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um uz 
e 1 ra a ayyarelerimizin de 

Gömbüş'ün 
• 

cenazesı 

Münih'ten büyük 
törenle kaldırıldı 

, iş i a · e manevra yapacak 
~nıi:r ha kı, geç· resmini Torbalı yolunda ta
kip edecektir. anevralar 4 gün sürecektir 

Münib 8 (Radyo) - Müte
veffa Macaristan başbakanı 
general Gömbüş'ün cenazesi, 
snatoryumdan alınarak Münih 
sarayına götürülmüştür. Yolda 
binlerce halk cr.nazeyi takip 

ortasında başlıgacak ve 
·~ dört gün sürecektir. Manev-

~ raya kara kuvvetlerimizle 
f en mütekamil askeri vasıta

larımız ve tayyarelerimiz 
de iştirak edeceklerdir. As
keri kuvveilerimiz, manev
ra mıntakasının muhtelif 
kısımlarında şimdiden mu
harebe tatbikatına başla

mışlardır. Manevraların 

sonunda Seydikög -Torbalı 

eylemiştir.Hitler, General Gö
ring, Von Nöraht ve Von 
Kıbrıh bizzat cenazeyi takip 
eylemişlerdir. Cenaze, bir top 

arabasına bindirilerek saraydan 
alınmış ve Budapeşte'yc gö-
türülmek üzere istasyona nak
ledilmiştir. __ __.·-··---
iki tayyare 

kayboldu 
Paris, 8 (Radyo) - Avus-

tralya'nın Pordavor şehrinden 

11
• arasındaki mıntakada, ma- yedi saatlık benzin alnrak 

ııı ~ nevraga iştirak elmiş olan uçan bir tayyare, aradan yir-
~· tQkyadaki manevralar iştirak eden tanklarımızdan biri kıtalarımız tarafından bü- mi dört saat geçtiği halde 

9
• kahraman ordumuzun ge- şekli göriince bir kat dalıa yük ve parlak bir geçit henüz meydana çıkmamıştır. 

re ~~lerde Trakya'da yaptığı emniyet duydu. resmi yapılacaktır. IJalkı- Tayyarenin bir kazaya uğra-
9. "l'~Yiik manevralar, bütün Sevinçle haber alıyoruz mız da kendi bağrında ge~ dığı veyahutta Timur adasına 
ıe· 6 li.rk diyarında göğüs ka- ki; lzmir muhiti de yakın- tişen kahraman ordusunu indiği tahmin olunuyor. 
. ~"lan şa . lı ve g .• rurlu bir da kahraman ordusunun ya~ bu geçitte görmeğe davet Nevyork, 8 ( Radyo ) -

e t .. dise olarak alaka gördü. pacağı manevraları görmek edilecektir, ve hiç şüphesiz Kürt Jeavl, adında bir tayya
i~ i ı.;,.k_ordtısunun çelik varlı- ve bunun muvaffak netice- lzmir bu yüksek müsaa- recinin idare ettiği yolcu tay-

t10. güvenen millet, onda- /erini günü gününe duymak denin saadet ve :revkini yarcsi, kaybolmuştur. Bu tay-
ıfl 1 biiyük teknik tekamülü saadetine erecektir. Manev- tam manasile idrak ede- yare, Nevyork-Stokholın ara-
11· tıe motorize edilmiş geni ralar birinci teşrin ayının cektir. sında sefer yapmakta idi. fil ••• ........._ _______ _ 

Lo 
Otobüscülerinin , 

• 
grevı 

londra 8 (Radyo)- Otobüs 

qltıele ve şoförlerinin grevi 

rttikçe büyümektedir. Son da-

11kaya kadar grevcilerin adedi 
60o kişiye baliğ olmuştur. - . 
Çem er Ay 
l11giliz lirası ser

besttir demiş 

~ Çember/ayn 
ltıat~rna, 8 (Radyo) - İtalya 
~ll llatı, lngiltcre finans ba

İtildı Çemberlayn tarafından 
f nd olunan son nutuk etra
~~ b Uzun makaleler yazmakta 
~di ll nutku tenkid eylcınek-

t z· ~Yl~d· ı~a Ncvil Çemberlayn, 
•ı~ırı 1~ı sözlerle lngiliz lira
)atak hıçbir kayde tabi olmı
lııl\u tamamen serbest oldu
ll~Yo resmen beyan eylemiş 

t. 

Uluslar Sosyetesinde 
dün ·:neler konuşuldu 

Kontenjanların kaldırılmasınıistiyenler çoğa
lıyor, ltalya Beynemilel bir konferans istiyor 

Cenevre 8 (Radyo) -Fran
sa' da alınan finanse} tedbirier 
burada canlı bir tesir yapmış
tır. Fransız mahafili, bütün 
devletlerin, kendi paralarını 

düşürmek suretile Fransa'nın 
hareketine iştirak etmeleri lü
zumunu ileri sürüyorlar. 

Bugün uluslar sosyetesinde 
toplanan ikinci komisyonda 
Çekoslovakya delegeleri söz 
a:rnış ve uzun bir söylev ve
rerek, finansel tedbirlerin, ci
han ticaretini ıslah edeceğini 
söyledikten sonra, Çekoslovak
yanın şimdiden konteniantman 
hakkında tedbirler aldığını 

be;•an eylemiştir. Delege, bey-

nelmilel bir konferans akdine 

şimdilik imkan olmadığını ve 

devletlerin, aralarında uzlaş
malar lazımgeldiğini ilave ede-

rek sözüne nihayet vermiştir. 
Bundan sonra İsviçre delege

si söz söylemiş ve lsviçre'nin, 
Finansel tedbirleri muvafık 
bulduğunu ve çünkü, 1933 yı
lından beri devletlerin, kendi 
ticaretleri iç.in almış oldukları 
fevkalade] bazı tedbirlerle ci
han ticaretinin anormal bir va
ziyete girdiğini beyan eylemiş, 
lsviçre frangının durumu o 
kadar kuvvetli olmasına rağ· 

Uluslar sosyetesi 
men, sırf Fransanın c.ldığı ted- Hollanda delegesi de be
birlere iştirak etmiş olmak için yanatında, kontenjan aleyhin-
lsviçre hükumetinin, parasını de bulunmuştur. 
düşürdüğünü söylemiştir. Roma siyasal mahafiline 
İsviçre delegesi, sözünü ikmal gelince, finansel işler için, 

ederken, Kontenian ve saire beynelmilel bir konferans 
gibi tedbirlerin ortadan kalk- aktinin zaruri olduğu kanaa-
ması ve kapitalle ticaretin, ta- tini ileri sürmektedir. 
bii bir cereyana girmesi zaru- Kontenjan işleri ise, bu 
retini ileri sürmüştür. gibi tedbirler, f tal ya' da ek-

Bundan sonra Yunan de- seriyet itibarile askeri iş-
legesi M. Politis söz almış, ler için alındığından kon
borçlar, kontenjan ve muha- tenjantman usulünün der-
ceret gibi mes' elelerin de hal terkedilmesi imkansız gö-
halledilmesini ve çünkü bun- rülmektedir. 
ların, birbirine bağlı olduğunu Altıncı komisyonun yaptığı 
söyledikten sonra demiştir ki: toplantıda, Sar muhacirlerinin, 

- Çok uzağı görmeli ve Paraguva'ya nakli için dört 
gayet sağlam adımlar atma- yüz bin İsviçre frangı tahsis 
lıyız. Zira vaziyet gayet mü- edilmesi takarrur eylemiştir. 
himdir. /Devamı 4 üncü sahifede J 

Umumi 
bu ata 

aarruz 
aşlı yor 

~~------------~ Hükumet uvve ferini taar:ru 
zu her tava a akim ka mıştır. 

Gönüllü lspangol kızları 
Burgos 8 (Radyo) - Birkaç hakkak görülen Madrid'in aki-

gündenberi devam eden hazır- betile alakadar görülmektedir. 
lıklardan sonra hükumet kuv- Umumi taarruz, bu hafta 
vetleri, her tarafta taarruza. geç- nihayetinde başlıyacaktır. 

ınişlerse de hiçbir yerde en General Varela kuvvetlerinin 

ufak bir muvaffakıyet bile gös- bugün işgal eyledikleri Santa-
tcrememişlerdir. kroç del Rotamar şehrinin as-
İhtilalcilert şimdi bütün kuv- keri kıymeti çok büyüktür. Zira 

vetlerini Madrid'e hasreylemiş- bu suretle ihtilalci kuvvetlerinin 
lerdir. Satandcr, Bilbao ve mühim bir kısmını, doğrudan 
Malaga şehirlerinin mukadde- doğruya Madrid'e isal eyle-
ratı, bugünlerde düşmesi mu- mektedir. -------------. -----------
T unada büyük bir 
köprü yapılıyor 

Bu köprü için 300 milyon 
Ley sarf olunacaktır 

Bükreş, 8 (Radyo) - Yu- kabul eylemiştir. 
goslavya ile Romanya arasında 

hasıl olan itilaf üzerine Tuna 

nehrinde büyük bir köprü 

inşa edilecektir. Bu köprü, 

(Torn Severin) i (Pladova) ile 
birleştirecektir. 

Köprünün inşası için üçyüz 
milyon ley sarfolunacaktır. Bu 

paranın yarısını Romanya ve 

diğer yarısını da Yugoslavya 
verecektir. 

Yugoslavya hükumeti; bey
nelmilel şimendifer hattile 
birleşmek üzere ayrıca 125 
kilometre demiryolu yapmağı 

Sefirler 
İhtilalcilere ilti

hak ediyor 
Belgrad, 8 (Radyo) - Bir 

kaç gün evvel buraya gelen 
ispanya sefiri, istifasını ver
miştir. Son gelen haberlere 
göre, Tokyo, Uruguvay ve 
daha bazı memleketlerdeki 
ispanya sefirleri istifalarını ve
rerek milli hükumete tabi 
olmuşlardır. 

------
lvon Delboş 
Amerika sefi

rini kabul 
etmiş 

lvon Delboş 
Paris, 8 (Radyo) - Fran-

sız hariciye nazırı M. lvon 
( Devamı4 üncü sahifede) 
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Aşk .. Kıskançlık .. Cinayet .. 

- 4 - Çeviren: Fethi Y. Er. 

Başsız vücud, kanlar içinde 
yüzüyordu. 

Duvara dayatılmış olan bir 
alçı torbasının içbde de, ke
sik başın bulunduğu anlaşılı
yordu. Torbanın etrafında kan 
pıhtıları vardı. 

Doktorla komiser cesedi 
muayene ettikten sonra. Mer
diven başına geldiler, komi
ser: 

- Bir masa ve bir iskemle 
getirinde zabıt tutalım dedi. 

* * * Komiserin istediği şeyler 
biraz sonra geldi. Şamdan 
masa üstüne kondu. Komiser 
iskemleye oturdu. İsticvap 
başlamıştı. f 

Komiser, kağıdı hazırlamakla \ 
meşgul iken, doktorun kesik 
başı saklıyan torbaya dokun· 
duğunu görünce: 

- Hiçbir şeye dokunma- 1 

yınl Her şey yoluna girsin 
önce ... Dedi. 

Doktor: 
- Evet hakkınız var! Diye 

yerine çekildi. 
Birkaç dakika kadar yalnız 

ko:niserin kaleminden 
çıkan seslerden başka birşey 
duyulmadı. 

Sonra başını kaldırarak et
rafına bakınıp: 

- Şahit olarak kim var? 
diye sordu . 

Şarbay bu sorguya cevap 
olmak üzre ayakta duran iki 
kişiyi göstererek: 

- Evvela bu iki Bay dedi. 
- Başka? 

Şarbay bu defa beni gös
tererek: 

- Bu bay da kabul ederse: 
dedi, ben sözünü yarıda ke

serek, hemen : · 
- Memnuniyetle; diye cevap 

verdim. 
Bunun üzerine komiser, be

nim de onların yanına inmemi 
rica etti: 

Bu vaziyet karşısında bir 
ürperme hisseder gibi olmuş· 
tum. Cesede yaklaşmak çok 
"orkunçtu : 

- Pek lüzumlu mu? diye 
komisre sordum. 

- Ne? 
- Oraya yanaşmam. 
- Hayır. isterseniz olduğu-

nuz yerde durunuz. 

Evvela şarbayın gösterdiği 
iki bayı isticvaba başladı: 

- Bdınız? 
- Jan. 
- Soyadınız? 
- Alliett.e 
- Yaşınız? 
- Hakiki yaşımı mı, yoksa 

n~fustaki yaşımı mı söyliye
yım? 

- Hakiki yaşınız .. 

- Yetmiş beş!.. 
- Ne işle uğraşıyorsunuz? 
- Yazı yazmakla 

Sonra ötekine de ayni şey
leri sordu. Ve şu cevabı aldı: 

- Pierre, Moulle; altmış 
bir; 

Sen süplis kilisesine men
sup .. 

Şimdi sıra bana gelmişti. 
Ben de ayni sorgulara, cevap 
verdim. Komiser, zabtı tamam
layıp okudu. Ve bize bir 
ıtirazımızın olup olmadığnı 

sordu. 
Hepimiz birden doğru ol

duğunu tasdik ettik. 
- Pekala dedi· imdi su -

luyu sorguya çekelim. 
Sonra Jakmen'e döndü: 
- Adın? 
- Jakmen 
- Yaşın? 
- Kırkbir. 
- Oturduğun yer? 
- Onu biliyorsunuz. Söyle-

meme lüzum var mı? 
- Olsun. Söyle! 
- Çavuşlar çıkmazı 

- işin 
- Taş ocağı amelesi 
- Bu suçu sen mi işledin? 
- Evet. 
- Sebebi nedir? 
- Sebebi!.. Diye düşündü. 
Bunu sormak boş ve lüzum

suz. Bu, karımla benim aram
da bir sırdır. 

- Hiç sormak boş olur 
mu? 

- Bu sebebi bilemezsiniz. 
isterseniz bu işi nasıl yaptı
ğımı anlatayım. 

- Peki anlat! 
- Öyle ise dinleyin: 
insan, benim gibi yer al

tında kireç ocaklarında çalı
şırsa, fena fikirlere sapıyor. 

- Tuhaf şey;.. Devam et 
bakalım. 

- işte!.. Bu fena fikir ba
na da geldi!. Karımı öldür
mek.. Bu düşünce bir aydan 
fazla, kafamı alt-üst etti. Ni
hayet bir gün, bir arkadaşı
mın sözleri bana bu işi yap
tırdı .. 

- Nasıl bir söz? 
- Qh!... Bu kelime!.. Sizi 

alakadar etmez.. Bu sabah 
karıma: "Çalışmağa gitmiye
ceğim; bayram günü imiş gibi 
eğleneceğim; arkadaşlarla oyun 
oynamağa gideceğim. Her-
halde yemeği saat bir de ha· 
zırlamağa çalış. Fakat.. Unut
ma ha, "bir., de hazır olacak. 
Dedim. O: 

- Peki, dedi. Ve yemek 
için et almağa gitti. 

O burada yokken, ben oyun 
oynamağa gideceğim yerde, 
bu gördüğünüz kılıncı asılı 

olduğu yerden aldım ve bile
dim .. Mahzene indim .. Şarap 
fıçısı arkasına saklandım. Ken-
di kendime söyleniyordum: 

"Herhalde buradan şarap 
almağa gelecektir; burada 
beklediğim müddet zarfında 
beni ateş sarmıştı. Kalbim 
çarpıyordu. Her şeyi kırmızı 
görüyordum. Kulağıma daima 
arkadaşımın dün bana söyle
diği, kelime çarpıp duruyordu. 

Komiser sabredemedi. 
- Canım şu kelimeyi söy

lesene? 
- imkansız. Daha demin 

söylcdimki onu öğrenmeniz 

imkansızdır! • 
Nihayet bir elbise kışırtısı 

dudum. Ayak sesleri yaklaşı
yordu. Önce ışık tutan kolunu, 
vücudunu, sonra da başını 
gördüm ... 

Başı pek iyi seçilemiyordu. 
Şamdanı ileri doğru tutu

yordu. 
- Ahi Dedim, iyi!.. Ve 

usulca arkadaşımın s5ylediği 
kelimeyi tekrar ettim. Bu za-
man zarfında karım yanaş
mıştı. lmmınız ki, o bura
ya yanaşmakla bir fenalığa 
uğruyacakmış, zannına sahip 
gibi görünüyordu. 

Korkuyordu: 
Etrafa bakınıyordu. 
Fakat beni göremezdi. 

Arkası var 

(Ulusal Birlik) 

~ 
8 Teşrinie~el 9~ I 

F ratelli Sperco l 11 

vapur acentast 
ROY AL Nt.ERLANDAIS 

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

Ruzvelt Bolşeviklikle 
ittiham ediliyor 

Amerika Reisicümhurunun 
(Grev, amelenin müdafaa 
silahıdır! demesi serma

yedarlara kızdırdı .. -------· 
20 den fazla gazeteye sahip olan, 

gazeteciler kralı Hörst, Ruzvelt'e 
şiddetle hücum ediyor 

Amerika'da, bu sene cum- ı 
hur reisi intihabatı yapılacak 

Bugün için Ruzvelt'in en teh- 1 reisinin amele lehinde olarak 
likeli rakibi Landon görünüyor radyo ile söylediği sözlerdir. 

ve yeni reisicumhur seçilecek

tir. Bu sebeple Ruzvelt'in ra

Ruzvelt'e taarruza vesile olan Ruzvelt'e hücum edenlerin 
hadise, Amerika'nın birçok başında bugün Amerika'da 18 

den fazla yevmi gazete ve 25 
kipleri, son günlerde büyük yerlerinde vukubulan işçi grev
bir taarruz hareketine geçtiler. leri üzerine, Amerika cumhur 

~~~~~---------------~~~-~ 
Ankara mektupları: 
M&' 6" ' 

Ankara'da kış kendini 
göstermeğ a la 1 ---------- -

ismet paşa bulvarına asfalt 
döşeniyor. inşaat ·~aaliyeti 

Ankara' da Yenişehirden bir görünüş 
Ankara (Hususi muhabiri· son hızla çalışılmakta ve kış 

mizin mektubu) - Ankara'da mevsımının bastırmasından 
kış mevsiminin yaklaşmakta evvel bitirilmesi için uğraşıl-
olmasından, bu sene başlanan maktadır. Saydığımız bu bü
inşaat işlerinin biran evvel yük yapılardan başka daha 
ikmaline çalışılmakta ve bu bir hayli ufak hususi inşaat· 
hususta azami mesai gösteril- }arda da bu şekilde bir hız 
mektedir. Bu arada devlet göze çarpmaktadır. Denebilir 
demir yollarının istasyonda ki bugün için Yenişehir Ata-
yaptır<Jığı gar devlet mahal- türk buluvarında hemen he-
lesi.ıde yapılan gümrük ve men boş arsa kalmamıştır. 
inhisarlar vekaleti sümer bank Bina inşaatlarında bu faa-
gibi büyük sayılan inşaatlarda (Devamı 4 üncü sahifede) 

ten fazla haf talık, aylık mec
mualara sahip olan meşhur 
gazeteciler Kralı Hörst vard1r. 
Hörst, Ruzvelt'i Bolşeviklikle 
ittiham etmektedir. 

Son hadise hakkında tam 
bir fikir vermek için, biraz 
tafsilat verelim: 

Son zamanlarda Nevyork'ta 
bütün garaj amelesi grev yap· 
tılar. Bundan sonra sütçü 
garsonları işlerini bıraktılar 
ve kürkçü amelesi de greve 
katıldı. Bütün bu grev!erin 
esası, patronlar ile işçiler ara
sında bir türlü hallediiemiyen 
ücret mes'elesi idi. Fakat grev 
sahası bununla da kalmadı. 
Amerika'nın birçok sanayi 
merkezlerinde amele grevleri 
de baş gösterdi. San-Fransis· 
ko tarafında, deniz işçileri 
grev ilan ettikleri zaman Bel
vcrley Woalwarthe Oklanel 
şehirlerinde de bütün mağa
zalar kapandı. Ayni zamanda 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

İzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

KUMPANYASI ci 
"CERES" vapuru 2 birin 

teşrinde gelip yükünü tahliye· 
den sonra BURGAS, VAF• 
NA ve KÖSTENCE için 

yük alacaktır. 
"SATURNUS,, vapuru 

11 

birinci teşrinden 14 birinci tef: 
rine kadar ANVERS, R~A 
TERDAM , AMSTERDAı~ı ' 
ve HAMBURG için yük alil' 

caktır. . 
"CERES" vapuru 21 biriocı 

teşrinde gelip 25 birinci te.;: 
rine kadar ANVERS, ROM 
TERDAM , AMSTERDA. 

• 111 
ve HAMBURG limanları ıç 
yük alacaktır. f.~ 
SVENSKA ORIENT LINl ) 

"VASALAND" motörü }. 
birinci teşrinde gelip RO ~· 
TERDAM, HAMBURG, BR

0
• 

MEN, COPENHAGE, G ~· 
TEBURG, OSLO ve ~~ı<A .. k 
DINAVY A limanları ıçın ytJ 

alacaktır. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 5 
"ALBA JULIA., vapuru ~

eylülde gelip MAL TA, MA .. ~ 
SiL YA ve CEZAIR için yu 
alacaktır. bi· 

"SUÇEAVA" vapuru ~o. ci 
rinci teşrinde gelip 21 bırı;R. 
teşrinde PiRE, MALTA, M ··k 
SlL YA ve CEZAIR için yo 
alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA .. z 
" SARMACJA " motörll r.J· 

birinci teşrinde doğru yArJlt\ 
VERS, DANTZIG ve GD 
limanları için yük alacaktır· ·ıe 

l~andaki hareket ta~ihle~ell 
navlonlardaki değişiklıkler eı· 
acente mesuliyet kabul etJJl k 
Daha fazla tafsilat alıtlllil 
için İkinci Kordonda Tah~& 
ve Tahliye binası arka

5111
t8• 

FRA TELLi SPERCO aceıı.cP 
sına müracaat edilmesi rı 
olunur. 1266'3 

Telefon: 2004/2005 -

Birinci sınıf mutah35515
, 

Dr. Demir ftlt 
Kamçıoğlıı ııı' 

Cilt ve Tenasül hastalık 
. i 

ve elektrik tedaoıs . 

ı · B' · · b 1 sokıl~ı zmır - ırıncı ey er J9 
Elhamra sineması arkasıfl 

No.: 55 

Izmir vakıflar direktörlü
ğünden: 

lzmirde oturan İsmail kızı 
Fatma tarafından kocası Te· 
pecikte Cevizli sokağında 7 
sayılı evde oturan İştipli Meh
med Abdullah aleyhine açılan 
dava üzerine icra kılman mu
hakeme sonunda: Fatma ile 
Abdullahın medeni kanunun 
neşrinden evvel boşanmış ol
dukları şahadetle sabit oldu
ğundan vaki bu talakın subu
tuna bu suretle nüfus kütü
ğündeki karı kocalık kaydının 
silinmesine ve muhakeme mas- . ~1tı· 
rafı olan 1148 kuruşun Abdul- susasına tevfikaı1 taozı~ıııb•ıı 
laha yükletilmesine temyiz nan ihbarname AbdU 0ıı· 

Yemiş çarşısı camiindcki halılarla diger eşya onbeş gün h JileÇ yolu açık olmak üzere Ab'dul- elyevm ikametga ının di· 
müddetle müzayedeye konmuştur. !halesi 8/10/936 perşembe hk n1e .. .. .. .. . . . !ahın gıyabında 1/6/936 tari- liyetine binaen ma e 1 iltı1 
gunu ogleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Talıpıerın depo- hinde karar verilmiş olmakla vanhanesine talik kılındığ 
zito paralarile mahallinde müteşekkii komisyona müracaatları H. U. M. K. nun maddei mah- olunur. ~ 

;ıı11u:u1ıülı iııı ııııııııı 11111111111111111111111111~fııı~fı 11 
f ıııfııımııııııııııııııııııı' !ıııııııııııııımıı'.'.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııı ıııııııııııı I 

~ iZ R - Turk Hava Kurumu ~ = = = B.. . . k p· u ~ = .. . .. . . = uyu ıyangos ~ 
_ lzmir'in KUL TUR LJSESJ Öğretmenleri- - 21 inci tertib biletleri satılıyor,J~f~ 
~ En . Yatılı-Gündüzlü: Kız Burad~ - 6ıncı keşide 11-10-936 dalP ~ 
:= Kıymctlı E k k Ders verırler = = . iİ' ~ == .. . . ve . r e . . . .. M _Büyük ikramiye 200 ,000 lira ikı f(I o~ = Muessısı: Eskı Kız lısesı dırektoru - k "'f t ll. b. l. d A 30 oO ~ 

Haydar Candanlar a a e ışer ın ıra ır. yrıca , oO ~ 
- Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi j=: 20 000 15 000, 12 000 Ve J 0 ,0 ~ 
- dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fazla ;;l. 'l k b H ,k .k , . l J vardtf, ~ 

- talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. - - ıra ı ' uyü ı ramıye er ae J''~ 
- Çocuklarını şağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir mn- =.Biletler hükumet önündeki at ~ 
- lumat ile yetiştirmek istiyenlerin hcrgün sabahtan akşama - •• ,. • • • ' "' tfl~ 
_ kadar Kemeraltı?da ~irine~ Bey.ler, Numan zade sokağında =rektorluk gışesınde Ve bıf Untt1 ~ 
:= 6 numarada (KÜL TUR USESI) ne müracaatları. = =b ·ı J l ~ 
= Derslere Birinciteşrinin onbcşinci günü başlanacaktır. = ayı erae Satı lT 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

~m•K•l1.7EiiiiiiiiiiliiiiiiıiiiA_.t.tae:..:.~--miim~r~IO~~Ii~vı•·e~r---=v~e~ş7.ü-
\--lliİIEll~llilll&i!~~~~~m··~~t) rekası Limited 

Mathilda, nihayet beklediği yok et, üzerinde kan lekesi t 
Sesi duyabılmişti. var. Ben de gidip ihtiyarı öl- Vapur acen ası 

- Oh! dedi; hele şükür dürmeme yardım eden nalı Birinci Kordon Rees binası 
Cesaret edebildi. gömeyim dedi. Tel. 2443 

Sonra kendisini geniş bir Bahçeye indi. Nalı snkladığı LONDRA HATTI 
koltuğa bırakıverdi. Boğazı yere vardı. Hayret nal sakla- "LESBIAN., vapuru 9 bi-
tıkanmış, kalbi şiddetle atma- dığı yerde yoktu. Çok aradı rinci teşrine kadar LONDRA 
ia başlamıştı. Bütün gün yağ· ise birşey bulmadı. Korkuyordu, ve HULL için yük alacaktır. 
llıur altında kalan avludan hem pek çok .. Bitkin bir hal- "MARONIAN,, vapuru 19 
a'' lır ağır ahlan adımiarın ken- de kansına mes'eleyi anlattı. birinci teşrine kadar LOND-
. •ne doğru yanaştığımı sezince Mathilda önce bu sözlere RA ve LEITH için yük ala-
ı. b çı iraz açıldı. inanmamıştı. Sonra kendisi de caktır. 

Çok geçmedi. Aralanan ka- aradı. Her yanı alt-üst etti... LIVERPOOL HATTI f1dan. kocası. içeri girdi. So- Yoktu .. Ne olmuştu bu nala? "DRAGO,, vapuru 7 birinci 
_u.k hır rengı vardı. Mathilda Yoksa şeytanlar mı onu teşrine kadar LIVERPOOL 
olük bir sesle sordu: aşırmışlardı?. ve GLASGOW için yük ala-

- Nasıl? İşini bitirebHdin O da kocası gibi titremeğe caktır. 
llıi? başlamıştı. Bütün gece gözle- "EGYPTJAN,, vapuru 15 bi-
b - Haydi her şeyden önce rine uyku girmedi. Ertesi gün rinci teşrine kadar LIVER-
ana bir bardak şarap getir. ölüyü gömdüler. POOL ve SWENSEA' dan 

N. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
" 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. 

" ATHE~ ,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 

teşrine kadar ROTTERDAM, 

HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

Soluk almağa bile vakit bula- Bir gfüı postacı onlara bir 
ilıadı. mektup getirdi. Şaşılacak şey: 

gelip yük çıkaracaktır. AMERİKAN EXPORT LINES 

d - Fakat bir ses duydum- Zarfı yırttıkları zaman içinde 
u? çıkan kağıtta bir nal resmi 

b - Düşerken homurdanmış
d. Ondan sonra kıpırdayarna
t 1 bile .. Tam yüzüne yapış-
1rdım. 

Şimdi şarbı getir bakalım! 
da Mathilda, büyücek bir bar· 

ğı, yıllardanberi saklanmış 
nef k ıs bir şarapla doldurarak 
b?casına uzattı. Adam, bunu 
F.;~ ?amlede midesine indirdi. 
te ının tersi ile ağzını sildik-

n sonra: 

1
• - Komşulara haber vere· 
ıırı. Fakat rolünü iyi başar
ll\a" b r ga ak.. Sonra hapı yuta-
1~ hal Dedi. 

Mathilda, hemen işe ko

ildu. İlkönce en yakınların
ı a, beşyüz adım kadar ileri-
Ctin<l • k e oturan "Nopıot,, lara 
dflştu. Orada, onların yanm
~ a hıçkırıyor, gözyaşı dökü-
Otdu. 

..._ Noriot şaşkın şa_şkm: 
s ..._ Ne var. Ne oldu? Diye 
ı?ruyordu. 
'Ylath·ı ı da gene hıçkıra hıçkıra: 
te ~ Ahi Babam.. Onu at 

Ş.P 1
•• Hem.. Tam alnından. 

ltndi 11 ··ıd·· B zava ı o u .. 
llt u son söz üzerine "Nori-

vardı. 

Erkek çok korkuyordu .. Üç 
günü azab içinde geçirdi. Dör· 
düncü günün sabahı Mathilda 
onu samanlıkta, bir merteğe 
asılı olarak buldu. Bu hal, 
Mathildayı şaşırtmıştı. 

Bir akşam, bir dilenci ka
pıyı çaldı. 

Mathilda hiddetle: 
- Haydi orad~m sana para 

verecek kadar zengin değilim. 
Diye bağırdı. 

Adam bu sözlere güldü. 
Hem pek çok!.. 

- Zavallı. dedi. Bu kadar 
fakir misin? Kavuştuğun mi
ras, öldürdüğünüz ihtiyar, ba
banın parası yetmedi mi? .. 

Bu sözler kadını bitirmişti .. 

Bu adam bunları nereden 
biliyordu? .. 

Dilenci fazla birşcy söyle

medi seri bir harekerlc ka-

dını iterek, içeri girdi. şömi

nenin karşısındaki koltuğa 

kuruldu. Piposunu doldurarak 

ateşledi ve içmeğe başladı. 

- Planınız çok iyi düşü

nülmüş. Herkes inandı. Fakat 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE NEVYORK 
"HERAKLEA,, vapuru bi

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

caktır. 
Not: V urut tarihleri ve va

purların isimleri üzerine deği· 

şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 
ız.am!lBl&lımw'!l!r!!ıJaZm:miiMmm&a~ 

"EXMOOR,, vapuru 17 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
a1acaktır. 

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

PiRF AKTARMASI SERi 
SEFERLER Doktor 5 

A_i Agah 
"EXOCHORDA,, vapuru 

9 ilk teşrinde PİRE' den BOS
~ TON ve NEVYORK'a hare-

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

-~::s:ıım:~~:z!:ia'Ei~:ZZ~~ 

kuyormusun? Korkma. Eğer 
bana karşı gelmezsen sana 
hiçbir şey olmaz.. I-:imse bir 
şey bilmiyor,. Her şeyi unut .. 
Korkma .. 

Biraz daha sonra: 
- Çorban var mı? Karnım 

aç. Biraz da şarap!.. Deyip 
masaya yanaştı. 

Mathilda ona ita.at ediyordu. 
Yemeği beraberce yediler. 
Mathilda, dilenciyi salonda 

bırakarak, yatmak üzere oda
sına çekildi. 

ket edecektir. 

"EXCALİBUR,, vapuru 23 
i\k teşrinde PiRE' den BOS-

TON ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PlRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 

OSLO 
"BANADEROS,, motörü ha

len !imanımızda olup HAV-

RE, DIEPPE DÜNKERK 
ve NORVEÇ limanlarma yük 
alıyor. 

"BOSPHORUS,, motörü 22 
ilkteşrinde bekleniyor, HAV

RE, DIEPPE, DÜNKERK, 

~ . . • • ~ ı.· :· . ··~ 

* «X"t,,.,... 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

Başdu.rak. Büyük Salepçioğlu hanı 1 1 1 • karşısında 
~ --,~ >". wa - mu w; zx ===,· o Pv.ıcw . ~ 

IZMIR 
Pamuk ensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

•• ANVERS, DiREKT ve NOR-

VEÇ limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru hnlen 

limanımızda olup ROTTER

DAM ve HAMBURG liman-

lanna yük alıyor. 

s. A. ROYAL HONGROISE 

DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARlTlM 
BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 

NHVISAD , BUDAPEŞ1 E , 

BRA Tİ SLAV A, VİYANA ve 
LİNZ için yükliyecektir. 

JOHNSTON WARREN LİNE 
L TD .-LIVERPUL 

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

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, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ iç.in yük ala
caktır. 

CANADIAN PAClFIC STE
AMSHİP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LlVERPUL' dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere 

iZMIR'de DİEKT konşimento 
verilir. 

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

· şilmez.,, 
Birinci Kordon,lefoon No. 

No. 2007 - 2008 .. lar Mathilda'lara koştular. 
b ~hıra girdikleri vakit, bir 
): aya iliştirilmiş beygirin 
~1 llında, Mathilda'nın babası· 
~; Yerde cansız olarak yat
b 1n1 gördüler. Adamın suratı 
llı~trıen hemen büsbütün ezil-

bu sırrı yalnız ben öğrendim. 
Ben biliyorum. Çönkü o gece 
ben ahırda idim. Çok iişü
müştüm. Samanlar içinde ya
tıyordum. Diye mırıldandı .. 

Aradan epi zaman geçmiş 
şöminedeki ateş sönmüştü. Pi
posunu bitiren dilenci otur· 
duğu koltuktan kalkı ve ağır 
adımlarla, Mathilda'nın odasına 
doğru ilerledi. 

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

ıe'ş. gibi idi: Alnında nal izi d' 
Çıliyordu. 

dı Ôlüyü henüz yatağa kal
b tlllışlardı ki, vak'adan ha
d:~dar edilen doktorla, müd-
~~ınumi geldiler. 
,lıddeiumumi içini çekerek: 

de b~avallı adam .. Şimdi ev
D ır ses eksik olacak! dedi. 

İçj 0~tor, ölünün gömülmesi 
~~ kctğıdı hazırladı ve imza

N. ~onra gittiler. 
~I 0rıot, Mathildayı teselliye 
~1Yordu: 
~ ..._ Bu gece ben yanınızda 

ırırnı. Mathilde'nin kocası: 

Kadına bakarak gülüyordu: 
- Ne o, titriyorsun? Kor-

Sonra yanına sokuldu. 
Çeviren: 

Fethi Y. Er. 

mir y·· n nsucatı 

A. ş· ~ketinin 
ı 

"Gia kapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

arif 
Ve ucuzdu tı!~ l' :şekkür ederiz. Hasta 

~di~dı tmize yaradınız. Siz yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

ır 

~(ill'ı ' ra atsız olmayın, yarın s • 
1\ lllek için gelirsiniz .. dedi. a ş Yer erı 

•ıka 0rnşuları onların ellerini ... . 

~ak mükedder ayrıldılar. Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK JI >t 

~l athilda ve kÖcası yalınız iV n n r n a , ~ ıu 119 
~cı:ışlardı. Epey bir zaman H Al/ T. A. Ş. ' / f\. UJJ U ~ 'V 11 
~ı~ ~şrnadılar. Büsbütün yalı- Mimar Kemalettin caddesinde FAHRı ~ ~ .1' // - ... _ 
~s aldıklarına inanınca ko· r t 
~:G· KANDEMİR Oğlu 

1 
1 

:. &i'raca -P'°'"'''·<A\• . 
~ ıtte gömleğini ortadan ' 

U.;• • "'ş h"" '" Tesiri tabii; eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rJeD a aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

• 
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Osmanı 
-

~~~~~~.~11:l..~.~1~~~~~3~~~~~- t!i11fj. ı _Qi • d H . s 
Hitler e ıa asında merkez 'ı-ürkkuvveti~riartık kaıe .. 

Avr i · ne er tasar) mış 

İtalya dış işleri 
Roma sefiri 

bakanı 
Von 

Kont 
Sasel 

Çiyano 
Berlin'e 

ile Almanya'nın 
gidiyorlar 

lstanbul, 8 (Radyo} - Hitler'le Mussolini arasında vu~u
bulduğu iddia olunan gizli temaslardan sonra İtalya ıle 
Almanya arasında merkezi Avrupa için yeni bir takım planlar 
çizildiği Paris'ten bildirilmektedir. Bu planların, neden ibaret 
olduğu henüz anlaşılmamıştır. Yalnız, bu planların kuuveden 
fiile çıkarılması için, ltalya hariciye nazırı Kont Çiyano gele
cek hafta Berlin'e hareket edecektir. Kont Çiyano, Berlin'de 

--~~~~--llllCJ~!ei~···• 

Ba a 
dün b ------·------Yunanistan birinci, Yugoslavya ikinci, 

Romanya üçüncü, biz de 4 üncü olduk 
Atina 7 (A.A) - Balkan beşinci kalmıştır. 

oyunları, bugün alkışlarla Umumi tasnifte, Yunanistan 
kral, veliahd ve başbakanın 150 puvanla birinci, Yugos-
huzuri ile kapanmıştır. 1500 lavya 71 puvanla ikinci, Ro-
metrcde Türk Maksut dör- manya 65 puvanla üçüncü, 
düncü olmuştur. Disk teVeysi Türkiye 28 puvanla dördüncü, 
Türk dördüncülüğü almıştır. Bulgaristan 15 puvanla beşinci 
Sırıkla atlamada Haydar Türk olmuştur. 

---~------.-·~··•-cm:ı--~------

Hitler tarafından kabul edildikten sonra Alman ricalile ko
nuşmalara başlayacaktır. 

İtalya Hariciye Nazırı, Berlin'e giderken Budapeşte'ye de 

uğrayacak ve Macaristan naibi amiral Sorti ile de konuşacak

tır. Alınanya'nın Roma sefiri Yon Hasel de Kont Ciyano' dan 

evvel Berlin'e hareket edecektir. 

Küçük iti af kon
seyi. toplanıyor 

Konsey,gelece. hafta Pazarte 
si günü müzakerelere başlıyor 

Bükreş 8 (Radyo) - Kü- tır. Bu konseyde, itilaf dev-
çük itilaf ekonomik konseyi, letlerinin finanse} işleri ile 
önümüzdeki pazartesi gunu fuarlar mes'elesi konuşula-
ticaret sarayında toplanacak- caktır. 

~~---------~~·~··-·~-... --~--~---
F aşizm 1 

Ankara mektupları IRuzvelt Bolşeviklik. :a 1 lf!aştara/ı 2 inci sahife~~} le ittiham ediliyor 
ran a'ya nak· lıynt devam e.derken dıg~r (Başfara/ı 2 inci sahifede) 

Aleyhtarlığı 
redded.ldi 

Londra, 8 (Radyo) - Sos
yalistlerle lngiliz komünistle
rinin, faşizm aleyhinde yeni 
bir blok vücude getirmeleri 
hakkındaki teklif, bir milyon 
elli altı bin reyle reddedil-
miştir. __ ........ ---
Belçika kra ı 
Manevraları takip 

ediyor 
Brüksel 8 (Radyo) - Bel

çika kralı Leopold, Alman 
hududlarında başlıyan sonba
har askeri manevralannı biz
zat takip etmektedir. ------
Paracık ar 
Yandı gitti 

Malatya 7 (A.A)- Malatyaya 
1 O kilometre mesafede bulunan 

İsmet paşa kamunu merkezinde 

büyük bir evden çıkan yangın 

neticesinde sahiplerinin köşede 

bucekta sakladıkları mühim bir 

para da yanmıştır. Söylendi

ğine, bu para, 40 ile 80 bin 
lira arasındadır. 

- - -··---
Radek te ki 

edildi 
Zinovyef'le birlikte 

hareket ettiği 
anlaşılmış 

Londra 7 (A.A)- Röyter 
ajansının Moskova'dan aldığı 
habere göre Kari Radek'in 
tevkifi haberi, bugün resmen 
teeyyüd etmiştir. 

Resmi tahkikatın kendisinin 
Zinoviyef'in tertip etmiş oldu
ğu fesad hareketine iştirak 
eta..iş olduğunu meydana çıkar
dığı söylenmektedir. 

taraftan beledıye de şehrın P'tt b 'd 23 b' l"k 

d• il l . , b 11. ı s urg a ın çe ı e lyoli.4' ar yo arının onarı ınası ıçın e ı l . L . . T k 
a l b" l .. k ame esı, auısıane, e sas 

o ur ır ça ışına gosterme - . 'f 1 · l k 
Paris 8 (Radyo) - Madrid d' A dd l . f lt şımendı er ame esı ça ışma -

.. ... . . .. te ır. na ca e erın as a tan vazgeçtiler. Büyük çelik 
hukumetının, (BankDoFransa) inşaatı bitmiş gibidir ismet f b ·k k k 

l ı ·· b ·k· · a rı asının apısı apanır-
yatırı mat: uzere uraya ı ı paşa bulvarının busene ya- k h ı .. · d d 

- · .. d ·en, tren at arı uzerın en e 
yuz cllı sandık altın gon er- pılması mukarrer asfaltının · d.f l ld 
d ·w • b't l t · şımen ı er er geçmez o u. 
ıgı sa ı o muş ur d" · b 1 k · oşenmesı aş amış ve ırma Yolcular garlarda yığıhp kal-

• o. taşla silindir ezmesi bitirilmiş aılar. 
Uluslar sosyetesinde gibidir. . . . Hadise, 0 kadar çabuk g~-
dün neler konuşuldu f~şaat mevs~mı~ın sona gel- nişledi ki, geçen sene baş gös-
( Baştarafı 1 inci sahifede) mesı bu fa~lıyetın yakın za- teren asansörcüler grevinden 

Bu karara, Fransız delegesi 
itiraz etmiş ve Fransa'nın, 

ilanihaye muhaceret işleri için 
para vereıniyeceğini, çünkü 
şimdiye kadar sekiz milyon 
frank sarfettiğini söylemişse 

de bu itiraz kabul edilme-
miştir. 

Silahsızlanma komisyonunda 
da uzun müzakereler olmuş, 
uluslar sosyetesi paktının ica
bına göre silahların tahdidi 
lüzumu ileri sürülmüştür. 

RJJsya hariciye nazırı M. 
Litvinof, silahsızlanma işinden 
bahsedilirken, evvela müşterek 
mesainin nazarı dikkate alın-

ması lazım geleceğini söylemiş 
ve bu hususta uzun bir söylev 
vermiştir. Komisyon, geç va· 
kit dağılmıştır. 

---+- ·----
lvon Delboş 

(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
Delboş, dün gece Amerika
nın yeni sefirini kabul etmiş 
ve itimatnamesini tetkik eyle
lemiştir. Yeni sefir, yarın 
reisicumhur M. Lebrun tara
fından kabul olunacaktır. 

r edeciler 
Mahkum oldular 

Paris 8 (Radyo) - Geçen 
hafta akdolunan mitingte ar
bede çıkardıklarından dolayı 
yakalanmış olanların muhake
mesine dün de devam edilmiş 
ve bunlardan, sopalarla polis
lere hücum edenlerden 14 kişi 
mahkum olmuştur . 

manda durduru~masma . sebeb beri, böyle muazzam amele 
olae~~ ve yenı sene ıhşaat- hareketi görülmemişti. O vakit 
lan ıçın hazırl.ı~lar~ başlana- reisicumhur Ruzvelt, ameleye 
cak devreye gırılmış olacaktır. h't b d d b' .. l 

ı a en ra yo a ır soy ev 
Bu sene oldukca sıcak ya- k 

A k
. v~ere : 

pan nkara havaları geçen ı H k'k t b" l k tt - a ı a en ır mem e e e 
büyük dolu yağışından sonra f .. d 1 · d w d w ·ı 
hissedilir derece.de soğumuş sdı~ı Fmukca. e ~Isı dogrhu kl egı -

k 1 k ki l ır. a at ışçı ere e a arını ve a şam arı so ·a arda pa - . . . ... 
t l d "l" d l 1 müdafaa ıçın ımkan vermek o u ve par esu u o aşan ara 

1
... d 

d"f d'l · b l l azım ır. 
tHesa ul e ı b~ıyde ba~ anı ~ıştır. Demiş ve işçileri müdafaa 

ava arısı ır en ıre goster- . . 1 . 
d •w • b ... d w. 'kl'k .. . etmıştı. şte uzun bır nutuktan 
ıgı u anı egışı 1 uzerıne l b .. l 

geçen sene mülayim giden çıkarı. an .. ..u c~m e, Ruzvelt 
havalara mukabil buscne pek aleyhıne b~yuk ~ucumlar.yapı~-
f l ğ k l ğ h kk d 

masına hır vesıle teşkıl ettı. 
aza so u o aca ı a ın a M.. . l . b H '" 

kulaktan kulağa dolaşan teva- . u~ear.rız erın . aşına orst 
türler üzerine Ankara'lılar da gıbı elınde bırçok gazeteler 
kışlık kömürün stok edilmesi bulunan bir kimsenin de geç-
hakkındaki kaygularını artırmış mesi, ni~aye~ Ruzvelt'i müd~-
ve busene kömür işlerile uğ- faa . tedbırlerı almak ~ecburı-
raşanlara müracaatlar başla- yetınde bırakmıştır. Aıanslarla 
ınıştır. beyanatlar neşredilmiştir. 

Ankara şehir stadının in- Bunanlaberaber, Ruzvelt aley-
şaatı yeniden değiştirilerek hindeki hücumlar hala durmuş 
modern bir şekilde ikmal değildir. Bu mes' elede dikkate 
edilmek üzere uğraşılmaktadır. çarpan bir noktada, vaktile 
Eskiden yapılan stadda lzmir Ruzvelt'le teşriki mesai etmiş 
stadı gibi tek taraflı tribün olan bazı kimselerin de hücum 
yapılmıştı bu defa bu tribüı;ı- edenler arasında bulunmaları-
Ierin yan ve karşıları bağla- dır. Mesela Jorj Bek isminde 
narak Avrupa' daki modern biri vardır ki, üç yıl evvel 
emsalinin ayni ve belkide Now Deal kanunları hazırla-
biraz daha mükemmel bir nırken, Brain Trust içerisinde 
şekli olacaktır. Bu stad 50bin bulunuyordu. O vakit, Ruz-
kişilik olacak !sehrin merke- velt'in bütün bütün icraatının 
zine yakın olduğu için de planlarını hazırlıyan bir komi-
fevkalade rağbet göreceği tenin kararları her tarafta al-
tahmin edilmektedir. Stadın kışlanıyordu. Bu kararları icra 
ilerisinde koşu alanı törenler- eden Ruzvelt'te, dünyanın en 
de yapılan•geçitler için geniş, büyük adamı olarak gösteri-
geçit mahalli ile memleket liyordu . 
sporunu içine alan geniş saha Şu dünya ne kadar çabuk 
tamamlanmış olacaktır, değişiyor, değil mi? .. 

ye yaklaşın şla dı . 
Dokakin Ali bey, düşmanın ettiler; kumandanları da dahıl 

çokluğuna ehemmiyet vermedi; olmak üzere elliden fazlası 
hemen Üzerlerine saldırdı. maktul düştü; birçok esir ve~-
S erdar Yusuf paşaya olsun diler. Türk karakolunun zayı-
haber bile göndermeğP lüzum atı cem'an dört şehidden iba· 
görmedi; ne pahaya olursa ret kaldı . 
olsun, Suda boğazında muha- Dokakin Ali bey, sabah· 
sara ordusunun arkasını em· leyin maktullerin başlarını, 

niyet altında bulunduracağı~a davul ve bayrakl~rını .se.rd:r~ 
ve düşmanı bozacağına emın - Harp raporu ıle bırlıkt 
idi. gönderdi. 

Netice Dokakinin tahmini Hanya'daki mahsur Vene· 

veçhile oldu: bir saatta~. ~z d.ikliler:. b~ hadiseyi g~ne ~:~ 
bir zaman içinde 900 kışılık zıklar uzerme takılarak h 

V d'k .. ·· h dek kenarına sıralanan bu muhacim ene ı gunu ma - . 
voldu; birçoğu dağlara firar kesik kellelerle beklediklerı 

imdad kuvvetinin mahvoldu· 
lzmir ikinci 

ğundan: 
icra memurlu- ğunu haber aldılar, çok 01e· 

lzmirde Işıklar köyünde Ha-

ticeye 234 lira vermeğe borçlu 
ayni köyden İbrahim oğlu 
Mustafanın mutasarrıf bulun
duğu ve lzmir Bornova Pınar
başı Göbekli taş mevkiinde 
kain 1033 m. murabbaı mik· 
tannda ve tapunun Temmuz 
340 tarih ve cilt 296 sıra 70 
de kayıtlı ve 130 lira kıyme
ti muhammeneli nar bahçesinin 
tarihi ilandan itibaren 30 gün 
müddetle -açık-arlırmay°i-çıka--

-;ılı°iııştır. talipoiınları;- k~y.:
mcti muhammenenin % 7 bu-
Ç~ğu nisbetinde pey akçası 
veya milli bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve artırma 
12/11/936 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat 14 
de dairede icra olunacaktır. 
müşterilere ait bu hususun 
daireye talik olunan açık ar
tırma şartnamesini 31/10/936 
tarihinden itibaren okuyabilir 

hakları tapu ~icilli ile. sa~it o~- 1 mayan ipoteklı,alacaklılar ıle dı- 1 ğer alacaklıların ve irtifak hak sa 
hiplerinin bu haklarının ve bu 
hususta faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müsbi
telerile 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi hal
de hakları tapu sicilli ile sa
bit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından, hariç kala
cakları ve tayin edilen zaman· 
dan artırma bedeli, gayri men
kulün % 7 5 ini bulmadığı tak
dirde en son arttırmanın taah
hüdü baki kalmak üzere art
mmanın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 27-11-936 
tarihine tesadüf cuma günü 
saat 14 te gayri menkul en 
çok arttırana ihale edilecektir. 
Satış peşin para iledir, mal 

bedeli alınmadan teslim edile
mez mal bedeli verilmezse ihale 
kararı feshedilir ve kendinden 
evvel en yüksek teklifte bulu
nan kimse arzetmiş olduğu be
del ile almağa razi olursa ona 
ihale edilir o da razi olmaz 
veya bulunmazsa icra dairesin
ce hemen 15 gün müddetle 
arttırmaya çıkarılır bu arttır-

yüs oldular. 
Ertesi gün, muhasaranın 

dokuzuncu günü Yen içeri ağa:ı 
MuradEağa kuvvetlerinden b ı.r 
kısım kalenin köşe teşkil ettı· 
ği yerinden ileriye tabya sür· 
meğe koyuldular. Ertesi gü~ 
de Hasan paşanın Rurnelı 
askerinden bir kısım, yeniçe· 
rilerin sağmdan ileri, tab)'C 
sürdüler. Kaledekiler muha· 
sırların bu hareketini akiıU 
biral<mak için büti.in kuvvet 
ve gayretlerile mukab;leye 
başladılar. . 

Tiirk kuvvetleri kaleye iyı· 
ce yaklaşmış bulunuyorlardı. 
Venedikliler bunun için, kale 

· ve temelleri altından yeniçerı .. 
Rumdi askerlerinin ileri sur· 
dükleri tabyeler altına kadar 

lağım kazdılar; bu lağımı ~l~ 
hava ederek Osmanlıların 1 

ri kollarını biranda mahvede· 
ceklerdi. k 

Gerek Murad ağa ve gere. 
'ttı• Hasan paşa kaledekilerin 1 . 

haz edebilecekleri her tedbı· 
rin karşılığını düşünmü~ ve 
buna göre hazırlanmış idıler· 

* • • .. jj 
Muhasaranın onyedinci gun 

B' [13 Temmuz 1645-19 Cen1 

zilevvel 1055] Hanya'nm de· 
niz ufuklarında yirmibir parçB 

- Arkası var~ 

Ras lmru 
Oganda şehrind~ 
Adis - Ababa 8 (Radyo ) . 

Ras lmru'nun Oğanda şehrı:~: 
geçtiği ve Vol dö Sadik 

1 ~ 
hala Gorc' de bulunduğu ~ i 
ltalyan askerlerini bekledığ 
anlaşılmıştır . ~ ----------ÇekoslovakYtl 
Parasını düşürmede 

karar verdi 
P w ) Çekos· 

rag, 8 (Radyo - btJ' 
lovakya parlamentosunu~ 

115 
günkü toplantısında fı~B 

11
• 

bakanı uzun beyanatta bu 0

0
• 

kr muş ve Çekoslovakya r bİ 
nunun, finansel tedbiriere ,.t~111 
tutularak ve düşürülmesi faz 
geldiğini söylemiştir. 

--ııaıa+e • ••--maya alakadarlara tebliğe h:ı- R 
cet olmayıp yalınız ilanla iktifa omanya ~ 
ol~narak en ~o~ artırana. '.ha~e Kabinesinde tadi/at 
edılerek her ıkı halde bırıncı l 
ihale edilen kimse iki ihale ara o uyar ktıfl 
sındaki farktan ve diğer zarar· Bükreş 8 (Radyo) - Ba~arol 
lardan mes'ul olduğu ve tapu M. Tataresko, dün Kral . 

8 
,;c 

harcının belediye ve vakıf ica- tarafından kabul c<lilrnı;; tur· 
rının ve yüzde iki buçuk del- uzun müddet konuşrnutsıı 
laliyenin müşteriye aid olduğu Tataresko kabinesinde 
ilan olunur . tadilat olacağı söyleniyor· 


