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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: izmir İkinci Beyler sokağı 
Abone şartlan: Seneliği 700, altı tı}lı~ı 400 kuruş 

Resmi ilanlar için: .l\laarif cemiyeti illlnat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

l:iususi ilanlar: idarehariede kararlaştırılır 
_!3asıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası ., -
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Istanbul 
Borsasında dün mühim 

bir toplantı yapılmış ve 

-. Yıl : 3 - No : 815 --------------------------~-------Telefon: 2776 

frank meselesi konuşul. 
muştur. 

- Cuma - 2 Teşrinievvel 1936 

isken derun Hıristiyanları Da 
Fiati (100) Para 

idaremizi istiyor la 
- -- ~~------~'-'-~~----~~-~~..:..::::===-========~~~~~=~~~~~~=====~~~-===================:-1 

Sil&hlannıa yarışı 8~~~~~:t;a __ '\!inada bir '.·~·mi-
s 1 h 1 k ıh bitini öldür- t• ki , i a sız 1 ,su ahizmetten müşler __ ıng ya~a_c_a arl, 

Zl·yade harbı tacı·ı ede" r ga~~l~~:r
2

d~~::yo~tm-ekt~~~~ M~tinge Yüzelli~bin kişiiştirA 
Dün, Bir lngiliz zabiti evinde edecek, Metaksası dinliyece 
ölü olarak bulunmuştur. Bu 

D -------· - • zabitin, ihtilalci Araplar tara· 
e_niz bakanı Sir Samoel Hoar, lngiiterenin fından öldürüldüğü tesbit 

d • h k } • • • d• edilmiştir. eDIZ Ve ava UVVet eri IÇID ne ıyor Kudüs 2 (Radyo) - Hay-

di hissetmiştir. Biz, ancak fadan Kudüs'e gelen yol üze-
biitün devletlerin muvafakat ve rinde Araplar, bir lngiliz nak-
iştirakilc bu siyasayı durdura· liye ,koluna bombalarla hü-
biliriz. Aksi takdirde progra· cum etmişlerse de bu hücum 
mımızı noktası noktasına tat- nakliye koluna bir zarar ver-
bik etmek zarureti vardır. Zira memiştir. 
silahlanma siyasasını ihmal et- Hayfa civarında bir hüku-
mek, bizi, sulhtan ziyade har· met fabrikasında çalışan bir 
be sürükliycbilir. Ermeni, Araplar tarafından 
İngiltere, en son sistem tay- tü_f_e_k_d_ı_·p_c_iğ_i.le•ö•I-d_ü_ru_·ı_m_ü_şt_ü_r. 

yareler imal etmekte kusur L 81 
göstermiyor. lngiliz gençleri eon um \ 
tayyareci olmak heves ve ar- Cenevre'ye ha• Bugil~ mitinge sahne olacak Atina şehrinden bir göribtill 
zusunu hergün biraz daha his , Atına, 2 (Radyo) - Meş· tün şimendiferler, otobüsler ve 

ediyorlar . reket etti rutiyet meydanında yarın kamyonlar meccanen taluis 
Hava kuvvetlerimizi en mü- (b ·· ) kd d"l k 1 · 

Paris, 2 (Radyo ) - Baş- ugun a e 1 ece 0 an mı- edilmiştir. Bu vesait, akşam 
kemmel bir haleJ koyacağız. · ·· ıı· b" k · · k 

bakan M. Leon Blum, Cenev- ı tınge, yuz e 1 ın işı ıştira saat beşten yedı"ye kadar aha· Sir Samoel Hoar, bundan 
lngiliz donanmasından bir kaç gemi sonra lngiltere'nin deniz prog- re'ye müteveccihen saat 23 te edecektir. Miting esnasında liyi taşıyacaktır. 

.1Londra, 2 (Radyo) - İn- "ket ettiği kanaatini vermesı, · h · d · buradan hareket etmiştir. Ce- söylev verecek olan başbakan A · 
2 

(R d ) D 
ti Kra1 ~. mı ıza etmış ve emıştir r.evre mah~fjJj· Lenn Ft!"JTI 'ıın ••. , •. , ..... ~.ı~~ -·-· ... ~ y~=-- 00~~n°!a tere deniz balcanı Sir Sn boynoı ... aı"'ı t.. ... •lı'•ı ... ı.ı..ı ..... a ~"- rangın sta ı ızasyonu a1<kın 
Ilı - üzere Yunanistan' ın her tara-IJel Hoar, (Margad) da topla- bebiyet vermiştir. - 1936 programımıza göre da vereceği beyanatı çok olan Kral fırtınalar yüzünden 
~arı muhafazakarlar kongre- lngiltere senelerdenberi de- bu sene 7 kruvazör, 18 des· ehemmiyetli telakki ediyorlar. fından binlerce ahali gelmiştir. Faliron limanına çıkamıyarak 
•ırıde mühim bir söylev vere· vam etmekte olan silah· troyer, 10 tahtelbahir ve mü- Bu beyanat, ayni zamanda Meşrutiyet meydanı dar "Türk limanı,, na çıkmıştır. 
tek demiştir ki: !anma siyasasına ehemmiyet ferrik bazı harp gemileri yap- kleringleri de alakadar ede· geleceğinden, halkın, (ft :nalya) Kral karaya ayak basarken 

- lngiltere'nin, son hadi- vermek mecburiyetini şım- ( Devamı4 üncü sahifede) cektir. ile (Ototos) bulvarlarında ve top atılmak suretile selamlan· 

·~~erde zaafa düşmüş gibi --------••._..._.. ... ..._... ••--------- meydana yakın olan münakalat mıştır. Başbakan general Me· 

~ek alakasızlıkla hare· 1 1• h tı• laA ıı• nezareti bahçesinde bulunma- taksas, manevraların bu sefer 

Dr. Şaht span ya ··~:,:1s:ı::g:~!:~:~~i:: bü· ~: :~,:::~:.tli olduğunu be-. 

};'tank mes' ele- ( \ ' M d d i h • k d " ( l.J lusal Birlik) e G6re 1 
" hakkındaki a ri ~.şe rı a ın.ve ço "" .1 
fikrini söyledi ı. Antakya ve lskenderun Türk-

B Doktor Şaht 
llıarıerJin, 2 ( Radyo ) - Al
Ş,h{,a finans bakanı doktor 
ılitıd •n, finans komitesi nez
)''rı e Verdiği izahat, Alman-
. ırı F f , 1 •ıııd ' ransız rangı mes e e-
t~ste ne fikirde bulunduğunu 
~jrrniştir. 

~ıl\, ban matbuat1, Almanya
~~811 azı şartlar dahilinde bu 
)~ 'i.~ta Fransa ile müzakere
>~1~:İ§tneğe amade olduğunu 

1\ I', 
... _I" 

dta ıs, 2 ( Radyo ) - Lon-
\k~azeteleri, doktor Şaht'ın 
~ \l beyanatından bahisle 

iılakaleler yazmaktadırlar. 
eteler Şaht'ın lnıiltere 

C Uklardan tahliye,ediliyor ~~: ~!= ;!~y~~~~fk?n!~!.I~~.~=1 
hadise, hiç şüphesiz, Antakya ve lskenderun mes'elesidir. 

ihtilalciler, Madrid şehrini dört yandan muha
sara ettiler. Kanlı muharebeler bekleniyor 

Madrid 2 ( Radyo ) - f s
panya hükumeti, hazinesini 
Valeniçya ile Karnajoni'ye 
nakletmiştir. 

ihtila lciler, Endaroa lima
nını zaptetmişlerdir. Hükfıır.e~ 
kuvvetleri, bu limanda külli
yetli miktarda silah ve mii
himmat terkeylemişlerdir. 

Paris, 2 (Radyo) - İhlilal-
ciler tarafından (Satander) 

limanında kapatılmış olan hü

kumet donanması, erzaksız ve 
levazımsız kaldığından dolayı 

teslim olmak üzeredir. 

Fransa hükumeti, yıllarca ahden muhtariyetle idare edil
mesi lazım gelen bu yerlerin hakkım vermedikten başka, Su
riye ile yaptığı anlaşmada bu hakkı, musaddak olarak dev-

retmek gibi, kendisine düşen ve dostluğumuzun icap ettirdiği 
bir vazifeyi yapmamıştır. Mandater bir devlet olarak Suriye· 
den ayrılırken, buraya aid mevcud taahhütlerin de yerine ge· 
tirilmesi lazımdı .. 

Fransa, bunu neden yapmadı, bunu bilmiyoruz. 
Ancak şu varkı, biz muhatap olarak şu veya bu milleti, şu 

veya bu teşekkülü düşünmedik: 
Türk olan Antakya ve lskcnderun'un esasen muahedelerle 

verilmiş ve hakiki vaziyeti bakımından teyidi lazım gelen hak
larını istedik. 

300 bin Türkiin barındığı bir toprakta, Türk bayrağından 
başka bir bayrak. 

Madrid, 2 (Radyo) - is
panya hükumeti, şehri kadın 
ve çocuklardan tahliye etmeğe 
başlamıştır. Vaziyet çok na
ziktir. Şehrin müdafaası için 
herkes silahlanmıştır. 

lonya ile Madrid'de 19 ya

şından 40 yaşına kadar olan· 

lar silah altına davet edil-

Türk'ten başka bir hakim bulunmasına imkan yoktur. Bizim 
davamız buradadır. Ermeni, Çerkes ve Fellahların bayrağımıza 
ve kardeşlerimize vukubulan • küstahca taarruzları, oradaki 
kardeşlerimizin galeyanını tevlid etmiştir. Hududun berisinde 
Türk yurdundaki fikir galeyanı ise, bu serserileri düşündüre· 

fede bulunan Trupya kasabası cek kadar fazladır. 

Rabat, 2 (Radyo) - Kata-

ve Amerika'ya karşı zımni 
bir hücumde bulunduğu kana· 
atini ileri sürmektedirler. 

mişlerdir. 
Madrid, 2 (Radyo) - Eski 

nazırlardan Ceradelidyo kur
şuna dizilmiştir. 

Paris, 2 ( Radyo ) - Odi
yerodan 30 kilometre mesa· 

ihtilalcilerin eline geçmiştir. 

ispanya silah ve mühimmat 
fabrikalarının çoğu bu kasa
bada bulunmaktadır . 

Paris 2 (Radyo)- ispanya 
ihtilalcileri, Madrit şehrini dört 
yandan muhasara etmişlerdir. 

( Dnamı 4 iincii salıifede) 

Osmanlılık bir masal olmuştur. Şimdi, s\izünü yerine getir· 
mek kudreti taşıyan bir şefin idaresinde, yakın şarkın en bü
yük ve kuvvetli bir devleti vardır ki, ona Türkiye diyorlar. 

Bu, Suriyedeki Çerkes'in, Fellahın ve Ermeni'nin kulaiında 
ağır taşlı bir küpe gibi sallanmalıdır. 

Antakya'yı, lskenderun'u esir olarak bırakmıyacağız. Bugün 
değilse yarın, yarın değilse öbür gün, fakat muhakkak karder 
lt>rimizi kurtaracağız • 
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Habeşistan delegasyonunun assamblede kalmasını Lit
vinof'un planı temin etmiş. Fransız gazeteleri 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

21 - Bu kanun hükmüne 
re C. Müddeiumumisi tara· 
dan sevkedilir edilmez mah
me diğer işlere tercihan 
aznunun duruşmasına başlı· 
cağından zabıta mahkemeyi 
!klememek için şahidlerin 
ıktinde mahkemede hazır 
Jlundurulmalarını temin ede· 
:k tedbirleri de alır. 

müddeiumumisinin ışı umumi 
usule göre tatbik edileceğine 
dairdir. C. müddeiumumileri 
bu kanunun şümulüne giren 
suçları bu kanunun tatbikine 
müsait şerait mevcut oldukça 
umumi usule bırakmazlar. Bu 
salahiyetlerini yalınız adi usul· 
lerle tahkiklerine zaruret mev
cut olduğu ve hazırlanmadan 
mahkemeye tevdi edildikleri 
takdirde muhakemenin devamlı 
taliklerc uğraması yüzünden 
bu kanunun gaye'si olan sür' -
atten esasen uzaklaşılmış ola
cağını iyice takdir ettikleri iş
lerde istimal etmelidirler. 

Rusya bize ihanet ediyor diyorlar 
Habeşistan'ın Milletler ce· ı vinof bir kere daha bize iha· manya'nın askerine saldırt· 

miyeti assamblesine sokulması net ettiler. Moskova'nın iste- maktır. 
kararının pek devamlı olamı· diği Fransa'nın askerini Al- (Devamı 4 üncü sahifede) 
yacağına dair yazılar yazan Alaşehir icra dairesinden: ne 150 lira kiymet biçilmiştir. 
İngiliz gazetelerinden bilhassa Alacaklı: Bahadırda mukim yunus oğlu mehmede aid olan 
"Daily Mail,, bu defa Habe· Kozlucalı Hamid oğlu Meh· 97 hissede itibarile 34 hissesi· 
şistan'ın Milletler cemiyetinde med ve anası Raziye. ne 53 lira beş kuruş kıymet 
kalmasında en [çok Sovyet Borçlu: Alaşehirin Kozluca biçilerek açık artırma surctile 
Rusya'nın amil olduğunu ya- köyünden Yunus oğlu Meh· satılığa çıkarılmıştır . bu ınal-22 - Şahidlerin evvelce 

endilerine tebligat yapılmak
zm zorla mahkemeye getire
ilm esi adi usulde bile mev· 
uflu müstacel işlerde kabul 
dilmiş bir esas olduğundan 
u esas kısa ve seri bir sis· 
~m kabul eden bu kanunda 
abıta tarafından çok itina ve 
ıassasiyetle tatbik edilme

idir. 

73rak şunları diyor: med. lar 24/9/936 tarihinden itibc.· 
"Bugün Jherkes pekala an- Borç miktarı: 60 lira ve ay- ren satılığa çık~rılmıştır. Bi-

lıyor ki ~Moskova, ltalya'nın rıca müterakim nafaka. rinci artırma müddeti 30 gün· 
Madrid' deki Kızıl hükumete Satılacak mal: dür. şartname 24/9/936 tari· 
karşı tesir icra etmesine mani 1 - Borçlunun Temmuz hinden itibaren daire divan· 
olmak ve bu suretle Avrupa 936 tarih ve 10 no. lu tapu hanesine ve icabeden yerlere 

asılmış olup bir nüshası da 
dosyasına konulmuş olup her 

kes için açıktır. 

27 - Meşhud suçlar ma· 
hiyetleri itibarile ayrıca tahki
kat yapılmasını icap etmiyecek 
surette olgun ve delilleri ha· 

nın faşist devletleri ile faşist senedine merhut Al~şehirin 
aleyhtarı devletlerin arasını Kozluca köyünde Memeli mev· 
açmak istiyor. kiinde ~erkan: Etem tarlası 

Sovyet Hariciye komiserinin gar ben: Ekiz kızı Fadime 

:. Müddeiumumisi-
Habeşistan'ı alıkoymak husu- şimalcn: Avcı oğlu Nuri ce· 

nı·n vazı·fesı· S nci maddesinin verdiği sa- d k' lA d k.k d nuben: Yol i!e mahdut 4626 
lahiyeti C. Müddeiumumileri sun ı P anı son a 

1 
a a 

23 - C. Müddeı"umumı"s"ı birçok küçlik devletlerin va- metre murabbaı tarlası şimal 
pek istisnai hallerde kullanı· h d l fık 

<endisine teslim edilen suçluyu ziyetlerinin değişmesi dolayı· ve cenup u ut arı muva ' 

rizdir. Bu itibarla kanunun 

.ı k lacak ve nihayet bu müddet .1 ff k ld şarkan Yunus kızı Fadime 
;ıera ap sorguya çekerek aynı·•., · d hk k sı e muva a o u.,, ıçin e işi ma emeye sev c· b E · ı hd 

g
ün iddianame ile mahkemeye Daily Mail gazetesine göre gar en: tem 

1 

e ma uttur. 
debilecek olgun bir hale ge· I · d 40 " k b' 

sevkeder. Suçlunun, C. müd· Litvinof, ispanya' daki kızıl çın e agaç estane ır 
tirmek için bütün gayretlerini k t f"d b" "k b" 

deiumumisi tarafından mahke· aleyhtarı hareketin Akdenizin es ane 
1 anı ır crı ır 

sarfedeceklerdir. Kanunun is· d ı· l b f d b . .. k d l garbında da tesir göstermeğe e ı e ma ir ceviz i anı eş 
meye aynı gun sev e i mesi tihdaf ettiği gaye meşhud suç bu kanunun vazettigı~ · usulu"n başladığı zaman hasıl olabile· ceviz ağacı vardır ve heyeti 

faillerinin suçu işledikleri gün · · 60 l" k en esaslı kaidesidir. cek beynelmilel karışıklığı mev umumıyesıne ıra ıymet 
mahkemeye gönderilerek o b' ·ı k k rt ·1 24 - Bu kanuna göre gu··n· zuu bahsederek küçük devlet- ıçı ere açı a ırma suretı e 
gün mutlaka tecziye edilme· t l ğ k 1 

den maksad suçlunuu yaka· 1 . 'k ff k sa ı ı a çı arı mıştır. leridir. Müddeiumumiye veril· en ı naa muva a olmuş. 2 - Borçlunun Temmuz 

landığı zamandan itibaren ge· mi~ olan bir günlük salahiyet Ayni gazete, bu hadise etra· 936 tarih ve 11 no. lu tapu 

çecek olan 24 saattı"r. k h ll d k ll fında F Al anca zaruri a er e u anı- ransız ve man gaze· senedine bağlı Alaşehirin Koz· 

Birinci artırma gün mahal 

ve saatı: 

Alaşehir icra dairesi önünde 
3/ 11/936 tarihinde Salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar 
olan müddet içinde aç1k ar· 
tırma suretile yapılacaktır. Mu· 
ayyen günde üç kerre nida et· 
tirildikten sonra gayrimenkul
ler en çok artıranın üzerinde 
bırakılır. Şu kadar ki sürülen 
bedel takdir edilen kıymetin 
% 7 5 ini bulması şarttır. Bul
madığı takdirde ikinci artır· 

maya bırakılır. 
lkinci artırma gün mahal 

ve saatı: 

"HERMES,, vapuru 30 ey
lülde gelip 5 birinci teşrine 
kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 2 birinci 
teşrinde gelip yükünü tahliye· 
den sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KOSTENCE ıçın 
yük alacaktır. 

"SA TURNUS" vapuru 11 
birinci teşrinden 14 birinci teş
rine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM , AMSTERDAM , 
ve HAMBURG için yük ala-

caktır. 
"CERES" vapuru 21 birinci 

teşrinde gelip 25 birinci teş· 
rine kadar ANVERS, ROT -
TERDAM , AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 

yük a1acaktır. 
SVENSKA ORIENT UNlEN 

"HEMLAND,, motörü 29, 
eylüle beklenmekte olup ROT· 
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DANT
ZIG, GDYNIA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

"VASALAND,, motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE.
MEN, COPENHAGE, GO· 
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

25 - Zaruri sebepler do· lacak istisnai bir müsaadedir. telerinden parçalar nakletmek- luca köyünde Memeli mev-

W'~fülf elr6'Cynan"ed?1.ı İİnrkii "1 .. ..t. n ...... \~\..: ..... ;" ............ ; nlmt"P.f. • tcdir : k'. d k Et t l . . . . ılen aıaeye yerlerde istismali tecviz edi . · Le JOUruaı gazetesı : 111'\C e şar an: · em ar ası ıkı ıstısna kabul etmiştir. C garben: Uere şimalen: Koca J . 

19 11 <»~ •··'"'·"· <"''"mba 
Birinci istisna kanunun be- memelidir. • enevre komedisi, Sovyet· Hüseyin cenuben: Yol ile mahdut günü saat 14 ten 16 ya kadar 

28 - C. Müddeiumumisi ler hesabına büyük bir zafer b ' l ··dd t · · d k şinci maddesinde yazılıdır. C. ır hektar 51 metre murabbaı 0 

an mu e ıçın e açı ar· 

Alaşehir icra dairesi önün· "ALBA JULIA., vapuru 25 
eylülde gelip MALTA, MAR· 
SiL YA ve CEZAIR için yük 

alacaktır. 
"SUÇEAVA" vapuru 20 bi· 

rinci teşrinde gelip 21 birinci 
teşrinde PIRE, MALTA, MAR· 
SiL YA ve CEZAİR için yük 

kanunun 5 nci maddesinde ve garbi Avrupa devletleri t l h d d h k d tırma surctile yapılacaktır. Mu-
müddeiumumisi suçun bu ka· h b d ar ası u u u azırası ay a yazılı sebeplerle suçluyu sor- esa ına a bir mağlubiyettir. uygun olmakla derununda 22 ayyen günde üç kerre nida 

nunun şümulüne girip girme· guya çektikten sonra işi ince· Ayni zaman ~içinde İtalyayı kestane 12 ceviz ve bir yemiş ettirildikten ~oııra gayri men-
diğini veya ilmme dôvası aç- !emeğe lüzum görürse gerek beynelmilel sahadan atmak, ve bir deli elma olup bu kuller en çok artıran üzerinde 
mak icap edip etmediğini ta- zabıtanın zabıt varakasında Romaya muhalefet hususunda tarlaya ağaçlarile birlikte 60 bırakılır. Yalnız sürülen bede· 
xin için işin incelenmesine lü· tesbit ettiği, gerek suçlunun Londranın müzaheretini elde lira kıymet takdir edilerek lin biçilen kıymetin % 75 ini 
zum görürse bu bakımlardan sorgusu sırasında müdafaasını etmek ve Milletler cemiyeti- açık artırma suretile satılığa bulması şarttır. Bulmadığı tak· 

erte~i. güne kadar tahkikat ya· teyiden bildirildiği şahidleri nin şampiyonu yerine geçmek çıkarılmıştır. dirde üzerinde bırakılma yapı-
pabılır. Bu tahkikat neticesine zabıtaya verdiği şifahi veya Sovyet Rusya için ne mükem· 3 - Borçlunun temmuz936 lamaz ve satış geri bıra· 
göre, suçluyu bu kanun hükmü yazılı emirle nezdine celbeder. mel bir kozdur.. tarih ve 12 no.lu tapu sene· kılır ve borç beş sene müd· 
dairesinde iddianame ile mah· C. Müddeiumumisinin bu emri Le Jour gazetesi daha şid- dinde bağlı alaşehirin kozluca detle ve 2280 no. lı kanun 
kemeye gönderebileceği gibi şahidlerle ehlihibreyi mahke· detli yazmış. Diyor ki: köıünde köy civarı mevkiinde mucibince takside bağlanır 
suçun bu kanunun şümulü ha- mede hazır bulundurmak için "Stalin ve onun ajanı Lit- şarkan çay garben yol ve ve alacaklı üzerinde kanuni 
ricinde olduğunu görürse işi verdiği emir gibi zabıtaya ça· mustafa oğlu İbrahim şimalen ipotek olur. 
bittabi ôdi ve umumi usule ğırılanlar hakkında icabında yunus oğlu mustala cenuben Delliıliye resmi ve tapu 

alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA 

"SARMACJA .. motörü Z 
birinci teşrinde doğru AN· 
VERS, DANTZIG ve GDYNIA 
limanları için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlcrile 

göre takip eder. Amme diı- zor kullanmak salôhiyetini Birinci sınıf mutahassıs yol ile mahdut ve içinde 
28 harçları alana aittir. Vergi 

D 
nar bir elma iki yemiş bir 

vasını açmağa iüzum görmediği verır. r. Demir Ali ceviz olup hududu hazırası borcu borçluya aittir. Gayri 
takdirde de. ifasına mahal ol- ( Ar kası var J kayda uygun olup iş bu 8771 menkullerde üzerinde bırakı ima 

madığma karar verir. Kı· ral ık Ev Kamçıoğlu metre bahçenin 96 hisse iti- kararı verildikten sonra alıcı 
26 - ikinci müstesna hal Cilt ve Tenasül hastalıklar barile 34 hissesi borçlu yunus derhal istenildiği zaman satış 

navlonlardaki değişikliklerdefl 
acente mesuliyet kabul etmeı· 
Dah~ fazla tafsil at alma; 
için ikinci Kordonda Tahm' 

ve Tahlive binası arkasında 
FRATELLI SPERCO acente!' 

sına müracaat edilmesi rictl 

olunur. S 
Telefon: 20041200512~ 

kanunun 4 üncü maddesinin Köprü tramvay durak ye· "l h d 'd 1 tutarını vermeğe mecbutdur. ve elektrik tedavisi og u ıne me e aı o up di· 
s .. on fıkrasında yazılı olduğu rinde 681 numaralı ev kira- 1 B ğer 28 hissesi yunus og~ lu Vermediği takdirde mallar 

b 2 
zmir • irinci beyler sokağı - d h 

uzere u 4 saatlik müddet lıktır. Evde her türlü tesisat hüseyin ve 17 şerde 34 his· a a önce pey koyan müş-
içinde ikmali mümkün olamı· ve konfor mevcuttur. Görmek Elhamra sineması arkasında sesi yunus kızları !atma ve teriye teklif olunur kabul 

y~cak _surette işin incelenme· için Köprü bakkalı bay Ah· No.: 55 ayşeye aid olup işbu bahçe· ederse veya bu bedel üzerin-
sme luzum hasıl olursa C. med' e müracaat. Telefon: 3479 nin hududu hazırası ta u ka . den başka bir isteklisi çıkarsa 

,111111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111il1111111111111111111 lltltl:JV~ d ına uygun heyeti um~ mi ye~- on un üzerinde bırakılır ve 

=: 'T".., k LJ K -· ~ti 1111111111il1111111111111111111111111111111il1111111ilil111111111111111111111111111111111111 l/llu, ~::ak;, ;a~:izve h:~::~a~:; 
= ı ur nava urumu = = ıı: = = = z M - olmaksızın müşterii evvelden 

üzerinde hakları ilişikleri ~e 
irtifak haklan ve faiz tale?id ~ 
bulunanların ilan tarihın e, 
itibaren 20 gün içinde resf1l

1 

evraklarile birlikte icra daire; 
• .. p l l i akS sıne muracaat 1ey eme _e~ ·te 

halde .. hilafı tapu sıcııterı 
rıııııı 

sabit olmadıkça satış tuta 1'· 
paylaşmasında hariç kalaca 

lardır. ·ı;· ! B~~ük . ~iya~gosu =: .. .. . . . ta~~y~,~~~r:nüşteri çıkmaz ve 

= .21 ~ncı t~rtıb bıletlerı satılıyor = g lzmir'in KUL TUR Ll SES/ Öğretmenleri _ yahut müşterii !!vveıde koyduğu 
6IDCI k d 11· 10 936 d d E - bedel üzerinden almazsa bu §B eşı e - - a ır- § Kıy;etli yatılı. Gündüzlü: Kız D Burada l kerre üzerinde bırakılma bozu· 

Artırmaya iştirak etmek \ 
teyenlerin yüzde yedi buçıır· 
nisbetinde depo akças~ ;eıı· 
meleri ve yahut milli bır 8ıe~ 
kanın mektubunu ibraz etıne 

;:; üyük ikramiye 200,000 lira iki mü- ::: ve Erkek ersverırer _ ıur ve gayri menkuller tekrar 

~kafat ellişer bin liradır.Ayrıca 30,000- ~ Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü - 15 gün müddetle artırmaya - - - R J C J l konur. 15 gün müddetle ko· 

'::::.20,000 15,000, 12,00"0 Ve 10,000 - ~ Orta ve lise sınılİ!rın~
7 

taıeb: k:;d~
7

başlamıştır. Ecnebi nan artırma sonunda tekrar 

=liralık büyük ikramiyeler de vardır. _ = dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fazla - isteklisi üzerinde ihalesi ya· =B ·ı l h "k = =: talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır = pılır. Ve iki artırma arasında· = ı et er u Umet önündeki di- - Çocuklarını sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir ma: • ki fark ve mahrum kalman 

=rektörlük gişesı· -1 b .,, ,. - = lfımat i~c yetiştirmek i.s~iy:nlerin hergün sabahtan akşama % 5 faiz ve ihtiyar olunan _ • nae Ve l UmUm - kadar Kemeralt~nda Bırıneı Beyler, Numan zade sokağında = masrallar hükme hacet olmak· 

-;;;bayılerJe satılır = 6 numarada ~~O~TÜR LiSESi) ne müracaatları. _ sızın müşterii evvelden tahsil 
::; _ ;; Derslere Bınncıteşrinin onbeşinci günü başlanacaktır. - olunur. 

Yukarıda hudud ve evsafı 

lazımdır. 1 il'l 
Artırmaya iştirak ede~ :~,. 

şartnameyi okumuş ve ıuı "' 
lu malumatı almış sayı11~~9t 
lan ve daha fazla ına hİ' 
almak isteyenlerin Alaşe le' 
. d . . .. a'"t eY 
ıcra aıresme murac .. 

meleri lazımdır. "ıJ' 
işbu gayri menkuller )'~ de 

d . esıfl 
rıda yazılı şartlar aır 
satılacağı ilan olunur. 



JllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiQ~~we--;------!.(U~lusal Birlik) 

lllıu.vE 1 Şafak sökerken ,.,,Olivier ve şü- N. V. 
2 Teşrinievvel 9.'.Jb 

~----------.r··-- 1rekisı Limited 
Çukurlarda biriken sular geceyi sükunetle geçirdi.Fakat Vapur acentaSJ 

0~nıuş; hava çok soğuk.. O, şüphe ediyor. Demişki: 
un ortasını bıraktı, bir an Karım beni affetsin. Çocu- Birinci Kordon Rees binası 

~ddütten sonra ileri de, ğumu iyi yolda büyütmeğe Tel. 2443 
~u .!uğun kenarına kurulmuş çalışsın.. LONDRA HATTl 

Çuk. fakat şirin bir kulübe- Failleux merak etmişti. "DIDO,. vapuru 29 eylüle 
\doğru ilerledi. - Bu ne demek? diye ka- kadar LONDRA ve HULL 
~akit çok geç olmuştu. Ba- dına sordu.. için yük alacaktır. 

cak veya ekmek bulacak Bir yandan da keseye sa- "DRAGO,. vapuru 30 ey-
1 ~~r .. a .. rıyordu, açtı.. Ve hip olmak için elini bıçağına lülde LONDRA, HULL ve 
ıı: u 1 götürmüştü. ı· şumuştü. Buna rağmen ANVERS'ten gelip yük çıka-
•t~beye ümitsizlikle ilerli- - Okudunuz değil mi? racaktır. 

~· Her halde alacağı ce- fşte bu sabah şafakta ... Şafak "LESBIAN,, vapuru 9 bi-
f-laydi defol serseri! Se- sökerken... rinci teşrine kadar LONDRA 

~ için burada yer yok!,, Fazla söyliyemedi, gözleri ve HULL için yük ala~aktır. 
aktı 

lf • sulandı, ağlıyordu şimdi.. "MARONIAN,, vapuru 19 
~~Pıyı çaldı. oı k "FailJeux,, anlar gibi ol- birinci teşrine kadar LOND-

'-" r aç ayak sesi işitildi; 
-ııra k muştu: RA ve LEITH için yük ala-
'ş b· apı açıldı. Gözleri şiş- - Kocan mı? Onun ka- caktır. 

ır kadınla karşılaştı. Ka- LIVooPOOL HATTI 
g fasını mı kesecekler? ı:.r.. 

~d enç ve güzelce idi. "DRAGO,, vapuru 7 birinci 
\ıı anım ne istediğini halin- Kadın güçlükle: 
~ anlamıştı. Birşey deme- - Evet.. Der gibi başını teşrine kadar LIVERPOOL 
..... 0na içeri girmesi için işa- salladı. Sabah onun başını ve ve GLASGOW için yük ala-
~~. k 
() ': kesik vücudünü gidip göre· ca tır. 
~ '. Şımdi ocak başında el- cekti. "EGYPTIAN,. vapuru 15 bi-
·ın~ ısıtıyordu.. İlikleri de Kocası duvarcı idi. Ve ka· rinci teşrine kadar LIVER-
0 I ağa başlamıştı.. Sonra dm işin ne olduğunu ıyıce POOL ve SWENSEA' dan 
~eri · 

<ild· nı odanın içinde gez- anhyamamıştıl. Ondan sak- gelip yük çıkaracaktır. 
~ ı. Masa üstünde sarı cı- lıyorlardı. DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

titrek ki , ışı ar saçan mum· "Failleux,. bunu üzerine kö- "HERAKLEA,, vapuru bi-
~;rdı. Kadın ileride yatan tü kararından vazgeçti. rinci teşrin ortasında HAM-
' ~un yanına gitmişti. Ateş sönüyordu. Oraya bir BURG BREMEN ve AN-
... t-Yuyormusun yavrum? odun attı ve üflemeğe baş- V k k 
' 1:.. ERS'ten gelip yü çı ara· 

.... ~ Vet anne. !adı... k 
' D B h d F ca tır. , lişüyormusun? ir oroz ötüyor u. akat 

d h f k "k · t' Not: Vurut tarihleri ve va-
ı. I ayır. Anne söylesene a a şa a so memış 1 .. 
6 e en k' ? Kadın masa başında başı purlann isimleri üzerine deği-

' tt ı.m Go ~aydı uyu şimdi.. elleri arasında oturuyordu. şikliklerden mesuliyet kabul 
'ıı plleri, masa üzerinde du- Acaba uyumuş mu idi? edilmez. 
h,lde a~a kesesine ilişti. Her "Failleux,. yavaşça kapıya 
"ard, 1Çİnde en az yüz frank yanaştı. Açtı ve çıktı .. 1 

-Doktor 1 

O· Şimdi sokakta idi .. 
İt~ltı~luna değen ellerle "Ben ne yapıyordum?. Diye Ali Agih 
, jtker gibi oldu: düşlinHyordu .. Sonra ilerledi .. 
~ ,.~ Şte sana ekmek· şimdi Ve kayboldu ... 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

YIJtb 1 

Ye b'ayı ısıtacağım, 
\ eli ı~az sustuktan sonra 
~.ı . ıle b' k . .. 111: ır anapeyı gos· 

Burada da yatarsın. 
~danı * *• 
-~~ul i/emeğini yemekle 
'tı \t 

1
• Kadın masaya ya

'lıı. ~ keseyi alarak cebine 
ka u hal adamın gözün-

it ~i~~amıştı. Biraz fena-
(} k 1 oldu. Gözleri karar-
~d eseye sahip olmak is· 

il, 1( 
t) 

1
• ararını vermişti, La

~e ırs b qk e ıçağını bile kul-
~~. ta tereddüd etmiye· 

~dırı 
ona yanaşarak sor-

Y a 
() Şınız kaç? 

tuz iki? 
~dınız? 

t r a ·ıı 
-.ıı:ıııta 1 

.eux Sebastien. 
~du SlJstular, saatler ge-.. 
4.ı llyk * * * 
. 'Qallı unuz gelmedimi? 
~ du kbu sözler üzerine 
~ta ladı ve: 
ayır · · 

t'tıı • sızı rahtsız etmek 
~i ~i?Sizin de uykunuz 

ltı 

~ mırıldanır gibi: 
I llYır d ~ a dunı cdi, hayır. Saat 

~il!l!lı u acaba? Şafak!... 
ırı ~. ayağa kalkmıştı. 

Ilı on .. 
\~ktu llnde idi. Orada 

qda: Vardı. Hiçbir şey 
'tı~kud .açıkta kalan kıs
olıt'· u. 
\) Utı 

Çeviren: İkinci Beyler Sokağı No. 68 

F. Y. Er. Telefon 3452 -·. r ·" . ... . . ,. . .; ... 
BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

•:~~~~~~~===~-· 1 
• ~: • •• ~ ~ _· &. •• ••• • • • , -Milli Emlik müdür 
lüğünden: 

Bu rna,·a'da ı~nıet in önü cadde
si ıı de 3 6 N o. ta j da kain r~ t yen \' a
r i pati köşk iin•le mev<-u l n1ohi 1 ya 
v c 't) ın~ a 1 i çok k ı y ın e ı I i e~ ya v c k u

) ' U dolapları 2- 10-936 cunı-a gn
ııilıul•~n 4· - l 0-9:~6 pazar gOııiı ak

şamına kadar üç gun sabah saat 

l O dan 17 ye kadat· dt.a:vanılı bir su 
retle nıalıallinde satılacaktır. 

l"aliplerin bu üçgilu zarfında nıa
Jıallindfl 1110teşekkil ~atış konıis)·o-

n una 111 ü racaatlcri. 615 

W.F. H. Van 
Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ANGORA,. vapuru 21 ey

lülde gelip HAMBURG BRE
MEN ve ANVERS'ten yük 
çıkarmıştır. 

" KYPHISSIA .. vapuru 6 
Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

"GERA,. vapuru 15 ilk teş
rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ROTTERDAM.:HAM
BURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

" A THEN ,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir . 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

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

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

"EXMiNSTER,. vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

PİRF AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
9 ilk teşrinde PiRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare
ket edecektir. 

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

PIRE-BOSTON 16 gü~ 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MlDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"BANADEROS,, motörü ha

len liıllanımızda olup HAV-
RE, DIEPPE DÜNKERK 

Pamuk Mensucatı 
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 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

•• • ve NORVEÇ limanlarına yük ı 
alıyor. 

"BOSPHORUS,. motörü 22 
ilkteşrinde bekleniyor, HAV
RE, DIEPPE, DÜNKERK, 
ANVERS, DiREKT ve NOR
VEÇ limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

Mücellit 

Ali Rıza 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 
"DUBURG" vapuru halen 

limanımızda olup ROTIER
DAM ve HAMBURG liman· 
larına yük alıyor. • 
KHEDIVIAL MAiL LINE 

"ABOUKiR,. vapuru 30 ey
lül öylen sonra hareket ede
cektir. PORT-SAIT, HAYFA, 
BEYRUT ve ISKENDERIYE 
için yükliyecektir. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

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

"SZEGED" motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD , BUDAPEŞTF , 
BRATİSLAV A, VİYANA ve 
LİNZ için yükliyecektir. 

JOHNSTON WARREN LINE 
L TD.-LIVERPUL 

" KENMORE .. vapuru 27 
eylülde BURGAS, • V ARNA, 

KôSTENCE, SULINA, GA-
LAÇ ve BRAILA limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

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

CANADİAN PAClFIC STE
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her haha LIVERPUL 'dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere 

İZMIR'de DIEKT konşimento 
verilir. 

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

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 

--------------------------------

µ: 

KUrU f 
~ birRayretler boşa git

Şey demedik. Bir 
,,-...... ................................ ..:-=::mm .......................... _ ................................................ .. 

• t en Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

-

Dün lstanbul borsasında frank işi 
için mühim bir toplantı yaplldı 

İhracatçılarımız, 120 bi~ ·ıi~a z;,.~r ediyor, Fransa'nın 
milyon liradır, 4 mi/memleketimizdeki parası, 12 

yonu, sukut neticesi olarak kayboluyor 
lstanbul 2 (Hususi) - Maliye Vekaleti Nakid işleri umum 

müdürünün iştirakile dün Borsada bir toplantı yapıldı ve Ti
caretodasmin yaptığı son toplantıda frank işine dair t.mzim 
ettiği rapor okundu . 
ihracatçılarımızın, bu yüzden uğradıkları zarar, yüzde 20 iti· 

barile 120 bin liradır. 

Borsada konuşulanları nakit işleri umum müdürü, bir rapor 

halinde alakadarlara bildirmek üzere Ankara'ya hareket etti. 
Dün İngiliz lirası 624 den muamele ·gördü. 

Fransa'nın memleketimizde bloka edilmiş parası 12 milyon 

liradır ki, bundan dört milyonunu kaybediyor. ------······ 
Iskenderun hristiyanları da Amba~!!!~n-kaık 
Türk idaresini istiyorlar masını istiyorlar 

Paris 2 (Radyo)- Komünist
ler partisi, ispanya için kon· 
muş olan silah ambargosunun 
kaldırılmasını istemek üzere 
bütün ameleyi bir mitinge da

--Iskenderun ve Antakya'da Türk bayrağı çe· 
kilmesi yasak edildi, 300 bin vet eylemiştir . 

Türk galeyan halindedir. ------Rus'ların Cenevre' de 
kazandıkları mu

vaf f akiyet 
(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede J 

lstanbul 2 (Hususi) - İskenderun ve Antakya'daki Türklerin evlerine ve dükkan· 
larına Türk bayrağı asmaları yasak edilmiştir. Türk bayrağını asanlar derhal mahkeme-
ye verilmekte ve hakkında kanuni takibat yapılmaktadır. 

Bu hal, lskenderun Türklerini asabileştirmiştir. Halk galeyan halindedir. Le Matin gazetesi: 
lstanbul 2 (Hususi) - lskenderun'deki hristiyanlar da, Türk idaresini istediklerini bil

dirmektedirler. 
"M. Litvinof, yalnız bir ga

ye takip ediyor. O da İtal
ya'yı ilerde beynelmilel müza-

Yaralı Erzurum' da 
Mürettebat Marsil- Bir et konser· 

ya'ya götürüldü f b •k 
Marsilya, 2 (Radyo) - Ce- Ve a rl aSI 

belüttar!k boğazında Gra':ina açılacak 
ve Almırantaçervera torpıto-

Istanbul, 2 (Hususi) - Ma· 
]iye ve lktısad Vekillerımiz 
dün Errurum'a varmışlardır. 

Erzun~m' da bir et konserve 
fabrikası ile lğdırda bir ken
dir fabrikası açılacaktır. 

ları arasında vukubulan mu
harebe neticesinde batan 
Gravina gemisinin müretteba
tını kurtaran (Kutobya) vapuru, 
bugün buraya gelmiş ve mü
rettebatın bir kısmını karaya 
karaya çıkarmıştır. Bunlar muh-

telif hastahanelere yatırılmış- y onanistan' da 
lardır. 

şa n g ay kerelere iştirakten alıkoymak 
ve beş Lokarno devletinin 

Sokaklarında konferans akdetmesi projesini 
torpillemek . ,, 

mİtralyÖz)er Almanca Lokal Anzeiger ga

Şangay, 2 (Radyo) _ Ja- zetesi şöyle diyor : 
pon bahriye askeri, şehrin "Litvinof Avrupa' da siyasi 
büyük caddelerini tutarak, bir anlaşma husulü için mev-
mitralyözler ikame etmişlerdir. cnt olan en küçük imkanları 
Bu hateket, Şangay ahaiisi da tehlikeye düşürdü." 
üzerinde çok fena bir tesir Daily Express gazetesine Ro-
uyandırmıştır. ma' dan bildiriliyor: 

•. " ltalya'nın Milletler cemiye-

Sİ)a.JıJanma tinden çekileceği beklenmişse 
de diplomatik mahafil, onun 

yarışı lng:ltere ve Fransa'yı gücen· 
Hiç askerlik yap- direrek derhal cemiyetten çı· 

Musabakayı mıyanlar f Baştarafı 1 inci sahifede) kıvereceğine ihtimal vermiyor. 
••••• 

mağa karar verdik. Bu inşaat Mussolini'nin milletler cemiyeti 

Osmanlı arihinde 
6 ~ - --

<iirid Hadiseleri 
.. - 38- ,, 

Kalenin dı11arları, her biri sekit 
on kantar cekecek kadar bü-, 

yük taşlarla örülmüştü 
Selino kasabalarile 244 köye 1 

hakim bir sancak idi. Girid 
adasının en mamur ve zengin 
kısmı burası addolunabilirdi. 
Venedik'liler. bu zengin kıs
mın iradını Previdatör (Mu
tasarrıf) larla askeri ve mülki 
Venedik heyetinin keyf ve 
zevkine ve Hanya kalesinin 
fevkalade surette tahkimine 
hasretmişler idi. 

Hanya kalesi Naimanın ta
biri ile " bir düz yerde Ga
lata kadar tulani ,, müteva
ziülezla büyük bir müsta
til idi; bu müstakil üzerinde 
yedi burç ve her burçta yir
mi bir top vardı. Her burcun 
(yani istihkamın arkasında her 
birinde on beş top olmak 
üzere dokuz tabye bulunuyor
du. Setlerin ön ve arkasında 
dolmalar bulunmakta ve her 
dolmada da yirmi bir top 
vardı. Bu şekilde kalenin top 
miktarı 450 - 500 idi. Dol
malar, birer küçük dağ gibi 
idi. 

Gerek istihkam, gerek tab
yalar ve dolmalar da yer al
tında vücuda getirilmiş mun
tazam ve her türlü top ate
şinden masun zerzevinlikler 
vardı. Buralarda senelerce 
denecek kadar mühimmat, ba
rut ve erzak yerleştirilmiş bu
lunuyordu.! 

Kalenin duvarları her biri 
sekiz, on kantar çekecek ka
dar büyük taşlardan ve üze
rinde beş atlı süvarinin yan 
yana ferah, ferah geçeceği 
kadar geniş olarak yapılmıştı. 
Bu duvarları takviye eden 
dolmaların üzerinden de yirmi 
süvari kolayca geçebilirdi. 

Duvar ve siperlerin yüksek-
liği de, kaleye karşıdan bir 
dağ parçası manzarasını ve
recek derecede fevkalade 

sırtında taşımış ve kalenioirı 
dibine dökmiiş. 

Bu suretle her sene binler· 
ce torba toprak dökmeğe 
başlamış ve bu adet. Osmıırı· 
lıların kale önüne geldiği ıs· 
rihe kadar yani seksen seflt' 
den fazla devam etmiş. 

• Arkası var . 

Bir Yahudi 
• 

Iran' lıyı dövdii 
lstanbul, 2 ( Hususi ) .,,, 

Cürmü meşhud kanununda il• 
yakalanan, bir Iran 'lıyı dö"~~ 
Yahudi delikanlısı SamueJ'dıf· 

Başvekil 
Bugün Ankara'Jtı 

bulunacaklar 
Istanbul, 2 (Hususi) - as: 

vekil ismet Inöııü şark se}'8 

hatinden dönmektedir. Dii~ 
Kayseriye varmıştır. Başvekil1 

bugün Ankarada bulunıııs' 
muhtemeldir. 

Muallimeıer 
Yüzlerine fazla b 
ya sürmiyecek/er 

f(f 
Istanbul, 2 (Hususi) - ~ 

dm Muallimelerden fazla b 
yananlara ihtarda bulu 1t1l

3 

caktır. 

Emlak bankasırıJ~ 
ıslahat 

~· 
lstanbul 2 (Hususi)- fr8

.rt 

.. h rıdr 
sız mute assısın raporu ·slİ 
sonra emlak bankasında 1 

1, 
hat yapılacak ve yeni şube 
açılacaktır. ı 

Memur evf eı1 
. G 
Istanbul 2 (Hususi) -

lngiliz gurubu, Ankara'd~ 
odalı evler yapıp meınur ti 
iki bin sekiz yüz liraya 56 

tacaktır. 
K ·m k zandı ? Ati na 2 (Radyo) - Harbi- · d · · 1 . ı a . aynı zaman a ışsız erımize de komisyonlarındaki bütün mü· )( 

Joanezburg 2 (Radyo)- Port- ye nazırı Papadimas, şimdiye iş temin edecektir. .11 . . k Kalenin etrafını ihata eden Canav )J 
kadar askerlik yapmamış olan· s· S l H ·· messı erını geri çe eceği söy· b k h . ar 0 , 

idil 

smut ile Joanezburg arasındaki , ır amoe oar, mutea- lenmekte ise de, bu dahi ftal- üyü endeğin eni 72, de- I b r 
tayyare musabakasmı İngiliz lan aramağa başlamıştır. Bu kiben cihan vaziyeti hakkında ya'nın Cenevre ile resmi su- rinliği de 15 zira idi ki bu ka- stan ul, 2 (Hususi) - tef 
tayyarecisi Skot kazanmıştır. sebeple teşekkül eden askeri söz söylemiş ve beynelmilel l dar derin ve geniş hendek 0 mide bir cinayet olmuş, !iO 
Skot, Portsmuttan 52 saat 50 komisyonlar, bütün müessesa- durumun, çok nazik olduğunu, rette a akasını kesmek mana- zamanki kalelerin hiçbirisinde likçi Halid, kendisine teS,iJ!' 

Al • sına gelmiyecektir . l 11e
1
• 

dakika ve 48 saniye içinde tı gezerek, hergün vesika is- manya nın geçen sene ordu · görülmüş değildi . o mıyan yengesini altı ~. t~ 
J b temektedl'rler. Bankalarla fab- için sekiz yüz milyon mark L' Intransigeant gazetesi de H b b den bıçaklıyarak öldürıııtlş 

oanez urg'a vasıl olmuş, 10 f Cenevre'deki hadise hakkında er iri irer dağı andıran 
bin İngiliz lirası rr

1
ükafat al- rikalarda, şirketlerde ve bü- sar ettiğini ve askeri hizmeti toprak yığınlar, hakkında dik- 2 ç lf 

h iki seneye iblağ eylediğini, yazdığı bir yazıda şöyle diyor: k QC U ~ 
mıştır. tün ticaret anelt!rde araştır- il d "Kararın kabnl edilmesı'nde ate layık tarihi bir rivayet O 

Skot'un idare ettiği tayyare malar devam ediyor3 so ar an idare olunan Fran- vardır; v d L S sanın, silahlanma için büdce- Litvinof'un büyük bir tesiri ol- .n..ag~ ı a sarılara" 
saatta 197 kilometre yol al- --••·•·••-- O zamanlar senede bir 
makta l'dı'. sine 86 milyon lngiliz lirası duğu söyleniyor. Bir.az şaşmak k b k ı~ıf 

K l Ed d bir Hanyada büyük bir pana- ağa ıra t ,,. 
Musabakaya iştirak eden di- ra Vr tahsisat koyduğunu, Rusya'nın lazım: Çünkü, onun istediği k 13W 

bundan gt-ri kalmadığını, Al- Almanya'ya karşı hareket et· yır urulurdu. Gerek Hanya lstanbul 2 (Hususi)- ~ 
ğer tayyarecilerden Vilyer ile Av ..Jan londra v b h . d 244 t il d b ' . . k sıııtı• aı • manya'nın, ayrıca donanma mektir. Halbukı' İtalya'yı Al- sancagının eş şe rın en o e er en ırının apı ı.ı 
Valet tayyarelerile beraber k.. ·· d k G d k " 

Ya Jo"n Ju" için büdcesinin yüzde 46 sını manya ile birleştı'rnıeğe mec- oyun en ve gere irid'in ğı a sarılmış iki çocu 
düşerek parçalanmışlardır. uı :ı d '., .. _J 1 k ld 1 

-.-.... .... _ _ Londra, 2 (Radyo) - Kral sarfetmekte : bulunduğunu ve bur ederek Almanya'yı kuv- ıger uç sancağınuan o mak ı ı . J" 
JtaJya' da sekizinci Edvard, av için git- Amerika'nın da aynı şekilde vetlendirmiş oluyor. Faşizme üzere bu panayıra binlerce ispanya ibtİ .. ~t 

miş olduğu (Bal Morald) dan hareket eylediğini beyan ey- karşı büyüfc bir Ehlisalip seferi ziyaretçi ve pazarcı gelirdi. ,/p 

Zecri tedbı.rlerı·n lem iştir. mi düşünüyor? Şu··phesı·z. Fa- ismi zikredilmiyen bir papaz, (Başlara/ ı 1 inci sahtı~~~ 
bugün buraya dönmüştür. Sözü, mandalar mcselesı'ne bu paııayıra 1 h · M h b h k 1 rı " 

l 
J _ _____ ,_____ kat Fransa'ın böyle bir mace- ge en er zıya- a sur ir al<le a a " 

Yı aönümü çevirerek şunları söylemiştir: r t . . k 1 d'b' .. b k t8)' 

Ç k 1 k 
raya~ sürükliyeceg" ini düşünü- re çının a e ı ıne uç tor a met erkanının anca İ) 

Roma, 2 (Radyo) - ltalya e OS OVa ya - Bu meselenin lngiltere- toprak getirip dökmesı'nı' bı'r ı· ı k b' I kl · so"yJetı 
d d d 

yorsa yanılıyor. Bizzet, Leon e aça ı ece erı .. ii~ 
kabinesi, bu ayın beşı'ncı· gu-nu·· E k e oğur uğu endişeyi izale anane olarak v · t t · B .. l d M d 't 

011 

r a.. h b · • · k · · S C Blum, Fransanın başka mı'llet- asıye e mış, ugun er e a rı .,,,tı 
fevkalade bir toplantı yapa- nı ar ıye reısı etme ıçın, ir on Simon'un l ilk üç torbayı, fevkalf.de ihti- çok k l h b tere"' 

J 1935 senesinde Berlin'de ver- erin rejimi ile meşgul olmıya- anı mu are e 
caktır. Bu toplantı, Mussolini· aonüyor yar olmasına rag" men kendisi d'I kt d' miş olduğu beyanatı hatırlat- cağını söyledi. e ı me e ır. ,, 
nin başkanlığın da buluna- Paris 2 (Radyo) - Çekos- B 1 J • k f} • )4

i' 
Caktlr. 

makta iktifa ederek diyeceg" im ugün talya, Cenevre' den zmır Va 1 ar dı•rekto• t v 
lovakya erkanı harbiyei umu- k 1 ki k A Faşist büyük meclı's'ı de, i, ngilterc, elindeki manda- uza aşara , !manya, Avus-
miye reisi Sici, Fransız erka- M "' •• d ayın 18 nci aünü, (zecri ted- ların hiç birisini terketmek turya ve acaristan'la birleş- gun en.· 

& nı harbiyei umumiye reisi ge- · d · b J K k 
birle .. ) in tatbik edildi"'i tari- nıyetin e d.eğildir. mış u unuyor. üçü deviet- Al. . kf . 1 lııf 

6 neral Gamelen ile birlikte Cenevre 2 (Radyo) _ Si- leri müdafaa etmek bu mu ? ı reıs va ına aıt Taslı çeşme mesçidindeki ha 
1 O 

hin yıl dönümüdür. Bu müna· St b l · l /1 
sebetle ltalya'nın her tara- raz urga ge mış er ve tetki· lahsızlanma komitesi, Fransa- Beşler konferansı da aşağı yu- beş gün müddetle müzayedeye konmuştur. ihalesi 1 tf# 

katta bulunmuşlardır. Sici bu nı t kl'f ' .. · b .. k ç L ·
1 

fında ve 12 adada tezahürat n e ı ı uzerıne ugun top- arı gayrimümkün bir hale arşamua günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır". 
sabah Prag' a müteveccihen lanacak ve tetkikata başlıya- geldı' Hı'tl t k k l · d · ...,,,;) 

Yapılacaktır. h k · er ar ı ço memnun erın epozıto paralarile mahallinde mu"teşekkı'l kO"' 
are et edecektir. caktır. 1 t ............. ._~~~~~~~~~~~~~~~~~::..:.=::::::::::..~~~~~.::::~ ...... ,. ........ ~~o~m:u:ş:u:r:·~" .............. ~.m~ü:ra:c:a:a:tl:ar~ı~i~la~n~olunur. 22 27 2 7 


