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Filistin Arapları 
Yahudi muhaceretine son 
verilmediğinden dolayı ye
niden tahrikata başlamış. 
/ardır. 
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(Valera) ~rdusu-- a in1 
arksistler 
alehine 

kenar mahallelerini aldı Belcika'nın muhtelif , 
yerlerinde mitingler 

işgal ordusu, bütün barikatları yıktı, oldu 
Brüksel. 7 (Radyo) - Bel· 

çika'nın muhtelif şehirlerinde 

partiler tarafından mitingler 
tertip edilmiştir. rBu mitingler
de birçok thatipler söz söyle
mişle r ne Reksistlcr aleyhine 
hü~umlcrdc bulunm11ş!ardır. 

• • alk, beyaz b y rçe mış r 

ya 
Ademi müdahale ko. 
mitesine nota verdi 

Londra, 7 (Radyo) - Rusy'\ 
ispanya işlerine ademi müda
hale komitesine bir nota ver
miş, Kampesyo vapurunun 

Milis askerleri ve kumandaları harita başında Barslon'a hiçbir zaman mühim· 

. Paris, 7 (Radyo) - ihtilal- 1 tatörü Primodorpora'nın oğlu 1 hükumete tam bir itimat ve mat götürmediğini Kroso va-
tılcre mensup tayyareler, dün Antonyo Primodorpora'yı mev· salahiyet veı ilmesini kararlaş· purunun da erzak ve makine 
fece Madrid afakında uçmuş- kuf bulunduğu yerden kurta- tırmışlardır. parçalarından başka birşey gö-
llr ve dahiliye nezareti bina· rabilmişlcrdir. Sevil radyosunun verdiği türmediğini bildirmiştir. 
sıııı bombardıman etmişlerdir. Diğer bir haber, lngiliz bir habere göre, Madrid'in p '• ( 

Son gelen haberlere göre katoliklerinin, ihtilalciler or- o"nu"nd c d ara top I• 
~cıı e ereyan e en son 
. eral Varol orduları, Mad- dusuna mualce göndermek . .. J 
tid'i k h ll I . . . . I d d'b. t ı· muharebelerde bın üçyuz Rus yor ar 
ııı· n enar ma a e erme gır· ıçın ara arın a ye ı ın s er ıu . . .., 
fıa !ştir. işgal ordusu bu ma· iane topladıklanm bildirmek- askermın hazır bulundugunıı Cenevre 7 (Radyo) _ Bey-
kallelerde yapılmış olan bari- tedir. bildirmektedir. nelmilel kızılhaç teşkilatı, 

lları yıkmıştır. Halk, evlerin Paris, 7 (Radyo) - ihtilal- Paris 7 ( Radyo ) - Eski Boenos·Aeres lspanyollarından 
Pencerelerine beyaz bayraklar ciler, dün sabahtan-;k~ f spaoya kralı Alfons, oğlu dörtyüz bin Peçete iane al-
~eçınişlcrdir. kadar (Allikante) yi şiddetle Don Juan'ın, Franko tarafın- mıştır. Bu para, gerek ihti-
1,1~adrid, 7 (Radyo) - lhti- bombardıman etmişler ve li· dan İspanya tahtına davet Ialcilere ve gerekse Madrid t cıler, bütün kuvvetlerile mana yüzlerce bomba atmış· edildiği hakkındaki haberi hükumetine mütesaviyen tak· 
Matt~za devam ediyorlar. }ardır. Limanda bulunan bir tekzip etmektedir. sim edilecektir. 
k adrıd hükumetine mensup Ariantin kruvazörünün yanına ------•~•+-•-.~ ---
aUVVetler ise, ihtilalcilerin ta· bir bomba düştüğünden kru- lngiltere Mısır' da ki as-
b~ruzlarını kırmak için muka· vazör mukabelede bulunmuş-

~! taarruza geçmişlerse de tur. ker erı· n ı· çekı·yor 
Uvaffak lolamamış)ardır. Paris, 7 (Radyo) - ihtilal· 

ih ~?n gelen haberlere göre, cilere mensup keşif tayyareleri, 
~ciler; eski ispanya dik- dün Madrid'in afakında bir 

l\a R it cevelan ya~mışlar ve bazı 
ııı. uzve istikşaflarda bulunmuşlardır. 

Tayyare rasidlerinin, verdikleri 
raporlara göre, Madrid'in için
de hükumet kuvvetleri muhte· 

4mele ve rencber 
için yeni kan~n

.._. tlar .. çıkaracak; ' ·-"-'-·-···-···· ·..,,....···-----..-~-· 

N M. Ruzvelt 
~ll evyork 7 (Radyo) - M. 
~ll~vc~t, faaliyete başlamıştır. 
lth·ltıaıleylıin, amele ve çiftçi 
~te Yeni kanunlar çıkara
laıı 1 

Ve kredi usullerini baş
~iy başa değiştireceği söyle· 
tıı~h· Amerika çiftçisi, Reisi 
llıak 11ra bir mahzcr hazırla
~ta ta ve yeni faaliyet pro
&1 1~1nda çiftçiler için alın~a
~ll;zırn gelen tedbirler hak
~kt.a M. Ruzvelti tenvir et

edir. 

lif partilere ayrılmışlar ve 
1 birbirlerine girmişlerdir. 

Tanjer' den gelen haberler, 
ltalyan bahriyelilerle sivil Is· 
panyol'lar arasında müsade
melcr cereyan et•.iğini bildir
mektedir. 

Barselon 7 (Radyo) - Ka
talonya sendikalistlerile saire 
teşekküller, dün fevkalade bir 
toplantı yapmışlar ve memle
ketin bütün mukadderatı için -Pire limanında 
Yapılacak tersaneler 

Atina, 7 (Radyo) - Nazır 
M. Koçyas, bugün Pire'ye 
gitmiş ve yapılacak olan ter
saneler ve diğer tesisat hak
kında tetkikatta bulunmuştur. __ ,.. ........... __ 

Suviç 
Vaşington' a gitmiş 

Vaşington, 7 ( Radyo ) -
ltalya'nın Nevyork sefiri Sin
yor Suviç, buraya gelmiş ve 
kendisine verilen bir ziyafette 
hazır bulunmustur. 

-Halen fazla olarak Mısır'da bulunan ln-
giliz kuvvetlerinin miktarı 150 bin~kişidir 

lngiliz askerleri 
Londra, 7 ( Radyo ) - lngiltere'nin bundan evvel Mısır'a 

göndermiş olduğu askeri kuvvetlerinin bir miktarını geri çek
meğe karar verdiği söyleniyor. 

{ngilterc'nin, halen Mısır'da fazla olarak bulundurduğu asker 
miktarı, yüzelli bin kişilik .bir kuvvettir. 

c;akc;ıllğı 
Lil, 7 (Radyo) - Zabıta, meçhul şahıslar tarafından Hol· 

landa'ya kaçırılmak istenilen altınları ele geçirmiş ve tahkikata 
başlamtşbr. Altınlar, husus) bir vagona yerleştirilmişti. 

FrailSız PiriamerltosUri
da bütçe konuşmaları --·--Parlamento, perşembe günü 
tekrar toplanacak ve müza

kerata devam edecektir 

Fransız Parlamento binası 
Paris, 7 (Radyo) - Fransız lenin işgal etmiş oldukları 

parlamentosu, dün geç vakte fabrika ve müesseselerin vazi· • 
kadar toplantı halinde kalmış yeti hakkında bir takrirle 

ve dahiliye nezaretinin bütçe· p~rl~mentodan izahat iste· 
· · t k"k k b 1 l · · mıştır. sını et ı ve a u ey emıştır. P . 7 (R d ) P 1 .. arıs, a yo - ar a-
Parla~.e~~0.1 . gelecek Per· mentonun dünkü toplantısında 

şembe gunu ıçın tekrar top- vukublan bütçe müzak~rele-
lanacak ve bütçe müzakeresi- rinden sonra finans bakanı 
ne devam eyliyecektir. 01 ensa Oriyol), (Otel Mati· 

Paris, 7 ( Radyo ) - Sağ non) a gitmiş ve başbakan M. 
cenah saylavlardan M. (Filip Leon Blum'la uzun müddet 
Enriyo), irev ilan eden ame· konuşmuştur. 

--~~~--------~·~~,----------Amir al Horti Komünistler 
Bu ayın yirmisinde Varşova'da beyan. 

Roma'ya gidecek nameler dağıtmışlar 
Roma, 7 (Radyo) - Maca-

ristan krallık naibi Amiral Varşova, 7 (Radyo) - Za-
Horti, bu ayın yirminci günü bıta, komünistlerin dağıtmış 
Roma'ya gidecektir. Amiral oldukları binlerce beyanna· 
Horti, başbakan Darani ile meyi elde etmiş ve derhal 
hariciye nazm Dokanya'yı ve tahkikata başlamıştır. Birçok 
birçok siyasal ricali beraber kimseler tevkif edilerek adli-
götürecektir. yeye verilmiştir. ····-
Lord Çurçilin 

mühim beyanatı 
• •• 

Almanya bir tecavüze ograr
sa yanıbaşında bütün Avru
payı yardımcı bulacaktır 

Lcndra, 7 (Radyo) - Avam 
kamarasının dünkü içtiınaında, 
Lord Çurçil'de söz almış ve 
müşterek emniyet teessüs et· 

medikçe sulhun teminine im· 
kan olmadığını beyan eyle· 
miştir. 

Lord Çurçil sözüne devam· 
la demiştir ki: 

- Rusya'nın, Almanya için 
tecavüzkar bir emel besledi
ğine kani değiliz. Almanya 
böyle bir tehlike tasavvur 
ediyorsa, emin olmalıdır ki 
kendisine vukubulacak bir ta· 
arruzda bütün Avrupa'yı yanı 
başında yardımcı olarak bu· 

Lord Çurçil 
lacaktır. 

) 



Sahife 2 (Uluaal Birlik) 7Teşrinisani ~ 
Olvia hafriyatı .. 
B h . .. h . d kaıO ug ne rı uze rın e 

Olvia eski şehrinin bulundllğO 
. M'I'ddııP yapılan hafrıyatta, ı a I· 

İzmir sicilli ticaret memurluğundan: 
lzmir' de Cezair hanı soka- velenamesine zeyil olmak zaffer Dikenel ve lzmirde Kar-

ğında 31 numarada ticaret üzer aşağ1da yazılı şartlarla ş1yaka'da Osmanzade Agahbey 
yapan müseccel (Sabri şeker bir mukavele yaptıklarını be- sokağında 3 No. lu evde otu-

. . . 
_. • .J • •• , ............. ·.; ~ 

en öldürdüm! ,, 1 
A k .. Kıskençhk .. Cinayet.. -..1 

"Karımı 

ve oğulları) şirketi ortakların· yan ve ikrar etmişlerdir şöy· ran Hüseyin O. Murtaza Uya· 
- 28 - Çeviren: Fethi Y. Eralp dan Sabri Şekerin ölmesi üze- leki. nık adlı şahitlerle belli olan 

duyulan vahşi hayvan uluma· rine ölünün karısı Mevhibe Madde 1 - lzmir ticaret İzmir' de Birinci Kordonda 366 Alliette: 

evvel ikinci ve üçüncü yü7 f o 
lara aid bir sokak ve E eJ. 

"teııcr devrine aid 1harabeler,mu .1 \ ·rı. 

- Hayır • dedi • bundan 
sonra o memleketi terk etmiş
tim .. 
Sarı benizli kadın biraz dur-

du ve sonra: 
- Dinleyiniz, ·dedi- madem

ki herkes başından geçen bir 
şeyi anlattı; ben de başımden 
birşeyi anlatayım. Doktor sa· 
kın bunun yalan sanmayınız. 
Bu benim. 
İşte şimdi niçin böyle küskün 

ve benzimin sarı olduğunu an· 
lıyacaksınız. 

Salon karanlıktı. Doğan ay 
pencereden içeriye süzülmeğe 
başlamıştı. Kadının bulunduğu 

tarafı aydınlatıyordu. 
Ortalıkta hiç çıt yoktu. He

pimiz sabırsızlıkla onun anlat
masını bekliyorduk . 

• • * 
Anlatmağa başladı: 
"Ben Polonya'lıyım. Sando

mir de doğdum. 
1825 yılında idi. Rusya ile 

Polonya arasında açıklık vardı. 
Birçok kişilerin kanı akıp gi· 
diyordu. 

Babam ve iki kardeşim yeni 
Çara karşı gelen kuvvetler 
arasında kendi adamlarile çar· 
pışıyordu. 

Bir gün kardeşlerimden kü
çüğünün öldüğünü işittim. 
Başka bir gün ötekinin de 
yaralandığını sonra öldüğünü 
haber aldım. 

Bundan bir gün sonra deh· 
şetle yaklaşan top sesleri 
yaklaşmağa başladı. Nihayet 
babamın üçbiu kişiden artık 
kalan yüz kadar kişi ile geldi
ğini gördüm .. 

Şatoya sığındı .. 
Kendi başına gelecekler için 

değil benim için titriyor ve 
korkuyordu. 

Onun için diri olarak düş
manlar eline düşmektense 
ölmesi daha iyi olurdu. 

Çünkn onu nasıl olsa ezi
yetle işkence ile öldürürlerdi. 

Babam kendine kalan yüz 
kadar kişi arasından onu seçti. 
Ve onlara bütün mücevheri
mizi, bütün altınlarımızı verdi. 

Ve beni bu adamlarla be· 
raber " Carpathes ,, tepeleri 
üzerinde bulunan "Sahastru,, 
manasbrına sığınan annemin 
yanına göndermek istedi. 

Böylece kendimiz için daha 
emin bir yer bulmuş olacaktık. 

Kaybedecek vakit yoktu. 
ihtimal yarın Ruslar şatoyu 
sarmış bulunabilirlerdi. 

Hemen hazırlandık. Bana 

iyi ve uslu at verdiler. Babam 
iyi tabancalardan birkaç tane 
verdi. Sonra beni kucakladı. 

Ertesi gün gece ve gündüz 
yürümek şartı ile, Vistule 
ırmağına dökülen kollardan 
birini takip ederek yirmi fer
sah kadar bir yol aldık. 

Rus tehlikesinden uzakta 
bulunuyorduk artık. 

Güneş batmak üzere iken 
"Carpathes,, ların tepelerini 
gönneğe başladık. 

Etesi akşam, dünkü gördü· 
ğümüz tepelerin eteklerine 
varabildik. Sabaha karşı bir 
boğazda bulunuyorduk. Car. 
pathesler şarktaki dağlar gibi 
medenileşmiş bir halde de
ğildi. 

Uçlan bulutlar arasmda 
gizlenip duruyordu. Sık sık 

did ufak heykeller tele gev' 
ları ne korkunçtu. Şekerin şirkete ortak olarak sicillinin 1340 numarasile mü· numaralı evde oturan müteveffa miştir. 

Hele sık sık yukarıdan ko· girdiğine ve şirket eski unva- seccel ,,Sabri şeker ve oğul· Sabri Şeker karısı Mevhibe ----------~ 
pup gelen ve yuvarlana yuvar· nile işlerine devam edeceğine lan" unvanlı kollektif şirketi Şeker ve oğulları izzet Şeker F ratelli s percO 
lana irileşen çığları başlı ba- mü tedai~ iki kıt'a muk~v~le· rızasından Ahmet Sabri ~eke: ve Veli Şeker baştan aşağı ta· 
şına birer tehlike doğuru- na?1e t~~aret .. ~anunu hukum· rin vefatından sonra şerıkler~ rafımdan yazılmak Üzre anla- vapur acentası 
yordu. lerıne gore sıcılın 1~74 n~~~: ve varisleri arasında gene a~nı tacakları gibi bir zeyli muka· ROYAL NEERLANDAlS 

Buralarda yol bulmak, eni- rasına kayt ve tescıl edıldıgı unvanı ticaretile muamelatı vele yapmaklığımı istediler. Ya KUMPANYASI 
len, veya çıkılarn yolları ha· ilan o.Iun~r: . . ticari!~sin~ kemakan devam sanın aradığı gibi kendilerini "AGAMEMNON ,, vapll~ 
tırlamak imkansızdı. Ne kadar İzmır sıcıllı tıcaret memur- etmegı akıtler aralarında ka· ve şahitlerini ergin ve olgun Elyevm limanımızda olutpER· 
dolaşsan hep sonsuz kalıyor- luğu resmi mühürü ve F. rarlaştırmışlardır. gördüm. isteklerinin ne oldu· 2nci teşrine kadar AMS e 
du. Ne ev, ne bir kuluble, Tenik imzası. Bu şirket azalarından olan ğunu sordum. Benim ve şahit- DAM, ROTTERDA~. ~k 
velhasıl bir insan izi göz'! 1 - Mukavele Sabri şekerin oğulları Veli lerin yanında söz aldılar ve HAMBURG limanları ıçın Y 
çarpmıyordu. 2 - Mukavele şeker ve izzet şeker hem şe· dediler ki: Sabri Şeker ve oğul· alacaktır. 

20
,1 

Bunlara rağmen biz ilerle· Bugün bin dokuz yüz otuz rik ve hem de varis, ve Sabri lan Kollektif şirketinin lzmir "STELLA,, vapuru 7 P 
yip duruyorduk. altı yılı teşrini evvel ayının Şekerin vefatı dolayısile eşi ikinci Noterliğinden musaddak teşrinde beklenmekte 01~~1 

iki günlük yolculuğumuz teh· altıncı salı fgünüdür. Mevhibe Şeker de varis sıfa- 6/10/936 tarih ve 10600 No,lu ROTTERDAM, AMSTER~ İP 
likesizce geçti. Pion tepesinin Türkiye cumurluğu yasala- tile pede; ve zevcelerinin ti- zeyil mukavelesine ek olarc..k veHAMBURG limanları ıÇ 
ucunu , görebildik. Sahastru rına dayanan ve örneği tas· caret alemindeki namını ve aramızda işbu mukavele ak- yük alacaktır. i 
manastırı bu tepenin yamacın· dikli aşağıdaki mühür ve im· yüksek duygu ve mefkureler~ni dedilmiştir. Şöyle ki "TRITON,, vapuru 15 2?c, 
da idi . . zasını kullanan lzmir ikinci ilelebet yaşatmak gayesıle ı _ Müteveff Sabri Şe· teşrinde gelip 21 2nci teŞE~' 

Üç gün daha yürüyerek ora· noteri Mehmet Emin Erener, "Sabri Şeker ve oğulları,, kerin şirketteki hissei iştiraki, kadar ANVERS, ROTT re 
ya varabildik . Bahçeliler hanındaki dairem- Kollektif şirketini gene ayni mirasçıların kanuni hissei irsi- DAM, AMSTERD~~ ~~ 

Temmuz ayının sonlarında de ve işimin başında iken sa· unvanda devam ve bekasını yeleri olan dört hisse itibarile HAMBURG limanları ıçın > 

idik. Gündüzler çok yakıcı ge· at on sekiz yanıma gelen, müttefikan kararlaştırmışlardır. bunun üçü münasafatan izzet alacaktır. jO 
çiyordu. Saat dörde doğru adı ve sanı lzmirde Bucada Madde 2 - Şüreka ve va- ve Veli Şekere ve biri de " HERCULES ,, vapuru cİ 
ilk serinlikleri tadabiliyorduk. Nalbant Mehmet sokağında risleri Sabri Şeker ve oğulları Mevhibe Şekere ait olacaktır. 2nci teşrinde gelip 5 1 ~1 
Niantzo kalesinin harabelerini 20 No.lu evde oturan Hüse- kollektif şirketinin mukayyet Şirket muamelatı umumiye· • kanuna kadar ROTTERD~RC 
geçmiştik. yin oğlu Muzaffer Dikenel ve olduğu lzmirde ticaret sicilli· sinden husule gelecek kar AMSTERDAM ve HAMB 

Klavuzumuz hayvanının bir ta· Karşıyakada Osman zade nin 1340 numaralı sicilline limanları için yük alacaktır .... 1 

fı veya zararın yüzde kırkı şerik ıNJEr .. 
ra na biraz meyil ederek da- Agah bey sokağında 23 nu· şüreka ve varislerinin bu ka- l SVENSKA ORIENT L .. il"' 

sıfatile ve mütesaviyen zzet tor 
yanmış şarkı söleyip duruyordu maralı evde oturan Hüseyin rarlarınm şerh ve kaydını ve " VIKINGLAND ,, ın° l 

11 
A ve Veli Şekere tefrik edildik· llr 

yni zamanda bu adam bir oğlu Murtaza Uyanık adlı şa· ilanını teminen bu mukaveleye elyevm limanımızda ~r. 
.. d d ten sonra geri kalan yüzde BU"v• şair i e .. Söylesin monoton, bitlerle belli olan lzmirde bi- vaz'ı imza etmişlerdir. ROTTERDAM, HAM •" 

. altmışı dört hisse itibarile bu- G ., ... 
ınsana hüzün veren şeylerdi. trinci Kordonda 366 numaralı Madde 3 - Şirket kema- BREMEN, GOTEBUR. •il"''' 

S 1 d -- - 1 nun üçü kezalik mütesaviyen ) " 
öy e iği sözlerden hatırımda evde oturan ve halen zmirde fıssabık müşterek iki imza ile BAL TIK limanları içın 

k 1 1 l d M ve mirasçı sıfatile izzet ve a an arı şun ar ı: Cezayır hanı sokağında 31 temsil edileceği cihetle evhi alacaktır. j 
Stavila denilen yerde No.lu mağazada icrayı ticaret be Şeker İzzet Şeker ve Veli Veli Şekere ve bir hissesi de "GUNBORG., motörÜ :tt 
Kaç kişinin] kanı aktı. eden Sabri Şeker ve oğulları Şekerden herhangi birile bir- diğer mirasçı Mevhibe şekere 2nci teşrinde beklenıt1!~4· 
Bu cesedi görüyormusuzl unvanlı kollektif ~irketi aza· tikte müştereken imza etmek ait olması mirasçıiar arasında olup ROTTERDAM, I-lr~ 
"lllyrie" nin oğlu değil sından Ahmet Sabri Şekerin selahiyetine maliktir. tekarrür etmiştir. BURG, BREMEN, GO I 11 
Kudurmuş bir haydut vefatına mebni diğer şüreka Akitler başka bir diyecekleri Madde 2 - Fesih ve infi· BURG ve BALTIK liın80 8 

"Mari,, aldatmış.. ve ayni zamanda oğulları ol- olmadığını beyan ve ikrar etme- sahı şirket vukuunda ınüte· için yük alacaktır. c 
Onu kandırıp yakını~.· mak suretiyle varisleri olan lcri üzerine bu mukavelename veffanın şirkete mevzu serma- SERViCE MARITIMı::. 

•,..• izzet Şeker ve Veli Şeker ile resen tanzim ve hazır olanlar yesi şerikler ve varisleri olan ROUMAIN 19 
Boğazından bir yatağan mütevaffai mumaileyhin eşi yarımda açıkça okundu. Meal yukarıda isimleri yazılı verese "ALBA JULIA,, vapurup..((· 
Kalbinden de bir kurşun. Mevhibe Şeker baştan aşağı ve münderacatının talep ve arasında taksimi sırasında her 2nci teşrinde MALTA: .M yli~ 
Bir fırtına gibi geçmiş. tarafından yazılmak üzere an· şerik ve varis yukarıda sehim- SIL YA ve CEZAIR ıçın 
A b arzulanna tamamen uygun 1 k b ı d nsızm ir silah sesi duy- !atacakları gibi bir mukavele- leri gösterilen m!ktarı serma· ve yo cu a u e er. 

d k B Olduğunu ikrar ve kabul ettik- ZEGLUGA POLSKA u • ir kurşun vızıldadı. name yapmaklıgı" mı istediler d h l 
Ki 

ten sonra altını hepimiz imza ye en issesi irsiye eri nispe· KUMPANYASI 
avuzun sesi kesilmişti. Sonra yasanın aradığı gibi kendile· tinde alacaklardır. ı evf11 

ve mühürledik. "LEWANT motörü e Y 0 5 
onun yere yuvarlandığını gör· rinin ve şahitlerini ergin ve 8/230 Akitler başka bir diyecek· " NVf.r- ' 
dük. olgun gördüm. isteklerinin ne G enel sayı 10600 özel snyı limanımızda olup A pYNIA 

Bu mukavelename suretinin leri olmadığını beyan ve ikrar (do~ru) DANTZIG ve G 
Ayni zamanda keskin bir ld .. o dum ) · ·· · b l' ~ o ugunu s r . dairede sakh 10600 genel etme en uzerıne u zey ı mu- limanları için yük alacaktır:nıe· 

ses yükseldi. Benim ve şahitlerin yanında kavelye eki resen tanzim ve ilanlardaki hareket .. t.a~1:.ıi~' Etrafınız otuz kadar hay· so"z aldılar ve dedı'lerk1· ·. Esas sayılı aslına uygun olduğu h 1 k ı d k d ıŞ "" 
d k . azır o anlar yanında açı ça rile navlon ar a i eg bili 

dutla çevrilmişti. mukavelenamesi lzmir üçüncü tasdik kılınd ı . Bin ° uz yüz ı· t k3 

1 · · l okundu. Meal vemünderecatı· lerden acente mesu ıye . jl'I 
Ellerinden silahlar vardı. noterlig" ince tanzim edilerek otuz a tı senesi teşrınıevve f ·rt ıÇ 

ı · · · b .. ·· nın talep ve arzularına tama- etmez. Daha fazla ta sı 3 r:' 1 J 
Ben gelen tehlikeyi sezince usu len Ticaret sicilline kayt ayının se .-ızıncı perşem e gunu 1 d d FRA 'f ı;.V' 
b lzmir ikinci noteri resmi men uygun olduğunu ikrar kinci Kor on a l 111ııll 

ta ancamı sıyırdım. Adam- ve1 tesçili icra kılınmış olan SPERCO vapur acents ı:ıs·llr' 
larıma: halen izmirde Cezayir hanı mührü ve M. Emin'.Erener ve kabul etlikten sonra altını ıuo 

imzası müracaat edilmesi rica 0 n665 
- İleri! Diye bağırarak sokağında 31 numarada icra- hepimiz imza ettik ve mü· Telefon: 2004/200~ 

hayvanı mı ileri sürdüm. yı faaliyet eh'oekte bulunan Bugün bin dokuz yüz otuz hürledik. 
Karşıdaki ovaya ilerliyor- "Sabri Şeker ve oğulları,, şir· altı yılı Teşrinievvel ayının on Genel sayı 11104 Özel sayı 9/94 icra kılınmış idi. · \.:ll. 

C · ·· .. d.. Yevmi mczkfırda dave·tıd .. rı duk. Her halde onlar bunu keti azasından Sabri Şekerin yedinci umartesı gunu ur. Bu zeyil mukaveleye ek su· d'"ın ~· 
daha önceden kestirmişler ki, vefatı üzerine diğer şüreka ve Türkiye Cumuı luğu yasalarına ret inin dairede saklı 11104 nuniyeye icabet etme ıg btıke' 
·· .. ·· k d r b d ·· .. · t d'kl' şa hakkında Hukuk usul rnti . ....,ııd onumuze on a ar at ı aşın- ayni zamanda varisleri bulu· ayanan ve orncgı as ı ı a · genel sayılı aslına uygun ol- · cı •·· 
da duran bir delikanlı kar~ı- nan oğulları izzet Şeker ve ğıdaki mühür ve imzasını kul- meleri kanununun 40l 

10 
1yllP 

k ı. . lk' . N t · M h duğu tasdik kılındı. 1936 se- desi hükmüne tevfikan. g u"rıll 
mıza çı tı. Veli Şeker ile diğer varis ve lanan zmır ıncı o erı e - g 

B d E · E B h l'l nesi Teşrinievvel ayının on kararı verilmiş ve bır ı..•·i· ize oğru onlarda atlarını müteveffai mumaileyhin eşi met mm rener, a çe 1 er uıı1" 
d 1 G d d k. d · d · · · dok z c Paza t · u·· .. muamele yapılmıyarak tB,i· sür Ü er. eri e kalan hay- Mevhibe Şeker arasında şirke- hanın a ı aıreın e ve ışınım u un u r esı g nu. 36 1 • 

dutlar da bizi adam akıllı ti mezkurenin esas mukavele- başında iken saat oniki bu· T. C. İzmir ikinci uoteri katın devamı 2611119 gnrıii 
ı d hine rastlıyan Perşembe. 

sarmağa çalış1yorlardı. namesindeki ahkam ve şeraiti çukta yanıma ge en, a ı ve M. Emin Erener resmi mü· t r 
V · t hl'k l' 'd' l · 'd B d N lb t h E E · saat 10 a talik edilmiş 1

1· ...,ıı azıye te ı e ı ı ı. dairesinde devamı kabul edil- sanı zmır e uca a a an ürü ve . rener imzası. '" 
Küçüktenberi harp oyunla- miş olduğu cihetle taraf- Mehmet sokağında 20 No. lu Binaenaleyh hukuk us4tı1 jrıC' 

1 k ld .. · · k k H · "l M lzmir Ticaret mahkemesi hakcmeleri kanununun 1 . tfl' rma a ışı 0 ugum ıçın or - lar arasında esas muka· evde oturan üseyın og u u· küf et 
madım. Tahkikat hakimliğinden: maddesine tevfikan ınez llre· 

Soğuk kanlılığım kaybolmuş- Davacı lzmir' de Aliağa ma· yap kararının dahi ilan ~ .,e 
tu, koyun postları ile giyin· -~~~§!~~~§!!§~§~~~!!!~~~!! hallesinin Cami sokağında Meh tile tebliğine karar veri1 01'~ 0e 
miş bu haydutların başlarında s Ih hat met Recep vekili avukat Saf· gıyap kararının bir ~uret;sli~ 
geniş kenarlı şapkaları elle- fet tarafından müddeiaıeyh Na mahkeme divanhanesıne 
rinde uzun namlulu tüfekler, Norvcçya balıkyağlarının en halisidir şerbet mazgalı caddesinde Hatuniye kılınmıştır . p..sırfl 
ve bellerinde de tabancalar gibi içilebilir iki defa süzülmü~tür. mahallesinde 10 numaralı evde Müddeialeyh Mustafa (ırııİ' 
vardı. H d• •• h Ç Ziya oğlu Mustafa Asım aley- yevmi ve vakti mezkurda Jll' 

Başları pek gençti. aD1 1 UZ et 8DÇ r hine ikame eylediği şirket tas· Asliye mahkemesi Tic~re.t bıl' 
Ancak yirmi iki veya yır- s h h • fiyesi davasının tahkikatı için iresinde Tahkikat hakııt11 diğİ 

mi üç yaşlarınında ya var, 1 a eza e 1 24/9/936 tarihine tesadüf eden zurunda isbatı vücut et~:tl~e: 
ya yoktu. iri siyah · gözleri, · d k B" "k S ı · ğl h Perşembe günü saat 10 da da· takdirde Hukuk Usul nı 5 irıc• 

Bas Ura . uyu a epc;ıo u anı 40 
omuzlarına kadar sarkmış kı· , • karşısında veti mutazammın tebligat, mu- meleri kanununun . dıt~' 

vırcık saçları kendine daha ·!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~* maileyh Mustafa Asım'ın ika- maddesine ~evfikan bı~JJl'Iİte· 
azamet veriyordu. metgahı meçhul bulunması iti- muhakemeye kabul cdı 

- Arkası var • - barile gazetelerle ilan suretilc ceği ilanen tebliğ olunur· • • • • • 1 "' • : • \ .~ ....... ~ - ~ • • ~ ~4'-"' 

t .. 
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~ ~ahife 3 (Ulusal Birlik) 
tı ·~--~;._...--~---------------~ 7 Teşrinisani 936 

kai0 Hikage O l k. b k k? 
1

~~ !Olivier ve şü-
dur ~ n ara ım a aca . ~ k"" L• •t d 
ddaıı .~~ re ası ımı e 
7 yıl· - Doktor söyleyin Allah olarak içini çekmekle kalı· 
g!eP aşkına kurtulacak mıyım acaba? yor.. vapur acentası 
-esd· - Oğlum bir şeyin yok kil Zaten başka ne yapa· 

iril· r . - Doğru mu söylüyorsunuz; b'l" ı 
ın ı ır .. 
anamıyorum? 

liasta hep ayni şeyleri tek- "' • * 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 

0 tar cd" H · 1 · ıyor. ep aynı şey en 
&ayıklıyor. 

Gittikçe hastalıdı artan ço· 
cuğu belediye doktorunun yar
dımı ile bir hastahaneye kal
dırdılar . 

"ANDALUSIAN,, vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikin
ci teşrine kadar LOND· 
RA ve HULL için yük ala
caktır. 

rst Pek te genç; oldukça sarışın r Ve .. l 

atakta inleyip duruyor. ~
IS ~ guze ce.. Aylardan beri 

ufll ın·Sararmış, solmuş, deri ke
tO ık olmuş.. Çok geçmeden 

İşte aylardanberi 
yatıyordu. 

burada 
LIVERPOOL HATTI 

" ALGERIAN ,, vapuru 30 
birinci teşrinde gelip 4 ikinci 

teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

~ER· ~ene soruyor: • • • 
ve - Doktor beni yaşat; ya· 

~ii~ fat k· 
- Doktor .. Doğru söyleyin! 

ı v ı okuyayım; adam ol&yım 
ke.. Evet ve annemi; küçük 

Yaşayamıyacağım daha fazla 

&tde . . h k 
Yı şımı ra ata avuştura· - Ben de ölürsem onlara 
b ltı. Onların ümidi ancak 

değil mi? 

ende.. kim bakacak .. 

Zavallı gençl 

to~aha çok şeyler söylemek, 
~ k şeyler anlatmak istiyor. 
~ alaat kendinde bu kuvveti 

Biraz duruyor ve daha bit-

kin ve gittikçe sönen, zayıflı

yan bir sesle sözlerini tamam

lamak istiyor . 

"FLAMINIAN,, vapuru ikin
ci teşrin iptidasında LIVER
POOL ve SWENSEA'dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

u ınıyor kil. 

,~~ \'i!A.ylardanberi yapılan teda-
i er, verilen ilaçlar hiçbir olsa!. 

- Ah onlara bir bakan 

"THURSO,, vapuru 15 ikin
ci teşrinde LONDRA'dan ge· 
lip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda LIVERPOOL ve 
GLASKOW için yük ala· 
caktır. 30 

ayda göstermemişti.. 
Ço~ksine, günden güne daha 
~a fenalaşıyor: Ölüme doğru 

* . ... 
Akşama doğru hasta artık 

ı11 

5, 
ıA 

ı.ıl 
J1 

1 
11 

(· 

rı 

( 

naşıyordu. 

• 
!\" * * ~t ~çük bir üşütme onu ge· 
ltıışti bu hale ... 

B· . . • . • . . . . 
ev ır gün soğuk bir kış günü 
bac rnektepten dönüşünde 

sta bab .. 1 • · duğ- asının goz erını yum· 
fe

11 
~nu fgörünce ne kadar 

~.~Şrnıştı bilseniz. 

~il ~n~ada üç kişi idiler; bir 
d •. 1kı kardeş, kendisi kar-
"~ı . 

~'l~ 01.n büyüğü idi. Ona ve 

büsbütün kendini kaybetti. 
Doktor ümidini kesmişti .. 
Çok geçmedi. Birkaç saat 

sonra son bir defa daha 
olarak: 

- Onlara kim bakacak? 

;T.N. K 
BUvü 

ttc: ~ıne bakmak, onlara yi
İçc e birkaç lokma ekmek 
llıakek birkaç yudum su bul· 

lık rn:.cbur.iyetinde idi. ~ 
lile gtinlerı çok sıkıntı çek- ' 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mesuliyet kabul 

edilmez . 

Dedi ve gözlerini kapadı. 

Ölmüştü 1.. 
Fethi Y. Eralp 

bitjt.. Nihayet tanıdıklarının ~ 
~i ~ın yardımı ile bir gece ıp ,.A ~'GO 
~aq Uldu. Oradan ölmiyecek al ., !/. 
ta.s ar Yiyecekleri şeylerin pa- / / 
~.~çıkarıyordu. 299,999 IMR~MıYı= 
\ltınd" ~/ /1 
Bu uz ~ektep, gece iş.. a AA A ._.,tJ~~FAT '\'k\~ 

''arı~~ degıl onun eksik gıda .,., .. , ee. , ' : 
tuıı ucudu, en sağlam vü- ' ' 

Çar bile dayanamazdı. 9 : (1 ICl/ 1)1 'f lrla.-
li ok geçmedi. 2 , 
v astalandı... • ~ ~ ~ ~ s• ~~ 
C e bir gün yatağa düştü.. ~ : C U ~ ~: 51 '~ 

~G, e~e hava, babasının öldü- 4 : Q ~ .._ Si 
)eti Rozlerini yumduğu, onları / ' // 
~k~ bıraktığı günkü gibi so- • : <I ~ "1,,51 /~ 
D u .. Belki de daha fazla.. , 1' • 

~lla ışarıda kudurmuş bir fır- • // ., _ * 
11 .. ·· Suları donduran sog" uk ı 
~ ~h • 

() Uthiş şeyle;!. 
tılı~ dada ateş olarak yalnız 
~ka ışı~lı isli .bir idareden 

·~kı~ b~~şey yoktu.. Çocuk
t~ buründiiğü yamalı bir 
~t~an altında titreyip duru· 
ôu. 

leki k" "k . uçu ıse arasıra 
~ti .. 
, erıtıci bir sesle: 
~ Anne üşüyorum! .. 
lldıncağız buna cevap 

~İti . BI 
(} ncı sınıf mutahassıs 

r. Demir Ali 
t,,, Kamcıoğlu 

lle .,. ,, 
ti 'enasül hastalıklar 

l~tıı: elektrik tedavisi 
ır - B· · · b I k ğ il ırıncı ey er so ·a ı-

llıra sineması arkasında 
No.: 55 

l'elefon: 3479 

Birverirscn bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yü,.Jerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zf'nginden birinin de senin olınıyacağını kim iddia edebilir. 

IZMIR 
amu 
Türk 

ensucatı 
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 faiklır. 

e efon o. 2211 ve 3067 
Telgr adresi: Bayrak lzmir 
~.... " ,. ~· ~~ . .. ... ' . . ......... \. .,, ... - ı.., -~-.~'>r .. . .... "Jl' • , , 

- ~ • t ... ~ ·'*- - . •• 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 

" A THEN ,, motörü halen 
limanımızda olup ROTTER

DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük almaktadır. 

"BOCHUM,, vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

"GALILEA,, vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMINSTER,, vapuru ha

len limanımızda olup NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV. 
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV. 

YORK için yük alacaktır. 
EXAMINER,, vapuru 14 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

PIRE
0 

AKT ARMASlSERI 
SEFERLER 

" EXETER ,, transatlantiği 
6 son teşrinde PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hare ket edecektir. 

"EXCAMBION,, transatlan· 
tiği 20 son teşrinde BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede
cektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS .. ınotörü 

halen limanımızda olup DIEP
PE, DÜNKERK ,ve NORVEÇ 
limanlarına yük alncaktır. 

" SARD]NA " motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla-

-- •;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiii~~~~ 

1 lzmir Yün ensucatı 
Türk . Şi ketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
A1imar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 
• 

,_.._mm..._._ .. fiıl:DI .... ._. ... ._.._.._.,, 

rına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son t~rinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN L TD. -
LiVERPUL 

" JESSMORE ,, vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, BUR· 
GAS, V ARNA, KÖSTENCE, 
SULİNA, GALAÇ ve BRAl
LA için yük alacaktır. 

S. A. HONGROISE DE NA· 
vtcm TİON DANUBIEN

NE.MARITIME 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü halen li· 
manımızda olup BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEST , 
BRATISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alac-ktır. 

SERViCE MARITIME _ 
ROUMAIN 
BUC.-\REST 

•DUROSTOR" vapuru 25 
son teşrindebekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

• Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve· ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 • 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 ....................... 

GALAÇ aktarması BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA· 
NA ve LINZ için yük ala· 
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

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

'~ KUrUf ' 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife ... 4 (Ulusal Birlik) 

Yan ya gölünün kanlı facı ası 

Almanya, 
da ithalat 

- Nakİeden: F. Şem;~ddin Benlioğlıt dört senelik ro ramın -Birinci kısım: Sarar~ış_'.__solmuş yaprak gibi .. ·• 

. ~ g . F rosini, amcasının evini bir zı 
eşyasını tahdıt edıyor ~~~diğ~~,~~~a k~.~.~e~~i g!,~!:~~~~~ ~ 

Doktor Şaht, Bitlerle birlikte programın tetkikatını bitirmiş
tir. Program hakkında bir talimatnane neşredilecektir 

Berlin 7 (Radyo) - Almanya Finans bakanı Doktor Şaht Hitler'le birlikte dört senelik programın tetkikatını bitirmiştir. 
Son gelen haberlere göre, Almanya, bu dört senelik programını tatbik ederken, ithalat hakkında çok cezri ve esaslı tedbirler 
alacaktır. Bu tedbirler, Almanya ile ticari münasebatta bulunan bütün devletleri alakadar etmektedir. Söylendiğine göre, hariç 
memleketlerden Almanya'ya ithal edilecek olan ticaret eşyasının nevi ve miktarları çok tahdit edilecektir. Finans bakanlığı, 
buna dair bir talimatname neşredecektir. 

gördüğü bir güzel için bu sa- yaşının çocukların yuı 
dık ve samimi insanları unut- düşmemesi için acele g p 
mağa kalkışmak ne kadar ma- çekildi. Kalbinde şimdi g~~ 
nasız ve çirkin bir hareketti. bir tezad, bu tezattan do~ 

Muhtar paşa böyle düşün· tuhaf bir boşluk vardı. Bit~~ 
mekle beraber vicdanında aşk odaya geçerek- ağır ve ını 
ve vazife mücadelesi devam firlik elbiselerini çıkardı. dr 
ediyordu. Baba ve Koca Ali .Ne yapacağını tayi~ e b~ 
paşa ile aşık Muhtar paşa mü- mıyordu. Halinde derın ~-

..... .......... • • M 1 cadelesi bir türlü nihayet bul· şaşkınlık vardı; bir ta~a f 

Al 1 • F• ı • t• d • mıyordu. yeni başlamış, kalbini bır.'/ılJ t 1 1 s 1 n e '' n 1 ar * dırım gibi çarpmış aşk, dı~· man gaze e erı J1 • Beri tarakt:n: güzel f'rosini taraftan annelik hissi 0 

Ed . nutku bedeler ar·ııes·ınde de hemen ayni vicdan müca· ~::~u b~::k~~}r':~~~~ :;~ dclcleri ve ıztırapları içinde 0 
11 Ve enin -·------ kıvranıyordu. Derin bir aşk bu vaziyeti ile, çocuklartd 

başı ucunda bir yere otur 
• - e - 1 y ahudi muhaceretinin durdurul- cazibesi içinde geçen vaftiz derin bir düşÜnCe}'e daldı: 

merasiminden sonra, despotun rı M. Eden, lngı·liz milleti namına maması, Arap/arı yeniden tah - evine döndüğü vakit, aklı Muhtar Paşanın güzel y~ ~· 
güzel Muhtar pa~ada idi. Ço- nazik ve kibar tavırları goı 

değil, Uluslar sosyetesi he- rikata sevketmistir cuğunu sevmiyor değildi; ko- nü~"ö~;~:.~"!it~:~~i;~: ~· 
b •• •• J • · ' casını da belki Se\·ebilecekti. k S'e sa ına SOZ soy emış Kudüs 7 (Radyo) - Araplar, yeniden tahrikata başlamı~iar- lın duvar!ı evin bu ~ fC 

dır. lngilterenin, tahkikata rağmen Yahudi muhaceretine nilıa· Fak~t, bu genç yaşında, verici odas.nd;n delır ~~ 
Londra, 7 (Radyo) - Ga· sosyetesi hesabına olduğunu . d ~ b' h h I I H k kanının en fazla kaynadığı boğucu ve bunaltıcı yet vermemesın en umumı ır eyecan ası o muştur. er ·es 

zcteler. hariciye nazırı M. Eden ileri sürmektedir. yeni arbedelerin baş göstermesinden korkmaktadır. bir sırada kocası Viyana' ya sükut vardı. e9 
k k d k d Berlin gazetelerine gelince, tahsile gitmiş, kendisi yapa· Büyük, kapı ve pencerı..ı nut unu cen i etme te evam bu gazetelerde nutku tahlil --------.-• ... • ... __.._______ ır 

N Al d 1 • ıt yalnız, bu manastır bozuntusu, az ve küçük bu odamın 1 ediyorlar. Evening iyüz ga· etmekte, Almanya'nın uğra- manya, ne en ngı e- b k . k k kA k plJ 
baştan aşa eşış o an ·ar- köşesinde altından bir 8 zetesisi, M. Eden tarafından dığı müşkülattan dolayı lngil- b d b k d f • d ti v • t• gir ina a ıra mıştt. içinde, pamuk ipliğin e.,:ı .t" iradolunan nutkun, lngiliz tere'nin de mes'ul olduğunu renın QS ugunu IS ıyor b h 'd F " 

Frosini bet a t ı i. rosini pılmış bir fitil, zeytinyag. 1• b~ milleti namına değil, uluslar ileri sürmektedir. b d 
, ________ .,_..__ ----.. •----- amcasının evini ir zın an yesinde yanıyor, mini rnırıı ~p 

V k f Morning Post gazetesi, yaz- farzediyordu. Yalnızlık, kalbi- alev, kendi kendine oynalf 

ley ana on eran nin aşka susamışlığı, genç ka- lduruyordu. Bu kandilin at ti 
dığı bir makalede ne diyor dının ruhunu hadden fazla risinde güzel bir Meryern ,İ 

fazla sarsmakta idi. viri, yarı karanlıklar, e5 .. tl 

Sl'jibaşlamak u•• ~~re Londra 7 (Radyo) - Mor· de arzu etmekte ve bunun Kira Frosini, bu papaz evi· gölgeler arasında büsbll 
ning Post gazetesi, Almanya- için lngiltereyi kandırmağa ni karanlık, boğucu bir hava uhrevi bir hal arzediyordıJ· 
nın, neden dolayı lngilterenin çalışmaktadır. Halbuki şunu içinde görüyordu. ( Arkası 11a~ 

• dostluğunu istediği hakkında bilmek lazımdır ki, Almanya Vaftiz merasiminden sonra, s t h eV 
Kont Ciyano ve karısı, yarın bir makale yazarak diyorki: buna muvaffak olduğu gün, bu eve gelenen genç ve gü- a ış arar 

V• J J "Almanya müstemlekelerinin İngiltere ve Fransa, büyük zel, kalbi aşk ihtiyaç ve ihti- Amerikan 1 kanı~ 
ıyanaya VaSI 0 uyor rasile burkulmuş Frosini, ilk tl'" istemekle, şarki Avrupada bı·r tehlı'k k ı d k 1 l J .. b ye 

l e arşıs n a a a· ic olarak çocuklarını yokladı. ya ar aa mu a Viyana 7 (Radyo) - talya Salı günü, Macaristan Ha- serbest kalmasının teminini caklardır . ., " 
Hariciye Nazırı Kont Ciyano r:iciye Nazın M. Dekanya'da Çocuklar, yatak odasında başladılar r 
zcvcesile birlikte Pazar günü gelecek ve Çarşamba günü, Bu sabahkı· yagv mur kendilerine mahsus yerlerinde E k d •'tÜJl p 

1 sakin ve asude uyuyorlardı. ge m!nta asın a tu Jr buraya vasıl olacaklar ve Şam- talya, Avusturya ve Macaris- h tr t farla ~~· • d d ı • f F rosini, çocukların yüzlerine yasası arare ı sa ış · Jer' bron sarayında misafir edilecek tan Hariciye Nazırları arasın- ve $1 et 1 ırtına vam etmektedir. Şehrim~ ,t1 
lerdir. Kont Ciyano, Pazartesi da müzakereler başlıyacaktır. kadar eğildi, mini mini kızı, alakad;ulara gelen malu~ıll' 

·· - k • k d · · · K t c· v· 'd saçları dag"' ınık, kolları rast d ••. 
gunu as erı a a emısını ve on ıyano, ıyana an V J k w k d J gele bir tarafa atılmış, masu· göre dün akşama ka ar ıııııf 
tayyare istasyonunu gezecc~ ... :~a Budapeşte'ye gidecektir. apur a_r ODaga 8 ar ge e• mane bir p.ıişanlık içinde, takanın heryerinde sat!ıf. 

Eski muha- IGrev mes'elesi miyor, bırçok yerler su altında muntazam nefeslerle uyumakta olan tütün miktarı aiti ıııı if 
idi. Genç kadın, şu anda kiloyu geçmiştir. Fiat er ~jld' • 1 F h .. k... t. . Bu sabah erkenden çıkan ne mani olunmak üzere ter- dir Ve ilk açıldığı şe ,, rlp er ransı"" u ume ını analık hı'slerı'nin tesiri altılıda . .. ..ti • fırtına, denizde ve karada ufak tibat alınmışsa da, yağmur bu devam etmektedir. iki-UÇ~.~ d .. - .. d.. " b dd 1 kalmıştı. Çocuklar beni kok- . A erıY Roma, da toplandılar uşun uru yor tefek hadiselere sebe iyet ver- şi et e devam ederse, tram· ıar gibi derin bir nefes aldı denberı her tarafta 111 ~,,,-

R 7 ( R d ) E k' Paris 7 ( Radyo ) - Oto- miştir. vayların işliyememek ihtimali _ tütün kumpanyalarının ·ııet" 
ho~r,ı k a Y

0

. d- ~ğı mobil ve şeker fabrikalarında Fırtına, saat sekize doğru vardır. Yerler iki gündür yas Yolcular retli mübayeatı müstahSIJ~ 
mi ud arıp er ongrlesı, unKo · ı 1 · ı · · şiddetini arttırmış, Karşıyaka· bulundug"' undan, seylap olma· mizi çok memnun.•bırakıll 
e en sonra açı mıştır. on· ça ışnn arın, ansızın ış crını d 1 . ' l C h . d k k l k , 

- .. . terketmeleri, hükumeti ehem· an zmır e ge en um urıyet sın an or u ma tadı. v b [ J ~ı 
ıreye, on uç memleket eskı mu- vapuru, denizin fazla dalgalı S , 1. a ancı vapur araan 0 hl. G.. eşle• 

miyetle işgal eylemektedir. an atka""rlar / re ıvan ur 
hariplerinin mümessilleri işti- olmasından Konağa kadar gi- motörle a ınacak c. H. P. 

k 1 d Hükumet, palronlarlarla ame· 
ra etmiş er ir. dememiş, yolcularını Pasaport Bugün toplantı Limanımızda çalışan yolcu 

le murahhaslarını bugün da· iskelesine çıkarmıştır. Bundan sandalları, tamamen işten me· G •ı ~ Mayorka adası 
Karanlık içinde imiş 

Marsilya 7 (Radyo) - Vil 
Duran vapuru buraya gelmiş· 
tir. Vapurların kaptanı, Ma-
yorka adasından geçerken, 
adanın tamamen karanlık için
de bulunduğunu ve bu halin 
nazarı dikkatini celbettiğini 

söylemektedir. 

Romanya · 
Kabinesi toplandı 
Bükreş 7 (Radyo};- Roman

ya kabinesi, bugün M. Tata
resko•nun riyasetinde toplan
mış ve para mes' elesini müza
kere etmiştir. Hükumetin, bu 
hususta yeni tedbirler alacaiı 
söyleniyor • 

vet etmiş ve onlarla uzun sonraki seferlerde yalnız Pasa· 'yapacaklar nedilmiştir. Liman işletme mü· azı er OC82'r 
müddet konuşm.uştur. port ile Karşıyaka arasında 12 ikinci Teşrinde Ankara· d I f d 190 d l 

Ür üğü tara ın an san a. menfaatine ~ 
U··zu··m kurumu yapılabilmiştir. da aktcdilecek küçük san'atlar cıya 2000 lira tazminat veril· ,.. 

Fırtınadan, yukarı mahalle· kongresinde görüşülecek ka- miş, bir kısım sandalcılar baş- Basmahanede Bıçakçı~ 
Piyasadan 25 bin 
çuval üzüm aldı 

lerde birkaç evin kiremitleri nun projesi hakkında şehrimiz ka işlere yerleşmiş, bir kısmı nında 8 Teşrinisani . .9~6 ; 
ve iki evin de bacası uçmuş· Ticaret odasından mütalea da memleketlerine dönmüşler- günü saat 14 te buyuk 
tur. Birinci Kordon, bilhassa istendiğini yazmıştık. Ticaret dir. Memleketlerine dönmek livan güreşi yapılaca~tır· 1. 

Ankara'ya gitmiş olan Tariş Saman iskelesi ile Konağa ve sanayi odası, küçük san' at- istiyenlerin Devlet Demiryolları Bu güreşler: Bucalı 
9
;. 

üzüm kurumu umum müdürü kadar olan kısım tamamen ların himaye ve hayatiyetini ve Denizyolları işletme vesai- med, Buca'lı Ömer, .. sefı. 
lsmail Hakkı Vera) Roman· sular altındadır. Otobüeler, mevzu bahseden bu proje üze- tinden yarım navlunda istifa- Mustafa, Tekirdağ'lı J1ll ,·~ 

suların içinde sefer yapmak· rinde konuşulmak üzere İzmir· deleri temin edilmiştir. Türkiye Bandırma'lı Vasfi, Bulg~ 8f ya'ya geçmiştir. Romanya'dan 
İzmir' e getirilecek kutuluk ke· 
reste için alakadarlarla görü
şecek ve şehrimize dönecek· 
tir. Üzüm kurumunun piyasa
dan şimdiye kadar satın al· 
dığı üzüm miktarı 25 bin çu
valı bulmuştur. Kurumun Av· 
rupa satış teşkilatı için bu 
miktar 40 bin çuvala çıkarı· 
lacaktır. 

tadırlar. deki bil'umum küçük san'at limanları arasında işliyen va· Mehmed Molla, Yıfdırı ,.ti 
Yağmur, gazetemiz makine· erbabını bugün için bir top- purların yolcuları, şatlardan kir, Ali Ahmed, ÇobarthJll~ 

ye verilirken bütün şiddetile lantıya davet etmiştir. yapılan yoldan çıkarılıb alın- mud, Yunus, Abdur![i~ı:. 
yağmakta ve fırtınada devam Toplantı bugün saat 16 da maktadır. Filiz, doktor, Abidin, J'e~ 
etmekte idi. Çarşıda sokaklar C. H. P. işçi ve esnaf kurum- Ecnebi vapurlarla gelen yol- Mehmed gibi meşhur. got" 
sularla dolmuş, belediye tan- ları birliği salonunda yapıla- cuları çıkarmak ve bu vapur- vanlar tarafından mislı 1,p•~ zifat memurları, lağımları aç· caktır. Toplantıda san'atkar- lara binecek yolcuları bindir- memiş ciddi güreşler bll ~ 
mış ve süların akması için yol lardan başka; belediye reisi mek için Liman işletme mü- caktır. Milli sporun ,w~ 
teminine çalışmaktadırlar. doktor Behçet Uz ile şehri- dürlüğü motör kiralamış ve him branşının halkunıı:ıll 

Karataşta, İngiliz bahçesin· mizin ileri gelen iktısadçıları· bu vapurlarda da sandalcılar betini kazanacağı muhak 
den sellerin moloz getirmesi· da hazır bulunacaklardır. iş görmemeğe başlamışlardır. tenbih etmiş olacak. 


