrağını da ayrı, 
ayrı gözden geçirdi: 

yaraları tedavi edecektir. 
Tüzani, gözlerini güçlükle 

ona çevirebildi: 
- O .. Perl.. O kadar be· 

yazsın ki; o kadar güzelsinki .. 

nievvelde gelip yükünü tahliye· 
den sonra BURGAS, VAR
NA ve KOSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES" vapuru 21 teşri· 

nievvelden 25 teşriniev-

rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

" ATHEN " motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 

- Berja • Dedi · çok kuv· 
v:tlidir; sırtında beni (Tole
db~~ incisi) ne kadar götüre· 

Durdu, düşündü ve tekrar 
inledi: 

teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 

vele kadar ROTTERDAM, "ki' kt' yu ıyece ır. 

ılır. 

- Yalnız, ah .. Göğsümü 

delen şu mızrağın ucunu çı
kar, Perl... 

Genç kadın emniyetle ya· 
Yola çıktı; beygirini durma· 

dan koşturup Toled'e vardı, 
~katen yakininde bir ihtiyar nına :yaklaşınca; Tüzani, tek· 
ıle karşılaştı . 

1
-Beyaz sakallı ihtiyar ·dedi-

rar inliyerek: 
- Hayır, diye mırıldandı; 

onun olmıyacaksın! 

Ve .. Birden canlandı, sıçradı, 
kılıcının keskin tarefile, eski 

u mektubu Gütyer'e don Güt
Yer dö Saldana'ya götür. Eğer 
~tkekse, benimle kar~,\~şmak 
1Cin Almami · çeşmesi yanına 

1 sevgilisinin, Toled'in incisinin 
R~ sin. ( Toled 'in incisi) iki· 
mı d b yüzünü parçaladı .. z en irinin olacak. 

Prosper Merimee' den 
B. H. Akımsar 

k İh~iyar mektubu aldı; kendi 
l\endıne söylenerek Saldana 

1 <>ntuna götürdü. Kont, To· ı DoktO• r 
1
. 

ed'in incisiyle santraç oynu-

Yordu; mektubu • ve tabii dü· AJi Ag~ L 
elfoya daveti· okudu. Elini ku- il.il 
Vetie masaya vurdu, üzerindeki Çocuk Hastalıkları 1 
eşya ı mütehassısı 
ğ- yı yere yuvar adı. Mızra- ikinci Beyler Sokağı No. 68 
ını ve en iyi atını eldı. Telefon 3452 

d··Genç kadın da kalktı, onun • 1 
k Uelloya gideceğini ve kiminle oı• • •• 
arşılaşacağını anlamıştı; titri· ıvıer ve şu-

}'ordu = rekası Limited 
- Senyör Gütyer; don Güt· 

Yer d.. S ld l R f k o a ana ica ederim, vapur acen ası 
alınız, gene benimle oynayı· 

llız diye yalvardı. 
G" utyer cevap verdi: 

}' - Daha fazla santraç oynı-
~nıam, şimdi, Almami çeşme· 

Stnd k 
1• e mızra oyunu oynamam 
a~ım. 

b' 1' olcdin incisinin çocuk gi-
1 akıttığı göz yaşları, onu 

Yolundan alıkoymadı. Bir ka

valye, düelloya davet edildiği 
~anı d 
di". a~. uramazdı; bunu bil-

gı ıçın fazla ısrar etmedi; 
~antosunu giydi; katırına bi
}'ıp, o da Almami çeşmesine 
0llandı. 

d Çeşmenin suyu, ve etrafın· 
ak· · f:' kı Çımenler kıp·kırmızıydı. 

b a at bu, çimenleri kırmızıya 
y 

0
Y1Yan, suyun rengini kızıl 

kaPan kan, asla bir hristiyan 
anı değildi. 

İi ~İyah Tüzani yerde, sırt 
dstu yatıyordu. Göğsünde, 
on G" . d . utyerın mızrağı saplıy-

k1' Yavaş, yavaş bütün kanını 
}' aybediyordu. Kısrağı Berja, 
er:as1.n~ tedavi edemediği için 
d ndısıne ağlıyarak bakıyoru. 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
"LESBIA N" vapuru 9 bi-

rinci teşrine kadar LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

"MARONIAN" vapuru 19 

birinci teşrine kadar LOND
RA ve LEITH için yük ala· 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO" vapuru 7 birinci 

teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"EGYPTIAN" vapuru 15 bi
rinci teşrine kadar LIVER
POOL ve SWENSEA' dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"HERAKLEA" vapuru bi

rinci teşrin ortasında HAM
BURG BREMEN ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara· 
caktır. 

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

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Baş -'urak. Büyük Salepçioğlu hanı 
Ui • karşısında 

AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlan için yük alacaktır. AMERİKAN EXPORT LlNES 

"UL YSSES" vapuru 4 teş- NEVYORK 
rinisaniden 9 teşrinisaniye ka
dar AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 16 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
kadar AMSTERDAM, ROT -
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"VASALAND" motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DAN
ZIG, CDYNIA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

"VIKINGLAND" motörü 30 
birinciteşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, GOTE
BURG ve ISKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA
LIA LINE 

"ALHENA" vapuru 6 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE, AUSTRAL YA 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,, vapuru 20 bi-
rinci teşrinde gelip 21 birinci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR
SlL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULIA" vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR-
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEW ANT,, motörü l ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
ANVERS, (doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA için yük alacaktır. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için İkinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 

FRA TELLi SPERCO acenta· 
sına müracaat edilmesi rica 
olunur . 

Telefon: 2004/2005/2663 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
.YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

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

SEFERLER 
" EXOCHORDA " vapuru 

9 ilk teşrinde PİRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare
ket edecektir. 

"EXCALIBUR" vapuru 23 
ilk teşrinde PİRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare· 
ket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"BANADEROS,, motörü ha

len liırıanımızda olup HAV· 
RE, DIEPPE DÜNKERK 
ve NORVEÇ limanlarma yük 
alıyor. 

S. A. ROY AL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

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

15 T eşriniewel 936 _ ... , ................................... .. 
• lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
~alkapınar ku aş fabrikası 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler .için bu mamulatı tercih ediniz 

atış erleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
IKANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

, .. 1 ..... llml ..... mlall!llD ................ ~~~ 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 
' r.. .... ·- ~ -~ -.. { .. : ~ . . . •• LINZ için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR" vapuru 28 
Bci. teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve UNZ için yük ala
caktır. 

CANADİAN PACIFIC STE-

AMSHIP LTD, 
QUEBEK ve MONTREAL 

için her hafta LİVERPUL' dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere 

IZMİR'de DIEKT konşimento 
verilir. 

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

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

-Osmanh Tarihinde 
----- ~.,,,,...,,__ 

Filistin 
giliz'ler 

'ları 
. . - Ciirid Hadiseleri 
ınad ederlerse, in- •v d.k,

1
•
1
- 48 -k 

1 
• 

d ti. t d b. I I v ene ı ı er a eye perı-e 1 e ır er a maga şan bir halde dönmeğe 
c ur kalacaklardır mecbur kaldılar 

tabyaya giren serden geçtileri nihai safhasını bulamıyordu~ 

Arap'ların, greve nihayet vermeleri, ahvali değiştirmiş değil
dir, diyorlar. Yahudi muhacirlerin reddedilmeleri imkansızdır 

Kudüs 15 (Radyo)- Arapların, altı aydanberi devam ettik· kumeti, ne almış oldukları fevkalade askeri tertibatı kaldıracak 
leri greve son vermeleri , Londra siyasal çevenlerinde bir itmi· ve ne de tahkika~ yapacak olan imparatorluk hey'etini gönde-
nan husule getirmemiştir. Asıl anlaşılmak istenen nokta, Arap- recektir. 
lann ne düşündükleridir. Yahudi muhacerctinin bundan sonra Binaenaleyh, Filistin Araplarının, yalınız Arabistan Hüküm· 
kaldırılacağı zannolunuyorsa, Arapların bu noktada aldanmakta darlarının nasihatleri neticesi olarak greve nihayet vermeleri 
oldukları söyleniyor. Zira, İngiltere hükumeti, Arapların meta· vaziyeti değiştirmiş değildir. Araplar, in~d etmekte devam eder 
libatına serfru etmek ve şiddetle elde etmek istedikleri hak- lerse, lngiltere Kralı, Filistin fevkalade komiseri Artör Vaşop'a 
form tanınmasına rıza göstermek niyetinde değildir. Bu sebeple büyük salahiyetler verecek ve şimdiye kadar tat_bik olunmıyan 
şiddet ve asayişsizlik • sükunete münkalip olmazsa, İngilte .. e hü· askeri tedbirlerin alınmasını emredecektir. 

_ ____ ........... t--·---t------

Dan tzin gte tedki ı Sir Samoel Ho-
kat devam ediyor arın beyanatı 
Sosyal demokratların lideri 
yakalanmak üzere iken kaçtı 

Dantzig, 15 (Radyo) - Na- kif edilmektedirler. Demokrat· 
zilerin ihdas ettikleri vaziyetten lar partisi lide•i, yakalanmak 
sonra sosyal demokratlar bi- üzere iken harice kaçmağa 

rcr birer toplanmakta ve tev- muvaffak olmuştur. ---------. ----------
Yunan vapuru 
karaya oturdu 

-------··--··~----~--

Panagis'in kurtarılması, çok 
güç olacak gibi görünüyor 
İstanbul 15 ( Hususi ) - dar kurtarma :v.:puru gitmiş 

Yunan bandralı Panagis adlı ve büyük bir gayret sarfetme-

vapur, lbrail limanından Man· sine rağmen kendi kendini 

cistrc götürmek üzere yedi kurtaramıyan Yunan vapuru· 
bin beşyüz ton hububat ha· nun kaptanı, kurtarma ameli-
mulesile giderken, evvelki ge- ycsini Alemdara terketmiştir. 

ce Marmarada Zincirbozan Kurtarma işi çok ehemmi
mevkiinden karaya oturmuş- yetli olduğundan, kurtarma 
tur. Kaza yerine, Türk gemi şirketinin, ikinci bir vapur 
kurtaran anonim şirketinin, göndermek ~mecburiyetinde 
Çanakkale' de istasyoner Alem- kalacağı [zannolunuyor. 

--------·--·~·~·.......,,~--~~~--

Korkunç Emil Koten 
Bir kasırga ne-lspanya'da öl-

ler yaptı dürüldü 
Manil, 15 (Radyo) - Bu· 

rada vukubulan bir kasırga 
neticesinde dörtyüz sekiz kişi 
ölmüş ve altıyüz kişi de kay-

Paris, 15 (Radyo) - Meş· 
hur Fransız anarşistlerinden 

Emil Koten, hükumet cephe
sinde harbederken ihtilalciler 

bolmüştur. Ada, bir harabe tarafından öldürülmüştür. Emil 
halindedir. Halk açlık çek- Kotcn, bir vakit müteveffa 

mekte ve pek feci bir vaziyet 

içinde bulunmaktadır. 

Pamuk tetkiki 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Almanya pamuk ithalat kon

trol dairesi reisi Paps, dün 

İzmir' deki mensucat fabrika

larını gezmiştir. Öğle üzeri 

borsada bir toplantı olmuştur. 
Pamuk ihracatçılarıuın iştirak 

ettikleri bu toplantıda ihra· 
catçılarımızın pamuk satışları 
hakkındaki dilekleri üzerinde 
görüşmeler yapılmıştır. M. 
Paps bugün Nazilli'ye gide
cektir. 

Klemanso aleyhine 
yapmak istemişti. 

suikasd 

---··~---

Macar kabi-
• 

nesı 
Gömböşün siyasetin

den ayrılmıyacak 
Budnpeşte, 15 (Radyo) -

Macar başbakanı M. Darani, 
bugün lt.;dya'nın bura elçisini 
kabul etmiş ve uzun müddet 
görüşmüştür. 

Yeni Macar kabinesi, mü
teveffa Gömböşün politikasını 
takip edeceğini, resmi bir 
tebliğle ilan eylemiştir. 

---------------A vrupada hüküm süren va-
ziyet çok vahimdir 

Londra, 15 (Radyo) - De· süren çok vahim vaziyet do· 
niz bakanı Sir Samuel Hoar, layısilc İngiltere'nin mutlak 
dün (Erinburg) ta bir söylev surette silahlanması lazım oldu-
vermiş ve Avrupa' da hüküm ğunu beyan eylemiştir. ________ ,_.. ........ ~-------

Gizli 
Anlaşma ya

pacaklar 
Paris, 15 ( Radyo ) - Po

lonya hariciye nazırı kolonel 
(Bek) bugün buraya gelmiştir. 
Bu seyahatın, Fransa ile Po
lonya arasında mutasavver gizli 
itilafla alakadar olduğu söy
leniyor. ---·--·----Grevler 
Fransa'da artıyor 
Paris, 15 (Radyo)- Sen, Dru

en ve Sengenten havalisindeki 
kayıkçılarla mavunacıların ilan 
etmiş oldukları grev, bugün 
daha geniş bir mahiyet almış 
ve nakliyat tamamen durmuş
tur. Patronlarla müstahdemler 
arasında bir temas başlamak 
üzeredir. 

' Pariste şekercilerle pastacıla· 
rın grevi de şiddetle devam 
ediyor. 

••• 
ltalya'da 

Faşizm rejiminin 
yıldönümü 

Roma 15 (Radyo) - Fa
şist idare heyeti, bugün top· 
lanacak ve bu ayın 28 inde 
on beşinci yılını idrak eden 
faşizm rejiminin yıldönümün
de yapılacak olan şenliklerin 
programını tanzimine başlıya
caktır. ---...·-·---
StoyadinoviÇ 
Ankara'ya gelecek 

Belgrad 15 (Radyo)- Yugos
lavya başbakanı doktor Stoya
dinoviç, Türkiye Cumhuriyet 
bayramında bulunmak üzere 
bu ayın 27 inci günü buradan 
Ankara'ya hareket edecektir. 
Doktor Stoyadinoviç, bu mü
nasebetle Türkiye ricalilc va
ziyeti umumiye hakkında mü
zakeratta bulunacalchr. 

Yaş üzüm ve 
kavun ihracı 
Evvelce İstanbul boğazında 

feribot işletmek için teşebbüs
de bulunan bir İngiliz şirketi, 
yaşmeyvalarımızın dış memle
ketlere ihracı için firigorifik 
tesisatı havi vapurlar tahsis 
ederek bu işi yapmak için 
tetkiklerde bulunmaktadır. 

Haberin İzmir' e akseden 
şekline göre bu şirket, yaş 
meyva ihracatının münhasran 
kendi tahsis edeceği soğuk 
hava depolarını havi vapur· 
larla yapılmasını istemektedir. 

lzmir' deki alakadarlann mü
talealarına göre ise, bu işi bir 
şirkete vermek bazı noktalar
dan doğru değildir. Şirketin, 
tatbik edeceği tarifenin yük· 
sek olması ihtimali bulunduğu 
için bazı ihracatçılar bu işin 
devlet vesaitile yapılmasını 
muvafık görüyorlar. Zaten de
nizyolları işletme idaresinin 
Avrupa'daki tezgahlara sipariş 
ettiği vapurların bazılarında 
soğuk hava depolan yaptırıl
ması içinlde mukaveleye şart· 
lar konmuştur ve soğuk hava 
deposu tesisatı yaptırmak o 

kadar pahalı bir iş sayılma· 

maktadır. 2 • 5 bin lira ile 
her vapurda bu tesisatı vü
cud{l getirmek mümkün gö· 
rülmektedir. 

Bu sene yaş üzüm ve mey· 
valarımızın dış memleketlere 
ihracı için mevsim başlangı· 
cında soğuk hava depoları 
bulunan vapurların kiralanma
sına teşebbüs edildiği4 vakit, 
bu vapurların :Yunan ve Bul· 
gar firmaları tarafından tama
men kiralanmış oldukları gö
rülmüştü. Yunanistan ve Bul
garistan' dan her sene Avrupa 
piyasalarına yapıldığı gibi 
önümüzdeki mahsul mevsimin
de memleketimizden de dış 
memleketlere mühim miktarda 
yaş üzüm ve diğer yaş mey· 

karşıdan kolayca nişanlıyarak Düşman yan ateşlerile toprıı 
tüfek ateşi ile öldürmeğe mu- sürme hareketini çok güçler 
vaff ak oldular. Bu küçük te· tiriyordu ve mütemadiyen ıa· 
şebbüs, bu suretle fazla zayi- yiat verdiriyordu. 
atla ve muvaff akıyetsizlikle ni- Bunun üzerine toprak dolıı 
hayetlendirdi . çuvallar, sepetlerle siperler 

Venedik'liler bu mevzıı yaparak top sürmeğe ve to~ 
muvaff akıyetsizlikten cesaret lan muhafazaya karar verı 

aldı lar ve kaleden bir huruç di, toplardan kale yoll~~~ 
hareketi yaptılar; az evvel kadar siper yapılması huyu-
verdikleri zarardan kaleye zayiatla tamamlandı. Bu su· 
darına-dağın olarak dönmek retle hendeğlerde nisbeteP 
mecburiyetinde kaldılar. serbest hareket imkanı elde 

Serdar Yusuf paşa, muhasa· edildi. Düşman efradının ar· 
ranın bir an evvel neticesini tık hendeke, çıkması imkiP' 
ve Hanya'nın zaptedilmesini sız bir hale gelmişti. OsınaP' 
istiyordu. Çünkü kış yaklaş· lı ordusu,Hanya'nın kale dip' 
mış.. Ayatodori limanı; kış lerine kadar hakim buhırıu· 
için büyük bir donanmaya yordu! 
sığınacak bir yer teşkil ede- Kale bedenlerine kadar var 
mezdi. Donanmanın kış ve mak, o zaman muhasara harp' 
fırtına hasebile hasara uğra- lerinde muvaffakiyetin yarısın• 
ması, muhasaranın uzaması, elde etmek demekti. Fakat 
netice itibarile bir felaket ve Hanya kalesi için vaziyet hiçt~ 
muvaffakıyetsizlik doğurabi- böyle değildi. Çünkü kale ço 
lirdi. Fakat kalenin zaptı için sağlam olarak yapılmıştı. f.o 
en evvel akla gelen hendek· usta dıvarcılar, en kuvvetli çe~ 
lerin doldurulması ve kale lik aletlerle bir günde ancB 

bedenlerine varılması ciheti bir taş sökebiliyorlardı. 
idi. ( Arkası fJar) __.,,.,,. 

Yusuf paşa vesair kuman-
danlar hendeği yakından tet- Bir fabrika 
kik ettiler; bu hendeğin dol- d 
durulması pek güç olacak ve yan 1 
çok zaman ihtiyaç gösterecek Paris, 15 (Radyo) - Blo~ 
idi. Bunu derin bir yeisle an- Sürmer' deki radyo ve teJsıı 
lıyan ordu kumandanlan, hen· levazımı fabrikası yangın rıt' 
değin, Venedik'lilerin kullan· ticesinde ·yanmıştır. 
dıklari üstleri kapalı yolların --- -•+----
zaptı suretile işgali lüzumuna Tüccarlar 
karar verdiler. 

o gece Hasan Paşa ve Dikkatle okusun/af 
ıktı• Murad ağa kumandasında bir Ankara, 14 (A.A) -

hücum tertip edildi. Şiddetli sad Vekaleti Türkofisi şube· 
bir harpten sonra ve oldukça lerine aşağıdaki tebliği gofl' 
büyük zayiatla Venedik'lilerin dermiştir: 
hendeklerdeki tabiyelere ka- 1 - Düşük paralarla y•· 
dar gelen gizli ve mestur pılmış ve henüz sevkediJmepıİŞ 
yolları zapt ve işgal edildi. ı le

mallara ait salış mukave e 
Venedik'lilerin de bu müsa- ·ıı 

rinin tetkik edilebilmesi iç• demelerde zayiatı çok idi. 
Venedik kuvvetleri Türk'leri 
hendeklerden sürmek sürmek 
için birçok defalar ve şiddetli 
teşebbüslerde bulundularsa da 
muvaffak olamadılar. 

Bu sırada, muhasaranın 

yirmi beşinci - yirmi altıncı 

günü lstanbuldan murassah 
kabzeli kıyme.tli bir kılıç ile 
iki kıymetli kürk vesir vüze
raya ve ümerayada rütbelere 
ve mevkileıine göre hediyeler 
gelmiştişti. 

Ümera ve erkanın hediye
leri hendek içinde ve Yusuf 
paşa tarafından verildi. Bu 
merasim münasebetile de se· 
lamlık topları atıldı. 

Bu muvaffakıyet üzerine 
düşmanın toprak altında la
ğım kazmasının önüne geçil
miş oldu. Bu emniyetin elde 
edilmesi çok mühim idi. Ser
dar, gene toprak sürme anıe· 
fiyatına devam emrini verdi. 
Fakat bu hareket bir türlü 

valarla bilhassa kavun ihra· 
catı yapılacaktır. 

Bu sene lngiltere'ye yeni 
şekilde ambalajlar içinde gön
derilmiş olan kavunların bo
zu! madı klan görülm~ fC bun· 
lar satılmıştır. 

işbu ihbar tarihinden itibarell 

beş gün zarfında Tiirkofis 
şubelerine asillarile berabe~ 
kopyalarının Türkofis şubeS1 

JWIJ' bulunmiyan yerlerde dozs· . 
'ktı' dan doğruya Ankarada ı 

sat vekaletine mezkur muk•' 
velelerin kopyalarının görıdt' 
rilmesi lazımdır. r' 

2 - Bu tarihten sofk· 
gönderilecek mukaveleler~ 
tısed Vekaletince yapıla 
tetkike esas teşkil edeıniYe-
cektir. ·ıe 
3 - Mukavelelerin asıllerı 

kopyaları karşılaştırıldıkt; 
sonra asılleri tüccara iade e·..ıı 

"pllY lecek, kopyaları vekalet• 
gönderilecektir:. --······---Bulgar ., 
Kralının kupasını b~ 
Romanyalı kazatl., 

Atina 14 (A.A) - Buli , .. 
kralı tarafından verilen kuf.., 
nın kazanılması için ~ap•uır 
müsabakaların neticelen ş 
lardır. 

11 
Birinci Romanyalı Stroi~O; 

ikinci Yunanlı Malçi Mı)' 
nistir. 


