
--Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~dres: İzmir İkinci Beyler sokağı 
~e şartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 
h• Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilunat 

tt tırosunn müracaat edilmelidir. 
~ Ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
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Italya 
Harbiye nazırı, Mussoli

niye bir mektup yazarak 
istifa ettiğini bildirmiştir. 

~ıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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lngiltere, Rusyanın no- ' Atatürk ' Pariste mühim 
• Memleket 1 

ta_s_ın_a_c_e_vap verıyor ~:~~::::k:;~rıar. araş_t_ır_~_a_a_r var 
lrıgi)iz gemileri, mühimmat değil, lngiliz teba- İstanbul, 8fHususimu- r(Parti sosyal dofrans)ın bü-
!lı I J ~ b d d kJ d• habirimizden) - Cumur •• 
qaarını taşıyor ar ve una evam e ece er ır Reisimi ... Atatürk, ikinci tun şubeleri ' araştırıldı 

verdiği nota, lngiltere hüku- teşrin ayında memleket 
meti nezdinde gayrimüsaid dahilinde bir seyahate çı
bir tarzda karşılanmıştır. lngil- kacaklardır. Bu seyahate, 
tere Hariciye Nezareti, Rusya- büyük ehemmiyet veriliyor. 
ya vereceği cevapta, lngiliz "- ..) 
gemilerinin mühimmat değil, Afrika' da 
lngiliz tebaalarını taşıdıklarını 
ve buna devam edeceğini bil
direcektir. 

Paris 9 (Radyo) - Birkaç 
gündenberi Kot Dajorde bu
lunmakta olan Lord Eden, 
bugün buraya gelecek ve M. 
Leon Blumle konuşacaktır. 

Kalan İtalyan 
ameleler 

Eden Rus rica/ile birlikte 
Paris 9 (Radyo} - Moskova· ı bakanlığının,1 ispanya işlerine 

Lord Eden, öğleden sonra 
tayyare ile doğruca Londra'ya 

Roma, 9 (Radyo ) - İtal
ya' dan doğu Afrika'sına gön
derilen 132 bin ameleden, 
elyevm yalnız seksen dokuz 
bin kaldığı anlaşılmıştır. 

<lan haber veriliyor: Rusya dış ademi müdahale~ komitesine hareket edecektir. 

lloınen ordusu H t f t b J ,.,Qrıevralara başladı er ara a o ş~ 
~iikreş, 9 (Radyo) - Kral kl•k 1 h 1 W 

lia4°1. r~fa~atin~e oğlu ve- vı· 1 a ey tar ıgı h d Mıhaıl Vıvod olduğu 
~ q}dc Romen ordusunun baş
~ dı&ı ınanevraları takip etmek 

ttı·ete (Logoş) a hareket et-
%t. - ......... .._ __ 
Q.ibentrop 

lo11dra'ya gidiyor 

--·-Varşova Piskoposunun, kilise
lere verdiği tamimde ne diyor 

Varşova, 9 (Radyo) - Baş 
piskopos, bütün kiliselere bir 
tamim yaparak Elkazar kah
ramanlarının ruhları için ayin 
yapılmasını ve bolşevikliğin 

fenalıklarına karşı dini mücı:
dele açılmasını istemiştir. 

Hollanda kiliselerinde de, 
bolşeviklik aleyhinde şiddetli 
bir cereyan .başlamıştır. ........... 

Şuşning. 
Gömböşün tabutuna 

Viyana, 9 (Radyo} - Göm

böşün cenazesi buradan geçi

rilmiştir. Avusturya başbakanı 

Şuşning, tabutun üzerine bir 
çelenk koymuştur. 

--------••..--------
Yugoslav ya-1 talya 

Münasebetleri .. 
Belgrad, 8 (Radyo) - Yu-

goslav'ca Vreme gazetesinin 

mevsuk bir kaynaktan istihba

rına göre Yugoslavya - italya 
ticaret anlaşmalarını, bundan 
sonra diğer sahalarda ve mü· 
him anlaşmalar takibedecektir. 

Madrid şehri yavaş ya-

lo llon Ribentrop 
~b ndra, 9 (Radyo} - (Von 

erıtr ) tilrı·· op , bu ayın 26 ncı 
ittı u burada bulunacak ve 

~k adnaınesini verdikten sonra 
tar B l" ' d .. k . 

vaşf'tahliye olunuyor 
Hükumet kuvvetlerile ihtilalciler arasında bir 
müsaraa hazırlanıyor 8 bin kişi tevkif edildi,. 

.tl 

Madrid 9 (Radyo) - Hüku· 
met kuvvetlerinden bir kısmı 
Valensiya'ya sevkedilmiştir. Bu 
kuvvetlerle beraber 18 de tay· 
yare vardır . 

Paris'te Konkur köprüsü 
Paris, 9 (Radyo) - Zabıta J müteşekkil Parti sosyal Fran· 

M. Dolarak'ın başkanlığında f Devamı 4 üncü sahifede/ 

'~ ) , --( lJ lusal Birlik) e G6re--

Sokak suçları 
Meşhud · cürümler kanunu birkaç gündenberi büyük bir mu· 

vaffakiyetle tatbik sahası .dadır. Adliye makanizmasını bürok· 
ratik usullerin güçlüğünden ve karışıklığından kurtarmaya doğru 
atılmış emin ve ileri bir dım olan bu kanunla, tasarruf edilen 
emek ve zamanın ne mühim bir yekuna varacağı kolayca ta· 
sarlanabilir. 

Evvelce, intacı için aylarca zamana ve bir sürü de kırtasiye 
sarfına lüzum hissedilen adi sokak suçlarına ait davaların halli 
için şimdi birkaç saatlik, hatta· beş on dakikalık zaman kafi 
gelmektedir . 
Basitleştirmek ve kolaylaştırmak devlet makanizması için bir 

idealdir. Hatadan salim olması için herşeyi inceden inceye 
tartmak mecburiyetinde bulunan adaletin açık ve herkesin gözü 
önünde işlenen suçlar hakkında ayni sıkıcı ve usandırıcı titiz-
liği göstermesine tabiidir ki hacet yoktur. Adliye sistemimizde 
bu kanunla vücuda getirilen yenilik, birçok faydaları yanında 
eskiden, usullerin giriftliği ve dolaml açlılığı yüzünden belki 
cezalandırma cihetine gidilemiyen birçok küçük suçlara karşı 
da müessir surette adaletin sillesini indirmek imkanını vere· 
cektir. Bu neviden suçlar arasında bilhassa sarhoşluk taşkın· 
lıklarını zikretmeliyiz. Medeni Türkiye'de medeni sokak man· 
zarasını ihlal edebilecek hiçbir harekete karşı müsamaha 
göstermemek bir zarurettir. 

Ne yazık ki, kanunlarımızın koyduğu sıkı kayıdlara rağmen, 
elan. hareketlerinde ölçüyü esas tutamıyan birçok kimselerin 
alkolle biraz başlarını döndürünce sokakları kendi malikaneleri 
sanaraki etrafa çirkin bir manzara arzettikleri her zaman rast
ladığımız hallerdendir. Yeni meşhud cürümler kanunu, en 
ziyade, bu gibi ölçü ve nizam tanımıyanların sokakta esrafla· 'v er ın c onece tır. 

on R'b ~ ı entrop, Almanya-

Hükumet kuvvetleri, Madrid'i 
muhasara etmiş olan ihtiJ.alci· 
lerle şiddetli ve son bir çar· 
pışma yapacaktır. Alakadarlar 
bu çarpışma neticesinde hü
kumet kuvvetleri bir muvaffa
kiyet elde etmezlerse, Madri· 
din sukutunu muhakkak ve 
yakın görmektedirler. 

, rına verdik!eri sıkıntı ve hoşnudsuzluğu izaleye yarıyacaktır. 

~tab Londra sefiri olmakla 

ttlirıd er .Alman hariciye neza· 
d~ ekı hususi memuriyetini 
&,. llluhafaza edecektir. 

~q;f--•· -v 1rılar kongresi 
~ 1Vı1 °bel mükafatı. 

D egr d 
b l'ıbt a • 8 ( Radyo ) -

ovn· 
t~rıeıllı.'g şehrinde toplanan 
~de ılel kadınlar kongre-

ı\btld ~eşkilat reisi madam 
~ rı: nin, Nobel mükafatı 

llıı:et gösterilmesi karar-
1fhr, 

Madrid ahalisi arasında muh· 

telif cereyanlar vardır. İhtilaci
lere mütemayil olanlardan se· 
kiz bin kişi tevkif edilmiştir. 

Madrid hükumeti; kadın, ço- ihtilalcilerden bir müfreze istirahat halinde 
cuk ve alillerin Valensiya'ya A ~abat ~ ~~adyo) - İhti· Paris, 9 (Radyo) - lspan
naklini muvafık görmüş ve dün lalcıler Sevılla ıle Grodos cep· ya başbakanı Largo Kıyalera, 
altıbin çocuk yollamıştır. hesinde şiddetli muharebeler dün başbakan°lık binasından 
Rusya'nın Madrid sefiri, Mad olmaktad~r. General Varela'nın evine giderken, ihtilalcilerin 

rid hükumetine müracaatla, kumandasındaki kuvvetler Es- tayyare ateşine uğramış ve 
Madrid'deki yaralı ile hastala· kalonya kasabasını işgal et- güç bir halde kurtulabilmiş· 
rın Moskovaya nakledilebile· mişler, ve buradaki telsiz is- tir. Başbakanın otomobili de 
ceğini bildirmiştir. tasyonunu ele geçirmişlerdir. uğramamışbr, 

Hiç şüphe etmiyoruz ki yeni kanun gereğince birkaç defa en 
seri yoldan müstahak cezalarına çarpılanlar için, bu usul, iyi 
bir ayıltıcı tesiri yapacak ve sokaklarda iki dıvar arasında 
yalpalıyanların muvazenelerini çok geçmeden sağlamlaştıra· 
caktır. . 

Bilhassa, hükumet merkezinde, akşamları sinemalardan 
çıkarak koeperatif mağazasına doğru yü. üyenlerin sık sık 
rastladıkları sarhoş taşkınlığı ve ağız dalaşma sahneleri yeni 
usulün müessir tatbikinden sonra, kısa bir zaman içinde orta
dan kalkacağına muhakkak nazarile bakıyoruz. 

Ellerine verilmiş olan bu mükemmel vasıtadan faydalanarak 
sokak suçlarını büsbütün yok etmek işi şimdi, her türlü tak· 
dirlere layık olan polisimize düşüyor. O esasen bu vazifesini 
de, her zamanki itina ve gayretile göreceği hakkında bize bir 
iki gün içinde güzel misaller vermiş değil midir? 

Yafar Na6i 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

~~ •u~ H. 1 A ' h . 1 1 "Karımı Ben öldürdüm!,, 1 il er, Vrupa nın arıta-
Aşk .• Kıska~çlık •• ~:::,:::Fethi Y. Er. sını yeniden çizmek istiyor 

Çok iyi saklanrn:ştım. 
Hiç lkımıldamıyordum .. 
Nihayet fıçının önünde diz 

çöktü ve bardağı musluğa 
dayadı; bir şırıltı işitildi, mus· 
luğu açmıştı. 

Ben kalktım. 
Anlıyorsunuz ya, o diz çök· 

müş bir vaziyette idi. Mus· 
luktan akan şarabın çıkardığı 
ses, benim kalkarken yaptı· 
ğım gürültüyü bastırmıştı. 

Esasen, dikkat etmiş ve fazla 
gürültü de yapmamıştım! 

Bir suçlu; yalvaran bir suç· 
lu gibi diz çökmüştü, o. 

Kılıcı kaldırdım, ve... Kal
dırmamla, indirmem bir oldul. 
Ses çıkarıp çıkarmadığının far· 
kında bile değildim. 

Kopan baş, yere yuvarlan
mıştı .. 

Bu anda ölmek, kendimi 
öldürmek istemiyordum. Kaç
mak, kurtulmak istiyordum. 

Başı yerden alıp, alçı tor· 
basma saklamak lazımdı. 

Bunun üzerine eğildim ve 
kesik başı aldım.. . Şey.. Baş 
beni yakaladı; anladınız mı? 

Bu sözlerden sonra Jakmen 
sağ elinin, zedelenen baş par
mağını ğösterdi. 

Doktor şaşkınl:kla: 
- Nasıl? Ne dedin baş mı 

seni yakaladı? Neler söylü
yorsun sen?. 

- Evet.. O güzel dişleri 
ile parmağımdan . yakaladı. 
Beni bırakmak istemiyordu. 

Sol elimle zorladım. Fakat 
biraz sonra dişler gevşedi. 

Elimi çektim. 
Bana öyle geldi ki başta hala 

can vardı.. Gözleri fal taşı 
gibi açılmıştı. Onları çok iyi 
görüyordum. Şamdan fıçı üze· 
rinde idi. So:-ıra dudakları oy· 
nadı. Ve bu oynıyan dudak
ları bana: 

- Sefili hiç suçum yoktu. 
dedi. t 

Bu halin, başkaları üzerinde 
yapacağı tesiri bilmiyorum . 
Bana gelince alnımdan terler 
boşanıyordu . 

Doktor gene atıldı: 
- Ahi Çok şeyi Gözler 

sana baktı. Dudaklar konuştu? 
- Dinleyiniz doktor siz 

bir hekim olduğunuza göre, 
bu gibi şeylere inanmazsınız. 
Pek tabii birşey. Fakat ben 
diyorum ki burada; işte bura· 
da gördüğünüz baş. iyi anlı

yorsunuz değil mi? işte bu 
parmağımı ısıran baş bana: 

- Sefili Hiç suçum yoktu! 
Dedi.. 

Bu sözlerden sonra kaç
mak fikrini unuttum. Ve 
doğru şarbaya gittim. Öyle 

değil mi şarbayım ? Öyle 
değil mi? Cevap verin. 

Şarbay: 
- Evet Jakmen; dedi; evet 

doğru. 
Komiser doktora: 
- Başı muayene edin ba· 

kalım doktor .. • dedi ]ekmen 
bağırıyordu: 
ı Ben gittikten sonra .. 

Şimdi ona dokunmayın. Sa
kın ha!.. 

Doktor kızmıştı : 
- Budala, korkma sana 

bir laf söyleyemez artık; diye 
şamdanı aldı ve alçı torbası· 
na yanaştı. 

Jakmen tepiniyordu: 
- Allahmız aşkına! Beni 

bırakın buradan çıkayım. Yal
varırım sizlere. 

Şarbay işe karıştı. Doktora 
mani olarak: 

- Baylar, dedi; 
Bu adamı bağırtmıyalım. 

Onu önce hapishaneye sev· 
kedelim .. 

--~~---------------Rus-Alman harbının önüne geçmek imkansız-
dır. Bitler harp makinesini harekete getirmiş

tir; bu makineyi artık o da durduramaz 

Fr. Schubert 
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ııtKA YE 1 Gazetedeki ilô.n ·11 F ratelli Sperco W FN.HV.V .. ~----------ı--- vapur acentası · • • an 
. Geçenlerde elime geçirdi- görmüş, çok müteessir oldu· ROY AL NEERLANDAIS Der Zee 
rın bir gazetenin sayifelerini ğunu anlattı. Beni teselli et· KUMPANYASI 
arıştırıyordum. mek için: "CERES,, vapuru 2 birinci & Co. 
. Gözüme şöyle bir ilan iliş· - Zararı yok oğlum; canın I teşrinde gelip yükünü tahliye· 

lı: (Evelki gün çarşıda para sağ olsun gene kazanırsın, hiç den sonra BURGAS, VAR
bÜzdanımı kaybettim. İçinde sıkılma, ben sana yardım ede· NA ve KÖSTENCE ıçın 
ankadan bir işim için aldı- rim, dedi .. yük alacaktır. 
lım yirmi bin lira vardı. Benim bu şeytanlığa ağzım "SATURNUS,, vapuru 11 
. Bu cüzdanı bulup gazete açık kalmıştı .. birinci teşrinden 14 birinci teş-
ıdarehanesine getirene sonsuz Yanından aynlırken: rine kadar ANVERS, ROT-
~eşekkürler etmekle beraber - Bu sırrı başkalarına aç- TERDAM , AMSTERDAM , 
endi sini de memnun edece· ma; sonra hapı yutarım hal. ve HAMBURG için yük ala· 
~ın. Derneği de unutmadı. caktır. 
~ lıan bu kadardı. iri harfler- Fethi Y. Er. "CERES,, vapuru 21 birinci 

Yazılmıştı. Kaybolan para • teşrinde gelip 25 birinci teş-
~Pey bir şeydi.) Birinci sınıf mutahassıs rine kadar ANVERS, ROT-
, Kaybedenin kim olduğunu TERDAM , AMSTERDAM 
0henmek merakile ilanın Dr. Demir Ali ve HAMBURG limanları için 
bltındaki adresi okuyunca, yük alacaktır. 
ayretten kendimi alamadım. Kamçıoğ/u SVENSKA ORIENT LINIEN 
O adres şu idil Cilt ve Tenasül hastalıklar "VASALAND" motörü 13 
"Kemal Tokgo'"z" birinci teşrinde gdip ROT-ve elektrik tedavisi 

1
_ Ben bu Tokgözü çok iyi l TERDAM, HAMBURG, BRE· 
'4lnı B b b l zmir • Birinci beyler sokağı • MEN, COPENHAGE, Gü-
l krım. u enim i diğim Elhamra sineması arkasında TEBURG, OSLO ve iSKAN-
. 0 gözdü. Bu onun soyadı 
1di. Başka Tokgöz olmazdı. No.: 55 DINAVYA limanları için yük 

1
• Fakat onun değil yirmi bin Telefon: 3479 alacaktır. 
itası, yirmi lirası bile yoktu. • SERViCE MARITIME 

d Meraktan çatlıyacaktım. Ev· Olivier ve şü- ROUMAIN 
e duramadım. Çabucak giyi- "ALSA JULIA,, vapuru 25 

~erek onun evine doğru yol- rekası Limited eylülde gelip MALTA, MAR
ôndırn. Vakit epey geçti. SILYA ve CEZAlR için yük 

rtkalık kararmıştı. Birçok dar Vapur acenfaSI alacaktır. 
~ aklardan dolaştıktan sonra "SUÇEAVA,, vapuru 20 bi-
l( Birinci Kordon Rees binası 
apısını çaldım.. Tel. 

2443 
rinci teşrinde gelip 21 birinci 

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. 

" A THEN ,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 

tcşrine kadar ROTTERDAM, 

HAMBURGveBREMENi~n 
yük liyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

"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. 

PIRF AKTARMASI SERi 
SEFERLI~R 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
9 ilk teşrinde PİRE' den BOS
TO N ve NEVYORK'a hare-

0• l<apıyı kendisi açmıştı. Be· LONDo ,,. HATTI teşrinde PiRE, MALTA, MAR-
ırn v k' · ıA ı · "'~ 'R k d k · ij a ıtsız ve te aş ı zıyare- "LESBIAN,, vapuru 9 bi- SiL YA ve CEZAi için yük et e ece tır. 
ille şaşarak: alacaktır. "EXCALl'BUR 23 rinci teşrine kadar LONDRA ,, vapuru B Hayr?la Fethi,. dedi. ve HULL için yük alacaktır. ZEGLUGA POLSKA ilk teşrinde PIRE'den BOS-

--~-~~~~~~~~~~~· 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en' halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür . 

_Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Basdurak . Büyük Salepçioğlu hanı 1 
, • karşısında 

•:~~~~~~~~~~~~--
' O•• • :.j <ı; ' • ;, •" '; .'..t.L .. ~i.~ı•':"•'.~ • 

• . • 't".<tk.ı~~·ı1.~ . ........ . 

IZMlR 
Pamuk ensucatı 

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 

•• .. •• • ı 
1 '. • : .. ~.. :·~ .. • 

ANVERS, DiREKT ve NOR

VEÇ limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru halen 

lim:ınımızda olup ROTTER

DAM ve HAMBURG liman· 

larına yük alıyor. 

hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

1 

de .u vakıtte?.. Hıç adetin "MARONIAN,, vapuru 19 "SARMACJA,, motörü 2 TON ve NEVYORK'a hare-
ğ\ldi. Yoksa... k d k S. A. ROYAL HONGROlSE O birinci teşrine kadar LOND- birinci teşrinde doğru AN- et e ece tir. 

"DUROSTOR,, vapuru 28 
Bci. teşrinde bekleniyor, KÖS

TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEST, BRA TISLA VA VIY A· 
NA ve LINZ için yük ala
caktır. Ilı nun daha fazla sormasına RA ve LEITH için yük ala- VERS, DANTZIG ve GDYNIA Sefer müddeti: DE NAVIGATION DANU-

~~d~n vermedim. Ve cebim- caktır. limanları için yük alacaktır. PİRE·BOSTON 16 gün BIENNE MARlTIM 
~iiat;~e~:tıtm gazetedeki ilanı LIVERPOOL HATTI ilandaki hareket tarihlerile PlRE-NEVYORK 18 gün BUDAPEST 

, "DRAGO,, vapuru 7 birinci navlonlardaki değişikliklerden DEN NORSKE MIDDEL- "SZEGED,, motörü 13 ilk 
S Bunu sen mi verdin? teşrine kadar LIVERPOOL acente mesuliyet kabul etmez. HAVSLINJE teşrinde bekleniyor, BELGRAD 

ltıiıık· sor~u~ Tokgözün de- ve GLASGOW için yük ala· Daha fazla tafsilat almak OSLO NHVISAD, BUDAPEŞTE, 
Ş. 1 şaş 10 ığını gidermişti.. caktır. BRATISLAVA, VI'YANA ve 

1llldi gülüyordu.. için İkinci Kordonda Tahmil "BANADEROS" motörü ha-
Ad "EGYPTIAN,, vapuru 15 bi- l 1 L'NZ · · "'ki' kt· " eta delirecektim.. ve Tahliye binası arkasında en imanımızda olup HAV- 1 ıçın yu ıyece · ır. 

rinci teşrine kadar LIVER-
ltıi~ Sen sapıttın mı.. Yir- POOL ve SWENSEA'dan FRATELLI SPERCO acenta· RE, DIEPPE DÜNKERK JOHNSTON WARREN LINE 

ıra mı, yoksa yirmi binmi? gelip yük çıkaracaktır. sına müracaat edilmesi rica ve NORVEÇ limanlarma yük LTD.-LİVERPUL 
O kendini hiç sıkmıyordu: DEUTSCHE LEVANTE-LINIE olunur. alıyor. " KENMORE ,, vapuru 27 B Yirmi bini Dedi. "HERAKLEA,, vapuru bi- • Telefon: 2004/2005/2663 "BOSPHORUS,, motörü 22 eylülde BURGAS, VARNA, 

en büsbütün şaşkınlaştım: rinci teşrin ortasında HAM- ı--o-•o-'k-t•o1••r--111!!11ı ilkteşrinae bekleniyor, HAV- KÖSTENCE, SULINA, GA-
bi~ Yirmi bin hal. Yirmi BURG BREMEN ve AN· RE, DIEPPE, DÜNKERK, LAÇ ve BRAILA limanlarına 
Ö Deyip duruyordum. VERS'ten gelip yük çıkara- Alı• Ag~L ------------------
B hep gülüyordu. caktır. i:lll 

tem eni daha fazla üzmek is- Not: Vurut tarihleri ve va· Çocuk Hastalıkları 1 
edi ve: purların isimleri üzerine deği- mütehassısı 

la~ Dinle, dedi sana anla· şikliklerden mesuliyet kabul ikinci Beyler Sokağı No. 68 
ırn. edilmez. Telefon 3452 1 

~,iskemlesini bana yanaştırdı ------~----~-==========.,. 
~nlatmağ~ başladı: ı • y • • M t 1 

~~ Biliyorsun ki ben Nec- zmır un ensuca 1 
'eı,.j ve Necla da beni çok T • • k A ş • k t• . 
be Yor., Fakat o çok zengin ur • ır e ının 
~e:ı~e aksine!. Buna rağmen 
tal\ a beni babasına zengin Jfalkapınar kumaş fabrikası 
fun~~ış.. Ve bu şekilde dü-
lıqk~ken bir oyunıa bu yalanı, Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
biı ı bat yapmak istedik. Ta- c, ıkardığı kumaşlar: 
"'e b abası bu ilanı görecek 

d~tu enim paralarımın kaybol· Sagv ı a m 
Nit n~ inanacaktı. 

()nlln~kırn de öyle oldu. Bugün Zarı-t 
a karşılaşmıştım. 

l\fücellit 
4Li RIZA 

Ve ucuzdu 

CANADIAN PAClFlC STE
AMSHIP LTD, 

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

IZMIR'de DIEKT konşimento 
verilir. 

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

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 
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İngiliz'ler, top ateşi açmağa ve tayyare ile Arap 'ları bom· 
almışlarsa da bir netice elde edememişlerdir bardımana mecbur 

Kudüs 9 (Radyo}- lkiyüz kişiden mürekkep bir Arap müfrezesi, lngilizlere hücum ederek harbe tutuşmuş ve fngilizler, Arap· 
ları kaçırtmak için mitralyöz ateşinden başka top ateşi de açmağa mecbur kalmışlardır. Bunun üzerine dahilden gelen Arap 
kuvvetleri, hücum müfrezesine iltihak etmişler ve İngilizlerle kanlı bir müsaraaya girişmişlerdir. Gelen haberlere göre, İngiliz 
tayyarelerinden bir filo, Arapların bulundukları mevzileri bombardıman etmişlerse de bir netice elde edememişlerdir. Muha
rebe, fasılasız sabahtan akşama kadar devam etmiştir. Araplar, İngilizlere mühim telefat verdirmişlerdir. 

~~~~----···Hı:t-+ ··~·•~M~· .. ----~~~~ 
Italya na 

zırı çe 
~---------~~~-Er kanı arb ·y • • 

ı n ı reıs 
• • 

harbiye ne a 
Roma, 9 (Radyo) - ltalya 

harbiye nazırı general Baystro
ki, Mussolini' den istifasını 
istemiş ve kabul edilmiştir. 

e get·ri di 
Yeni harbiye nazın, İtalya 
erkanıharbiye ikinci reisi ge
neral Blberto Paryanidir. Ge
neral Baystrokı Kont olmuştur. 

~~~~--ııııcııa.--•••·•------~~-~~-

Ç imento yok! 
-

Bir ok er e 
• 
ınşa • -------

B ir torbası 1 ~4 kuruştan 160 kuruşa f(r.· 

ladığı halde, piyasada çimento kalmadı 
Geçen sene olduğu gibi, rıda kalmıştır. Öğrendiğimize 

busene de çimento fıkdanı baş göre, lstanbul'a sipariş edilen 
göstermiştir. İki aya yakın bir ·çimentolar, başka yerlere gön-
zamandanberi şehrimize çi- derilmektedir ve İzmir' de çi-
mento getirilmeğinden stoklar mento fıkdanı bundan ileri 
azalmış ve bir çuvalı 124 gelmiştir. ,. 
kuruşa satılan çimento; her Kış gelmek üzere bulundu-
gün biraz daha yüselerek ev- ğundan, yarım kalmış olan 
velki gün lfO kurnşa kadar yapıların yağmurlardan zarar 
çıkmış ve dün ise artık piya- görmesi muhtemeldir. Dün, 
sada çimento kalmamıştır. Bu alakadarlar lstanbul'a telgraf
yüzden birçok yerlerde inşaat lar göndererek, İzmir' e derhal 
durmuştur, bazı yapılarda da, çimento gönderilmesini iste
beton dökme ameliyesi, ya- mişlerdir. 

Tut·· 
z 

Çekoslova 
Avus 

dan 

• 

Birçok mıntakalarda busene 
istihsal edilmiş olan tütünler, 
denklenmiştir. Şehrimizdeki 
alakadarlara gell!n malumata 
göre tütün mıntakalarında he
nüz denk haline konmamış 
olan tütünler yüzde 35-40 nis-

belindedir. 2506 numaralı ka
nun mucibince tütün piyasa
.sının açılması için, tütünlerin 
tamamen denk haline getiril
miş olması şarttır. 

Tütün piyasasının cumuri
yet bayramı ve müteakip gün
lerde açılması kararlaştırılmış 
gibidir. Busene tütünlerin iyi 
fiatlerlc satılacağı anlaşılmak

tadır. Çünkü gerek ;Yunanis
tan, gerek B"ulgaristan tütün
leri, busene yağmurlar yüzün
den nefasetlerini kaybetmiş-

lerdir. 

e 
k 
da ve 

&A•ı:o.4Fo.llll.A.Az • 

Busene Ege mıntakasında 
fazla tütün ekilmiş olmasına 
rağmen ilk zamanlarda hava
ların kurak gitmesi yüzünden 
mahsul az olmuştur. Rekolte
nin 22 - 23 milyon kilo oldu-

ğu tahmin edilmektedir. Za
manında yağmur yağmış ol
saydı mahsul iri yapraklı ve 
bol olacak, bu takdirde re-

koltesi belki 30 milyon ki

loyu bulacaktı. Buseneki tü
tünler, nefaset itibarile çok 
iyidir ve küçük yapraklıdır. 
iri yapraklı tütün kaba olur. 
Geri ve Oliston tütün kum
panyalarının busene, diğer yıl
lardan daha çok mübayeatta 
bulunmak üzere geniş hazır· 
lıklar yaptıkları memnuniyetle 

etaksas en evre' de 
elan k' e vardı 
Atina 9 (Radyo) - Yunan 

başbakanı general Metaksas, 
dün akşam Selanik'e vasıl 
olmuştur. Halk, başbakanı 
büyük tezahüratla karşılamış· 
tır. 

Metaksas, burada bir söy
lev vermiş ve herkesin hüku
mete zahir olması lazım gel
diğini beyan eylemiştir. 

Başbakan, Selanik'ten Gü
mülcine'ye varmış, orada da 
bir nutuk irad ederek, Yuna
nistanın kuvvetli ve askerlikçe 
hazır bulunması iktiza eyledi
ğini ilave eylemiştir. 

Metaksas; Yunanistan'ın, 
komşularile daima dostane 
geçinmek istediğini ve fakat 
Iayik olduğu yeri bulması la
zım olduğunu beyan etmiştir. 

Komisyonlar 
top andı 

Cenevre 9 (Radyo)- Ulus· 
lnr sosyetesi bütçe komisyonu 
bugün de toplanmış ve uzun 
müddet müzakerelerde bulun
muştur. 

Manda komisyonunda Le

tonya delegesi söz almış ve 
Fransa'nın Suriye ile Lübnana 

verdiği istiklalden dolayı mem
nuniyet beyan ettikten sonra 
Fransa'yı tebrik etmiş, Filistin 
ahvalinin bir an evvel düzel
mesi temenniyatında bulun
muştur. 

Uluslar sosyetesi assamblesi 
de öğleden sonra toplanmış ve 
az sonra dağılmıştır. Bu esna
da konseyde hususi bir top
lantı yapmıştır . -------·- _.., ______ _ 

Bitler, Avrupa'nın haritasını 
yeniden çiz ek istiyor 

f Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede J 
silinecek olsa, gelecek yıllarda 
medeniyet jçin korkulacak hiç 
birşey kalmaz veya pekaz şey 
kalır. 

Bitaraf herhangi bir zeka, 
bu hakikati teslim eder. Ken
dimizi aldatmıyalım. İngiliz 
mektep çocuklarından Loid 
Corc'a kadar Almanya'ya gi
dip de resmi ellerle gezdirilen 
seyyahlara ibzal edilen iltifat, 
Almanya' dan dönen ziyaretçi
lerin gördükleri nezaketten 
duydukfarı vecid, Almanya'nın 
yeni büyük yollarının harikası 
ve trenlerh1 saatı saatına işle
mesi, bütün bunlar, bir Nu
!!_nberg nutkile gene eski 

yerlerine avdet ederler. Berlin 

hala hakiki fırtına kaynağı, 

devlet ricalinin ve askeri mü
şavirlerin başlıca endişesidir. 

Eğer Almanya yarın şarki 
Avrupada inkişaf etmek yo· 
lundaki taleplerinden vaz ge
çecek olsa harp tehlikesine 
karşı mevcut sigorta ücretleri 
ki son haftalar içinde alabil
diğine yükselmiştir derhal ta
bii mikyastan da aşağıya dü
şer. Fakat Hitler Almanyası, 
(Milli menfaati) hesabına Av
rupanın haritasını kısmen ye
niden çizmek istiyor .. 

Hitler harp makinesini ha
rekete getirmiştir. Bu makı
neyi durduramaz. Çünkü onun 
yerine koyacak birşeyi yoktur. 

haber alınmıştır. 
Avusturya, Çekoslovakya ve 

Hollanda rejileri ·de Ege mm· 
takasından mühim miktarda 
tülün alacaklardır. Onun için, 
geçen sene olduğu gibi mus:-

Hemen her gün Rusya'ya 
karşı tahrik mahiyetinde o 
kadar jestler yapıyor ki, ta
savvur ettiği Rus aleyhtarı 

bir harbın, zamanından evvel, 
yani ordu hazırlanmamışken 
gelivereceğinden kendi gene· 
ralleri bile endişe etmektedir! 

Hitler, dimağında Rusya'yı 
besliyor. 

Almanya' da uzun zaman 
kalmış serin kafalı, itidal sa
hibi bir ecnebi müşahidin 
bana söylediğine göre, Hitleri 
Rendisinin seçeceği herhangi 
dakikada Rusya'ya hücum et
mekten Avrupa siyaset erba
bının ancak mucize nevinden 
bir hareketi alıkoyabilir. 

İngiltere hükumetinin böyle 

bir harbin, • baş gösterdiği 

takdirde - mevzii kalacağı 
zannile hareket ettiği, yahut 
tamamile hareketsiz durduğu 
görülüyor. 

Başvekilimiz Baldvin, haya
tının en yüksek siyasi buhran 
anlarında arkasında 50 devlet 
müzahir bulunduğu halde Mil
letler cemiyeti misakını İtal
ya' ya karşı tatbikten kaçındı. 
Binnnetice beynelmilel kanun· 
şükenane harekete mani ola
cak yegane kuvveti tahrip etti. 
Ve bu suretle Hitlerleri, Mus
solinileri hukukşinas komş~
larından hınç almak ve Av
rupa'yı tazip etmekte serbest 
bıraktı. 

tahsil dindeki bütün tütün
lerin satılacağı kuvvetle tah-
min ediliyor. İnhisarlar idaresi 
de mühim miktarda mübaye
atta bulunmak üzere hazırlan-
mıştır. 

Osma 
.................. ........-

• 
eı (ii .d 

44- - ' Türk ordusunda serdarın e01r1 

ni yerine getirme usulden~ 
Türk gemisi göründü. Bu ge- gelen Cezair askerlerini nıı· 
milerle Yusuf paşaya mühim: mayişli bir geçid resmind~P 
mat, barut, hil' atlar vesaire sonra Sevda boğazı yoJılc 
ve ayni zamanda mühim mik- Hanya'ya yardım imkanı W 

tarda Cezair askeri imdad gön- mamen kaldırılmış oldu. 
derilmişti. - 2 - , 

İmdad gemileri limana yak- Toprak altı harplert 
}aşınca, bütün donanma, gelen Düşmanın kara ve denizden 
21 gemi, karadaki toplar şen- imdad almasının imkanı bıra· 
lik ve selam topları atmağa kılmadıktan sonra, serdar Yıı· 
başladılar. Muhasara eden as- suf paşa muhaserenin iyice 
kerlerde selam ve şenlik sıkıştırıl~asını emretti. Yeni· 
merasimine tüfeklerini ateş çerilere verilen gün emrinde 
etmekle mukabele ettiler. Bu siperlerin hendek kenarlar:ın° 
sırada Hanya kalesinden de 
bütün toplara ateş verildi. 
Maksad, muhasırlara zayiat 

vermekti; fakat Osman'lıların 

şenliğini artırmaktan, bu şen
liğe iştirak mahiyetinden 
başka bir işe yaramadı. 

Serdar Yusuf paşa, yem 

lstanbul' da 
Zelzele oldu 
İstanbul, 8 (Hususi ;muha

birimizden) - lstanbul rasat· 
hanesi 17 saniye süren bir 
zelzele kaydetmiştir. Zelzele
nin merkezi, lstanbul'dan 160 
kilometre mesafededir. 

Kayip tayy areci 
Paris 9 (Radyo) - Gerval 

adındaki İsveçli tayyareci, at
lantik denizinin ortasında bu-
lunmuştur. Tayyareci, tayyare
sinin benzini bitince denize 
inmeğe mecbur kalmış ve te
sadüf ettiği bir Fransız posta 
vapuruna iltica etmek suretile 
kurtulmuştur. 

kadar sürülmesi var idi. 
Venedik'liler, kaleden ınü· 

temadi ateşle hendeğe bit 
Türk askerinin yanaşmasıı18 

meydan vermiyorlardı. 

O zamanın harp usullerı 
~eçhile, Türk muhasara askcl"' 

leri, vakıa Koçbaşı arabalıı· 
rile hendek kenarlarına kadar 

- Arkası var _:__..,; 

Narlıdere cinayetı 
Narlıdere köyü muhtarı f-f ü· 

seyin'i öldürmekle maznun ls3 

ve Hasan haklarında adliyece 
tahkikat yapılırken hadisenirı 
bir teşvik eseri olduğu ihbar 
edilmişti. Dinlenen bazı şahit· 
ler, muhtar Hüseyin'in, köyde 
muhtar intihabatı mes'elesin· 
den araları açık olan Zühre 
adında bir kadınla polis ~·1u:· 
tafa oğlu Mustafa adında bır 
akrabası tarafından öldürtiil· 
düğü hakkında şahitlikte b~· 
lunmuşlardır. Müddeiumuı:nı· 
likçe Zühre ve Mustafa, neııı· 
ret altına alınmışlardır. Birk8ç 
şahid daha dinlendikten soıır~ 
tahkikat evrakı müddeiumuı:nı· 

Tayyare, vapura alınamadı- l'kt h"k. r". veri· 
ğından batmıştır. lı eknt. sorgu a ım ıgıne 

Vapur kaptanı, tayyarecinin pece ı~. 't mu•• hı• ...ı 
kurtulduğunu telsizle her tarafa arıs e .,, 
bildirmiştir.;. • • araştırmalar 

Genç kadın ne· (Baştarafı 1 inci sahifede) 

den O
••Jdu•• sez fırkasının bütün şubeierilt 

merkezinde taharriyat ya;.· 
mıştır. Bundan maada, ıv•· Tepecik'te sürmeli sokağın

da şüpheli bir ölüm vak' ası 
olmuştur. 

Seher'in umumhanesinde bu
lunan umumi kadınlardan Ab
dullah kızı Hediye hastalana
rak memleket hastanesine kal
dırılmış ve hastanede ölmüş· 
tür. Yapılan otopsi ameliye
sinde kadının ölümü şüpheli 
görüldüğünden dostu İbrahim 
Cevdet tutulmuştur. Tahkikata 
göre Cevdet, kadını dövmüş
tür. Ölümün bundan ileri gel
diği tahmin edilmektedir. T ah
kikata müddeiumumilikçe el 
konmuştur. ---····----Romanya - Yugoslavya 

Bclgrad, 8 (Radyo) - Ro
manya dış bakanı M. Anto· 
nesko, Cenevre' den dönerken 
Yugoslavyayı ziyaret edecek, 
Başbakan M. Milan Stoyadi
noviç'Je siyasi görüşmelerde 
bulunacaktır. 

Dolarakın çıkarmakta olduğıl 
gazete idarehanesinde de arar 
tırmalar yapılmıştır. 

Zabıtanın verdigv i rapord~ 
· ttı 

M. Dolarakın, riyaset ettı; 
• • .. Jlt1h 

partının, tamamen muse 
kimselerden ibaret olduğı.ı00 
tesbit eylemektedir. 1: 

d "' M. Dolarak'm Versay 8
1 

evinde de araştırmalar yaP 
1 • 

mı ştır. __.,.,,, 

Zayi 
1 

31181933 tarihinde Kuşad85 
gümrüğünden Eyyüp zade ı::.;: 
rullah beye ait çıkarmış 01

11
5 

ğum E Z E markalı 1271 ıı 
no. 5 sandık pamuklu eşY8111 

dövüzü havi 591161/161 °;.: 
gümrük makbuzunu zayi ~t ~ 
ğimden yenisini çıkaracııS'1 rı 
cihetle eskisinin hiçbir bük~ 
kalmadığı ilan olunur. 7~ 11 

Kuşadası tüccarı~ ' 
Cevraki Hüp 

lzmir vakıflar direktörliİ" 
~~den; . . . beş 
Tılkılıkte hacı Velı mesçıdı halıları ve diğer eşyası 00 

1 
gün müddetle müzayedeye konmuştur· İhalesi 9/10/936 cuo~. 
günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin def rı 
zito paralarile mahallinde müte.tekkil komisyona müracaat 

8 

ilan olunnr. 24 29 4 9 
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