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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET • lJLlJ~Al e Italyan'lar 
Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı Adis - Ababa'daki Buda 

heykelini kaldırıp Roma. 
ya götürmeğe karar ver
mişlerdir. 

Abone şartları: Seneliği 700, altı D) lığı 400 kuruş 
Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti illinat 

hürosunn müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 

""B~ldığı yer:(ANADOLU) Matbaas~ lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Yıl : 3 • No : 816 Telefon: 2776 - Cumartesi - 3 Teşrinievvel 1936 
--~--~----~------~~ 

Fiati (100) Para 

in-Japon Harhı Muhalilial{ Görülüyor 
- .......... . ~ ~ - - - -- - ..=.;.~:a_,~-~~~:::s:~~======================:::::::=;:::::::::=======~· 

L~ı,.an~ız Francrı Siiihsızianma Çin -Japor:- ~~~t?.• Mu-r . O _.... Küçük çocuklar ge- hakkak QOrUIUyOr 
CJ milerde iş gör- _. -· 

Yüzde 37 den fazla düş- öğ~e;e:':!a!!~~~!Lji~~~ 
nteg\J e mey· yal bulunuyor ~:e~:~~t~~r,ıa:::n s:aü::~~::~ 

lerde bulunmuş ise de hiçbir 
neticeye varamamıştır. 

Ecnebi devletler, tebaalarını 
Şangay'dan çekmek Üzeredir 

Londra para borsasında dün öğleden sonra 
uf ak tef ek bazı muameleler oldu 

Komite, bugün tekrar top· 
lanacak ve büronun içtimaına 
imkan olup olmıyacağını tet
kik eyliyecektir. 

Suriye' de •• 
Dün Suriye' den gelen ha· 

berler, •ahminlcrimizi doğru 
çıkarmıştır. Antakya' da bir 
Türk bayrağı parçalanmıştır. 
Şam' da bir gazete Ankara'ya 
karşı sokak cdcbiyatile hü
cum etmiştir. 

Bu gazete, sancak Türklü
ğünün üstünden atlıyarak Ki
likya'nın bile araplığından 
bahsetmektedir. Bilmiyoruz, 
keskin hırsız ve ev sahibi 
fıkrasının arapçası var mıdır? 
F' akat anlak ve kafa düşkün
lerini mazur görmek, hadise· 
leri soğukkanlılıkla takip et
tnek lazım gelir. Sancak, mü
tıakaşa edilmez ekseriyetile 
l'ürk müdür, değil midir? (iki 
Yüz elli bin Türk' e karşı elli 
bin kadar binbir kandan ekal
liyetler mozaikil) Sancağın bu 
hususiyeti, hatta Anadolu he· 
nüz kurtuluş kavgasında iken 
mandater devlet tarafından 
tasdik edilmiş midir, değil 
ll'ıidir? 

(92 ı tarihli Ankara itilafna
lllesi) bu itilafname ile San· 
~ktaki ekseriyetin milli ve 
ıçtiınai ihtiyaçlarına uyan hu
susi bir idare taahhüd edilmiş 
ltıidir, değil midir? 
S ~ütün bu davalar arasında 

b~rıye'nin bir tek itirazı ola· 
ılir· 

l Sancak ekseriyetinin Türk 
~ llladığını iddia etmek! Biz 
~lnız nüfusu saymakla değil, 

llufusun reylerine dahi müra· 
r~at edilmesine hemen muva
~ aUınizi bildiriyoruz. Malum· 
b~r ki bir toprağın herhangi 
i: ıt millete nisbeti, o toprak, 
\(sr· 
ltı tnde oturmakta olanların 
~ lıyetlerile ölçülebilir. San· 
ti ğın, tarihin hangi devirle
tı tı:enberi Türk olduğu mü
lıa aşasmı tarihçilere bıraka
't~: Bugün orada 250 bin 
s~~k kendi dilile konuşuyor! 
'tu cak Türklüğü, Anadolu 
()t rklüğüne bitişiktir. Yani 
h~. '?1n hakkı verilmekle Suri· 
bi tıın farzolunan vahdeti hiç 

tıı~te ba~ımdan sarsılmaz ve 

S essır olmaz. 
b Uriy . . T f"k "'Gn.. e gazet~sının, ev ı 
lled u Aras'ın müzakerelerine 
tıı,ke~ kızmakta olduğunu an· 
bit 1ınkam var mıdır? Biz 
ltlllabesele çıkarmıyoruz. Biz 
~Gdl e~clere ve kendi taah· 
h~ erıne riayet eden barışçı· 
~·ı~0litikamızın icablarını 

111; d" c ıyoruz. Sancak Türk· 
4 ıind Mılıi/ede) 

Komite, deniz işleri hak· 
kmda da bazı ·tetkikat yap
mış, on beş ya$ından aşağı 

olan çocukların, gemilerde 
çalıştırılmamasını kararlaştır· 

mıştır. 

--~~------~~~-
Buda heykeli Japon bahriyelileri 

Adis-Ababa' dan Ro- Tokyo 3 [Radyo]- Japonya meğe başlamışlardır. 
' kl l Hariciye Nezareti mahafili, Koantonk ile Koanks eyal~ 

ma ya na o unu yor vaziyetin Çin' de çok nazik ol· tinde Japonya aleyhine alenen 
Adis-Ababa, 3 (Radyo) - duğunu saklıyamamaktadır. harp hazırlıkları başlamışbr. 

Şehrin büyük meydanında Japonya, Çin'e verdiği bir Londra, 3 (Radyo) - Uzak 
M. Leon Blum asırlardanberi Buda'nın (Ars· muhtırada, ya Japon dostluğu· Şarktan gelen haberler, lngil-

L ' 3 (R d ) P 1 · f · - t k lan) heykeli sureti mahsusada onara a yo - ara svıçre rangı ıse mus a ar nu kabul etmesini ve yahut ta tere siyasal ve resmi mahafi-
b d.. F f f'I · d h ·f ·d· D alınarak Roma'ya götürülecek orsası, un ransız rangı ve ı orın a a zaı ı ı. o· harbı göze almasını bildirmiş- lini büyük bir alaka ile işgal 
üzerinde mıramele yapmıştır. lara gelince 21,45 te kapan- ve onun yerine (Dişi Kurd) 1 k d" S .. 1 d"ği .. 

heykeli ikame olunacaktır. l tir . etme te ır. oy en ı ne gore,. 
Açılış 103 den başlamış ve mıştır. • Çin hükumetinin, Japonya Vaşington ile Londra arasın· 
akşama doğru 107 de kapan· Paris, 3 (Radyo) - Yeni· Silah kaçakçıları muhtırasına aksi cevap verdiği da Çin· Japon münasebatı ta· 
mıştır. Bu hesaba göre Fransız finanse} kanuna göre, ikinci söyleniyor. Bu hcft karşısında kip olunmaktadır. Ecnebi te-

Cenevre, 3 (Radyo) - Si· ı 
frangı bir miktar daha düşmüş- teşrinin onbeşinci gününe ka· lih kaÇ11kçılığı yapan ve fs- Şangaydaki üç büyük banka baasının, Şangaydan a anması 
tür. Sukut, hey' eti umumiyesi dar herkes, elindeki altın mik- viçre'den ispanyaya silah paralarmı Şangaydan naklet· tasavvur olunuyor. 

itibarile % 37 ye baliğ olmak· tarını haber vermek mecbu- gönderen dört kişi, dün ya- 1 ~lllllUllllllllllllllllllllllll1mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNlllllll 
tadır. Bu sukutun, gittikçe ile- riyetindedir. Bank Döfrans, kalanmış ve adliyeye veril- '=-Yenı· tefrı·kamız,· ==_ 
rileyeceği muhakkak sayılmak- kambiyonun muhafazası için miştir: Bunların muhakeme· :::: 

tadır. • (D•""::.~ ~:~ salıif~: sine yakında başlanacaktır. IKarımı Ben öldürdümıl 

Madrıd şehrı dun tekrar~ Aşk, Kıskançlık, Cinayeti 

b b · d d • ld • 1 Baştan başa heyecanla dolu olan bu 1 
Om ar Jman e J J i yeni tefrikamızu Pazartesi gününden i - ... -

Ş h• d J km • k k b• .k § itibaren başlıyoruz. ,-e ır e yangın ar çı ış ve or unç ır panı ~ . 
1 t Fra k .. h. b tt b 1 d , -'7"/Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

0 muş ur. n o mu ım eyana a u un u Lüksenburg Eden 

lhtiltilci kuvvetler tathirat yaparken 
Burgos, 3 (Radyo) - lhti- süren şiddetli anarşiye son hakka ve adalete istinad ede· 

lalciler hükumeti, iık milli vermek üze e silahına sarıldı. cektir. Biz, Moskova'nın kızıl 
meclisini açmışhr. Meclis, biz· Gerçi birçok barbarlık yapan· tehlikesinden lspanya'yı kur· 
zat general Franko tarafından lar lspanyol'dur. Likin şunu tarmağa çalışıyoruz." 
açılmıştır. Burgos ahalisi, bu nazan dikkate almak lazımdır Sevilli 3 ( Radyo ) - Ge· 
münasebetle dün büyük şen· ki, bu canavarlar, Moskova'nın neral Doliyano'nun karargi
likler yapmıştır. General para ile satın almış olduğu hından çıkan resmi bir tebli-
Franko, açılma ·nutkunda de· kimselerdir. Bunlar, ebediyen ğe göre, ihtilalcilerin hava fi· 
miştir ki: ispanya topraklarından uzaklaş· loları, dün öğleden sonra 

.. _ ispanya milleti; vatanda tırılacaktır. ispanya için, tam Madrid şehrini bombardıman 
bir intizam tesis etmek ve manasile otoriter bir hükümet etmiştir. Şehrin muhtelif 

Parasını indirmi
yecek 

Paris, 3 ( Radyo ) - Lük
senburg dokalığı, kendi pa· 
rasını indirmemeğe :karar ver
miştir. ___ ....... ___ _ 
Fransa' da 
Şi 1detli soğuhlar 

başladı 
Paris 3 (Radyo)- lzer hava· 

lisinde şiddetli bir soğuk baş· 
lamıştır. Bazı mahsulat zarar 
görmüştür. 

Saon nehri taşmakta devam 
ediyor. Makon mmtakasında 
yükseliş, 4 buçuk metredir. 

bir panik olmuştur. 
Barslon 3 (Radyo) - Hüku· 

met, ihtilalcilerle münasebettar 
olanlar hakkında müsamaha
kirane hareket etti§'inden do· 
layı: hususi mahkeme reisi, 
F ernandez Valdeyi bin kişilik 
bir kalabalık huzurunda kur-

Montekarloya gitti 

A1. Eden 
Londra 3 (Radyo) - Lord 

Eden, dün akşam Montekar
loya gelmiştir. Önümüzdeki 
hafta içinde buraya dönmeli 
muhtemeldir. 

Lord Eden yakında Cenevre 
müzakereleri hakkında Avam 
kamaraıında bey411~~. 



sahife 2 

i curm·· eşhutla ------· 

(Ulusal Birlik) 
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~~-----·----~---Binlerce ölü.. Korkunç ıztıraplar ve 
zulumler .. Bir yığın harabe .. 

3 Teşrinievvel 936 

Büyük müzisyenlerden: 1 

F • 
ısz • 

~~~--------~~-Piyano tekniğinin en yük- klasiklerdir. Şu halde Liszl 
sek derecesine varmış olan eşsiz bir Virtüoz olmakla be· 

Talimatname kat'i şeklini 
1 almıştır. Talimatnameyi 

aynen yazıyoruz Paris-Soir gazetesinden: zıyız., cevabmı veriyorlar. 
iki aydan fazla uzamış olan Fransız toprağına sığınanlar 

bu müzisyen, bundan 125 yıl raber ayni zamanda değerli 
önce Macuristan'ın ~küçük bir bir kompozitördür.! 
köyü olan Roeding'de doğ- Avrupanın birçok şehirle: 29 - C. Müddeiumumisi- müddete tesadüf etse de icap 

nin kanunun 5 inci maddesin- eden incelemeleri yapmağa ve 
~ de yazılı sebeplerle işi ince- hatta icabı halinde vak'a ma· 
ı lemelerini azni günde bitirdiği halline giderek tahkikatı ora-

hallerde suçlunun yakalandığı da bizzat idare etmeğe mec· 
ı gün tatile tesadüf etmiş veya burdur. C. Müddeiumumisi 
e suçlu mahkemeye sevkedile- saat yirmiden yediye kadar 

ceği srada çalışma zamanı mahkemeye suçluları sevke-
/'. bitmiş olsa bile mahkemeye demez. Fakat saat yirmiden 
l hemen çalışmağa davet etmesi evvel sevkettiği suçluların du-

asıldır1 Ancak hadisenin ma- ruşmasına mahkeme fasılasız 
• hiyeti itibarile mahzur görül· bir surette bu saatten sonra 

mezse suçlunun mahkemeye aa devam ederek duruşmayı 
sevkini ertesi güne de bıra· neticelendirir. 
kabilir. Fakat 5 inci -maddede ~3 - C. Müddeiumumilerinin 
yazılı inceleme dolayısile esa- şahsi dava yoluyle takip olu-

l sen suçlunun mahkemeye sev· nan suçlardan dolaıı ancak 
( ki yakalandığının ertesi güne amme menfaati gördükleri tak-

kalmışsa C. Müddeiumumisi dirde hukuku amme davasını 
mahkemeyi tatil günlerinde ve açabileceğine dair olan ceza 
çalışma zamanı haricinde de muhakemeleri usulü kanunu· 
davet etmeğe mecburdur. Ka- nun 346 mcı maddesi hükmü 
nun bu suretle 24 saatten bu kanunda mahfuz tutulmuş· 

, ziyade bir gecikmeye cevaz tur. Binaenaleyh şahsi dava 
vermiyerek suçlunun yakalan- yoluyle takip olunan suçlarda 
dığının nihayet ertesi günü C. Müddeiumumisi suçluyu 
duruşmasının icrasını zaruri sorguya çektikten ve lüzumun· 
kılmıştır. da işi ayrıca inceledikten son· 

30 - C. Müddeiumumisi ra suçun suçluya isnat kabili-
{ ceza muhakemeleri usulü ka- yetini görmekle beraber amme 

nununun 154 üncü maddesi menfaatini alakalandırır bir ma· 
mucibince bütün suçlarda doğ· hiyeti haiz olmadığı kanaatine 
rudan doğruya tahkikat yap- varırsa amme davası açmıya
mak salahiyetini haiz oldu· caktır. Bu takdirde C. müddei-
ğundan tesadüfen vak'a ma· umumisinin vardığı bu netice 
hallinde bulunduğu veya suç- usulen kendisine tebliğ edile-
tan haber alarak oraya gel· cek olan mutazarrır ancak ceza 
diği takdirde dördüncü mad- mahkemeleri usulü kanununun 
de mucibince zabıtanın haiz 350 inci ve müteakip madde
olduğu salahiyetleri kullana- leri mucibince suçun mahiY.e; 
bilir. C. Müddeiumumisinin tine göre sulh veya sorgu ha-

kimine müracaat ederek şahsi 
umumi hükümlere göre, haiz 
olduğu bu salahiyeti bu usul dava açmak suretile suçu doğ-
kanunu ayrıca tasrih etmeğe rudan doğruya takip edecektir. 

34 - C. Müddeiumumisi 
lüzum görmemiştir. suçlu hakkında tevkif müzek· 

31 - C. Müddeiumumisi keresi verebilir. C. Müddeiu-
ayrıca incelemeye lüzum gör- mumisi işin incelenmesine lü· 
düğü mühim hadiselerde suç zum görünce yak }andığı gün 
işlenir işlenmez vak'a mahal- bekleteceği ve yahud yaka· 
line giderek tahkikata el ko- landığının ertesi günü mahke· 
yar. meye sevkedeceği suçluyu 

24 - Talimatnamenin 15 tevkif etmek veya serbest bı-
inci maddesinde zabıtanın rakmak mecburiyetindedir. 
saat 7 de,n yirmiye kadar Kanun C. Müddeiumuıııisine 
suçluyu C. Müddeiumumisine teslim edildikten sonra suçlu-· 
teslim etmiyeceği ve binaen- nun polis ve jandarma kara· 
aleyh saat yirmiden s"'onra kollarında hürriyetinin takyid 
yakalanmış olan suçluların C. edilmesine müsaade etmerr.iş· 
Müddeiumumisine . tesl!mini tir. • 
saat yediye kadar tehir ede- 35 - C. Müddeiumumisi 
ceği yazılıdır. Fakat bu müd- suçluyu mahkemeye sevket-
det içinde de olsa zabıta meden sabıka kaydini mües· 
hadiseyi telefonla veya diğer sir fiil hadiselerinde suçtan 
seri vasıtalarla der' akap C. zarar gören şahsın hastalık 
Müddeiumumisine etraflı bir müddetine on beş yaşını bi-
surette izah etmeğe C. Müd· tirmcmiş olduğu takdirde suç-
deiumumisi de işi incelemeğe lunun farik ve mümeyyiz olup 
lüzum gördüğü takdirde bu (Arkası var) 

'1111111111111m1111111111~1ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111ı111111111~ 

~ Türk Hava Kurumu ~ 

acıklı bir harp .. Binlerce ölü.. çoğalıyor. 
Korkunç ıstıraplar ve zulüm- 5 eylül • lrun köprüsünde 
ler.. Bir yığın harabe.. işte kızıl ve yaldızlı bayrak dal
müthiş İspanyol faciasının galanıyor. Şehir, rr.üdafileri 
üçüncü ayına girerken çıkar- tarafından yakıldığı ve dina· 
mak mecburiyetinde kaldığı· mitlendiği için harabe halin· 
mız planço budur. dedir. Birkaç gün müddetle 

Korkunç kardeş katili harp, ( Devamı4 üncü sahifede) 
her iki taraf için muvaffakiyet Kemalpaşa icra memurlu-
ve hezimetlerle sürüp gidiyor. v d gun an: . 

21 Ağustos - 21 eylul... Ha· Balcı zade borçlu Keresteci 
<liselerin sadece yan-yana sıra· zade Hasanın bu borcundan 
lanması bile ne kadar tesirli dolayı hacız altına al111arak 
bir surette konuşuyor: usulen bilmüzayede 29/8/934 
Askeri hareketler: tarihinde 800 lira bedelle ta-

libi uhdesine ihale edilmiş 
Kanlı muharebelerden sonra 

zaptedilmiş olan Badajoz' da 
asiler yerleşirken, şimalde ge
neral Mola, Guipuzcoa, lrun 
ve Sen Sebastiyen hükumet 
mevzilerine karşı metodik bir 
şekilde taarruzu hazırlıyor. 
Burası zengin ve bereketli bir 
mmtakadır, fakat ayni zamanda 
Madrid hükumetinin Avrupa· 
nın diğer kısımlarile münakale 
yoludur da. 

18 Ağustos-Madrid' de asi 
generallerden Fanjul ve Quin· 
tana'nın idamı, İspanya'da 
yeni bir nizam kurmaya yemin 
etmiş olanların hararetini ar· 
tırıyor. 

lrun'un bombardımanı baş· 
!arken Katalan milisleri Ma
york adasına bir çıkış . yap
maya teşebbüş ediyorlarsa da 
bozul~rak geri çekilmeye mec· 
bur kalıyorlar. 

20 Ağustos - Bidassoa kı

yılarında toplanmış olan Faslı 
kıtalar, Kralist alaylar İrun' a 

doğru yürüyüşlerine başlıyor· 

lar. 
Bu esnada Cibraltar boğa

zına hakimiyeti temin eden 

general Franko Fas'tan takvi-

ye kıtalarının geçişini hızlan

dırıyor, kavgaya müteassıb 

ve disiplinli yerlileri atıyor. 

Büyük istihkamların etra· 
fında Kordu, Ovyedo ve Ma· 
laga 'da çarpışmalar fazlalaşıyor. 
27 Ağustos, lrun önünde sa
vaş b~bütün kızışıyor. F ran
sız hududunda ihtiyat tedbir
leri alınıyor. 

1 Eylül general Mola "İru
nu bombardıman edeceğim,, 
diyor. Şehri müdafaa edenler 
"hepimiz havaya uçmaya ra-

olan Armutlunun Ada içi mev
kiinde vaki kanunuevvel 931 
tarih ve 36 numaralı tapu 
senedile mutasarrıf olduğu 4 
dönüm 700 lira muhammen 
kıymetli bağı ve ayni tarihte 
bin yüz lira bedelle ihale edil
miş olan Suluk mevkiinde vaki 
Kanunuevvel 932 tarih ve 120 
numaralı tapu senedile muta· 
sarııf bulunduğu 6 dönüm 
600 lira muhammen kıymetli 
diğer bağı ve ayni tarihte 400 
liraya ihale edilmiş olan Kara. 
Hayıt mevkiinde vaki Teşri
nievvel 931 tarih ve 11 nu
maralı tapu senedile mutasar· 
rıf olduğu 2 dönüm 2 evlek 
250 lira muhammen kıymetli 
diğer bağı bedel ihalelerinin 
ödenmiş olmaması hasebile 
ihaleleri feshedilerek yirmi gün 
müddetle tekrar artırmaya çı-

karılmıştır. 23/10/936 tarihine 
müsadif cuma günü saat 11 de 
Kemalpaşa icra dairesinde son 
artırması yapılacağından almak 
istiyenlerin o vakitte icra dai
resine müracaatları ve müza
yedeye iştirak için muhammen 
kıymete göre yüzde yedi bu
çuk nisbetinde teminat akçesi 
veya milli bir banka mektubu 
ibraz etmeleri ve bu mülkler 
üzerinde bir güna hak ve ala 
cak iddiasında bulunanların 
yirmi gün zarfında vesikaları 
ile daireye müracaatları aksi 
halde tapuda müseccel olmı
yan hak ve alacak sahiplerinin 
paylaşmadan hariç tutulacağı 
ve fazla izahat istiyenlerin bu 
günden itibaren açık bulunan 
şartnameyi tetkik etmeleri ilan 
olunur. Dosya no. 33 - 122 
dir. 668 

Izmir vakıflar direktörlü-

mnştu. Onunla yalnız Macar· rinde konserler verdi. Kendı 
lar değil; bütün dünya müzik eserlcrile beraber meslekdaş· 
alemi iftihar eder. lan olan Handel, Bach, Ve· 

Piyan başında, karşısında- ber, Betohven gibi büyük 
kilere bir orkestra dinletiyor- kompozitörlerin kompozisyon· 
muş hissini verirdi. Şaşılacak !arını da dinletirdi. Bu par· 
çevikliği, ellerinin uzunluğu çalan kolaylıkla ve çok tatlı 
onun en göze çarpan mezi· çalardı. 
yetlerindendi. Liszt'in müziğe karşı olall 

O pek genç yaşlarda kıy- meyli piyanist ve kompozitör 
metli eserler yaratabilmişti. charles Czerny'nin yardımı ile 
Bestelerini csöz kamaştırıcı ori- daha çok inkişaf etmiştir. Bt1 
jinalitclerle tamamlardı. Ritm hocanın pians için birçok etüt 
ve ahenk dolu eserleri ara· ve parçaları vard1r. Bunlar 

1. r sın da "Macar Rapsodileri,, arasında Exercice Yourha ıe 
en çok sevilen ve dinlenen ve Velocite gibileri bugün pi· 

yano etütleri arasında birer 

Fratelli Spe .. 
co Vapur Acen

tası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru 30 ey

lülde gelip 5 birinci teşrine 

kadar ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG 

şaheser sırasına girer. Czeh~ 
ye ne mutluki Franz Liszt gibi 
bir dahiye hocalık etti . 

Nihayet herkes gibi bu. ar· 
tistte 1886 da Alman toprak 
larında bulunan "Bayreut,, te 

"t 
kendinin hayran olanların go 
yaşları arasmda kara topra\{· 
lara gömüldü.. Era'J!.,.... 

ıu· Kemalpaşa icra memur 

ğundan: . 
için yük alacaktır. Armut'lu kooperatifine borÇ 

"CERES,, vapuru 2 birinci ~u Armut'ludan somuncu Meh6 
teşrinde gelip yükünü tahliye- met kerimesi esmanın 25-7-93 
den sonra BURGAS, VAR· tarihinde ihale edilmiş olafl 
NA ve KÔSTENCE ıçın A l k t · ınev· rmut unun. u uç. ~pesı 9 
yük alacaktır. kiinde vakı teşrınıevvel 9~ 

"SATURNUS" vapuru 11 ve 49 numaralı tapu senedi e 
birinci teşrinden 14 birinci teş- mutasarruf bulunduğu bağıfl 
rine kadar ANVERS, ROT- ol· bedel ihalesi verilmemiş 
TERDAM , AMSTERDAM , duğundan fesedilerek yenide

0 

ve HAMBURG için yük ala- l5 gün müddetle artırınaY~ 
caktır. 936 teS• çıkarılmış 19-10- pazar 

8 
"CERES" vapuru 21 birinci günü saat 11 de KemalpaŞ. 

teşrinde gelip 25 birinci teş- d · · d 'h ı · 111ll icra aıresın e ı a esı 
rine kadar ANVERS, ROT~ karrer bulunmuş olduğun~~: 
TERDAM, AMSTERDAM almak istiyenlerin 0 vakıt 

1 
ve HAMBURG limanları için icra dairesine müracaatl

3
' 1 

yük alacaktır. ilan olunur. Dosya numarıı5 

SVENSKA ORIENT LINIEN 33-138 dir. 6~ 
"HEMLAND,, motörü 29 - bl' "SUÇEAVA vapuru 20 · 

eylüle beklenmekte olup ROT- rinci teşrinde ~~lip 21 birİ;~
TERDAM, HAMBURG, BRE- teşrinde PiRE, MALTA, ~1 .. ~ 
MEN, COPENHAGE, DANT- SlLYA ve CEZAİR için ytJ 
ZIG, GDYNIA, GOTEBURG, alacaktır. 
OSLO ve ISKANDINAVYA ZEGLUGA POLSKA .. 2 
limanları içiıı yük alacaktır. " SARMACJA " motörll r-J· 

"VASALAND,. motörü 13 birinci teşrinde doğru ~~Jlf' 
birinci teşrinde gelip ROT- VERS, DANTZIG ve GD 1 

TERDJXM, HAMBURG, BRE- limanları için yük alacaktır··ıe 
MEN, COPENHAGE, GO- ilandaki hareket tarihled~o 
TEBURG, OSLO ve iSKAN· navlonlardaki değişiklikler et· 
DINAVY A limanları için yük acente mesuliyet kabul etıfl ıı~ 
alacaktır. Daha fazla tafsilat alJ11

111
i1 

SERViCE MARITIME için ikinci Kordonda 'fah 09 

ROUMAIN ve Tahliye binası arkasıllts• 
"ALBA JULIA,. vapuru 25 FRATELLI SPERCO acerı.oıı 

ğünden: eylülde gelip MALTA, MAR- sına müracaat edilmesi rı 

Y l d 
SILYA ve CEZAIR için yük olunur. 1)66~ 

emiş ça~şısı camiindeki halılar a iger eşya onbeş gün oos/ ı-
ınüddetle müzayedeye konmuştur. ihalesi 8/10/936 perşembe alacaktır. Telefon: 

2
00

412 1V/~_ 
günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Tali pi erin depo· -~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 'ı! şr ~ 
zito paralarile mahallinde müteşekkil komisyona müracaatları =_ 1 z M 1 R ~~~~~ 
ilan olunur. ... 23 28 3 8 ~ 

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

İzmir muhasebei hususiye = .. .. · · ·~ = lzmir'in KUL TUR LiSESi Ôğretınenlefl~ i Büyük Piyangosu ~ 
~ 21 inci tertib biletleri satılıyor = 
~ 6inci keşide 1-10-936 dadır; 
~Büyük ikramiye 200,000 lira iki mü-§ 
~kaf at ellişer bin liradır .Ayrıca 30 ,000~ 
~20,000 15,000, 12,000 ve 10,000 -
~liralık büyük ikramiyeler de vardır. = 
~Biletler hükumet önündeki di-~ 
:rektörlük gişesinde vebil'umum -
°§bayilerde satılır : 

mu"du"rfu··g~u"n_Jen· = En v t l G .. dH l .. K Burada r~ aj • = K ti' ı a ı ı. un uz u: ız D verirle ~ 
Muhammen bedeli = ıyme 1 E k k ers ~ = ve r e ~ 
Tonu 23 lira · Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü ~ 

lzmir vilayeti idarei hususiyesine merbut devair ve müesse· ~ - Haydar Candanlar ebi ~ 
satın senelik ihtiyacı olan 502,500 kilo kok kömürünün müha· _ Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecfll lıt ~ 
yaası 25/9/936 gününd«;n 15/10/936 gününe kadar 20 gün _ dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan 

8
; 1,. ~ 

müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme = talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrı ıı· ~ 
şartlarını görüp okumak istiyenlerin her gün muhasebei husu- - Çocuklannı sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir 

11~ıı ~ 
siye müdüriyeti ·varidat kalemine ve eksiltmeye girmek istiyen· _ lumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sabahtan akşa da ~ 
lerinde ihale günü olan 15/10/936 p,erşcmbc günü saat 11 de - kadar Kemeraltında Birind Beyler, Numan zade sokağın ~ 
teklif mektuplarını depozito makbuzlarile birlikte vilayet daimi - 6 numarada (KÜL TÜR LiSESi) ne. müracaatlan. ktır· ~ 
encümenine tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. l a - Derslere Birinciteşrinin onbeşinci günü baş anac 

Şartname sureti İstanbul belediyesi hesap işleri müdürlüğü· ~ 
.--..... ......... ~iılW&.U~~~~WlıWı\liılıWMlıllılıWMlıliııVılilıilıMMMYllMMiı\ılilllılillllıııllilıWiıliiıillıiliiıll ................ 5.86-·%i/l'ııııııııııııııııııııııımıı,ıııııııımııııııııııııııımmıınımıııııııımııım 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik} 

.~iiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiir~-~,~0'1I~ivı~·~e~r~v=e=-=ş~ü-l HiKAYE 1 Salak Hasan ı rekisı Limited 
N. V. 

W.F. H. Van 
Ertesi sabah kurşuna dizilecekti .. 
Çünkü arkadaşları arasından 
kaçmış. soyguncularla bir ol
rnuş, beraberce içki masala
rında keyif çatmış ve sonunda 
da yakayı ele vermişti. 
Artık kurşun onun hakkı 

İdi. Günlerdenberi amansız 
Çarpışmalarda birçok jandar
ıtıaları şehit eden bu edepsiz
lerJe bir olmak, onlarla eğlen
llıek affedilir bir kabahat 
olabilir mi idi?. 

Asıl adı Hasan'dı. Fakat 
arkadaşları onu "Salak Hasan,, 
diye çağırırlardı .. Orta boylu, 
başı biraz sola devrik, çelim
~iz, yirmi beşlik bir delikanlı 
1di. iki yıldanberi jandarma
lıkla askerliğini tamamlamağa 
Çalışıyordu. 

"- Ateşi,, 

Kumandasına gelmişti. Bu 
anda bir sübayın hızla adeta 
koşarcasına avlıya girdiği gö-
rüldü. Nişan almakta olan as
kerlere: 

- Tüfekleri indirin! Diye 
bağırdı ve sonra Hasan'ın ya
nına gitti. Gözlerini örten bezi 
çıkardı. Onu kucaklayarak: 

- Hasan, niçin evvelden 
doğruyu söylemedin yavrum?. 
diyebildi . 

Askerler şaşkın şaşkın ba
kışıp duruyorlardı. 

Ne olmuştu? Ne vardı. 
il< . "' 

Mes'ele şu imiş: 
" Hasan arkadaşlarının böy

le teker teker yok olduğunu 
görerek yerinde duramamış, 
kendi kendine kurduğu bir 
planla biraz zehir tedarik et
miş, soygucularla bir olmuş gibi 
görünerek, son gün onların bu 
içkilerine zehiri atabilmiş!.. n 

F. Y. Er. 

Kiralık Ev 

vapur acentası 
Birinci Kordon Recs binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"DIDO,, vapuru 29 eylüle 
kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru 30 ey-
lülde LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

"LESBIAN,, 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. 

"EG YPTIAN,, vapuru 15 bi-
rinci teşrine kadar LIVER
POOL ve SWENSEA'dan 

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 
yük liyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

"EXAMINER,, 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. 

PfRF AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA " vapuru 
9 ilk teşrinde PİRE' den BOS-

1 TON ve NEVYORK'a hare-

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş fabrikası 

ket edecektir. 
"EXCALİBUR" vapuru 23 

ilk teşrinde PiRE' 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 limanımızda olup HAV
RE, DIEPPE DÜNKERK 

3 Teşrinievvel 9.1b 

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 
Telgraf 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 

"DUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTER
DAM ve HAMBURG liman-
lan na yük alıyor. 

KHEDIVfAL MAİL LINE 
"ABOUKIR" vapuru 30 ey-

Iül öylen sonra hareket ede
cektir. PORT-SAİT, HAYFA, 
BEYRUT ve ISKENDERIYE 
için yükliyecektir. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST • 

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

"SZEGED" motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRA TISLA VA, VIY ANJ' ve 
LINZ için yükliyecektir. 

JOHNSTON WARREN LINE 
L TD.-LIVERPUL 

.. " KENMORE ,, vapuru 27 
eylülde BURGAS, VARNA, 

Mücellit 

Ali ıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

KÖSTENCE, SULINA, GA
LAÇ ve BRAILA limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

.,DUROSTOR,, vapuru 28 
Bci. teşrinde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRA TISLA VA VIY A
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

CANADIAN PACIFIC STE
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPUL' dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere 
iZMİR' de DİEKT konşimento 
verilir. 

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

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

Osmanlı Tarihinde 
...._.,,,,..,,, - -.............-.--

·k· • ·r .. 
1 

- . Ciirid Hildiseleri _, 

a 1, 1 ti 1ngf 1 tlZ mdU. re~e,51•,usuf paşa, k;l-eye Retmo kB" 
cu ____ e_e __ e e a v .r 1 mış ,er pısından girmeği daha 

lngi iz tayyare f"lo arı, rap'ların saklandıkları yerleri muvafık bulmuştu 
aramış arsa a · bufmagv a muvaffak olamamışlardır işte, kalenin burçlarını hi- hendis Vo:rt isminde_ bir ad~ 

ne 
, maye eden toprak ve her biri ma malıktı, Provedıtor bu 1

11
• 

Kudüs 3 [Radyo]- Araplar, lngiliz kumandanlarından Bo- yerleri keşfedememişlerdir. 21 balyemez toplu müdafaa hendisin yardımı ile kale•'~ 
man ile Hansis'in kumanda ettikleri müfrezelere bombalarla İngiliz fevkalade komiseri Filistindeki İngiliz kuvvetlerinin vasıta!arı bu suretle meydana müdafae kuvveti ve kıyınetı 
hücum etmişler ve telefat verdirmişlerdir. k d d H" 'd. 'd b. l .1. l d h l · ·ı az olan kısımlarını hemen tB' s· 1 T b A 1 k b ı t . . d b. . ta viyesini iste iğin en, ın ıslan an ır ngı iZ a ayının a a ge mıştı 1 ır ngı ız ta uru, rap ara mu a e e e mış ıse e ır netıce H . .. ld .. 

1 
Haııya kalesinin ikinci ve mir ve tahkim ettirdi. Sa yo-

elde edememiştir lngiliz tayyareleri Arapların saklanabildi\Cleri ayfa ya gelmek uzere 0 ugu söy eniyor. 5 b" R trııo . ' mühim bir hususiyeti de deniz nera a ıyonera ve e 
- -------•••...,......_. t t++ * • tarafındaki 23 mahzen ve ter- kapıları, müdafaa kabiliyeti 

Fransız frangı •• k ld f • İngiltere sane idi. Bu mahzenlerin hep- az olduğu için kapatıldı,~·· 
{Başlarafı 1 inci sahifede I ru se e ecı I si de kalın kubbelerle muha· im bir duvarla örüldü. ou~ 

on milyar altın frank karşılık Altın esasına !aza edilmiş ve kubbelerin rın arkasınada beş, on ııı•
1 

~o::e~ştu;~s~t~ndi~:~~~~ı, ta- hı• r ı• nf ı• la" k oldu Londr:Ö~~~a~~o) in- ~::~::r~e~:~ı:n::~~r:un taba- ~~ll;;:~•ğ•~:~e .• :~pr~: si~~:t~~ 
Hükumet, eylulün 21 inden giltere sabık finans bakanı _ 3 _ başka bir kısmının açılın

11

• 
26 sına kadar para borsasın- t: ri Sir Rober Horn, Kardif'ıe Kale önünde harekat mümkün fakat bu iki kapıoııı 
da cereyan eden bütün mua- K ) d •- +-v-• • d "' açılması mahal idi. 

1 ra ma en Ocagına kadar gıt- ver iği bir söylevde demiş- Hanya'da bulunan Ve:ı1edik t ·hk~ ı d'l111t' 
me attan yüzde elli derece · tir ki: stı am arın tamir e 

1 

ef' · d b. l k kuvvetleri, harp ve kale işle· · k kt y ı siP sın e ır para a aca ttr. t• 5 ••ı•• 25 } d - İngiltere, eskisinden da- mış ısını yo u. anız 1 

ltalya ne du-şu"nu··yor ı, o u yara 1 var ır rinde fevkalade mütehassıs mü- ler uz b. ..dd t iht1
16 

ha müsaaid şartlar altında ' unca ır mu e ·d 
Roma, 3 (Radyo) - Finan- Brüksel, 3 (Radyo) - İn- da kain kömür madeni oca- tekrar altın esasına dönecek- /spanya' daki iki ay edilmiş olduğundan haraP 

1

b· 
sel mahafilde temin olundu· liliik neticesinde kapanmış ğında vukubulan inliliik, beş · ve bunların adam akı!lı ti duğuna göre, ltalya, şimdilik olan maden ocağı, zannolu- kişinin ölümü ve 25 kişinin ya- tır. .. • .._ _ /ık harbın Bf ilnçosu kimine vakit bulamamıştı· 1

, 

finansel vaziyetinde hiçbir nuyor. Ocakta kalan amele- ralanmasile neticelenmiştir. Suriye' de ( Baştarafı 2 inci sahifede) Yusuf paşa, Retmo k•~ değişiklik yapnııyacaktır. Maa- Hiidise, burada derin bir te· askeri hareketler ve haberle- sındaıı kaleye daha kol•Y b' 
nin kurtulmaları imkansız gö- (B t f 7 · · h ·~ d ) J b ı tD haza, ileride ihracat emteası essür uyandırmıştır. Mesai na- aş ara ı ıncı sa ı1e e rin çokluğu altında bunaldık. ri e i eceğini takdir ve b~ 

için bir şekil derpiş etmek rülmektedir. Bu baptaki ümid lüğü .hakkındaki itilafname Madrid'de Kaballero'nun min etmiş olduklarından ·ır ·ı l t zırından başka Kral Leopold F l T 
1

·1 mümkündür. zaı 0 muş ur. ransa i e ürkiye arasında sosyal komünist iktidar mev- kapının önüne Kostantin " 1 

Polonya iştirak etmiyor Mesai nazırı M. Dolan, da hiidise mahalline gitmiş ve imza edilmiştir. Bu itiliilın kiine geliyor; hakiki bir amme sesının karşısına gelen k•''~,. 
Varşova 3 (Radyo)- Polonya leliiket mahalline gelerek biz- ocakta kal~n 1~ amelenin kur- bütün 'mesned:erini takip et· selômeti komitesi olan bu 6 büyük muhasara topu ~' 1 

kabinesi, general Riçs migl'in zat -~ahkikata başlamıştır. . . ~olmasına ımkan olup olmadı· mek Türkiye hükümetinin sa- kabine iş baŞına gelir gelmez leştirdiler. Bu batar)'• 'p 
riyaseti altında toplanmı- ve Bruksel 3 (Radyo)- BorınaJ gını sormuştur. Iahiyetli devlet adamlarının canlı bir beyanname neşredi- başka, üç batarya daha t~. ş • • -• d ao·v 
Finanse! vaziyeti uzun uzadıya iT • • k t 

1 
• • s • sa ece vaıifesinden ibarettir. yor: "Öteki hükumetler gibi getirdiler: Bu üç batar)' 8 

tetkik eylemiştir. Polonyanın da Ur gaze e erı n 1 n U rı- 1 Biz milletlerin hürriyetlerine bir hükumet olmak istemiyo- birisini Yahudi mezarhğııı, 
şimdilik Fransanın tedbirlerine 1 ' • • kt il sahip olmalarını davamız ola- ruz.,, Hükumet merkezi düş- ikincisi Aya Lazaridos JJl~jC 
ştirak etıniyeceği zannolunuyor. Ye Ye g 1fmes1 Ya sa 1 [ • rak almışızdır; Suriyelilerin man tayyareleri tarafından kiinel üçüncüsü de Kost•• ;Jı 

Japonya kabul etmiyor • • j hürriyetine bundan dolayı bombardıman edilirken müda· tepesine fakat ilk bat•rY
3 

Tokyo 3 ( Radyo ) - fi- Numan Rifat, Fransa, /skenderun üzerin• hürmet ediyoruz. Acaba on· filer arasında müzakerelere ve kale arasına yerleştirdiler· 9~ 
nans. ba.kanlığı .. mütahassısl~.r deki haklarını Suriye' ye veremez, dedi !ar Fransadan hürriyetlerini pazarlıklara girişilemezdi, Hanya kalesinin muh•··~. komıtesı, bugun Fransız hu- I t b 

1 3 
(H ") Ş istemekte en aşağı kendileri 13 Eylül - Sen ,Sebastiyen filen 28 Haziran 1055 (Ce 011a 

kiimetinin, finanse! tedbirler s_a~ du b us~sı - am riye'ye girmesi de yasak edil- kadar haklı olan bir mıntaka asilerin eline düşüyor. Bask zilevvel 1055) PerşeıııbeCi t11• 

hakkındaki muhtırasını tetkik sergkıs.ınt. e b~yragımı~~ld.~ı~tl- miştr. İskenderun Türkler:ı, ekseriyetine karşı, bir taah- mültecileri tarafından korun- başlamış ve ertesi gün ~ııle 
l 

. t' J b d nıa ıs ıyen ır arap o uru · Suriye mtihabatına :iştirak et- hüd icaplarının yerine getiril- l h. ·· günü gün dog" arken toplar 1t( 
ey emış ır. aponya, u te - .. .. H . . kAl . . ki d muş o an şe ır zarar gorme- e~ 
birlere iştirak edebilmek ıçin muştur. arıcıye ve a etı _ge- mıyece er ir. mesini yalnız hoş görmek de- miştir. dıvarlarını ve şehri dö•Jll 
şimdilik bir sebep görme- nel sekreterı "Numan !Rıfat, p - k ğil, hürriyetsizliğin acısından Dünyanın dikkati bu sefer başladılar. ·dde~ 

kt d
. beyanatında: Fransa, sken· orfe ı•z henu··z kurtuldukları ı·çı·n, bu- M h h 1 .. cı me e ır. d , .. · d k. h k de Toledo'daki Alkazar üze· u asara azır ıgı, ,ıt1 

Paris, 3 (Radyo) - Para l erun ~n~ag,ı uze~ın e dı a - Komünizm aleyhine nu teşvik etmek ve kolaylaş- rine dönüyor. Burada mu ha- çabuk ve mükemmel s~ ti' 
b 

·· ·· ·· d k. p l · armı urıye ye evre emez. tırmak mecburiyetinde deg" il d l b yapılmış du'"şmanın hiçbbıı~t·ı..il' orsası, onumuz e ·ı azar esı ç·· k. d k 1 .b l d sara e i miş olan har iye ta- I' 
·· - d •t·b k. · ·b· un ·ı aramız a mu ave e tertı at a ın ı midirler? cizi olmadan vakitinde .• ııı· 

gunu,1 en ı ı aren es ısı gı ı d B , l .
1 

•. .. lebesi bombardıman altında, JJl" 

1 ğ b 1 
var ır. u mes e e ı e goru· Lizbun, 3 (Radyo) - Dev- Bu milliyetperverler, Suriye miştir. Hanya önünde .Al.,ıO 

muame e yapma a aş ıya- ··1 k b. b .. l alevler arasında, aç kalmala- , .. •· 
kt şu ece ve ır esasa ag ana- let reisinin dün intişar eden kıtasının tii -bağrına girmiş rebede bu suıetle ıııuh•'j,. 

ca P:~·is, 3 (Radyo) - (Bank caktır. Türk gazetelerinin Su- bir emirnamesi mucibince ko- olan :ve kendilerile ayni dili rına rağmen insan gücünden ikinci Cuma günü b~aş~r . 

D f f 
k L .. b 'l ı h kk üstün bir ferag ti e müafaala- A k ı v~ 

e rans), aiz miktarını yüzde aucn alınmış malla kapatmak, münizm aleyhine Portekiz' de onuşan u nan ı ar a ın- - r as .11 ı~ beşten üçe indirmiştir. 2 l"nmı;m •ukuın' esaslı tertibat alınmıştır. da F ransa'yı taahhütlerinden rına devam ediyorlardı. zarfında, diplomatik geı1' 
Paris 3 (Radyo) _ Başve· Uunun birincisi hiç füplıesiz T •ı Bu milliyetperverler, Suriye Bütün diğer cephelerde, biraz hafifledi. rıetİ'~ 

kil M. Le on Blunı, un, bugu .. n clourmlan doğrudan do~rııya ıirari a yyareCI er kıt' asının ta bağrına girmiş ~isbi bir sükun vardır. iki Fransız hükumetinin e . ..,~ 
hir akdin gayet zııruri '\'C tabii l k d.l ·ı d 1 ...,ı ı•· 

finanse! tedbirlerin tatbı"katı Zoanejburg 3 {Radyo)-Mu- 0 an ve en 1 erı e ayni i i tarf da kuvvetlerini, yeni faaliyeti sayesinde, ad_edı·~ ,~· 
icalndtr. Ne alıcı <lc,·letin, nr. de b k konuşan Lübnanlılar hakkında 0 " ..,ı hakkında radyoda bir söylev Türk hükumetinin euıı'u tak iri sa a aya iştirak edenlerden kanlı trajedediler için topla- dahale, silahlar üıerı ·btW Fransa'yı taahhütlerinden vaz d f1 

1 

vermesi bekleniyor. ,.,J "· Uinocnnl•) 1ı '"'•in •le bu tayyare !erile beraber düşüp ö 1- • b l m akla meşguldürler. bargo, bil ar allık söz ' 
illi' ·ele üzerinde herhangi lıir ıs· müş Albervey ile Maksim, geçıre i mişler midir? Sancağa kalmadı. . . c·,ıoll'(ı 

Frank kıymetinin sukuıu elıe- k b A b b 21 Eylül · kavga devam ı 
l 1 1 

rnrcla Lnlumnnsı imkanı gönile· Leh'in cenaze merasımı çok arşı u manasız tavrın se e i ed"ıyor. General Frankoya ge- Avrupa devletlerının 1110P., 
ıi e zmir'deki ibracaırılar, rrnn n b d t l T k l d r· ı.f • memcktedir. parlak olmU'.:tur. ura a 0 uran arın ür o ma- İspanya sahillerin e .1 11 

ile frank iizerinden ,;aptıklan sa- lk· . . . l"kk 
1 

... 1 d k k l !inceye kadar Alkazar muka- eO " ınc1><1 ı e < ı nıe ş:ıraııc ır: • •• arın an, anca ve Ü türce bekliyorlar, fakat Y 
· i .. a ı ortad.ı frangın uku- en ı erı e as a munase et f'ri hadise yoktur. 'd bitııı~1 F l k

. Mı·ııAı k d·ı ·1 ı ·· b l vemet edeb"lecek midir? A 

ttıudnn miite,·ellit hir zi,·an ''ar- olmamasından mı ileri geliyor? Malaga, Bilbao da asilerin Nihayet Londra a ~oıı1' 
dır. \ ' e lzınir için ta) in edilen ilk d d d·v · · ·b· eline düşecek midir? Kata- l h · · b·ır ı'"I 

D l Ol
• • yazımız a e ıgımız gı ı, ıgv a ürmet ıçın 8 9

1
'., 

ınikınr soo bin lir.ı<lır. ans ar ımpıyatı d l 'l H k ' l ki F k t "'' satışları , hep hu sun:tlc olmuştur. ma emki bir sancak meselesi aan ar ues ayı a aca ar toplanmıştır. a 
8 

p rtt"r 
M osdü, evclce beo frnngo '" 'lnn Tü •ki ye' Je •· rnn~z ibrmıçm· Son günlerde Tiftis' te mil- ve onun idare şekli üzerinde mı? Ya Madrid' in akı beti? dev !etlerden biri, ~hl~ 
iizümler; ııimdi 6,5 fr.mk iizeriııden mu hloke parası 70 ıııil}on frank li halk dansları için bir nevi bir anlaşm.a vardır, mademki İstifham işaretleri çoalıyor. iştirak etmedig"i için ç 

tı~lar için frangın eon kı) melini 
nazarı dikkate alm:ık suretile yeni 
e:ıtışlar }Dpmışlardır. Birinci teşrin 

teklif edilmekte ve satılmaktadır. ~n~~n~u1t~:ıı~11iynru•~:ı~ı:.,~:~:~ b!'.:'. olimpiyad yapılmış ve iki bu anlaşmanın altında Türkiye ~,.llmialtiklgiergeinlikm-Bu ayı alarkı derhmal dur~•ı:ı(lor· 0-.' f lmı::atçılann zarar ettiklerini iılılia süren bu şenlikler esnasında imzasının mürekkebi bile he-
·kı · ı 

1 
kası lehine )Üzde 30 düşmüştür. G euı en malı u atış an, ı>yli'ıl 11)'1· iircistan'ın muhtelif mınta· nüz kurumamıştır. Hu··r Surı·-

. 1 Yani şimdi Fran6lz ihracatı;ıeına 
na nıl atış ardır 'e ilıracatçılıır, k 1 d l · · d 1 l b teıli)·aı vopılnıak lazım rrelec, Türk a arın an ge en en ıyı an· ye İ er, izimle yeni ve müsavi 
bedelleri Cunıuriyet merkez han· • 0 1 
k 1ınraııı ile )üzdc 30 nok anı ile sör er kendi oyunlarını gös- bir dostluk polı.tı"kası devre- ı •• v •• 
·a ınn frank ü.ıerinclen )Btırılruış d olan malların tüccarlara paraları 1t cliyt'!, mnksadı temin edecektir. termi·şterdir. Bu iki gün için- sine girdiklerinin ilk günle- u g un en.• / 

li 
Şu lıalJe )'Üzde 30 ni betinde Jıir de 200 k d d ·· h.. · · d b l ı1 ,·eri ·rken frııngın eski kuru üze- a ar ansor unerı- rın e, öy e bir politikanın •IJ'' 
kur 'ar demektir. Bunun da tutan · · IJ 1 rinden vcrilmf'sini hükumetten i . nı ırae etmiş vezbunların ara- gayr ti · · ··t d. f~ V • •' J "" k ti ' 1-1,5 mil)OD Türk lirasıdır. e erını mu ema ıyen ze- - ·•y.eıı arı_p·~tı ( eıı nıetı·u 6 ,,"J temişlerdir. llırncatı;ılarıu lktı l sında b·ıh h b" ı·kt h. l. k ~ - ... ll llıracatçılanmız i"te hu kurdan 1 assa ep ır ı e ır ıyece olan bu davanın vekulcıine yapmış olduklan müra· " d ·1 A · l · ( ( J 3 kendilerine ait ziyanın kapaııtma· ans 1 e cenup setın ermin halledilmesinde ancak ve yal· \ a smet 110·· ııü Ca(f<le 1· 11c e ·jeJ1 

c:ıat budur. Hükiımetçe hu mes'elc • l eını istt>nıektedirler. Son söı:, An· izginkası nazarı dikkatı çek- nız menfaat tasavvur etmelı· - f l 
üzerinde tetkikat yaptırılmaktadır. N ( kara'<la tCŞl'kkül eden komİ!WOil ve miştir. Kevsurlar, büyük bir dirler. Sokak gazetelerini ve o. lı kö(ııikte s,4ıtıl:ıcag .. ı ı· ta""n e 9,ıı(l 

Bir tnlımine göre, lıükurııt't nihayet MikCıuıetin<lir. f hroc~tın en h "kl'k Y " ,] ilıracatçılarım:zın dile;cleriııi ıat· ma aret ve çevı ı isteyen kaldırım nümayişçilerini kış- JO-
hfh·ük kısmı bilhassa mevsim ili· S h · h l d 1 1 l 9 • l h } k ('"' 1 · fı I v, anaşerımuariperi an• kırtarakfaydasızvelu""zUffiSUZ menru eilyaııın ~atışı - .. ,, 

mm c ınet-e ç-ıı ı§uca tır. "'"0 "' 1 bnrile İzmir'dedir. Ve l>inaennleyh ' y O 1 J ıL. Hırııcatçılann iki türlü zh.11111 vnrdır: sını oynamışlar ve çok alkış· bir gerg·nı·k h t .. ı~ (1 t • buradaki rakamın 300 Liu lirn ol· ı ı avası yara maga • 1 Ü f) l I' H ~ 1 ı - 1üksek rekolte tahmini ma ınn nazaran frangın suı.uıunuıı !anmışlardır. Seksen yaşındaki heves etmekten vazgeçmeli- pazartesi günü Saat a 66~ 
ile ucuza aline =ıtışı ppıııak ve Lfiıün memleketteki te~iri Jc çok Acar Abaşidze, eski (Horumi) dirler. • ı 1 ".J 
rekolte dü ünce bunları yük ek fi· az demektir. harp dansını oynamıştır. F. R. Atay 1 al} O U 11 Ur. 
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