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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Salı - 11 Ağustos 1936 

Italyan takımı 
Dün Norvec takımı ile 

J 

yaptığı maçı 2-1 kazan-
mıştır. 

Fiati (100) Para 

lral{ l(ralı _._l\.nl{ara'va Geliyor 
Ordumuz T rakyada büyük 

bir geçit resmi yaptı 
tdanevraların neticesi çok parlaktır. General

ler heyeti bugün, yarın dönecek! 

Şanlı Donanmamız Da Gitti 
lstanbul 11 (Hususi muhabi

tİrnizden) - Şanlı ordumuzun 
Babaeski, Kırklareli ve civarın
da yaptığı büyük manevradan 
alınan netice çok parlaktır. 
Mavi kuvvetlerle kırmızı kuv
vetler arasındaki askeri hare
kat, kırmızılılann galebesi ile 
neticelenmiştir, denebilir. 
!(~illi Müdafaa Vekili general 
bazım Ôzalp'la genel kurmay 
aşkanımız Mareşal Fevzi Çak
~ak hala manevra sahasında 
ulunmaktadırlar. Tayyare ha· 

tekatının neticesi de büyük 
memnuniyet uyandırmıştır: 
Dün büyük bir geçid ·resmi 
~Pılmıştır. General Kazım 
k ıaJp, Türk matbuatının as· 
eri harekata verdiği ehemmi· 
~t ve gösterdiği alakadan 

1 k memnun bulunduğunu söy
e .... · ·•ııştir. 

Dünkü geçid resmine tanklar Hücumbotlarından biri ile bir 
zırhlı otomobiller, motörlü ku- muhribinıiz daha evvel git· 
vetlcr de iştirak etmişlerdir. mişlerdi. 

* Bu sabah da diğer gemiler • • 
Bir haftadanberi limanımızda ayrılmışlardır. En son hareket 

bulunmakta olan kahraman eden şanlı Yavuz olmuştur. 
donanmamız bu sabah lima- Saat dokuz sıraiarda o da 
nımızı terkederek gitmiştir. /Devamı 4 üncü sahifede} 

~~-------............ ~.~·~--------
Araplar, petrol borula

Ivon Delboş 
Alman sefiri ile 

görüştü 
Paris, 11 (Radyo) - Fran· 

sız hariciye nazırı lvon Del
bo~, Almanya'nın Paris sefi
rini kabul etmiş ve uzun 
müddet konuşmuştur. __ ......... ___ _ 

Koanks 
Kuvvetleri ilerliyor 

Bükreş, 11 (Radyo) - Kral 
Karol, diin gece Sina ya' da 
Tataresko'nun oğlunu kabul 
etmiş ve bir müddet konuş· 
muştur. --······---Kar ol 
Tataresko'nun oğlu 

ile görüştü 
Şangay, 11 ( Radyo ) 

Santral Noyoz ajansına naza· 
ran, (Koanton) havalisine te
cavüz eden Koanks kuvvetleri, 
Şamekolcn istikametinde iler
lemektedir. 

Yunaiıistan-1 da yağmur 1 

Atina, 11 (Radyo) - Ma
kedonya'da ve Yunanistan'ın 
diğer birçok yerlerinde yağ
mur yağmış ve büyük hasa· 
rat yapmıştır. --·-···---

Irak kralı 
8irinci Gazi Anka
. ra'ya geliyor rını h·arap ettiler 

M • • 'd-h Belçika'da 
avBeraıl-şerıa ta eye~~lndyar. Dahiliistikraz 

1 
OrU ara a eş Veri ~ . Brüksel 11 (Radyo)- Bel-

lngiltere kralı Akde
niz' de dolaşıyor 

---------~·~------~---Dün Yugoslavya'nın Sibilik limanın
dan Nahli yatına bindi 

lngiltere kralı 
Istanbul, 11 (Hususi ınuha· 

biirmizden) - lngiltere kralı
nın Dalmaçya sahillerinden 
yatına binişine kadar geçtiği 
yerlerde gösterilen tezahürat 
hakikaten çok büyük ve par
lak olmuştur. 

Kral evvela Salzburg' a in
miştir. Ya bir tesadüf eseri 
yahutta mürettep olmak üze
re, Berlin Olimpiyatlarından 
dönmekte olan ltalya veliahtı 
Omberto'da ayni otele inmiş
tir. Konuşup konuşmadıkları 

8 inci Edv :ırd 
hakkında hiçbir haber yoktur. 
Kral Yugoslavya'da da top 
atılarak selamlanmış ve yata 
binmiştir. 

Bir lngiliz kruvazörü ile 
Yugoslav Dobroning kruvazö
rü de yatın yanında bulunu· 
yorlardı. Yugoslavya halkı In
giliz kralını hararetle selamla
mış, o da mukabele etmiştir. 

Yatın nereye gideceği, se
yahat programının neden iba
ret olduğu henüz mcçhuldur. 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Kudiis, 11 ( Radyo ) ten sonı a ateşe vermışlcrdır. 
Maveraişcria hükumeti, der- çika Nafia Nezareti, 400 mil- { Araplar, bugün Maveraişeria'da 

biiyük bir galeyan göstermiş· 

ler ve Yafa'ya giden Musul 

hal askeri kuvvetler gönder- yon franklık dahili bir istikraz --(Ulusal Birlik) e Göre-- 1 

8 /,.cı'< kralı Gazi 
biti:~dad 11 (Radyo) - Irak 
kar/' Gazi'nin, yakında An

Ya gelıncs · bekleniyor. 

ş~~~Töidü 
kili v tırıı·l Na ıa komis""r ve
so11 e Nafia müfettişi ıken 
lırni ıaııtanda tekaüd cdılen 
dun Uzun bir hdsta 1 ıktan sonra 
.., Vefat et . . Ç k "k I e lfıuk . nııştır. o nazı 
lıtıi'n· ledır bir zat olan 
t •n f 
Ccssürt ve atı, tanıdıklarını 
detli e.~e garketmiştir. Kc
'un, aı esine taziyctlerimizi 

tız. 

lvo, •••~ --
~" '11Qndi döndü 
~'; 11 (Radyo) - Nor

'Puru 917 yolcuyu ki
. 'dan buraya 

1 
miştir. Yafa'drn hareket eden ) apmı~tır. Koponlarm, az za- '--------------------------------------------~ a ncle~er, petrol duba!arını man zarfında satılacağı tahmin 

petrollarının borularını kestik tamire koyulmuşlardır. olunuyor. mücadele 
------ır.cılll!D..,. • • + t • • • Gazetelerde zaman zaman şu veya bu memurun şu kadar 

M Ssol·ını·n'ı·n adamı k·ımdı·r s·ır Rus para ihtilas ettiğini veya zimmetine geçirdiğini okuyoruz. Gene 

Rüşvetle 

U • gazete sütunlarında hazan, memurların rüşvet almaları hadise-

h ey etinin M ad ri de gittiği doğru mudur 
Komünistler dört ltalyanı, asiler de bir 

lµgiliz kaptanını öldürdüler. Siyasi 
endişeler henüz zail olmadı 

Hükumet Vaziyete Hakimdir? 

Roma, 11 (Radyo) 
rıcıye nazırı Kont Ciyano, 
dün öğleden sonra Fransa'nın 
Roma sefirini kabul etmiş ve 
1 i lerine 

.... 

isyan intiba/arından 

müzakerelerle tetkik 
edilmesi lazımgelen bazı me
selelerin mtvcud olduğunu 
söylemiş, Barselon ve Mad-
rid 'de öldürülmüş ltalyan te-

r 

nın ültimatum mahiyetinde 
olmadığını beyan eylemiştir. 

Sevilla 11 (Radyo) - Asi
ler, Alegriya Donora kasaba-

!erinden haberdar oluyoruz. 
Bizce rüşvet, mahiyeti itibarile ihtilastan daha ağır bir cürüm

dür. Reiime ve kanuna hiyanet sadedinde, ihtilastan daha ileri 
giden bir mahiyet taşımaktadır. 

Memur, vatandaşın kanuni olan dileğini yerine getirmek mec
buriyetindedir. Bulunduğu sandalyaya, esasen halkın işini gör-

sün ve devlet menfaatlerini de korusun, diye oturtulmuştur. 
Rüşvet, ekseriya ya kanunsuz veya kanuni bir iş yapmak için 
alınır. Memur vardır ki, rüşveti, yapmamak mecburiyetinde bu· 
lunduğu bir işi yaparak, yani devleti ziyana sokarak yapar, 
bundan rüşvet alır. 
Gene ıneı;.ur vardır ki, kanunun vazif c olarak kendisine yük

ledıği işi, gene rüşvet alarak yapar . 
Bunc!a hem hiyanet vardır, hem denaet !.. 
B r kc: e, devlet zarara giriyor. ikincisi vatandaş kesesinden 

para çıkıyor. Üçüııcüsü, vatandaş ııt:zdinde rejimin haysiyeti 
ve Türk memurunun otoritesi küçülüyor. Umumi kaide halin· 
dedir: 

Bir idarede rüşvet ne kadar çok olursa halkla idare ve rejim 
ar2sındai bağlantı o kadar çürüktür, halkın itimadı da o nis
bette zaiftir. 

Genç ve diri bir hüviyetle yaşamak istiyen her yeni nizamda 
olduğu gibi, bizim nizamımızda da rüşvetle mücadelede_ en ağır 
en şiddetli cezalara baş vurJJlmak lazımdır . 

Memur rüşv~t almadan, halk ta rüşvet vermeden İş görmeği 
İçtimai ve kanuni bir ahlak olarak tanımalıdır. Türkiye' de her 
iş yapılır, her hak verilirken ancak ve ancak kanun hakim ve 
müessir olmalıdır. Rüşvet, halkın da terbiyesini bozan bir fa
ciadır. Rüşvete alışmış fertlerin ahlaki ve milli seciyelerindea 
de ş·· he edilse yeridir. Hü .. 



(Ulusal Birlik) 
11 Ağustos 936 

Sahife 2 
1935 nın acayip Avrupa'sı -· Ormanlarımız • ··-yangınlara karşı 

tedbirler alındı 
Artlk tarihe karışmış sandığımız 

maceralar yenilenecek mi? Maçakızı\ 1 
1 Cinai Romn Nakili KAMI ORAL • 
r. 192 -

Piyedoş, nehirin öbür sahilinde 
beyazlara bürünmüş bir cismin 

Ormanların haritaları 
gapılıgor 

Memleketimizin tabii servet
lerinden olan, güzel manzaralı 
sıhhat kaynakları ormanları· 
mızın yaz mevsiminde kurak· 
lık dolayısile herhangi bir dik
katsizlik yüzünden ateş alıp 
hektarlarca ormanın heder ol· 

Savaşın koynunda alınmış· resimforin, gözle· 
rimizin önüne serdiği yüzlerde ihtiras 

ne müthiş tahripler yapmış 
La Republipue' de Pierre görünüyorlar. den dünyanın en güzel dilini dolaşmakta olduğunu gördü 

Piyedoş, gözlerini açtığı za- kesildi. kendi kendine: 
Dominique yazıyor: * • * çıkaran güzel Fransa'yı, ardın· 

Evet acayip Avrupai Fransız milleti, septik mil- dan Luther ve Calvin tarafın· 
man, güneş çoktan batmıştı. - Galiba, yanlış: duydum, 
Yorgunluğunun ve şerabın te- dedi. Değirmenci kadını şa-
siri ile altı saatlık uzun bir rabı insanı fena halde sarhoş 

maması için geçen senelere 
nisbeten daha fazla olarak 
lazım olan tedbirler alınmış
tır. Bugün Ziraat Vekaletinin 
elinde mevcut önleyici vasıta· 

1917 de dünya yüzünde Jet, bu boğazlaşmalara hay· 
yeni bir din zuhnr etti. Bazı retle bakıyorsun .. Heyhat! Du-
adamlar aralarında yeni bir run septiklere aid olduğu şüp-

dan sorulmuş sualler geliyor. 
Ve din münakaşalarının orta· 
sınde, kıliçlar kından çekili· 

uyku çekmişti. Bu vaziyetten ediyor. Biraz yürümeyeyim ... 

bayağı utandı. yattığı yerden Piyedoş, biraz daha ilerliye· 
k~l~~rak.~e~irmene doğru yü- rek gündüz güzel bir uyku 
rudu. Kopruden geçerken, Ja· çektiği ağaçlığa kadar gitti. 
konun, kanaldaki pencereleri A t k k ı k b . . r ı aranı asmış, sema· 
tamır ıle meşgul olduğunu d ld l .. .. .. d B' .. .. . . . a yı ız ar gorunuyor u. ır 
gordu. Hıç sesını çıkarmadan "dd t .. · d k' ı . mu e sonra, uzerın e ı e -
değırmene girmene girdi. bı'senı' t b tt h h M d v .. n ru u e en emen e· 

b k
a
1
. amd Şopf~y, daşapda .. ".?bet men ıslanmış vaziyete geldiğini 

e ıyor J. ıye oş u gorunce: h' . ıssettı ve : 
- Canım nerede kaldın? . .. 

ded
. ş· d' h' t · · .. d - Benı goren bayağı ırmağı 
ı. ım ı ızme çıyı gon e· .. k · · . . yuzere geçtığımı zannedecek 

rıp senı ~ğırtac~k~ım.. . burası çok ratip bir yer, artık 
- Çorba ıçmek ıçın sızı bek· eve gitmeliyim. Muhakkak bir 
~ttiğim~en affınızı dilerim ma· nezleye tutulacağım. Bu ihtiyar 

am ŞÇo aby · . . . . kadın inşaallah kapıyı kapa-
- or a ıçmek ıçın mı? mıştır. 

Ben çorbamı içeli çok zaman Diye 
oldu. Başka çorbada kalmadı dönmek 

mırılandı. Değirmene 

üzere bir kaç adım 
atmıştıki , ırmağın öbür ke· 
narında bir gölgenin ~ağı 
sola oynamakta olduğunu gör
dü. Cinlere, perilere inanma· 
makta beraber, bu beyaz ha· 
yalet üzerinde fena bir tesir 
icra etmişti. 

Yeniden bir çorba da pişire-

mem. 

Kocam, henüz un satmak· 
tan dönmedi. Bu akşam gel
miyeceni söylemiş. Binaena· 
leyh siz burada ekmeğinizi 

tekrar yirsiniz. işte size olan· 
ca yemeği hazırdım. 

- Bunun yanında bir şi
şe de şarap olursa, mükemmel 
bir yemek dedi. 

Sonra kendi kendisine ilave 

etti: 
- Seni kafir seni! Kocan 

uzakta değil, buradadır. La
kin ben ondan korkmam. Bu 
gece burada her halde bir 
olacak. 

ihtiyar kadın, Piyedoş'un şa· 

Hayalet, yürüdükçe, arka
sında kefen gibi beyaz bir 
şey sünüyordu. 

- Acaba, dedi. Fazla iç
tim de hayal görüyorum. · • 

Fakat bu hayal olamaz. Altı 
kadem uzunluğunda bir cisim 

yürümeden ilerliyor. Cin veya 
Peri bundan başka birşey ola
maz. Köy halkının bana nak

lettikleri 'efsaneler yalan de· 

ğilmiş . 

lar orman bekçileridir. Bun· 
ların kabil olduğu kadar sayı
ları artırılmaktadır. Bir yangın 
haberini çabuk ulaştırabilme· 
leri için telefondan azami is· 
tif ade edilmektedir. Bunların 
daha büyük sahaları kontrol 
edebilmeleri için yaya bir hal
den çıkarılıp atlı bir hale koy
mak düşünülmektedir. 

Bu yangınlar bilhassa ço· 
banlerın dikkatsizliği, bazı 
harman yerlerinin ormanlara 
yakın olması ve ihmalcı avcı
lar yüzünden kazaen çıkmak· 
tadır. ilerde tahsisat temin 
edilerek bu yangınların gen:ş
len:e3İee meydan vermeden 
söndürülmesi ıçın arazozlar 
satın alınacaktır. 

Ormanlarımızın yalnız mev
cutlarını korumak için değil, 
memlekette kesafet peyda et
meltri için de çalışılmaktadır. 
Bu da gelişi f güzel değil, re
jimimizin istediği bir şekilde, 
yani bir muntazam planla ya
pılmaktadır. 

rap istiyeceğini evvelden bildiği 
için bir şişede şarap hazırla
mış bulunuyordu . 

Fakat bana ne? Bu Cin de 
olsa, Peri de olsa beni kor· . 

Mevcud ormanlarimızın iç
lerinde olan boş mıntakaları 
ağaçlandırmak birinci planda
dır. Sonra çıplak araziyi yeşil 
bir hale getirmek. bu suretle 
de yağmurların sel yaparak 
mümbit kısmı götürmemesi 
için yeniden fidanlar dikmek 
mcs'elesi gelmektedir. 

Şimalde ve cenupta Anado· 
luyu kaplıyan ormanlarımız 
demiryol inşaatının ana mal· 
zemesinden olan traversleri 
mükemmelen temin etmekte
dir. Ege'nin altın sarısı üzüm· 
leri için lazım olan kutuluk 
kereste., de gene kendi orman
larımızın mat{sulatındadı. 

Altı saatlik bir uykudan son
ra iyice acıkan Piyedoş, ka· 
dının verdiği yemeği oturmağa 

bile lüzum görmeden, ayakta 
yeyiverdi ve bir şişe şarabı da 
midesine indirdi. 

İhtiyar kadın, bir şahinin 
serçeye baktığı gibi Piyedoşu 
süzüzordu. Yemeği yedikten 
sonra: 

- Yatağınız, şurada, çu· 
valların üzerinde hazırdır. Yu
laf içinde rahat ettiğiniv gibi 
oradada rahat edersiniz. 

- Çok güzel madam Şo· 
fay. Sizi rahatsız etmemek 
için dışarıda bir çubuk içece
ğim. Sonra gelir, yatağlma 

yatarım. 

- Dışarıda çok kalmayınız. 
Çünkü ben yarım saat sonra 
kapıyı kapayacağım, dışarda 
kalan orada yatmağa mecbur· 
dur. 

Piyedoş, geç kalmıyacağını 
vadederek çıktı. Maksadı , de· 

kutamaz. Şimdi gidip yüzün· 
deki peçeyi bile kaldırmak 
istiyorum amma, öbür sahile 
geçmek zor olacak. :Fakat o 
buralarda ne arıyor? Nehire 
neden bakıyor?. 

Neden olmasın, halkT bu· 

raya gelmekten daha iyi bir 
çare bulunabilir mi? Bu gece 
burada kalacak olursam, her 
halde çok şeyler öğreneceğim. 

Piyedoş, böylece söylene, 

söylene değirmene doğru iler· 

leyordu. Yanında altı mermili 
bir tabanca bir de keskin 
hançer vardı . 

Fakat, içtiği şarap çok do
kunmuştu. Bacakları titriyor, 
başı vücudünden ağır geli
yordu. Değirmene vardığı 
zaman, kadını ayağını kırık 
bir sandalye üzerinde oturmuş 

buldu. 
Kadın: 
- iyi ki geldin, dedi. Es-

kiden olsaydı, değirmenin 
kapısını kapalı bulurdun? 
Piyedoş gülerek : 

Eskisi gibi katiyat gelişi gü
zel değildir. Hatta son za· 
manlarda göçmenlere lazım 
olan ~keresteler müteahhitler 
vasıtasile bir kontrol altında 
kestirilmekte ve öylece temin 
edilmektedir. 
Ormanlarımızın miktarını sa· 

hih olarak bilmek te çok mü
himdir. Bv sebepten genel ha· 
ritaların sıhhatli olması için 
çalışılıyor. Fakat bu haritalar 
orman işletmek bakımından 
kuvvetli fikirler vermediğinden 
bunun için ayrıca haritalar ya
pılmaktadır. Bu çeşit harita
ları amanajman grupları yap· 
maktadır. Memleketin muhtelif 
mıntakalarına dağınık bir va
ziyette çalışan bu gruplar beş 
tanedir. 

Satılık ve kiralık 

Ucuz evler 

bagla bağlandılar. Yeni dinler helidir. Bir politik mucize yor. 
Bu işle Fransa az kalsın daima müthiştirler; pek apos· müstesna olmak üzere, mi!let-

tolik oldukları için müminle- ler, kurnaz davranmak ve da· 
rinden çok şey ve hususile ha kötlisünden korunmak için 
icap ederse uğrunda seve seve bile olsa bir tercih yapmak 
ölmelerini isterler. Bu:da ayni zaruretindedirler. 
kaideye uydu. Sonra millet Fransız milleti, eğer sen bü-
veya ırk telakkileri üzerine yük bir inkılabı bizzat kendin 
istinad eden yeni dinler doğ- vücuda getirebilseydin, belki 
du ve pek tabii olarak bir de, Avrupa'yı iki cepheye ayı· 
kavga teessüs etti ki günden racak böyle muazzam bir kar-
güne büyümekte ve genişle· gaşalığın önünü alabilirdin! 
mektedir. Harekete geçmenin ·hala za· 

Ah, artık büsbütün tarihe manı mıdır? Etrafımız, yeni 
karışmış sandığımız eski ma· bir haçlılar seferine hazırlan· 
ceralar yenilenecek midir? mış gibi silah elde bekliyen 
Erasme ile !Rabelais'nin Lut· totaliter milletlerle çevrilidir. 
her ile Calvin'in devrinde bü- ispanya, sağda veya solda, 
tün esaslı kıymetleri yeniden yarın bir totaliter olmaktan 
tetkik mevzuu olarak ortaya kurtulabilecek midir? Eskiden 
koyan eski kavgayı tekrar mı katolik ispanya :enilirdi. Dün 
yaşıyacağım? O zaman sevaba iyi ihtida etmemiş arablarını, 
ve kadere inanılıyordu; bugün yahudilerini, nadir protestan· 
mesele o derece yüksek de- larını yakardı. Yarın kimi ya· 
ğildir, hal şekilleri daha az kacaktır? · 
asilanedir; artık ebedi bir ha· 
yat uğrunda değil, sadece ha
yat uğrunda harb ediliyor, 
bir allah için değil, bir iman 
için boğuşuluyor. 

16 ıncı asrın F ransasını görür 
gibi oluyorum, Gotik kiliseler, 
binalar lhaller, hastaneler ve 

1 

şatolarla çiçeklenmiş,: öğren
meye susamış, eski lehçesin· 

Olivier ve şü
rekası Limited 

Savaşın koynunda alınmış 
resimlerin gözlerimizin önüne 
serdiği yüzlerde ihtiras ne 
müthiş tahripler yapmış! İs· 
panya hadiseleri hakkında t söyliyeceğim tt-k şey şudur: vapur acen ası 

Bütün bu insanlar, insan Pasport yolcu salonu kar-
üstü bir ihtirasla yaşamakta şısında Lckol Riz binasında 
ve ölmektedirler. Aşikardır ki no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurul tarihleri ve va· 
bunlar sizin ~e benim gibi 
adamlar değillerdir, bunlar 
belki "marti,, ler yaratmak 
arifesinde olan mutekidlerdir. 
Bu insanlar, bugün için, biz
den çok üstündürler. Hiç 
şüphesiz, korkunç bir sivil 
harbın aktörleri veya aletleri 
oldukları için değil, hayır, 
bize birdenbire yiğitlik hazi
neler keşfettirdikleri Ac kalp
lerinin yaynağında fedaparlık 
zihniyeti aktığı için. 

Ahi Şunlar ve bunlar ya
nılmış, bana nel Ben bu in
sanların yalnız imanlarını gör
mek ve ölçmek istiyorum. 

purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 

edilmez. 
jTHE ELLERMAN LINES L TD 

" GRODNO ,, vapuru 25 
haziranda beklenmekte olup 
LONDRA. HUL ıçın yük 

alacaktır. 
"MARDlNlAN,, vapuru 27 

haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru Temmuz 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA, ve HUL için yük 

alacaktır. 
" LESBIAN ,, vapuru 15 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı-
karacaktır. 

ölüyordu. Fransa o zaman 
bütün ruhile iki taraftan bi· 
rine iltihak edecek yerde ikiye 
ayrıldı. Ve Fransa'nın iki 
parçası yabaancı kuvvetleri 

yardımına çağırdı. 
Bugün neden bunları tek

rarlıyorum. Kalkalım ve Av· 
rupa'ya bakalım. Teolojik 
çağa yeniden girdik. Milletler 
yeniden silahlarını çarpıştırı· 

yorlar. 
- Siz oturup oyunu karşı· 

dan seyredere eğlenin, diye· 

ceksiniz. 
- Ah, ne körsünüz. Çok 

geçmeden herkes sahnede 

olacaktır. -----··------Yeni bir tip 
otomobil 
---··---

Tırtıl tertibatını ha' 
vi olan bu otomobil-
ler yol olmıyan yef' 

ferde de işliyor 
Moskova otomobil ve trak· 

tör fen enstitüsü, yeni bir 
tipte iki otomobil yaptırıl· 
mıştır, r~ 

Yarı tırtıl tertibatına ma 
1 

bulunan bu otomobiller gere~ 
yollarda gerek yol olmıY311 

arazide işliycbilmektedir. 5ov: 
yctler birliği ağır endüstrı 
halk komiseri M. Orconikidıc 

cı· 
son zamanlarda bu otoJ11 -1 
billerin tecrübelerinde haf 

B · · toı1'0 bulunmuştur. u yenı tıp o ı 
billerin, tam yüklü olarak, yo. 
üzerinde azami sür'atleri, şır 
atte 35 kilometre, yols\lı~ 
batakhk, kumlul< ve i;'i~tl~$ 
arazide de saatte 12 ıla.11er 
kilometredir. Bu otomob

1 d' 
ön tekerleklerinde lüzuınu0~,· 
kullanılmak üzere mcvcud f:' 
yak tertibatı S©'esindc 

9 ~ 
zamanda karada da işleJllc 
tedir. ../ -----~"""'!!!"'""""!"'l"!""""'\'!~~~· 

İzmir birinci icra merıııır 
ğllndan: '11' 

Gazibulvarında Arpacı gııl 
nında tütün ticareti ile rııe\ııl 
iken halen ikametgahı ırıeÇ 

Hissetmiyor musunuz ki hepsi 
iman içinde yüzüyorlar? Bana 
bngün lspanyollar, ölümün 
umursanmaz bir şey haline 
haline gelişlnde, Rus'ların ilk· 
teşrin giinlerinde, İtalvanların 
sivil harpların en kv:gın za
manında ve A1man'ların coşuş 
anlarında eriştiklerinden daha 
yüksek bir dereceye varmış 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SOFIA,, vapuru 25 Hazi

randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den gelip yük çıkara· 

Ahmet Cevat tarafına. ııl1' 
Akseki bankasına bor~rıılı~ 

dan dolayıhaczolunan604? ~rtl~~I 
hisse senetlerinize ehlı ~d 

tfl 
tarafından °o 20kıymet f9'JO 
edildiğine dair tutulan 1 /B 5111 caktır. 

~ lzı~i;- milli emlak müdürlüğünden: 
S. no. 
457 ikinci karantina yeni yol s. 6 eski 4 laj no.hı ev 
458 Alaybey feryat s. 31126 eski 27 /1 taj no.lu 60 

metre murabbaı arsa 

Lira 

60 

akfl 
tarihli zabıt var 9rs' 
görmek ve bir itirazını~. ~ ııır 
bildirmek üzere üç gofl ıeb' 

·ı"' efl fında müracaatınız ı an 

8? liğ olunur. 

ğirmeni bir kere daha tetkik 
etmekti . Öğleyin uyuduğu 
ağaçlığa kadar yürümeğe ka· 
rar verdi. Tam köprüyü geçi· 
yordu ki , derinlerden bir şarkı 
işitir gibi oldu. Bu şarkı, sanki 
yer altından geliyordu. Küçük 
kızların, e\ ele tutarak hep 
birlikte söyledikleri bir şarkıya 
andırıyordu . 

Piyedoş, sesin nereden gel· 
diğini anlamak için etrafı tel· 
kiğe hazırlanırken sizi şarkı 

- Kapıyı kaparsanız iyi eder· 
siniz madam. Çünkü dışarda · 
bir hayal _..ş-ördüm. Belki de 
beni bacağımdan çekmek is· 

ter. 
~ Bir hayal mi'? Sen de 

başkaları gibi budala ımışsın 
ya? Matura babanın beyaz 
kısrağını görünce, efsaneleri 
hakikat zan etmişsin. 

- Arkası var . 

Park ve hastahane arasında 
Damlacık cadde·sinde 34 ve 
70/1 numaral; evler gayet 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. 
Taliplerin öğleden sonra Ko
nak yanında Hacı Sadullah 
otelinde Bay Şevket' e mü· 

racaatları. 

459 Pınarbaşında kır bahçeleri mevkiinde 1 dekar 128 
metre murabbaı bahçe 

460 Yol bedesteninde selvili han yukarı katta 55/3 no.lu oda 

58 
75 

195 461 il " il .. " " 55/2 " " 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri pe:,,in para ile ödenmek 

üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuştur. İhalesi 
20/8/936 perşembe günü saa 16 dadır. Alıcıların milli emlak 

müdüriyet!nc müracaatları. 2476 

-Ki·-·r-al~ık~e~ ,. 
ddt'" 

Göztcpede tramvay cıı . 9tı~ 
l k 'k tesıs ' yakın ve e e trı 1, b 

havi beş odalı kullao.ışti)'c 
ev kiralıktır. Tutmak 

15 
01l 

ler gazetemiz idare rıı~ fi 
Hüsameddine müracaat 

8 

n 
it 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
~------~~----~~~~~~------...................................... , 

HiKAYE Nonoşun bir kabusu 1 
~ .................................... -

Nonoştan, bu şöh ve se
vinli genç kadından size bir 
defa daha bahsetmiştim; No
noş faüzel bir kadındır, ves
selam! İşte... Şimdi, çok sı
kıntılı bir rüya görmekte ol
duğu halde, bu perişan ha
linde bile gene güzeldir ve 
hoştur! Fakat bu nefis kadına 
ile oluyor, böyle? .. Alnındaki 
İri ter danelerini icabettiren 
iledir acaba? Mütemadiyen 
kıvranıyor ve inleyor... Hiç 
şiiphesiz gene bir kabus! 

Evet, bir kabus ... İsterseniz, 
Nonsşun - Meraklı olduğuna 
şüphe olmıyan· kabusunu bir
lik takibedelim: 

- Senin başına taktığın 
incili tarak benim kemiklerim
den, bagalarımdan yapılmıştır. 
Ben süsünü benim hayatım ile 
satm atdınl.. Senin ve senin 
gibilerin he~abına Afrika'ya 
gelen katillerin akıttığı masum 
hayvanlann kanlarını, artık 

çöllerin kızgın kumlan içemi-
yor. 

Dedi ve bunun üzerine ya· 
aralı, yarı öjmüş hayvanların 
hepsi b:rden haykırıştılar: 

- intikam, bu kadından 
intikam almak isteriz! Dediler. 

Karyolanın bronzlarına asıl
mış olan bir maymuncuk da: 

- Evet, intikam! Dedi. Bu 
kadının bize reva gördüğü 
zulum artık haddini aştı .. 

Nonoş odanın ansızın garip, 
~satiri, mora yakın bir ışık 
ıle aydınlandığını gördü. Ka-
ltıaşmağa başlıyan gözleri he- Bütün erkekleri kendine esir 
lliiz etraftan birşey göremi· eden Nonoş güzel kadın .. Se-
~Orken kulaklarına müphem nin zevklerin, süslerin namına 
Sesler, fısıltılar çarptı! Elek- bizim nesillerimiz söndürülü-
ltik zilini çalmak, bu garip yor, . Şimdide sen de bizim 
haı içinde kendine yardımcı intikamımıza namına biraz 
rkırmak istedi; fakat · Her ıztırap çek .. Bakalım .. 
k alde korkudan olacak! - ne Ahu ile oğlak: 

0 lunu hareket ettirebildi, ne 
~e bir söz söylüyebildil Zavallı 
. Onoşçuk... Böylece hareket

~ıı kaldı ve binbir korku 
~İnde gözleri kan çanağına 
enziyen bir katilin, yahud 

~C8.yip bir cadı veya bayale· 

1 
rı çıkmasını beklemeğe baş
lldı ... 

Fakat.. Koltuklardan birinin 
~·~dan çıkan mahlük ne bir 
d tı!, ne de korkunç bir cadı 
~ğıldi; Bu henüz. kanları 

makta olan küçük, dör:ı 
~aklı aciz bir mahluk idi. 
~ u hayvancık yaşlı gözlerini 
0noşa dikti. 

- Evet.. Senin derini yüze· 
ceğiz ... 

- Altın sarısı saçlarını yo
lacağım. 

Kaplumbağa: 
- Beyaz, inci gibi dişle

rinle kül rengi tırnaklarını bi
rer, birer sökeceğim. 

Dedi, bütün lhayvanlar bir 
ağızdan: 

- Merhamet yok, Nonoşu 
öldürelim artık! Diye bağrış· 
tılar! 

Nonoşcuk son bir gayretle 
İmdad aramak istedi; fakat 

N· V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ACHAIA,, vapuru 2 ağus

tosta bekleniyor, ANVERS 
ve HAMBURG'tan yük çıka

racaktır. 
" ARKADIA ., vapuru 10 

ağustosta bekleniyor, 15 ağus
tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

F r ate 11 i Sper-
co Vapur Acen

tası · 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"VULGANUS,, vapuru 13 

temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM , ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 

için yük alacaktır. 

"CERES., vapuru 27 tem
muzda gelip 1 ağustosta 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 

BREMEN için yük alacaktır. limanları için yük alacaktır. 
AMERiKAN EXPORT LINES SVENSKA ORIENT LINIEN 

" EXMISTER .. vapuru 2 
ağustosta bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HASLINJE (D/S A/S SPAN

KELINJEN) OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 22 

ağustosta bekleniyor, iSKEN

DERIYE, ROUEN, DfEPPE . 
ve NORVEÇ limanları için 
yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 

DE NA VIGATION DANU
BIENNE MARlTlM 

BUDAPEST 
" DUNA ,, vapuru 7 ağus

tosta bekleniyor, BELGRAD 
NOVESSAT, KOMARNO, 
BUDAPEST, BRATISLAVA, · 

VIY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

"JESMOORE" vapuru 15 
ağustosta bekleniyor, AN-

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND,, motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE
BURG ve ISKHNDINA VY A 
limanları için yuk alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA-JUL YA,, vapuru 30 
lemmuzda gelip 1 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
ikinci Kordonda Tahmil ve 
Tahliye binası arkasında FRA
TELLI SPERCO acentasına 

VERS, LIVERPUL' dan yük müracaat edilmesi rica olunur. 

' ' . .... ..- .. .. . 

BAŞDURAK 

Hamdi üzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

çeşitleri satar. 

·~~~~~~~===~==~-· 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirkefn 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 mcnsu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayralt !zmir 

•• .._ _________ .-o _______ , 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

J.falkapınar kumaş fabrikası 
Tarafında"n mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam . 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

ta - Zalim kadın! Dedi. Beni 
tııdınmı? Ben, zavallı Sa· 

~~rum, o samur ki senin gü· 

imkan vannı idi; bütün hay
vanlar karyolanın etrafında 
hücum vaziyetinde idiler. Tam 
bu sırada karanlıklardan ka-

A NA Kös Telefon: 2004/2005/2663 
boşaltacak ve v R ' - -~~~~--·· Satış Yerlerı· 
TENCE, GALA TZ ve BRA- o kt 
ILA için yük alacaktır. AJ.i. O A ~~ Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR ~ . boynuna aıkı olsun diye im bir ses: 

d rı.ı tuttular, öldürdüler ve - Durunuz! Diye bağırdı. 
Verınıi yüzerek sana verdiler. Ve.. Odanın karanlıkların-

e 
attı'" sen, postumu boynuna dan evela kesif bir gölge gö· 
flid &ın zaman hiçolmazsa ye· ründü, bu gölge büyük bir fil 
Ctk:rı. on genç veya ihtiyar idi. Hücum halinde bulunan 
lşt i'ın daha canını yaktın! küçük hayvanlar durdular ve: 
~-e 0 muvaffakıyetler benim - ihtiyar geldi, onu din· 
b VaUı canıma mal oldu, bak, leyeliml Dediler. 
arıa bak Fil, vakur bir eda ile: 
Cc~~ınur .belki daha söyliye· - Bu güzel kadının yanın· 
&e .tı; fakat odad<ı bir uçma dan çekiliniz! Diye emretti. 

sERvıcE MMAAıNRıTıM ga HALI T. A. ş. 
ROU Çocuk Hastalıkları • • dd · d FAHR 

BUGAREST 1 mütehassısı ı ıMımar Kemalettın ca esın e ı 
"DUROSTOR" vapuru 

5 1 lkinei Beyler Sokağı No. 68 KANDEM}R Oğlu 
ağustosta bekleniyor, KÖS- •--TIİe•le•fo•n-•3•4•5•2--• ._ ________________ ._ ____ I 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, BUDAPEST, 
BRA TlSLAV A, VIY ANA ve 
LINZ için yük kabul ede

~ 81 
duyuldu ve alil bir kuş Sizin ona yapacağınız zulüm 

ı"0tıoşun karyolasının dibinde kendı" "Vapurların isimleri, gelme ıt"f'ld değil, iyiliktir; siz onu 
dah u, bu alil kuş Samurdan haline bırakınız! tarihleri ve navlun tarifeleri 

cektir. 

a çetin çıktı ve: h kk d b' t hh"'d · · O şimdi hepimizin mevti, a ın a ır aa u e gırı-
ta ......... Senin • dedi · süslerini kemik, derisi le süsleniyor, şilmez.,, 
~alllaınlamak için benim ci· Birinci Kordon, telefoon 
tı.:ı~ değen tiiylerimi yoldular. yüzlerce erkeği kendine esir 

00 o,...,a ta ediyor. Fakat o, mağlup mas- No. 2007 - 2 8 
~.. .. vus kuşu derler, senin • 

.. urıd keli erkeğin zulüm ve kahrı ta L en böyle tüysüz ve has-
&e~~af e getirildim. Hain kadın altına düşmek üzeredir. Biraz A ı ·ı R 1 za 

"''n t ·· ı · · 'd ·· sonra bu güzel Nonoş terke-~tlli11.: . uy erımın, gı en gu· b 
~·ını h b dilmiş aldatılmış, sevilmez ir Işıır. n esa mı soracağım. 

belj~ın kuyulaştığı bir köşeden kadın olacaktır. Bir kadın için MÜcellithanesİ 
......._r~n bir ahu hayaleti: en büyük ıstırap, artık sevil· 

diye ban~ eldiven yapacaklar memek, artık beğenilmemek· 
l'ı"d enı _güzel gölün kena- tir. Biraz sonra, ihtiyar No- Sür' at' zarafet 
d. d~ su içerken vurdular.. neşun ıstırapları bizim, bizim lT h . 
8 .. intikamımızı teskil edecektir. y e e venıyet 
e~d i 

'esile ~n bir keçi yavrusu, ince Tamam bu sırada, Nono· YEN KAVAFLAR Çarşısı 
. -...... y 8Ykırdı . şun güzel gözleri açıldı, her Numara : 34 ,,....,,. • ~ _ 
1di k· a benim kabahatim ne taraf kesif bir karanlık için- ""'11' 
~tarı1' daha doğarken beni idi: ., 
I~~ 

1 

er Ç" k"" · k · Oh N " b" k~b * · ~ JI ~ıi --<ırtıd ·· un ·u ana ıs ·arpın - . . e agır ır a us.. • • '- .... 
'-'ıtll1 •

1
' bunu da benim za- Fakat Bu ban bir ders olma· Çünkü.. Sabahleyin henüz ,.._ ti/ n n ru / ' ~ ıu 11 

takı~r~Cecik derimden yapa- lıdır, sade ve basit bir cesa· sütlü çayını içerken.. Bugün / lf"\. UJJ .!/(. 'V 
1 Zabf 'j· Hey zalim kadın hey. ret sürmeliyim artık!. Bay Naci'ye verdiği randevu· ıı~ / --ı 
t~·tde bij c~.den !>ir hayvan, yer- Dedi, gene derin bir uyku- ~~ .nas.~) .. b!.r tuvaletle gidece- . IJ .J/ r , 1. ' ~ 1 

111'\ij k Yuk hır ıztırapla SÜ· ya daldı mezarı da bu uyku gını duşunuyordu. ~ .z 1 rcı Ol c D ::.:._ /'\. t 

tjeD a aprahatsızve tansıyonlarıyüksek:olanlc:ıra!bile Doktorlarbunutavsiye ederler 



Sahife' 4 

Yunanistan da Faşizme gidiyor 

• 

a ını, Atina be ediye reisi 
a · d re ediyor uş .. 

na 
al 

ı dostlarımız, nadolu Ajansı muhabirinin vesikasını 
ar. Dostluğun bu çeşidine aklımız ermiyor! 

Geneaal Metaksas, ben işçiye karşı verdiğim sözü yerine getireceğim diyor. 
J>nri , 10 (Bndyo) Atinn'dnn \tinn ıııulıabirlcri tlc 'ardır. !emiştir. lederek noktainazarları birleş· 

lıildırili)or: ~on haberlere göre, l tııııhul 10 (Jlu~u&jj - Soıı Mumaileyh beyanatının so· tirmeğe memur edilmiştir. 
\ unnııi tnn'da bir foçi~t lıari'kcti lıôdi clcriu vukuuııclnrıbcri Yuna· d 
bJ:dnmı~,tır. Bu hnrcket h:ıl)nn sia. nun a, Kendilerinin birşey yapabile-

. nistanda ':'00 kişi te,·kif edilmiştir. 
t<'midir 'c ba:;ıntla Atina hclediye - Şimdiye kadar elde et- ceklerini zannedenler tamamile 

aldanıyorlar. Çünkü ben on· 

larııı hepsini tanıyorum ve 

ben onlarla hükumet ve 
amele menfaatine olarak sonu· 
na kadar mücadele edeceğim., 

rc i 1 M. KOÇ}llllO Lulunıunktadır. Atina, 10 (Hususi) - Baş 
.l\1. Koı;-yııno on znmanlartla Ho- vekil Geneı al Metaksas, ver· 
ına'da fo-izrn lınkkındıı teıkikntta 

tiğim merhale çok evel temin 

edilecekti, fakat komünist 

yasi hadiseler buna mani ol
du. lktısad vekili, hükumetle 
amele arasındaki ihtilafı hal-

lıuhırıınu.tur. diği beyanatta; hükumetin iş· 
Pnri • 10 (Had) o} - ) un:ııı çileri himaye ettiğini, kendi· propagandaları ile bazı si· 

huklıuıcti, hirı;ok ) nh:ıncı ga:u•te sinin işçilere karşı büyük bir 
ıuuhnLirlerinin mü andenaıııdcı·ini 
gt>ri ulıııı,ur. Hunlar ara~mcln '\ u- sevgisi olduğunu ve verdiği 

demiştir. gO'ıla'} a 'c Tiiı ki~ c ajanlanuııı sözü yerine getireceğini söy-
~~~~~~~----..................... --~~~~~~~-

y 

merika'da sıcaktan 
r a lar yanıyor 

-----------~~~-------
n n ı sön ür eğe gidenler-
e iki k·şi ölmüş birçok 
k·mseler yaralanmıştır 

Nevyork 11 (Radyo)- Birçok 

büyük ormanlarda sıcaktan 

yangın çıkmıştır. Gomin İne· 
jona ve Vaşington havalisin

deki ormanlarda büyük hasa· 

Yangınları söndürmeğe giden 
lerden iki ölü ve birçok yara-
lılar vardır. 18 kadın ve bir 
çok küçük çocuk ateşten müş-
külatla kurtarılmıştır. Ateşin 
genişlememesi için büyük gay· 

rat olmuştur. retler sarfolunuyor. __ .. _____ _ 
........... -s o in·'n·n adamı kimdir. 

ltalya,. Norveç'i 2-1 
mağlup etti I 

----~---------~~~ Maç, yarım 
Oyun çok 

saat 
sert 

uzatıldı~ 
geçti •• 

Berlin 11 (Radyo)- Dün ak· çıkaramamış ve maç 1 - 1 bit
şnm Olimpiyatların en mühim miştir . 
maçı olan Norveç • İtalya kar- Bunun üzerine oyun yarım 
şılaşması yapılmıştır. Stadyum- saat daha uzatılmış ve İtalyan-
da binlerce seyirci bulunmuş· lar altıncı dakikada bir gol 

tur. ilk golü ltalyanlar yapmış· kazanmışlardır . 
lar ve 20 inci dakikada Nor· Oyunun bundan sonraki kıs· 
veçliler buna mukabele etmiş- mı çok kırıcı ve sert geçmiş-
lerdir. Birinci haftayım 1 • 1 tir. Fakat netice değişmemiş 
berabere bitmiş, ikinci hafta· ve ltalyan takımı 2-) galip 

Yaşar, 61 kiloda dün
ya şampiyonu oldu 

~~~-----~~~-----~~~-
Bayrağımız şeref direğine çekildi. İstik-

·lal marşımız saygı ile dinlendi 
Berlin, 10 (A.A) - Ana- rülsün Fenlandiyalının fsveç-

dolu Ajansının hususi muha- liye puan hesabile galib gel· 
rinden: mesine bağlı idi. Nasıl ki öyle 

Bu akşam Deutschland Hal· oldu. 
ie' de yapılmış olan güreşlerde Reinci ile Karlson şiddetli 
Yaşar'ın 61 kilo tüy sıklet ka- bir çarpışmadan sonra birbir-
tagorisinde kazanmış olduğu ]erini tuşla yenemediler. Ve 
muvaffakıyetle Türk bayrağının üç hakemden ikisi sayı hess· 
rece şiddetli hücumlara girişti. bile F enlandiyalıyı galip ad· 
Ve beş dakika süren bir gü- dettiler. Bu suretle ayni ıs· 
reşten sonra haklı bir muvaf- manda Yaşar'ın galibiyetini 
fakıyct kazandı. temin eylediler. 

Bu dakikada Türk pehliva- Şurası kayde şayandır ki, 
nı tuşla yenilmiş olduğundan Yaşar son maçta her ne ka· 
dolayı Reinci ile Karlsson dar tuşla mağlup olmuş ise 
arasında yapılacak maçın bu de evvelki günlerde tuşla iki 
katogorinin galibi kim olaca- ve sayı hesabilc bir galibiyet 
ğını tayin edeceği mütaleasın- kazanmış idi. Halbuki bu es· 
da bulunabilirdi. nada F enlandiyalı ile İsveçli 

Fakat iş böyle olmadı. Her başka pehlivanlar tarafından 
müsabıkın kazanmış olduğu mağlubiyete uğratılmışlardı. 
puanların miktarı asıl bu da- Neticenin ilanından sonrıı 
kikada çok müessir bir amil Yaşar maçta hazır bulunan 
olarak ehemmiyetini göste· ve miktarları ç.ok olan Türk 
riyordu. ler tarafından el üstünde gö· 

Yaşar son maçında üç puan türülınüştür. 
kaybetmiş olduğundan kendi-... Yarın olimpiyad stadyo· 
sine galebe çalmış olan Fen· munda Türk bayrağı büyük 
landiyalı ile musayi oluyor, direğe asılacak ve bu esnadıı 
Karlson da üç puan başta ilk defa olarak Türk nıillİ 
geliyordu. marşı çalınacaktır. 

Fenlandiyah ile İsveçlinin Bu da gerek güreşte ve ge· 
yapacakları bu maçın Yaşarın rek sair sporlarda maziden 
muvaffakıyetini temin etmesi çok da iyi bir istik~a~ vade· 
ne kadar garib görülürse gö· den bir başlangıç olacaktır. 

--------------·--. .. --------~-----
Neler görüyoruz 'l 

--------~--ı.a ...... ~·~.-. .. ----------~ 
Buz (!) gibi ölü beygir etini da-

na eti diye satacaklardı ! 
( Baştaraf ı 7 inci sahifede J 
ketlerine devam eylemişlerdir. 

ralin muhakemesi yapılacaktır. 
Yarın bunlar hakkında idam 

kararı verileceği tahmin edil
mektedir. 

yımda ise, her iki taraf ta gol gelmiştir . 
• ......~ ••• .-. ...... ~--~~-- 1 

lngi.ltre kralı Akde-10rdumuz Trakya'da 
Umumi harpte kafi miktarda 

eşek beygir eti sarfiyatı ol· 
muştu ve halk, hiçbir zaman 
yediğini anlamamıştı . 

ve satışa çıkarmıştır. Bereket 
versin ki, Osman ve Vasıf 
namında iki takip menıurO' 
bunun farkına varmışlar .;t 

mes'eleyi meydana çıkararak, 
beygirleri insan midesine git· 
mekten, halkı da ölü beygif 

Amerika hükumeti ( Oha 
Floma ) zırhlısını ispanya su· 
larına göndermiştir. 

Borgos 11 (Radyo) - Asi
ler hükumeti, bütün banka
lardaki mevduatı serbest bı
rakmıştır. Bundan anlaşılıyor 
ki, asiler hükumeti, paraca 
müsaid bir vaziyette bulunu
yor. 

Berlin, 10 (Redyo) - Vol
kişcr Beobahter gazetesinin 
Paris muhabirine göre, lspan
ya' daki halk cephesi, Paris'e 
bir heyet göndrmiştir. Bu he
yet, Fransız halk cephcsile 
temas ederek mühim mes'elc
lerde mutabık kalacaktır. 

Bu heyetin reisi, Madrid' de 
n.ünteşir Elsol, (Toprak) ga· 
zetesi Paris muhabiri M. Esp· 
lanas' dır; azalar arasında Aza· 
na-nın kardeşi, meclis reisinin 
oğlu ve meb'us Volano vardır. 

Volkişer Beobahter gazetesi, 
"Ayni zamanda bir Sovyet 
askeri heyeti de Barselona'ya 
vasıl olmuştur. Bunlar da Ko· 
münizmi takviyeye memur· 
durlar.,, 

Maten gazetesi de: 

"Kusya yakında harici siya· 
setinin hatalarını anlıyacaktır. 
Çünkü kendisile ittifak eden 
mılletlerin rejim ile oynamıştır.,, 
Demektedirler. 

Paris 10 (Radyo) - Figaro 
gazetesi, M. Mussulini'ye men
sup bir ltalyanın Buryosa ge
lerek asi hükumet reisi gene
ral Kanabella ile mülakat et
tiğini yazmaktadır. 

Madrid, 10 (Radyo) - Hü
kumet divanıharbı bugün top· 
lanmıştır, Bu divanıharpta Mad
rid' de tevkif edilen üç gene-

Bayon: 10 (Radyo) - İn· 
gilterenin konsolosunun aldığı 
habere göre asi Almirante 
Çervera zırhlısının bombar· 
dıman ettiği bir lngiliz ya
tında kaptan ölmüş ve kap· 
tanın karısı da yaralanmıştır. 

Maktül yat kaptanı Gomez 
zırhlısına nakil ve asiler şid-

detle protesto edilmiştir. 
lstanbul, 11 ( Hususi ) -

Madrid civarındaki son m•J· 
harebelerde hükumet kuvvet-

lerinin çok iyi neticeler aldık

ları, asi kuvvetlerin şiddetle 

bombardıman edildikleri bildi-

rilmektedir. Havas Ajansı mu
hab;ri burada hükumetin vazi· 
yete hakim bulunduğunu, 

buna mukabil asilerin mane

viyntmın bozulduğunn, erzak 

ktılığı çektiklerini, son ve 
kat'i muharebenin bu hafta 
içinde cereyan edeceğini, bazı 
asi kuvvetlerin teslim oldu· 
ğunu bildirmektedirler. 

lstanbul, 11 ( Hususi ) -
ispanya üzerinde bir bitaraf
lık anlaşması yapılması hak· 
kında ki Fransız teklifine ltalya 
ve Almanya henüz cevap 
vermemişlerdir. Maamafih Al
manya'nın vaziyeti müsaiddir. 
Alman gemilerinin Barselon'a 
asker çıkardıkları hakkındaki 
haberler asılsızdır. Almanya· 
nın Londra elçisi, lngiltere 
hariciye nezaretine giderek bu 
şayıavı tekzip etmiştir. Buna 
mukabil hükumete sadık olan 
donanma, Tanea limanından 
çekilmiştir. 

General F ranko 

niz'i dalaşıyor büyük bir gecit 
( Baştara/ı 1 inci sahi/ ede) resmi yaptı' 
Ancak Yunan kralının seya
hatının da tam bu zamana 
düştüğü nazarı itibara alınırsa 
İngiliz kralının belki de Korf o 
adasından Yunon kralı Jorj'la 
konuşacağı tahmin edilebilir. 

Bu meyanda ltalya kralı ve 
M. Mussolini ile de bir mü
lakattan bahsolunmat~tadır. Ve 
bu meyanda ispanya mesele
lerine temas edecekleri de 
söylenmektedir. Program meç
hul olduğu için bu hususta 
kat'i bir ifade kullanılama
maktadır. Kralın. yatını, Yu-

goslavya sulannda Duhrovnig 

kruvazörü takib etmiştir. 

Belgrad, 11 (Radyo) - ln

giliz kralı 8 nci Edvard'ı ha· 

mil olan (Nahlin) yatı, bir 

İngiliz ve iki ·Yugoslav torpi
tosunun refnkatile (Seyeniko) 
dan hareket eylemiştir. 

tine şiddetle tariz ederek 
Fransa'nın lspımya'ya yardım 
ettiğini söylemiştir. 

Paris'te dün bir sulh mi
tingi yapılmış ve bu arada 
halk; 

lspanya'ya tayyare gön· 
derelim! 

Diye bağrışmıştır. İspanya 
vaziyetin beynelmilel akisle
rindeki endişe ve tehlike 
henüz zail olmamıştır. 

:.\tııdrhl, 10 (Haılyo) - Barı:ıclon· 

da iiç İtalyan ölılürlilıııüş Ye lıir 
1talyuıı dn n~ır yaralanmıştır. 

.Mıırtelli isminde Lirisi <le 6 
ağusto tn e\ ine cebren girilmek su· 
retilc kaıledilnıİ\llir. İınlya'nın Bnr· 
selon kon olosu ve Mndrid sefiri 
bu hGdi eleri protesto i,lerdir.nıct 

(Başta rafı 1 inci sahifede) 
ufuklarda kaybolmuştu. 

Donanmamızın nereye git

tiği ve şehrimize dönüp dön· 
miyeceği meçhuldür. 

ls1anbul, 11 ( Hususi ) -

Büyük manevralarımızı takib 

eden, Mareşal Fevzi Çak· 

mak'ın riyasetindeki 

heyetimiz yarın veya 

döneceklerdir. --·-···---
askeri 

bugün 

Tehlike 
Bir an evvel berta

raf edilmeli 
Karşıyaka, Bornova ve Buca 

otobüslerinin Daimadaki du
rak yerleri, denize mail ve 

ayni zamanda istinadsız bir 
haldedir. Güniin birinde freni 

bozuk ve yahud ufak bir 

dikkatsizlikle otobüslerden bi

rinin denize düşmesi tehlikesi 

her zaman varid<lir. 

Belediye'nin, böyle bir faci· 

anın vukuu ihtimalini nazarı 
dikkate alarak ya bir sed çek-

mesi veyahutta otobüslerin 
yerlerini değiştirmesi lazımdır. 
Zira; Buca, Burnova, Karşıya· 
ka ve bayraklı yolcuları, bu 
durak mahalline her geldikle· 
rinde heyecanlı dakikalar ge
çirmekten kurtulamamaktadır
lar. Bu hususta çok şik!yetler 
aldığımız için belediyenin na
zarıdikkatini ehemmiyetle cel-

Bazı kurnazlar, halkın fakrü-
zaruretinden ve safiyetinden 
istifade ederek hala ve hala 
kaçak şeklinde eşek ve beygir 
eti satmaktadırlar. 
Şu yukarıdaki resme bakımı: 
Bu, ~ehirde beygir eti sarf 

edildiğinin en açık bir vesika
sıdır. Bu marifeti işliyen de, 
tanınmış bir müteahhittir. As-
keri mührü taklit etmiş, kestiği 
ölü beygirlerin üstüne basmış 

Mussolini 
Sayfiyeden döndü 

Roma, 10 (Radyo) - M. 
Mussolini bugün Sayfiyeden 
Roma'ya dönmüştür. 

Bugün Kont dö Şambr'un 
hariciye dairesine giderek 
Kont Çiyano' dan ltalya işle
rine ademi müdahale notası· 

nın cevabını isteyecektir. ------ltalyan 
Ordusunun manev

raları 
Hoıııu. 10 (H.ııl)o) İtal~arı 

onlu uııurı Şerııo·Moıııdlo-Art'eliuo 

ıııii ellı·si li?.Criııcll' yapacağı lıii) ük 

ıııııncHll :!5 ıığıı to tu Jı:ı,lı)·acak \I" 

31 :ığu l<l!ita bitf'('ektir. Uu ını nev· 
ralnra 3tı ala) \'t' ıniilıirıı hava km·· 
\'<'ileri i~tiruk edecektir. 

l'rt'll Oıııhcrto ııın\·ilnı· ku· 
m:mrla t•ılecektir. 

eti yemekten kurtarmışlard-
- . . 7- - ~· .... - 0- • . - • ~: • 

K on ya 
Gedikli erbaş mek' 

tebine talebe 
alınacak 

lzmir askerlik şubesinderı: 
~Konya gedikli erbaş ıııt 

tebine talebe kaydına başlaııd~; 
1 - Konya gedikli mektC 

ikinci teşrin 936 dan itibare;. 
orta okul derecesine çıkııf'I 
mıştır. .. . 

2 K " k b' . u"r.ı.ıll - oy me te ının y bİ' 
cü (ve beşinci) sınıfları.1ı 

tirenler Konya gedikli erb"; 

mektebinin ihzari (ve 0~~· 
sınıflarına kabul edilmekte .• 

1 P' 
3 - hzari sınıflarınıı 

1
1 

15 orta birinci sınıfına ı5, 1, o. 
yaşında buluı.a:1lar alınJll 
tadır. d tı 

4 - Kaydü kabul ıııüd .~~! 
1 Ağustos 936 <laıı fü 11 

d .• 31 
sonuna kadar iki ay c~ 

edecektir. iS' 

5 - Şeraiti haiz olaf1 b', 
teklilerin lzıııir askerlik şo r 
sine müracaatları ilfın o:..-

OsmanJı tarihinde 

Ciirid h8diseıeri 
Tefrikamıza yarınki nüshamızda 

başlıyoruz 


