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İspanya reisicumhuru M. Azana istifa etti Kasırga lngiltere - Mısır görüş-

Asil er, dün gece büyük Milyonlarca Frank meleri tam bir anlaş-
zarar var ·ı t• 1 d• 

Paris 12 (Radyo) - (Pade ma 1 e ne ıce en 1 

t a a r r U Z a g e Ç t 1• 1 e r kale) havalisinde müthiş bir 
kasırga olmuş ve muhtelif 
mahsullerin rekoltesi bitmiş· 
tir. Mahvolan çiftlikler çoktur. 

Şiddetli tOpÇU ateşi devam ediyor. Hasarat milyonlara baliğ ol· 
muştur. 

Fransız gazeteleri, Madrid hükume-
tine yardım etmeliyiz, diyorlar . . 

Lord Halif aks 
-

~~--------~~ İtilafname bugün prafe edilecek. İngiliz; 
delegasyonu Londra'yu dönüyor 

Yeni başvekil, asilerle demokratları barıştırmağa çalışacak 
Hariciye nezaretin

de çalışıyor 

Madrid'den 
lstanbul 12 (Hususi) - ls

Panyol asileri, bugün şimalde 
büyük taarruza geçmişlerdir. 
Cenuptan da general F ranko· 
nun taarruz etmesi kuvvetle 
ltıuhtemeldir. Şimdi her iki ta· 
raf arasında şiddetli bir topçu 
ateşi devam etmektedir. Dün 
&ece, mükemmel talim görmüş 

Şambron 
Ciya;~ ile mü
hinı bir müla-

kat yaptı 
ita/ya -F r·~~sa ara-
81Tlda bir ticaret mu
Qhedesi imzalandı 

R. Kont dö Şambron 
sa· 0 rna l 2 (Radyo) - Fran· 
bt 1110.bura sefiri Kont dö Şam
?.ı:rı ıle ltalya Hariciye Na
hi Kont Ciyano arasında mü
Sö rnl konuşmalar olmuştur. 

'j end";ç illa! 1l!>ıne göre, bu konuş-
lllakarda ltalya ile Fransa'yı 
lak adar eden bazı hususat 

lrrür 1 • . p . ey emıştır. 
ile ~rıs 12 (Radyo) - ltalya 

tnuah:nsa. ~rasında bir ticaret 
Qi . ~esı ımzalanmıştır. 
Utc~ncı Teşrinde imzalanmak 
'ht;c ?~ha şimdiden bir mu

ıçın ayrıca müzakerelere 
~ ıöyleniyor. 

hor yakininde Azaga'da tek· 
' 1 

" rar yere inmeğe mecbur kal· 
mışlır. 

Hükümet kuvvetleri, içinde 
üç Alman'la bir lspa ı1yol bu
lunan bu tayyarcyı hemen ya· 
~.a'amışlardır. 

/Devamı 4 üncü sahifede) 

Londra, 12 (Ra<lyo) - Lord 
Halifaks, dün, hariciye neza· 
retinde sabahtan akşama ka· 
dar çalışmış ve umumi vazi
yeti tetkik eylemiştir. 

lngiltere hükumeti, İspanya 
hadisatile yakından alakadar 
olmaktadır. 

__ ......,_11.'!ı _ ............. ıc--o--

Tayyare piyangosu 
d 

• • Mısır başvekili Nahas paşa, lngiliz komiseri 
~ . un çekildi Lambson ile birlikte 

1 Kahire, 12 (Radyo) - Mı- Salı günü Londra'ya gidecek 

~....... ~ 
1

135 bin liralık ik;;miyeyi Karşı- sır-İngiltere müzakereleri, son ve itilafnameyi gGtürecektir. 
~- safhasında bulunmaktadır. iti- Kapitülasyonların ilgasında 

b. .. - .. yaka' da bir bayan kazandı lafnamenin, bugün yapılacak tam bir anlaşma elde edil-
ır gorunuş olan fevkalade toplantıda prafe miştir. Muhtelit mahkemeler 

asi kıt' alan, topçu ateşi altın- lstanbul, 12 ( Hususi ) - 3 Bin Lira d l h l e i mesi mu teme dir. meselesinde de mutabakat hasıl 
da ilerlemişlerdir. Bu harekata Tayyare piyangosunun dördün- 7258 19100 f ·ı h ngı iz eyeti, önümüzdeki olmuştur. 
tayyareler de iştirak eylemiştir. cü keşidesine dün başlandı. 7000 Lira -------•• • -•...,-------
Hükumet kuvvetleri, şimal ve Bugün de devam edilecektir. 4350 27618 

1 
Japon 

cenupta toplanmış bulunmak-
d Dünkü keşide de kazanan Numaralı biletler kazıınını~tır. , 

Satranc musabakası , 
Londra 1 1 (A.A) - Not

tingham satranç musabakaları ta ırlar. Çok şiddetli muhare- 500 ura kazananlar.· Harbiye na.zırını 
beler ol::ıcaktır. numaralan bildiriyorum: dün açılmıştır. İlk turun en 

heyecanlı neticesi Laskerin 35 35 B . L' 99s 1019 232.ı 461s s694 öldu .. receklermı"ş 
Azana istifa etti: ın ıra 8012 10160 15186 17617 1 
Istanbul 12 (Hususi)- lspan· 13631 150 lira kazananlar: Tokyo, 12 (Radyo) - Ja· dakika içinde en genç Ame

rikalı üstat olan Reubetine ta
rafından mağlüp edilmesi ol-

ya reisicumhuru M. Azana, 70 Bin Lira 53 l 7i8 2607 4915 7172 pon harbiye nazırını öldür-
son vaziyet dolayısile istifa 19660 7891 i 913 82 i 3 9872 10912 mck maksadile teşekkül eden 
etmiştir. Reisicumhurluğu, ve- __ .,_ •• • .~f!:vamı 4 üncü sahifede) bir şebeke yakalanmıştır. muştur. 

:~~:~" meclis reisi yapmak· üzümlerimizi Kaliforniya r--==--(-U-lu-s-al_B_i-rl-ik_)_e_G_ö-.r-e-==--

~(y:~::z gazetelerinin neş- usulünde kurutacağız! '-
·------Paris, 12 (Radyo) - Fran

sız gazeteleri, Ispanya işlerine 
müdahale edilmemesi hakkın
daki Fransız notasına kat'i 
cevaplar verilmediğini ve bu 
işte betaetle ~hareket edildiği 
takdirde, asilerin halya'dan 
ve Almanya'dan yardım gö
rerek galebe çalalacaklarını 
yazmakta ve Fransa'nın da 
Madrid hükumetine yardımda 
bulunması lüzumunu ileri sür

Kooperatiflerin üzümlerini kurum 
satacak, her kolaylığı gösterecek! 

mektedirler. 
Almanya'nın Fransız nota

sına cevap vermiycccği ve· 
lngiliz sualnamesi gibi bunuda 
cevapsız bırakacağı söylen
mektedir. Çünkü Alman hü
kumeti general Franko'nun 
galip• geleceğinden emin bu
lunmaktadır. 

Esasen M. Hitler, Fran· 
sa hükumetinin notasını henüz Kooperatiflerle üzüm kuru· 
tetkik bile etmemiştir. mu arasında yeni bir çalışma 
Alman kumandan Kata- sistemi tutulmuştur. Koopera
longa'da: tiflerin üzümünü kurum sata· 

Barselon, 11 (A.A) - Ak- caktır. Bunun içinde ancak yüz· 
deniz'deki Alman donanması de 1,5 komisyon alacaktır, 
başkumandanı beraberinde Al- evvelce diğer tacirler yüzde 
man generali Homborto olduğu 2-5 alıyorlardı. Kurum, koo-
halde Katalonya hükumetini peratiflere her kolaylığı gös· 
ziyaret etmiş ve dostane bir· terecektir. icabında bir mik· 
görüşme yapmıştır. tar avans ta verilebilecektir. 

Bir Alman tayga- Bazı tacirler üzüm fiatını bi-
resi yakalandı: 11 raz kırmak istemektedirler. 
Madrid 11 (A.A) - Bir AU- Fakat buna sebep görülme-

man tayyaresi üç gün evvd mektedir. Havalar bozuktur. 
Madrid yakininde yere inerek Ve binaenaleyh rekoltenin da-
hemen havalanmıştır. Fakat ha az olması ihtimali bile 
biraz sonra ayni tayyare Bada vardır. 

Şimdiye kadar 2 milyon 
kutu kadar alivre satılmıştır. 

* • • 
V ckalet, mutahassıslardan 

M. Badenio riyasetinde Türk
ofis müşavirlerinden Zeki Do
ğanoğlu ve banka müdürle
rinden Rahmi' den müteşekkil 
bir heyeti, üzüm tetkikatı için 
mıntakamıza göndermiştir. He
yet Manisa'ya gelmiştir. Üzüm 
kurumu müdürü ismail Hak
kı' da davet edilmiş ve Mani
sa da, bağcılarla, alakadar· 
larla birlikte bir toplantı ya· 
pılmış; üzümün kurutma, istih· 
sal işleri konuşulmuştur, Mu· 
( Devamı4 üncü sahifede) 

Bu ne rezalettir? 
Dünkü "Ulusal Birlik" te bir et kaçakçılığı haberi vardı. iki 

beygir ölüsünün kaçak et olarak satılmak üzere iken yakalar.· 
dığını haber veriyordu . 

Filhakika umumi harp içinde, cephede de, cephe gerisinde 
de ne eşek1 ne beygir, ne bilmem ne eti kaldı yemediğimiz 1 
Tıpkı süpürge tohumundan ekmek, çuvaldan elbise imal edil
diği gibi .. Veya insan idrarını gazla karıştırarak lambalarda 
kullandığımız gibi .. 

Fakat onlar, fevkalade zamanların tevlit ettiği zaruretler ve 
ahvaldi. YoklulC içinde başa vurulan çarelerdi. Bugün, çok şü· 
kür, ne harp var, ne darp .. Memlekette hayvan da boldur, za• 
hire de ! .. Buna rağmen ölü merkebi, ölü beygiri kesip doğ· 
rıyarak vatandaşlara dana eti, kuzu eti diye satmak kadar vic
dansızca bir ticaret, bir dalavere olamaz. 

insan oğlunun bu marifeti karşısında bizim de hatamız yok 
mudur? 

Vardır. Beş kuruş ucuzluk için, mahiyetini bilmed&ğimiz, 
hastalıklı mı ne olduğu meçhul etlere alaka gösteriyor, onları 
satın alıyoruz. Bu, bir !. 

İkincisi, kaçakçıların, mezbaha rüsumu yüksekliğinden isti· 
fade ettikleri de bir hakikattır. Eğer bu rüsum az olaydı, fa· 
kir halk kendiliğinden kaçak et yerine ka~apların kestiği, te
mizliği, sıhhatı aşikar et kullanırdı. 

Demek ki, mes' elenin iki cephesi vardır: 
Biri halk, diğeri Belediye cephesi .. 
Sağlığımızı evvela kendimiz düşünmek mecburiyetindtyiz. 

Hastalığı, ıstırabı kendimiz çekeceğiz. Kimse bize, "Kaçak et 
yiyerek şu hastalığa tutulmuş" diye imtiyazlı ve müstesna bir 
merhamet, bir alaka gösterecek değildir. Binaenaleyh az yiye
lim, temiz yiyelim .. Bu, bizim yapacağımız iştir. 

Diğer taraftan da Belediye ve mezbaha şirketi 
artıran sebepler, rüsum ve saire üzerinde durmalı, 

bu cepheden de darbelemelidir. 
Memlekette hala ve hala eşşek, beygir eti yenmesi kadar 

çirkin, bulantı verici birşey tasavvur edilemez. Ne medeniye
timiz, ne sıhhatımız, ne de menfaatımız buna müsaittir. Şah 
kazancı için vatandaşın ihtiyacını istismar eden ve düpe -d .. 
onunla eğlenen kaçakçıları da en ağır şekilde cezalandırma 

lıyız . • • 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 12 Ağustos 936 .. -· Balera ve Minorka adalarında ltalya'ya üssülhareke veriliyor/ 

1 Maça kızı 1• ltalyanla_nn gözü tekrar ~~rbi Ak 
Gürcistan' da 

altın 

1 denız hazasına çevnhyor 
1 • Cinai Romn Nakili KAM/ ORAL_. J ı c b ı•• k' b b• d } t• 

Gürcistan' da 1929 da baş· 
layıp geçen yıla kadar inkıta· 
sız devam eden altın arama 
jeolojik ameliyesi muvaffaki
yetle neticelenmiştir. Svaneti 
mıntakasında ve daha diğer 
bazı yerlerde ihraç kabiliye· 
tini haiz derecede mühim bir 
seri altın damarları bulun· 

r. - 193 - ... ta ya, e e utta ı ın ya ancı ır ev e ın 
Değirmenci kadın ve kocası, işgali altında bulunmasını hakaret 

o gece işliyecekleri cina- telakkı eden asi ere Üzahet etmiştir 
yetleri anlatıyorlardı 

Hayır madam Şofay, hayır. 
Gördüğüm :kısrak değil; ben 
ben öyle hikayelere inanmam. 
Bu tam bir hayalet idi. Fa
kat beni rahat rahat uyumak
tan menetmiyecektir. 

- işte böyle olmalı. Yata
ğın yapılmıştır. Sen artık yat, 
ben yukarıda ambara çıkaca· 
ğım, sizin için meraka filan 
hacet yoktur. Jako artık hırıl
dıyor. Bir saat sonra ben de 
ayni vaziyette olacağım. 

Piyedoş, yatmak istiyorsa 
da, uyumamak azminde idi. 
Bu gecenin vak'asız geçmiye
ceğinden emindi ve bu son 
fırsatı kaçırmamak lazımdı. 
ihtiyar kadın mumu alıp git
meden, belki de lazım olur 
diye etrafı iyice tetkik et
miş ve odanın şeklini zihnine 
nakşeylemişti. 

Yukarıdan Üzerine birşey 
atılmasına imkan olmadığı 
gibi, mahzenin deliği çok 
uzakta olduğundan buraya 
kadar yuvarlanması da müm
kün değildir. Hariçten gel· 
mesi muhtemel tecavüzlere 
karşı ne şekilde hareket ede
ceğini tesbit etmiş kendisine 
siper edeceği çuvalları ayırmış 
bulunueordu. 

Değirmenci kadın: 
- " Allah rahatlık versın. 

Gün doğar doğmaz sizi kal· 
dınrım." 

Diyerek merdivenden tır· 
mandı ve sonra yukarıdaki 
tahtayı kapatıverince, ortalığı 
zifiri bir karanlık kapladı. 

Piyedoş'un, gündüz uyudu
ğundan şimdi uykusu gelme· 
mesi lazımdı. Halbuki gözleri 
kapanıyor, bütün vücudü 
uy~şmuş bulunuyordu. Bu hal, 
yatalıdanberi daha ziyadeleş· 
mişti. Kulakları çınlamağa 
başladı. Biraz kalkmak istedi. 

Fakat olduğu yerden kıpırda
yamadı bile.. Bacakları tut· 
maz olmuştu. 

Şimdi çocuklarını, karısını 
düşünüyordu. Buralarda ne 
işi olduğunu kendi kendinden 
soruyor, gündüz ki vak'aları 

hafızasında toplamak istiyor
du. 

Baba Anri, Lüi, T olbiyak, 
lngiliz kadını Arabella, Kam
bremer, Matmazel Lö Kont, 
küçük Mart değirmenci kadın 
ve nihayet Jako'nun zayıf 
korkunç yüzü hayal gibi göz
lerinin önünden geçmeğe baş
lamıştı. 

Aradan bir saa~ kadar geç· 
mişti ki, çuvalın yanındaki tah
ta perdenin aralıklarından bir 
ziya sızmağa başladı. Oldukça 
büyük bir delik, tam başının 
yanına tesadüf ediyordu. Ba
şını hafifçe kımıldattı, gözünü 
bu deliğe dayayarak içeriye 
bakınca hayretten dona kaldı. 

Değirmenci kadın, M. Şo
fay olması muhtemel, kürek 
mahkumları gibi iri yarı bir 
herifle masa başına feçmişler, 
şarap içiyorlardı. 

Piyedoş, biraz kımıldadı, 
kulağını tahta perdeye daya· 
dı ve karı koca arasında ko· 

nuşulanları dinlemeğe başladı. 
M. Şofay, elini masaya 

vurarak dedi ki: 
- Kırmızı; şimdiye kadar 

gelmeli idi. Acaba bizi bütün 
gece bekletecek mi? 

- Vakit pek geç değildir. 
Kendisi ancak geceleyin Pa
ris'ten çıkar. Arabasile Orj 
köprüsüne gelinceye kadar da 
iki saat geçer. Fakat gene 
geçen seferki gibi birşey ele 
geçiremezse, biz burada :ne 
yapacağız. Bu adam çok kor
kak. Büyük babamın zama
nındaki kırmızıya hiç benze-
mıyor. 

Kendisinin hakkında 

fena söylememeliyiz, herif bizi 
besliyor. 

- Bundan fazla birşey yap· 
tığı yoka! bunun neticesi ola· 
rak belki de bizim kellemiz 
kiyotinde kesilecektir. Buraya 

getirdiklerini üldüreceği yerde 
bize muhafaza ettiriyor. 

- Apam sen de, muha
faza emri yalnız bu gecelik-
tir. Sonra kuyruğu sallayacak
lardır. 

- Bunlar kuyruğu salla
dıktan sonra cesedleri şimen
difer hattına naklolunacak de
v ·1 "? gı mı. 

- Tren altında kalıp ezil-
miş oldukları zannını uyandır· 
mak için değil mi? Fena bir 
fikir değil. Ancak onları gö· 
türmeği kendisi deruhte edi
yor değil mi? Biz kendimizi 
tehlikeye koymıyalım. 

- Cesetler, buradan beş 
altı fersah uzağa atılacak olur 
ise, bizler için bir korku yok
tur. Fakat bu sümsük heriften 
korkuyorum. Damarlarında kan 
yoktur. 

- Orası doğrudur. Herkes 
senin gibi güçlü kuvvetli ola
maz. 

- Kırmızının yanında taşı-

dığı kadın da herhalde sana 
muadil olamaz a .. 

- Evet, öyle amma ben 
birgün Şarneri meydanında 
katledilmek arzusunda değilim. 

Eğer sen arzu edersen, iş 

bittikten ve o sefil ile hesa
bımızı katettikten sonra değir
meni satar savar bir başka 
memlekete naklihane edip baş
ka bir san' at tutarız. 

- Öyle bir memleket ne

rede buluruz? Hangi memle· 
kete gidecek olsak, derhal 
pasaport filan sorarlar, bu 
sabah lngiliz'in hanesine ge· 

len herifi görmedin mı? 
- Sen değirmenin yukarı

sından lngiliz'e değil, gelen 
herife bakıyordun değil mi? 

- Evet, o herif bana ca
sus gibi birşey görüniiyordu. 

- İş biter bitmez, buradan 
sıvışmak lüzumuz bu adamın 
gelişi de ıspat eder. Bu gece 
kırmızı da paraları verecek. 

- Biz cesetleri almadıkça 
kendisi para vermiyecektir. 
Çünkü cesetleri o şimendifer 
hattına atacaktır. 

• Arkası var . 

Noye Zürher Saytung gaze· 
lesine Roma' dan bildiriliyor: 

Sömürge bakanlığına ya
kından ilgisi olan mahfellerde, 
ispanya' daki kargaşalıklar yü
zünden, milletlerarası vaziyete 
sokulmuş olan Tanca mınta
kasının bir tehlike kaynağı 

olacağına işaret edilmektedir. 
Bu ehemmiyetli Akdeniz 

kapısının mütemadiyen tehdid 
altında kalamıyacağı kayde- • 
dilirek, Tanca dolayısile tek- \ 
mil Akdeniz muvazenesinin ; 
kolayca bozulabileceği ileri 
sürülmektedir. Hale Tanca 
üzerindeki kontrolun münha· 
sıran kendilerine verilmesi id
diası yeniden Britanya ve 
Fransa tarafından ortaya atı· 

lacak olursa bu tehlikenin kat-
merleşeceği söylenmektedir. 

Fransız'ların Tanca planı, 

milletlerarası vaziyete sokul
muş olan mıntakada Fransa
nın hükümranlığı ve serbestçe 

landı ve bunun neticesinde de 
ltalya yalnız ispanya üzerin· 
deki nüfuzun değil, Balear 
adalarında kendisine temin 
etmiş olduğu üssülhareke nok
talarını da kaybetti. 

işler bu bakımdan gözönün
de tutulnnca, isyancılar gale· 
be çaldıkları takdirde, iskan· 
ya ile ftalya'nın, garbi Akde
nizde yeniden müşterek bir 
politika güt.r.eleri ihtimali 
vardır. 

Madrid Britanya inisiyatifini 
Fransa'ya karşı kullandığı ve 
kendisini büyük Britanya'nın 
akışına kaptırdığı sıralarda 

bile, İtalya, daima İspanyol 
politikasının istiklal iddiasını 
tanımış ve hatta takviye et· 
miştir. Ancak, o günlerdeki 
politik duıumda, Büyük Bri· 
tanya da ltalya'nın Fransa'ya 

Paris'te 
öldüren 

karşı olan Akdeniz'in garbın
daki taleplerine müzaharet 
ediyordu. 

Bugünkü günde vaziyet 
baştan aşağı değişmiştir: Çün
kü, İtalyanın bugünkü Akde
niz politikası gerek Fransadan 
gerekse lngiltereden elini çek· 
miş olduğu gibi, İtalyanın İs· 
panyaya yaklaşması lngiltere
de hiç bir tepki yapmış ol-
maz. 

Herşeye rağmen şu cihet 
kat'ilikle söylenebilir ki, eğer 
İspanya' daki sağ hareketi ga· 
lehe çalacak olursa, Cebelüt
tarık ve Tanca meselesi 
yeniden ortaya çıkacak ve 
Akdeniz' e hapsedilmiş olan 
ltalya, lngilterc'nin garbi Ak
deniz' d.->ki hakim vaziyetinin 
tahdidi için, elinden geleni 
yapmak zorunda kalacktır. 

muştur. 

Geçen yıl bu madenlerde 
tecrübe mahiyetinde altın çı· 

karma faaliyetine geçilmiş ve 

şimdiye kadar yarım kiloya 
yakın ağırlıkt~ külçeler bulun· 
muştur. 1 O iJa 20 gramlık 
külçeler, hesabı tutulamıyacak 
derecede çoktur. f çindc bu· 
lunduğumuz yılın ilk üç ayı 

zarfındaki bu husustaki plan 
fazlasile tatbik olunmuş ve 
halen de faaliyete ayni mu· 
vaffakiyetle devam edilmekte 
bulunulmuştur. 
~--~--~-~~~·---

İzmir sicilli tica-
ret memurluğun
dan: 

(Uncu Priştineli M. Kayrıı) 
ticaret unvanile İzmir' de kes· 

l 
tane pazarında 40 r.umaraCJil 
un ticaretile oğraşan un· 
cu Priştineli M. Kayranın 

tahkimat hakkı olmasını ve 
bu suretle de, Cebellüttarık 
ve Tanca gibi iki mürtahkem 
mevki ile, Alman donanması
nın Akdeniz' e girmesine mani 
olmayı talep etmektedir. 

bir kuyumcuyu 
katil yakala~dı 

, -· -----.... ·~·· ·~·~-------
Zabıta, cinayet yerinde kalmış olan bir 

işbu tıcaret unvanı ticaret kn· 
nunu hükümlerine göre sicilin 
1804 numarasına kayt ve teScil 
e lildiği ilan olunur. 

ltalyan 'ların Tanca' daki 
menfaatlerine gelince, ima 
kabilinden olmak üzere, 1927 
de bir ltalyan filosunun Tan· 
ca önünde gösteride bulun
duğu ve bununla da, italyanın 
mıntakanın milletlerarası ida
resi dışında bırakılacağı hatır
latılmış olduğu kaydedilmek
tedir. 

ispanya' da ki kargaşalıklarla 
ilgili olmak üzere Tanca me
selesinin yeniden ortaya çık
ması ltalya politikasının gözünü 
tekrar garbi Akdeniz havza· 
sına çevirtmektedir. 

Cebelüttarık, Avrupa top· 
raklarında bulunan yegane sö· 
mürge olan bir yer olduğu 
için, ltalya politikası, yabzncı 
bir memleketin Cebelüttarık'ı 

işgali akında bulundurmasını 
bir hakaret telakki eden İs
panyol politikasının milli 
cereyanlarına müzaheret et
miştir. · 

Bundan başka . Madrid'le 
Roma arasında 1926 da bir 
gizli andlaşma yapılmıştı. Bu 
andlaşmaya göre, ltalya Bale· 

ar adalarında ve hususile Mi
norka adasında üssülhareke 
noktaları elde ediyor ve Fran· 
sızların Marsilya - Cczair ma· 
nia hattına karşı bir cenah 
emniyeti tesis maksadile is
panya ile mesai reşrikinde bu
lunuyordu. 

Primo de Rivera zamanında 
bu halyan·lspanyol münase· 
beti, :o dereceyi bulunmuştu 
ki, garbi Akdeniz'in kapısı 
üzerindeki Büyük Britanya ve 
Fransanın vaziyet ve iddiala
rına karşı, bir lspanyol İtal
yan cephesi halini aldığı bile 
söyleniyordu. Bunun üze"rine, 
İtalya 1928 de yapılan yeni 
Tanca nizamnamesi ile bu 
milletlerarası mıntakanın ida
resine girmiş oldu. 

Fakat ltalyanın solcu parti-
leri ihtilali yapınca, Madridin 
yeni hükumeti Fransa'ya yas· 

gazete ile esrar perdesini kaldırdı 
Avrupada cinayetler çoğal

mış ve bu nispette de mahir 
caniler yetişmiştir. Fakat po
lisin mehareti akıllara hayret 
verecek bir dereceyi bulmuş
tur. 

Bundan bir kaç sene evvel 
Paris' deMozar sokağında bir 
kuyumcu, esrarenğiz bir su· 
rette katledilmişti. Bu cinayet 
yanında yanında Şarlok Hol
mes maceraları, Konan Dö
vil hikayeleri sönük kalır. Fa
kat bu çok esrarlı cinayeti 
Lcroy ismindeki polis müfet-
tişi bir hiçten,evet cinayet ye
rinde bir gazeteden meydana 
çıkarmıştır. 

Yüzbinlerce nüsha basan 
bir gazetenin bir nüshasının 
sahibini meydana çıkarmak 
için keramet lazımdır, değilmi? 

Polie müfettişi, bu gazeteyi 
dikkatle tetkik etmiş ve gaze
tenin kıvrılış şeklinden bunun 
bir atkoşuları müdavimine aid 

olduğu kanaatine varmıştır! 

Bu caniye doğru atılmış bir 
adımdı; ikinci adım da, cani
nin genç bir adam olduğu 
kanaati olmuştur. Maktul he
nüz dinç ve kuvvetli bir 
adamdı; Bu adamla boğuşa
rak galebe çalacak caninin de 
genç ve kuwetli b!r adam 
olması kat'ı surette lazımdı! 

Müfettiş Eeros, hemen 
komşu sahalarında tetkikata 
başladı: Kcşular malum ya 
hir nevi oyundur; Şimdi zen· 
gin olan katilin, koşularda 

biiyük bahislere girişeceği de 
şüphesiz idil 

Ve .. Daha ilk adımda, Le· 
ros'un nazarıdikkatini bir de
likanlı celbetmiş ve küçük bir 
tahkikatta, bu delikanlının pek 
yeni bir mi:·asa konduğunu 

söylediğini anlıyor. Fakat he· 
men tevkif cihetine gitmemiş 

cinayeti daha büyük delillere 
istinat ettirmek istemiştir. 

Nihayet, bu Cezairli deli
kanlı ile bir yiizük alış veıişi 
yapmış, yüzüğün; Mozar so-

kağının maktul kuyumcusuna 
aidiyetini tesbit elemiş ve bir 
lokantada yüzüğü satın alır
ken caniyi cürmü meşhud ha· 
!inde tutturmuştur. 

M. Laryos: 
- Ufak bir ipucu, bü

tün çorabı sökmeğe kifayet 
ederdi! 

Ve Paris'in bu maruf polis 
müfettişi bu sözünde haklıdır; 
bakınız diğer bir caniyi de 
nasıl elde etmiştir. 

İzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mührü ve f. 

T enik imzası 

Konya 
Gedikli erbas mek" .. 

tebine talebe 
alınacak 

İzmir askerlik şubesinden: 

Umu mi harp tan evvel Bu· 
lan ya' da bir villa soyulmuş 

fakat hırsızlar en küçük bir 

Konya gedikli erbaş mek· 
tebine talebe kaydına başlandı: 

1 - Konya gedikli mcktebı 
ikinci teşrin 936 dan itibaren 

· orta okul derecesine ç.ıkarıl· 

iz bile bırakmamışlardı. 
M. Lcros, burada iki gün 

mütemadiyen aı aştırdığı halde 
hiçbir iz bulamamış, yalnız 
yalnız hırsızın villaya nereden 
girdiğini tesbit edebilmişti. 

Artık ümidini kestikleri sırada 
hırsızın girdiği yerde parlak 
birşey görmüş ve eğilerek 

almşıı. 

Bu, bir yelek düğmesi idi! 
Bu düğme belki hırsızın ye

leğinden kopmuştu. Fakat bu
nunla bir hırsızı bulmak müm· 
kün olur mu? Buna rağmen 
müfettiş düğmeyi tetkik etmiş 
arka tarafında hırsızın değil, 

fabrikanın markasını J. F. harf
lerini bulmuştu. 
(Devamı 4 üncü sahi/ ede J3 

mıştır. 

2 - Köy mektebinin üçü~· 
cü (ve beşinci) sınıfları~11 bı· 
tirenler Konya gedikli erbaş 
mektebinin ihzari (ve orta) 
sınıflarına kabul edilmektedir· 

3 - ihzari sınıflarına 13• 
L: • . f 15 11 15 orta 1J1rıncı sını ına ' 

~yaşında bulunanlar alınına 

tadır. ti 
4 - Kaydü kabul müdd~.1 

1 Ağustos 936 dan Eylll 

k d ·k· devall1 sonuna a ar ı ı ay 
edecektir. . 

Ş . . h . l n ıs· 5 - eraıtı aız o a 
~ . be· 

teklilcrin İzmir askcrlık şu 

'!::i .'!' üracaatl arı i ı:, f "" "1 
Doktor 

Ali Agah Kiralık ev . 1 Çocuk Hastalıkları 
Göztcpedc tramvay caddesıne miitehassısı 

"akın ve elektrik tesisatını N 68 
J • • İkinci Beyler Sokağı 1 0 · 
havı beş odalı kullanışlı bır T l f 3452 ~ 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen· ~jll 
!er gazetemiz idare memuru 

Hüsameddine müracaatları. A 1.1 
R 

1 
z ~ .. 

Satılık ve kiralık ~. 

Ucuz evler Mücellithane6• 
Park ve hastahane arasında 

Damlacık cadde-sinde 34 ve 
70/ 1 numaralı evler gayet 
ucuz fiatlc satılık ve kiralıktır. 
Taliplerin öğleden sonra Ko
nak yanında Hacı Sadullah 
otelinde Bay Şevket' e mü· 
racaatlar~ 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

şı51 
YENi KAVAFLAR Çar 

Numara : 34 



(Ulusal Birl'l<l 
~~~~~~~~~~~~~~~~---,_ _________________ , 

Gelincik! 1 
~~ ........ ___ ......................... -
b Doğrusu Ahmed Bican ıçın düşman. . . Beni affediniz. Söy-
u bayramın arifesi çok uğur- lemekten utanıyorum . . Beni ... 

&uz gelmişti. Çünkü müessese Ve sözünü tamamlaymadı, 
lahibi Mahmud Kamil, bay- göz yaşları gözlerinden taştı, 
~lın ertesinden itibaren yazı· hıçkırıklarla ağlamağa başladı. 

1 
•neye bir daktilo :bayan ge- Mahmud Kamil, Ahmed Bi-
tceğini ve kendisine yardım canın bu kıza göz attığından 
edeceğini söylemişti. zaten çok şüpheli idil Neden 
da Ahmed, meşrutiyetin ilanın- böyle somurtkan, daha süku-
b n birkaç sene sonra açılan ti olmuştu?. Hiç şüphesiz ge· 
la~Yazıhanın on üç senelik linciği, henüz kendisinin bire 
·d ık ve emektar memuru - yanıp tutuştuğu halde - elini 
~ i. Mahmud Kamil · bu ol- eline sürmediği gvlinciği se-
~kça yaşlı ve kanaatkar iş viyor idi. Demek ki kızcağız-
:~~ıı -kadro harici edildiği dan bu beş lirayı çekmesin-
t .ıt bu yazıhaneyi kurmuş, den çalmak suretile intikam 
Ctıne göre komisyonculuk, 

tc · almağa kalkmış idil.. 
ki tıne göre murabacılık, ta- Ahmed Bican, elinde bir 
ı~· ?1esalih işleri yaparak tomar kağıd, takibi mesalih· 
. 
1 
ınıp duruyor ve esas itiba-

~ e efendisinden çok kanaat- ten geldiği vakit, Mahmud 
'' .. h Kamil ona aç bir kurd gibi ... Şup esiz ondan miskin ve 
··•uh f saldırdı: ili a ezakar olan Ahmed 

Can d t k - Edeksiz, alçak herif .. 
h' a yarı aç ve yarı 0 

' Sırtında kantarlık kanburla 
d ISsiz bir makine gibi çalışıp 
~~Yordu. Mahmud Kamil bu kızcağıza ne hakla göz 
ırı~ar olduğundan, kazançının attın?. Arzuna boyun eğme· 
y Usaadesi nisbetinde ve kal- diği için de çekmecesinden 
• 0ncu kulluk civarında bir para da çaldın .. Diye bağırdı. 
"Part Vakıa, eski emektar, bu k.. hlanın en üst katında 
Uçük bir dairede oturuyordu. sözlerden yalnız "Edepsiz, 

d' Nihayet bayram ertesi gel- alçak herif,, kelimelerinden 
ı Ve ·· h başka hiç birisini duymadı, .,.. gun yazı aneye mini 

·•ııni t b l b 1 fakat böyle bir akibeti-kısa li b. om u tom u ve sevim-
nıt matmazel geldi! düşüncesine rağmen-beklemekte 
ou kA b idi; ve son kısmetinden de 

dl·ı ati e - Fakat hangi h k I k k k .1 v ma rum a ma or usı e İd·-- e muamele için katibe 
ı!" titremeğe başladı; hiçbir ce· 

Bunu Ahmed Bican anla- vap vermedi... Ve nihayet 
~~ınkadı, çünkü bu matmazelin büyük bir hakaratla kapı dı-
a:dt Çe konuşması bile pek şarı edildi. 

ıl . t lb' . . . ba ma em e ısesı gıyıyor, 

§ındaki siyah ipek tül de 
tllate . . 
tını nı.!nın henüz kırklanmadı-

A. iosteriyordu. 
~el hm~t Bican, genç ve gü
....... fakat matemzede kızı res· 
•qı b• 
levlht n.ezaket ve bariz bir 
B· Uş ıle kabul etti. Ahmet 

rı~~n. bu güzel kızın yazıha
den ek: m~vcudiyetinden - ne 
llı .. se. · hıç memnun değildi! 

111lık" sen 
1
. Un olsa, buraeaki on üç 

~ırı e ık hizmetini sade bu kı
&ıll/azıhanede mevki alma
kat an dolayı bırakacak, fa. 

al• 
tarı b hlışa yaklaşan ve baş· 

* * .... 

Zavallı Ahmed Bican, bu 
büyük darbe altında ölmeli 

idi .. Fakat kimbilir kader ve 
kısmet ona daha neler göste· 
recekti, ki ölmedi.. Bir müd
det iş aradı, bulamadı, tanı

dığı yazıhanelerin camlarını 
silmek, bazı dostların sepet
lerini, yemek taslarını birkaç 
paraya götürmekle süründü, 
durdu. 

Mahmud Kamil yazıhane
sinde geçen onüç senelik se-
fil hayat, onun bu vaziyeti 
karşısında saadet günleri ka
lıyordu. Fakat herşeyi kardere 
yorduğu için Mahmud Kamil'e 
karşı kalbinde zerrece kin ve 
husumet hissetmiyordu!. 

Bir gün iş bulamadı. Tabii 

N· V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ACHAIA,, vapuru 2 ağus

tosta bekleniyor, ANVERS 
ve HAMBURG 'tan yük boşal-
tacaktır. 

" ARKADIA ,, vapuru 10 

ağustosta bekleniyor, 15 ağus
tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
" EXMISTER ,, vapuru 2 

ağustosta bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır . 

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

KELİNJEN) OSLO 
"BOSPHORUS,, vapuru 22 

ağustosta bekleniyor, iSKEN

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

S. A. ROYAL HONGROISE 

DE NAVIGATION DANU
BIENNE MARlTIM 

BUDAPEST 
"DUNA " vapuru 7 ağus

tosta bekleniyor, BELGRAD 
NOVESSAT, KOMARNO, 
BUDAPEST, BRATISLA VA, 

VIY ANA ve LtNZ için yük 

kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

"JESMOORE,, vapuru 15 
ağustosta bekleniyor, AN
VERS, LIVERPUL' dan yük 
boşaltacak ve VARNA, KÖS
TENCE, G.ALATZ ve BRA-

ILA için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
" DUROSTOR ,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEST, BRATISLAVA, Vl
y ANA ve LINZ için yük 

tet t aşa bir ihtiyaç ve zaru· 
t>na ~şkil eden tarih hayatı, 
tııi}' u cesareti bir türlü ver· 
'ilıc~du. Ve zavallı eski 
bUtiJ tar, daha büyüyen kan· 
llıuttk Yazıhanenin sakin, so
~tıı .. an bir adamı olarak 

o gün parası:da yoktu. "Yev- kabul edecektir. 

tunün .. 1 .• d 
~, b son gun erını e ge-
ttli. Utada durmağa devam 

mi cedid, rızkı cedid,, kade- "Vapurların isimleri, gelme 
riyecilerin her günkü baş yazı· tarihleri ve navlun tarifeleri 
sıdır, aklına Mahmud Kami

hakkında bir taahhüde girilin apartmanına gitmek ve 
h 1 k 

şilmez." 
Bu . * * * iço mazsa karnını doyurma Birinci Kordon, telefoon 

">'ırı Şekılde geçen birinci istedi! No. 2007 _ 200g 
llıi'li sonlarında, Mahmud Ka- Atıf adımlarla, kamburunu 
ti n (Gelincik) tesmiye etti- ta Tepebaşının yukarısına ka- bilirsin ya .. işte o kız, bütün 

b. lltatrna t k d dar sürüdü·, apartmanın önüne parasını yedikten canını da ıt b ze , çe meçesin e · c 
"e l•eş liralık noksan buldu; geldiği vakit ihtiyar kapıcıya almıştır. Nah kalın kafa ..... c-

•vı•hrn d K. l' dostane bir selam verdi. Bu nin dünyadan haberin yok. ~~~le .
1 

u ami e yaş dolu 
tı e ·· d k kapıcı da onun eski bir aş- Vakıa, Ahmet Bican işin muracaat e ere . 

liraı~k Bu ... Çok yeni bir beş nası, lslanbul'un uka!a ·cin- so,,unun böyle olacağına bay-
k0>'d "· Dedi. Ben kendi elile sinden kaderiyeci bir Ermeni ramertesi o kız yazıhaneye 
~Otk'ı\l burada. Şimdi görü- ıdi. girince anlamıştı... Fakat bbu 

" k Ah d B' .. ·· kız yüzünden kendisinin ir 
l• .,o ... me ıcanı goruncc: h h 
ıvı h gün aç kalacağını iç esap· 

'.sair 8

1 
hlud Kamil çok müte- - He.. Dedi. Sen ölme-

F r ate 11 i Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDA.S 
KUMPANYASI 

"CERES" vapuru 27 tem
muzda gelip 1 ağustosta 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN. 

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

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

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

Yolcu ve yük kabul alır .. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyct kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
ikinci Kord~nda Tahmil ve 
Tahliye binası arkasında FRA
TELLI SPERCO acentasına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Pasport yolcu salonu kar
şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
" OPORTO ,, vapuru 15 

ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal-
tacvktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru ağus-
tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük bo
şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEY ANTE-LINIE 
"SAMOS" vapuru 23 ağus

tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN-
VERS'ten gelip yük boşalta
caktır. 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

•• , ' lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonrla 186 numarada ŞARK 
HALI T. A. Ş. 

I
Mimar Ke'!1alettin caddesinde F AHRı 
KANDEMiR Oğlu 
~- , 

o d d d h lamamıştı. Melhuz olan şey-
ıst .. d. u; birşeyler söylemek in a a.. d 
~-" ı f fere teessüf etmemek ka e- - J 

·~ ' akat matmazel ırkına - Mahmud Kamil'i gör· N~ Ah 
~ Çene g kl'ğ' I .. .. mek istiyorum? riyeciliğin eski bir kaidesi ol-
CVaın ettı". evşe 1 1 e sozune dugv una göre Mahmud Kamili 

1 
- He .. Haberin yok mu? ~ ,/ 

~ ......._ stcrs · b b Haberin yoktur elbet.. Seni · sevmesine rağmen - acıya- 11 ·~ 1 

b >'lıak enız u para, en madı. Fakat bugünkü açlık o ı.u u-4~ UCn Yerinde.. . Amma... bilirim kalın kafalısın sen.. .., 
.\hıne;ttık burada durmaz. Mahmud Kamil kendisini astı, hiç bir suretle hesapta olma- / 
.\hllıct ağa, yok canum ... Bay astı, bir ay var ki o ölmüştür dığı için ilk defa olarak de- J~' ,/ r ·~ ı _ ~-
kaısın , eski adem, o bura artık.. rin bir elem ve ıstırap içinde 1 )i lJ r , l 
llla"a .. licm hen burada kal- - Ne? Kendini astı mı? kıvrandı!.. /.,~ .Z.ırCJCl.l .CANL<A~ı 

" ı:ak v; d" F'k t · - - -

Jli~· Ba: Ahmet beşn de hAsm•ıt•r ~::~r:~~bii, eşsiz ~~r ~~shildir. Okadar zararsızdır ki gebelere ~alk,~öbrekleri 
'ltjeD a aprahatsızve tansıyonları yüksek:olanlara~bile Doktorlarbunu_tavsıye ederler 



(Ulusal Birlik) -u - Osmanlı Tarihinde 

... dide biitiin Ya i erin 
c;ıkarıl asını ·stıyorlar 

------------------~--
r~p meclisi, lngiliz komiserine son bir müra

bulunu masına karar verdi. Dilekleri ka
bu edilmezse ihtilal çıkaracaklar .... 

Kudüs 12 (Radyo) - Filistin Arapları, büyük bir kıyam 
hazırlamaktadırlar. f ngiliz fevkalade komiserliği, Arapların te
şebbüsatını akim bıraktırmak için esaslı tertibat almış ve bazı 
Arap rüesasım tevkif etmek istemişse de şiddetli bir mukave
metle k rşılaştığından Lu teşebbüsten sarfınazar eylemiştir. 

Son gelen haberler, Filistinin baştan başa bir galeyan kay· 
nağı olduğunu bildirmektedir. Araplar, bütün Yahudilerin, Fi
listin' den çıkarılmasını istemektedirler. 

Paris 12 (Radyo)- Kudüs'ten Havas muhabiri bildiriyor: 

Büyük Arap meclisinin son toplantısında Filistin ahavali tet

kik edilmiş ve İngiliz fevkalade komiserine son defa olorak 

bir kere daha müracaat edilmesine karar vermiştir. Araplar; 

Yahudi muhaceretinin derhal durdu~ulmasını, Yahudilere mal 

satılmamasını istiyeceklerdir. 

Arap meclisi, bu dilekleri kabul edilmediği takdirde, Filistin 

ve Maverayışeria'da büyük bir ihtilal çıkaracaağını da bildi
recekdir. ___________ ........_... ___________ _ 

a emi inde 6 
a grev ilan etti 1

1 Amerika buğday rekol
tesi çok üşük 

~----~~·--------

ap a da hepsini aç hı-
ra tı, yiyecek vermedi 

Singapur 11 (A.A) - Presi- birler alınmasıdır. 
dent Hayes adındaki Ameri· 
kan gemisinin 64 kişiden iba
ret olan mürettebatının ve bil
hassa makine dairesinde çalı
şan tayf anın grev ilan etmiş 
oldukları bildirilmektedir. 

Grevin sebebi verilen emir
lere itaat etmek istemiyen ma
kinist hakkında inzibati ted-

Geminin evvelce mukarrer 
olduğu veçhile bugün yola 
çıkması şüphelidir. Kaptan 
grevcilere yiyecek içecek ver· 
memişti?. Bunların çoğu para
sız olduklarından yiyecek ve 
saire satın alamamaktadır. 

Binaenaleyh Amerikan kon
solosuna müracaat etmişlerdir. 

0 r hırsız 
Bostan bekcisini , 

1 Tay yare rpiyangosü 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 

11161 11386 13868 14655 14~03 
15362 . öldürdü 

Bergama'nın Zeytindağı na
hiyesine bağlı Yeniköy civa
rında bir cinayet olmuştur. 

Köy halkından Recep oğlu 20 
yaşlarında Dail karpuz bahçe· 
sını beklerken bir karpuz 
hırsızı tarafından çifte tüfeğile 
öldürülmüştür. Katil meçhul
dür. Adliyece hadise tahkika
tma el konmuştur. Katilin 
meydana çıkarılması için çalı
şılıyor. Öldürülen Dail'in iki 
gözü de kördü. __ ....... ,. .. __ _ 

Paris'te bir kuyum
cuyu öldüren katil 

yakalandı 
( Başlaraf ı 2 inci sahifede) 

Müfettiş evvela düğmenin 
fabrikasını, sonra fabrikanın 
bu düğmelerden verdiği 18 
terzihaneyi bulmuş, bu terzi
haneleri birer birer gezmiş ve 
en son olarak bir terzi: 

- Bu düğmelerden kullan
dığım bir takım elbiseyi karşı 

otelde oturan birisine ben ver
dim, demiştir. 

Otelciden de bu elbiseyi 
yaptıı an adamın soyulan villa 
civarinda bir fabrikada çalı· 
şan bir adam olduğunu fakat 
adres brakmadan bir kadınla 
beraber gittiğini öğrenmiştir. 

Yalnız, bu adam oteli terket
mezden ·evvel, yanındaki ka
dına " Viş " den bahsetmişti! 

Ve, M. Loroz, hemen Vi
şi'ye gitmiş ve orada bol para 
sarfeden bir erkekle bir kadın
takip ederek tutmuştur. Çünkü. 
Otelde eşyası arasında bir 
düğmesi noksan olarak bulu
nan yelek, hırsızın kendisi 
olduğunu göstermiş ve hır· 

sııda ınkfira imkan bulama
mıştır. 

100 lira kazananlar: 
1332 1618 180i 2825 3037 
4545 5047 5114 5279 5387 
5171 5569 5620 5819 6175 
7499 8505 9217 10196 11711 

12827 13241 13393 14658 150tl 
16149 ] i<i93 17813 18350 19125 
19917 20808 20905 20113 22335 
23073 23123 25817 29337 

Şehrimizdeki ta· 
lihliler 

Tayyare piyangosunun dün
kü keşidesinde 35 bin liralık 
ikramiyeyi kazanan numaralı 
biletin sahibi Karşıyak'ta bir 
bayandır. Fakat, bileti seyyar 
satıcılardan almış olduğu için 
adresi henüz bulunamamıştır. 

10 bin liralik ikramiye de 
Sinekli'de bayan Vasfiye ve 
iplik fabrikasında bayan Ma
cidc' nin ortak aldıkları bilete 
isabet etmiştir. 

f zmir ikinci hukuk mahke-
mesinden: 2581 

Tepecikte Arslar sokağında 
Hilal mevkiinde 30 sayılı evde 
oturan Mebmed kızı Fatma 
tarafından Gaziemirde 176 ncı 
alay 12 bölükte asker Said 
oğlu ilyas aleyhine açtığı bo
şanma davasına mütedair dava 
arzuhal suretile davetiye va
rakası müddeialeyhin asker 
kaçağı ve ikametgahı meçhul 
olduğundan keyfiyet ilanen 
tebliğ edilmiş ve müddeaaleyh 
tayin olunan gün ve saatta 
mahkemede hazır bulunmadığı 
gibi bir vekilde göndermemiş 
olduğundan hakkında gıyap 
kararı ittihazile gene ilanen 
tebliğat icrasına ve muhake· 
menin 18/ 9/936 cuma günü 
saat 1 O a talikine karar veri
lerek usulen tanzim kılınan 
gıyap kararnamesi mahkeme 
divanhanesine asılmış oldu
ğundan müddeaaleyhin mez
kur gün ve saatta mahkemede 

Mısır rekoltesi de 55 senedenberi 
görülmemiş derecede zayıftır 

Vaşington, l 1 ( A.A ) - elverecek miktara baliğ bulu-
Ziraat nezaretinin tahminine nacaktır. 

göre, buseneki mısır rekoJtesi Mısır rekoltesi 1,439, 185,000 
55 senede:lberi görülmemiş buğday rekolteside 632,745,000 
derecede zayif r:ko:te olacak buşel tahmin olunmaktadır. 
ve buğday rekoltesi de ancak Bu noksanlığa sebep kurak-
Amerika' nın kendi ihtiyacına lıktır. 

--------------···------------Yavuz takımı, K.S.K. 
ile karşılaşacak --Maç, Pazar günü halk sa-

hasında yapılacaktır 
Dün limamzdan ayrılan do

nanmamız, Perşembe günü 
dönecek ve ay sonuna kadar 
burada kalacaktır. 

Pazar günü, Yavuz zırhlı

mızın futbol takımı ile K.S.K. 
arasında bir maç yapılacaktır. 
Maç, Alsancak stadı tamir 
edilmekte olduğundan, Halk 

sahasında yapılacaktır. K.S.K. 
takımında, lstanbul' dan gel
miş olan oyuncular da yer 
alacaktır. Pazar günü Halk 
sahasına Yavuz zırhlısının 
bandosu da gelecek ve mü
sabaka başlamadan evvel ve 
haftayım arasında bazı par
çalar çalacakhr. 

---------------Asiler taarruza geçti 
( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
Tayyarec~ler, Madrid'in Mola 

kuvvetleri tarafından işgal edil 
diğini zannettiklerini ve bunun 
için geldiklerini söylemişler, 
benzinsiz kaldıklarından yere 
inmeğe mecbur olduklarını ilave 
eylemişlerdir. 
Al/ons gizlice lspanga'ya ~ 
dönmiyecekmiş: 

Viyana 11 (A.A) - Avus
turya' da bulunmakta olan eski 
Ispanyıt kralı Alfons, gizlice 
lspanya'ya dönmek niyetinde 
bulunduğuna dair olan şayia
ları kat'iyetle tekzip etmiştir. 
Porlekiz'in cevabı: 

Lizbon, 11 (Radyo) - Por
tekiz hükurr.eti, Fransa'nın 
notasına cevap vermiş ve 
lspanya'nın dahili işlerine ka
rışmıyacağını beyan etmiştir. 

Portekiz hükumetinin verdiği 
cevabi notada, Rusya'nın da 
diğer devletler gibi İspanya
nın dahili işlerine karışmıya

cağı hakkında teminat verme
sini istenilmektedir. 
Bir sosyalist saylavı idam 
edildi: 

Madrid, 12 (Radyo) - Asi
ler, Salamank şehrinde sosya· 
list saylavlardan Joze Mancu'yu 
idam etmişlerdir. 

hazır bulunması veya bir vekil 
göndermesi olmadığı takdirde 
bir daha muhakemeye kabul 

üzümlerimiz 
( Baçtaraf ı 1 inci sahifede) 
tahassıs, Kaliforniya' da oldu
ğu gibi potasasız kurntma 
usulünü etraflıca anlatmıştır. 
Kaliforniyanın bu şekilde kuru-
tulmu~ üzümüne tompsons 
adı verilmektedir. 

Ecnebi piyasa, bilhassa Al
manya bu üzüme karşı çok 
iştihalıdır. Amerika ile Al
manya ticari münasebatı 

daralmış bulunduğu için, Alman 
müesseseleri hükumetimize mü-

racaatla üzümlerimizin pota

saya bandırılmadan kurutul

masını istemişlerdir. Bir firma 

şimdiden 50 bin kutuya alıcı 

bulunduğunu bildirmiştir. 

Sağcımız bu izahatı alaka 
dinlemiş ve tatbikini çok ko
lay bulmuştur. Derhal muay
yen nisbette tecrübe yapa· 
caktır. Üzüm kurumu da Ke
malpaşa havalisinde ayrı bir 
tecrübe yapmağı kararlaştır
mıştır. .. 

• • 
Üzüm piyasası 15, ıncır 

piyasası 17 ağustosta açıla
çaktır. incir, Aydın, Cermen· 
cik ve Nazilli havalisinde 16 
ağustosta hususi trenle geti· 
rilecektir. 

edilmiyerek gıyabında hüküm 
verileceği tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

......... ... ........ _..._,,..,,._ 

Ciirid H · diseleri 
- -1- -

Ugursuzlus yıllarında deli 
lbrahim tahta çıktı 

Şehzade Mehmed'in doğ· 
duğu gecede ( 30 ramnzıır. 
1051 2 kanunusani 1942 
bir zelzele daha olmuş, h:ılk 
yt?talarından sokaklara fırlB' 
mış, geceyi endişe ve he}'t"' 
can içinde sokaklarda geçir 
miştil 

J stanbul 'da 1 

1 - Saray ve Babıali' de 
lendişeler. 

Deli lbrahinı 'in zevk ve 
eğlenceden başka birşey dü
şünülm iycn sarayında büyük 
bir endişe hüküm sürüyordu. 

İç ve dış ağaları, sadrazam, 
bütün vezirler, batta ... Kösem 
valdede de bu endişe vardı. .. 

Ne oluyordu?. 
İbrahim 'in cülusündenberi, 

birbiri arkası çıkan fevkalade 
hadiseler bu endişenin sebebi 
mi idi?. 

Saray ve İstanbul halkı 
zaten bu hadiselerle hala he
yecan içinde idi; İbrahim'in 
dilusu senesinde büyük bir 
zelzele olmuştu. Memleketin 
umumi ha) atını alakadar eden 
büyük <lt>ğişikliklerde böyle 
afetlerin vukuunu bu zamanın 
istanbul efkarı umumıyesı 
ıyıye yormıyecek den c de 
hıırafata bağlı idi. 

Y:.ılnız bu kadarla kalsa,. 
Ne iyi idil Bu zelzeleyi büyük 
bir yangın takibetmişti. lstan
bul' da büyük yangının ne de· 
mek olduğunu hepimiz bilirİZi 
birkaç saat içinde yüzlerce 
evin yanması az bir feıaket 
değildir, elbetl 

lbrahim "Şecerei Osmani 
nin bahçesi" olduğundan aley
hinde sarayda söz söyleyecek 
vakıa yoktu; fakat ocaklarda, 
halk arasında, İbrahim için: 

- Allahın belası.. Düzta
ban, meymenetsiz padişah! 

D:renler çoktu. 
lstanbul, halkının ruhi ha

letini büsbütün heyecana ge
tirecek cevvi hadiselerin ardı 
arkası kesilmemişti. [stanbul 
afakında bir kuyruklu yıldız 
doğmuş ve... Yıldız yağmuru 
yağmıştı! 

İzmir ikinci Hukuk mahkeme
sinden: 

lzmir' de Karşıyaka Behadır 
sokağında 4 No. lu evde Ali
ye tarafından Dcğirmendağın· 
da Selimiye mahallesi Necip 
ef. sokak 24 sayılı evde Re
şid aleyhine açılan ihtar dava
sına mütedair arzuhal suretile 
davetiye varakası müddeialey
hin ikametgahının meçhuliye
tine mebni bilatebliğ iade edil
miş olduğundan keyfiyetin ila
nen tebliğine ve arzuhal sure
tile daw~tiyenin divanhaneye 
talikine muhakemenin 17 /9/ 

936 Perşembe saat ona bıra
kılmasına karar verilmiş ve 
arzuhal suretile davetiye vara
kası muhakeme divanhanesine 
asılmış olduğundan müddea· 

aleyh Reşidin tayin olunan gün 
ve saatta mahkemede hazır 
bulunması veya bir vekil gön· 
dermesi aksi takdirde halrkın
da gıyabi muamele yapılacağı 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur . 

Bu sıralarda hacı, hocS' 
cinui ve üf ürkçüler saltanatıd• 
hüküm sürüyordu. Mağrıbı 
aksanın ne kadar çingeneS· 
varsa, Istanbul' a akın etmiş 
her biri bir saray bendesifl 
veya bir vezir konağını elifle . e 
olmıştı. Bunlar, san'atlerıfl 
revaç verebilmek için, bu tB 

bii ve gayri tabii hadisclerde0 

istifadeye koyulmuşlardı. ., 
Mısır'da görülmemiş b• 

veba salgını çıkmış idi. ~~ 
salgın o kadar mt:thiş ve go 
rülınenıiş idi ki ya'nız Lirgıır. 

ı' 
içinde ve yalnız Eı.her cıı111 

inde her biri, dörder, beştr 
cenazeye mahsus olmak üıcıt 
tanı 93 cenaze namazı tek 
rarlanmıştıl ~ 

Saray ve fstanbul'da h~' 
küm süren endişe, bu hadı' 
şelere mi müstenit idı? 

Vakıa, sara}lıiar, hüıaf~~~ 
inananlar bu hadiseleri ~· 
uğursuzluk alameti addetme 
te iler? Ve eğer Mığrıbı'le~ 
bu uğursuzluğun kendi n~f~ 
şahsiyetlerine zarar verı111Y 
ceğini, mesela Mısır' daki t

9011 llıa 
gibi sadece f ıkarai halkı ıs: 

k ... - d .. ı te rara so acagını yuz eyu ı;ir 
min edebilseler, bunlara 
pul bile vermiyeceklerdil.: 

11 
istanbul' da hüküm softd. . " endişe büsbütün başka 1 

• 

1644 senesi sonlarında istS~e 
bul'dan Mısır yolile giden ~P 
bacılarla dolu bir sefine

111
P 

Venedik korsanları tarafındll, 
vurulduğu, geminin zapt \ 1 
ihrak edildiği ağızdan ağlı 
gezmekte idi. •dl 

Bu haber evvela Galata ~ 
mühim bir şayıa halinde çır'' 
mış, biraz sonra azepler s ~ıl 
sında daha bariz bir şe t 

\ 

almış nihayet sadrazama 
saraya aksetmişti. 

( Arkası var ) Jt 
Bir itizar ve bir if ti 1. 

"Sivri sakallı mir alay" ~B 
rikasına baş,adığım sır8 ~ 
anı surette hastalanarak IslB~· 
bul'a kadar gitmek rnecb~ 
yetinde kaldım. OnbeŞ r' 
kadar süren tedaviden s0~1• 
döndüğüm zaman, yarım tt~ 
lan tefrika münasebetile ge ,~ 
gazete ve gerek namıma f~ ı 
derilmiş birçok mektuP 

9 

karşılaştım. . ~ır 
Bu mektupların ınühııtl .. 111~ 

kısmı bütün Girid vekaY11 8~ 
yazılması istemektedir· (jiı1J 
umumi arzuya uyarak . ·bl' 

k .. "h" d il ıll "' ve ayıı zaptı tarı ın e 115j\ 
ren yazmağa başladım. f~' . ıe 
sakallı mıralay,, da bu 0r 
kanın son kısmını teşkil e 
cektir. . JI~ 

F. Şemseddin Benl10 

Izmir 
ğünden 

ı'ı 

vakıflar direktörliJ 
brı1ıP 

Eşrefpaşa caddesinde senelik kiraları 144 der lira !~ıett'~ 
olunan 617, 62J No. lı iki ev yeniden tamir ettı~d0et' 
31151937 gününe kadar olan açık artırma ve temdit n1u şıır 
!eri içinde de istekli çıkmadiğından pazarlığa bırakılJ111 

isteklilerin evkaf müdürlüğüne müracaatları ilan olunur· 


