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lıpanya 'da kanlı çarpışmalar devam ediyor 

Almanya, asilerin tesis 
ettikleri hükiımeti tas

dik e.de:cekmiş 
~cezire' deki ingiliz ~~-Fransız kons~losha

neleri bombardıman edildi. Fransa 
hududa asker sevkediyor 
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:siler harbe hazırlanıyorlar. Ölüler arasında çocuklarını arıyan ana ve babalar 
!la aris, 13 (Radyo) - Is- Asilerin büyük bir kuvveti, berhava etmişlerdir. 
h .. l\Ya hükumetinin emrindeki Madrid'i• muhasara eden kol- Madrid 13 (Radyo) - Sara-
"t°p E 'd ı ı h k · · H"·k~ gos'tan alınan haberlere göre lrı "!" gemileri, \cezire e ara i ti a etmışlır. u umet 

k!1n.'1., Fransız ve Arjantin kuv_ve.tleri, asilerin .ifr. ri h.a. r_.e- Belşiye mevki inde asiler tara-
" .. o) h k ı t k b t fından ihata olunan hükumet illa os anelerini bombardı- ctını zor aş ırma ıçı~. ~ u~ 

" etmiştir. yolları bozmuşlar ve koprulerı kuvvetleri, üçyüz ölü bıraktık-
\, tan sonra ric'at etmiş1,..rdir. 

'lln-anı·sta ... n·;·d .... a~ yalnız bı·r Asilerin halktan topladıktan 
altın frank, 12 milyona baliğ 

t• 1 k olmuştur . 

Par 1 O aca Berlin 13 (Radyo) -
Almanyanın ispanya isyanında 

CQzeteler iki drah~iye çıkarıldı. Pa- bitaraf kalıniyarak asilerin te
sis ettikldi hükumeti tasdik 

zar günüleri tatil yapacaklar 
duğu fenalıkları saydıktan 
sonra, Yunan milletini toplu-

lığa ve Yunanistan'ın yüksel
mesi için yeni metotlara sa· 

( Devamı4 üncü sahifede) 

etmek niyetinde olduğu ve 
çünkü İspanya arazisinin dört 
te üçü nispetinde bu asilerin 
elinde olduğu cihetle bu şe
kilde haeeket etmek mecbu
( Devamı 4 üncü sahifede) 

Avni Doğan 
Manisa valisi oldu 

lstanbul 13 (Hususi)- Eski 
İzmir Parti Başkanı Avni Do· 
ğan'ın Manisa valiliğine, Eski 

lzmir Sıhhiye müdürü ve Ba
lıkesir Parti Başkanı Doktor 
Lütfü Klrdar'ın da Yozğad 
valiliğine tayinleri takarrür el· 
miştir. Meb'usluktan istifaları 

bekleniyor. ---····--·--İtalyanlar 
Habeslerden 100 bin .. 
kisilik bir ordu vü-

~ 

cude getirecekler 
Londra 12 ( Radyo ) -

Mareşal Graçyani'nin Afrika
nın beş eyaleti \ali ve kuman 
danları ile akdettiği bir top
lantıda yerli Habeşlerden 100 
bin kişilik üç kolordu teşkili 

kararlaştırılmıştır. ·Bunlar, İtal 
yan askerlerinin yerlerim tu
tacaklardır. Bunlara Somali ve 
Eritreli askerler de iştirak 
edeceklerdir. 

Roma 13 (Radyo) - Adis 
Ababa,ya gelerek general 
Gracyani'ye itaat eden Ras 
Seyyum, gelecek hafta Azma· 
raya hareket edecektir. 

İtalya hükumeti, Ras Sey
yum 'un oturacağı yeri göste· 

recektir. 

---------------~~-Cim Londos 
On gün sonra bir 
güreş daha yapacak 

İstanbul, 13 (Hususi) -
Yunanlı pehlivan Cim Londos 
23 ağustosta lstanbul, festi
vallerinde ya Dinar'lı, ya Mii· 
]ayim, ya Karaali ile veyahud 
T ekirdağ'l- ile güreşmeği ka
bul etmiştir. 

Bu dört pehlivan aasında 
bir eeçıne müsabakası yapı· 

lecaktır. 

------------·--···~·-------------

.Seıti . 
l\ti tııkte beyaz kule 

~ll'st'1a ,, 13 (Hususi) - Yu
~la an da cezri bir. faaliyet 
butu ltııştır. Metaksas kabinesi 
tııı. 1\ Irıse' 1. · ·· · 1 "'t c u ıyetı uzerıne a a-
111~ saslı ıslahata karar ver-
~ b ·"'c b ·· ""tıitıik u cumleden olarak, 
~a'<ia h Golos, Pire ve Ati
~k "l al ka refah temin ede
"<c " an · 

Atatürk bugün Behçet Uz'u kabul buyuracaklar 

Panayırı, 1 eylülde bizzat 
B·aşveki 1 ac;acak ·-·--ismet Inönü, belediye reisimizden 

Panayır hak~nda izahat aldılar 
lstanbul 13 ( Hususi) -

Burada bulunmakta olan be
lediye reısınız Behçet Uz, 
dün, öğleden evvel başvekil 
ismet İnönü tarafından kabul 
edilmiştir. Başvekil, (panayır 
hakkında uzun izahat almışlar 
ve Behçet Uz'u Heybeli'deki 
köşklerinde öğle yemegıne 

alakoy.ıu uşlard ı r. 
ismet lnönü,bir eylülde lzmi-

r' e gelerek panayırı bizzat: 

Başvekilin, evvelki sene Panayırı açmak üzere şehrimize 
geldiği zaman Pasaport iskelesinde alınmış fotoğrafları 

Şark işlerinde 
Almanya, Fransa, /ngil

tere ve İtalya arasında bir 
anlaşma yapılacak. 

Fiati (100) Para 

Fransa - Polonya ittifakı 

Fransa büyük erk8nıhar
bi ye reisi Varşova'da 

-.-ı-. 

Gazete Polska; Fransa-Polonya tedafüi 
(ittifakı harp • sonu Avrupa'sının en 

sürekli anlaşmasıdır, diyor 

Var şova' da Riyaseti cumhur sarayı fJiC 
Varşova, 12 (A.A) - Fran· ehem"miyetli bir yer tutmakta 

sa ordusu büyük erkanıhar· devam edecektir. Bunun içidir 
biye reisi general Gamelinin ki general Gamelin'in Polon-
Polonya'yı ziyareti münasebe- ) a'yı ziyareti ve general Rydz 
tile Polonya matbuatı generale Smiglyn'in yakında Paris'e 
hoşgeldiniz diyen ve kendisi· yapacağı seyahat Polonya 
nin bu ziyaretini iyi bir surette efkarı umumiyesine samımı 

tefsir eden hararetli makale- bir şevk ve derin bir memnu· 
ler yazmaktadır. Yarı resmi niyetle karşılanmıştır, 
gazete Polska ezcümle diyorki: Hükumet taraftarı Express 

"1934 te Bartunun 1935 te şöyle diyor: 
Laval'ın. yaptığı iki siyasi zi- General Gamelini Polonya 

hükumet merkezinde selam-
yaretten sonra bugün ayni de
recede ehemmiyetli askeri bir 
ziyaret yapılmaktadır. Bu mü
nasebetle şunu hatırlatmak is-
teriz ki, Fransa-Polonya teda
füi ittifakı harp sonu Avrupa· 
sının en sürekli iki tarafl; and· 
)aşmalarından birini teşkil ey· 
lemektedir. Polonya politikası· 
nın ana hatlarında herhangi 
bir değişiklik yoktur. 

Ve mevzuu bahiste olamaz. 
Fransa-Polonya ittifakı bu 
siyasette şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da çok 

lanmakla bahtiyarız. Çünkü 
Fransa - Polonya ittifakı bizim 
hepimiz için çok kıymetlidir. 

Ve gayet sağlam temellere 
dayanmaktadır. 

General Gamelinin seyahatı 
askeri mahiyettedir. Ve hedefi 
Polonya ve Fransa orduları 
kumandanlıkları arasında sıkı 
bir irtibat idame ettirmektir. 

Muhalefet gazeteleri de da
hil istisnasız bütün gazeteler 
bu mealde makalelerle dolu
dur. 
/Devamı 4 üncü sahifede] 

"\ 
i --(Ulusal Birlik) e Göre-- J \.. _____ _ 

Kahraman Mehmedçikler ! 
Gözümüzü kapıyalım : 
İşgal yıllarını hatırlayalım. işgal sahasında kalanlarımız, has· 

retin, ıstırabın en alevlisi ile yanıyorduk. lç Anadolu'da olan· 
lar da,ordu namı altındaki kuvvetlerimizin, imandan başka da
yanabilecek hiçbir vasıta ve kuvvete malik olmadığını görüyor· 
lardı. 

Ordu, bir yarı başıbozukluk içindeydi. Top yok, tüfek yok 
mühimmat yok, yol yok, para yok .. Ve (Yok) kelimesinin bü
tün şümulü ile yok, yok!.. 

* • • 
Günlerden beri donanmamız lzmir' deydi 

Gine günlerden beridir ki,Trakya' da büyük n- anevralar oluyor • 
Yüzlerce tayyare, tanklar, zırhlı otomobiller, hücum arabaları, 
motörize edilmiş kuvvetler, en modern toplar, teknik ve va· 
sıtalar içinde bulunduğumuzu gördük. 

Mehmed'çiğin güneşe karşı dikilen alnınd~ öyle bir gurur 
ve emn!yet var ki, eski günleri hatırlıyor da mırıldanıyoruz: 

Biz ne idik, . ne olduk ? 
Bu donanma, gökten düşmedi elbet 1 
Bu· modern ordunun önünde sallanan bayrak, Türk hayra· 

ğldır şüphesiz 1.. 
Bütün bu teknik, bütün bu vasıtalar bizimdir, bizim malı

mızdır. r te k~n~şlerde sarfedilmek 
1~t ay~ 1ıyetli miktarda tah
~ runa 1 rnıştır. 

açacakların1 vaid buyurmuş
lardır. Başvekil, buradan Çeş
me plajlarına gidecekler ve 
bir hafta kadar istirahat ede
ceklerdir. 

Celal Bayar'a da fuvar hak- tirilecek olan sirk için de onbin 
kında izahat vermiştir. liralık döviz müsaadesi veril-

Karanlık bir rüyanın bodrumundan çıkarak hakikatın ter·te· 
miz ışığı altında etrafa bakınca, havsalamız birdenbire işliye· 
miyor. Gözlerimiz kamaşıyor. 

kund n kabinesi, komünizmi 
~'11 en k k · · ı t opaıma ıçın et· 

Ctfb 
d .. ~'tbak at almıştır. 
~~ <>ld an general Metaksas 
~ h· Uğu gibi bugün de 
~~laben bir beyanname 

11 ve eski partilerin, 

tine l•pmıı ol-

Vilayet ve gümrüklerin pa
nayırdaki pavyonlarını her 
senekinden daha iyi şekilde 
tanzim etmeleri vekaletçe ta· 
mim edilmiştir. 

Behçet Uz, Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya ve iktisat vekili 

İktısat vekili bugün lzmire miştir. 
1 a ket d C kt

. Behçet Uz, Cumartesi günü 
1 re e e e ır. 1 · h k d k · K . . . . .. zmıre are et e ece tır. er-

Beledıye reısınız, bugun mes eğlencelerini filme almak 
öğleden sonra reisi cumhur üzere Jstanbula gelen foks film 
Kamal Atatürk tarafından ka- şirketi memurları, panayırın 
bul edilecektir. açılışını da filme almak üzere 

Macaristandan panayıra ge· lzmire gideceklerdir. 

- Biz ne idik, ne olduk?. 
Demekten kendimizi alamıyoruz. 
Çelikten hudutların içinde bu saadetin tadını yudum yudum 

içerken hepimiz ayni heyecan ve içlilikle: 

- Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın ordu .. 
diye mınldanıyor . • • 
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ıMaç 
Cinai Romn 

e ..• a ..... e 
şa a 

- iyi ya, kendisi gün doğ· 
madan evvel dönmeğe mec· 
burdur. Bu herif te ne çok 

. fikir değiştiriyor. İlk önce Ja· 
koya değirm çarkı içinde bir 
çukur kazdırmaklığımızı söy· 
ledi, sonra bundan vazgeçe· 
rck çukurun işe yaramıyaca· 
ğını bildirdi. Halbuki çukur 
behemehal işe yarıyacaktı. 

- Kimin işine yarayacak? 
- Tahta perdenin arkasın· 

da yatan herifin! 
- Demek oluyorki, bu he

rifi İç etmek fikrin desin? 
- Öyle ya, malından baş

ka üzerinde de birkaç bin 
frangı var. Esasen dolabı kur
dum. Şarabına birşey kattım. 
Diğerlerile beraber o da ah· 
reti boyluyacaktır. Akşam kır· 
mızı diğer cesetleri atmağa 

geldiği zaman biz de onunki· 
ni çukura sallarız. Altı kadem 
su dolu çukurun içinden onun 
cesedini çıkarmak, şeytanın 
bile aklına gelmez. 

- O ha1de kırmızı gelmez· 
d en evvel işi bitirmek lazım· 

dır. Kırmızı gecikmiyecektir. 
işareti gördüm. Şimdi Orj 
nehri boyunca ilerleyordur. 

- Evet, doğrudur. 
- Sakın çerçi öte taraftan 

bizi i~itmesin. 
- O cihetce tehlike yok. 

Herif şimdi kendini memle
ketinde görüyordur. 

Şimdi işitebilse bile birşey 
yapamaz, çünkü yerinden kı

mıldama~ına ı "n yoktur. 
Esasen iyi bir y rde yatıyor. 
Kapağı ç kince, :nap mahze
ninin iç e d · şecektir. Bir 
defa oraya d ü ~· nce, suyu sa· 
lıverir, i ş· ni b it ir iriz. 

- Jako yukarıda, kapak· 
ların başında mıdır. 

- Bir saattan beri orada 
bulunuyor. 

- Öyle ise ış suhuletle 
olacaktır. Bana bir kadeh şa
rap daha ver! 

Piyedoş, şu korkunç muha· 
vereyi bir kelimesini bile ka· 
çırmadan ezberledi. Bu karı 
kocanın işliyeceği cinayetler 
de, Tolbiyak'ın da müdahale
si bulunduğunda şüphe et· 
medi. 

Fakat ne faideki, henüz 
tamamen kendisine geleme· 
mişti. Madam Şofay, oyna· 
nacak oyunu anlatırken yerin· 
den kalkmak istedi. Fakat 
bütün çalışmalarına rağmen 
bacaklarını kaldırmağa mu· 
vaffak olamamıştı. Buradan 
kurtulmak için son bir gayret 
sarfetmek üzere idi ki, bir 
gürültü duydu ve o anda, 
altındaki boşluğa doğru yu· 
varlanmakta olduğunu hissetti. 

Bu hal, Piyedoş, ne oldu· 
~unu dlişüımıekten nıcncyl("di. 
Biçare yalnız, ba~ tışağı yu
varlanırken taklak atmakta 
olduğunu biliyoı du Biraz son· 
rn da kendisini kaybetti. 

* * * , 
Piyedoş kendine geldiği za-

man, ağzında bir <.-eyl("r oldu· 
ğunu anladı, tükürerek bunları 
çıkardı. Elile etrafı yoklamağa 
başladı. Yukan, bir kum 

iZi 

v r a 
yığınının üzerine düştüğü ıçın 
hiçbir tarafına zarar gelme
mişti. Yalnız, demin ki hali 
geçmiş, bu düşüşü bütün kuv· 
vetini yerine getirmişti . 

Madam Şofay, zavallıya 
mükemmel bir oyun oynamıştı. 
Yatağını, bir kapağın üzerine 
yapmış ve Tolbiyak gelirken, 
{çünkü hirsız, dedikleri ada· 
mm Tolbiyak olduğundan 
emindi) ipi çekmiş ve kendi
sini mahzene yuvarlamıştı. 

Bu vaziyet karşısında Piye· 
doş'un hayatı tehlikede idi. 

Şüphesizki kendini beslemek 
için bu mahzene atmamışlardı. 
Burasının mezarı olacağını 

gayet iyi biliyordu. 
Haydutlar, Piyedoş'u para· 

sına tamaan öldüreceklerdi. 
Bunu kulağı ile işitmişti. Hal
buki para kesesi koynunda 

olduğu gibi malları da kendi· 
sile birlikte mahzene düşmüş· 
tü. Binaenaleyh, haydudların 

gerek malları ve gerekse ke· 
seyi almak için mahzene in· 
meleri lazımdı. Piyedoş bir 
taraftan bunları düşünüyor ve 
bir taraftan da kendi kendi· 
ne: 

- Yukarıdan düşünce par· 
çalandığı mı zannediyorlar. 
Her halde buraya gelecekler
dir. Fakat ben de onlara 'kim 
olduğu mu göstereceğim. 

Diye söyleniyordu. Belini 
yokladı rüvelveri ile bıçağının 
yanın~a olduğunu gördü. 

Mahzen, göz gözü görmiye
cek derecede karanlıktı. Bu· 
lunduğu yeri anlamak için 
biraz gezinmek istedi. Fakat 
bu fikrinden derhal vazgeçti. 

Yukandakildrin, kendisini öl

müş zannetmeleri lazımgeldi· 
ğini düşünerek sırt üstü yere 
yattı ve tabancasını eline ala· 
rak değirmenctleri beklemeğe 
başladı. Şarabı içtiği ıçın, 
kendi kendine fena halde 
kızıyor. Burada sudan baş· 
ka bir şey iÇmemeliydim. 
buradan çıkmağa muvaffak 
olursam ben onlara gösteririm 
diye söyleniyordu • 
Piyedoş bunları düşünürken 

derinlerden bir ses işitti. Bu 
adeta bir inleme idi. Bu va
ziyet, zavallıyı yukanki kapa
ğın açılmasından fazla korkut· 
muştu. Acaba mahzende baş
ka adamlarda mı vardı? 

Dikkat kesilerek dinlemeğe 
başladı. Bu ses, evvela şika· 
yetkarane birşeyler mırıldandı, 
sonra bir şarkıya munkalip 
oldu. 

Piyedoş, bu şarkıyı köprü· 
den geçerken işittiğini hatır

ladı. Biraz daha sabredince 
bu sesin kendisine yabancı 
olın<ldığıııı anladı. Bırdenbirc: 

- Bunu söyliyen Maıt'tır, 

Kcı.mhremrr'in kızıdır. Ilirgün 
pedeı ile hayvanat bahçesinde 
dolaşırken zavallı yavru gene 
bu şarkıyı söylüyordu, dedi. 

Kızcağız, bir müddet sonra 
susmu hı. Piyedoş, ihtiyat ola
rak cebinde taşıdığı mumu çı· 
kardı ve yaktı . 

- Arkası var . 

13 Ağustos.9~ (Ulusal Birlik) 
------------~-------------------

Meşhur İngiliz casusu Mak Vod ile mülakat on ya 
Gedikli erbas mek' ür isya ı azır ıya 1 • iz, artı ~ 

tebine talebe 
bu me 'e anmıştır. Diyor alınacak 

Berut'tan Londr.a' 
·ıistin me 'e e in 

av bul 

dönmekte o an ca.sus, 
e b ·r cnebi dev

İzmir askerlik şubesinden: 

Konya gedikli erbaş nıek· 
tebine talebe kaydına başlandı 

1 - Konya gedikli mekteb 

ikinci teşrin 936 dan itibaren 

orta okul derecesine çı}car1l· 
mıştır. 

par ğund n e • 
ın .. 

Arap yarım adasının ve 
lranın muhtelif yerlerinde ln
giltere hesabına mühim roller 
olynayan ve meşhur Lavrensi 
aratmıyacak kabiliyet göste· 
ren Mak - Vod, lngiltereye 
dönmek üzere birkaç gün ön· 
ce Bcyruta uğramıştır. 

Beyrutta çıkan Savtülah
rar gazetesinin muharriri, bu 
esrarengiz adam ile görüşmüş
tür. Muharrir, Mülakatını şöy· 
le anlatıyor: 

"Arabistan yarım adasında 
fırıldaklar çeviren ve Lavrens 
arannııyacak derecede muvaf
fakiyetler gösteren Mister 
Mak-Vod'u; Berut'ta vapur 
bekliyen yolcular arasında 

dolaşırken gördüm. 

Hatırladadır ki bu adam, 
Şeyh Said Kürd isyanı ile 
Ağrıdağı Hasan paşa isyanı 
ve Süleyman°iye' de Şeyh Mah
mud ile Smiko isyanlarının 

alevlenmesinde büyük rol oy
namıştı. 

Arap isyanları günlerinde 

bu zat, Lavrens ve şimdi Am· 
man 'da Bedeviler üzerinde 
kuvvetli nüfuzu olan Jonklüple 
birlikte çalışmıştır. 

Türkçe, Arapça ve İngilizce
yi fevkalade güzel tekellüm 
eden ibu zatla, etraftakilerin 
anlamaması için Türkçe ko
nuşmayı tercih ettim. 

ilk sualim, seyahatinin se
bebini sormak oldu. Mister 
Mak-Vod: 

lrak'taki işimi üç sene evvel 
bıraktım,~ dedi. Bu defa, neş-
redeceğim hatıratımda bir ' 
noktayı tetkik etmek üzere 
hususi şekilde seyahat edi-

yorum. Şimdi memleketime 
dönüyorum. Siz de görüyor
sunuz ki, Arabistan'da artık 
yeni isyanlar yok . 

- Lavrensin ölümü mu· 
hakkak mı? • 

- Neden muhakkak ol· 
masın? Ben, cenazesinde ha
zır bulundum. İngiltere, Ara[.' 
yarımadasında iş görmek için 
pek çok Lavresnler bulabilir. 

- Mister Klüb ile görüş
tünüz mü? 

Gülerek: 
- Bu suali niçin sorQuğu· 

nuzu biliyorum. Fakat bir 
lngiliz, ingilterc aleyhine isyan 
çıkartamaz. Onun için Filistin 
hadiselerinde başka eller ara

yınız. 

- Bir ecnebi parmağı bu
lunduğunu zannediyor musu
nuz?. 

Müstehziyane bir tavırla: 
- Beni yakaladığınız gibi, 

memleketinizden geçen her 
ecnebiyi yakalarsamz, o eli de 
bulabilirsiniz? 

- Acaba bu el hangi mil· 
letindir? 

- Şüphesiz ki İngiliz veya 

Fransız değildir. Üst tarafını 
bilmiyorum. 

- Türk'lerin aleyhine ola· 
rak çıkarılan Kürd isyanları 
hakkında birşey söyliyebilir
misiniz? Zahu: 

- Altın köprü ve Musulda 
reisliğiniz altında içtimalar 
yapıldığı yazılıyor, bu doğru· 
mudur? 

- Ben o zaman vazife ha· 
şında bir memur idim. Birçok 
Kürd, Asuri ve Güldani 
reisleri le görüştüm. Fakat bu 

o·yarıbek·r lek 
trike kavuştu 
---------~--•~•· • ~o-ıııı~-----

F abrika çalışmağa başladı. Bir 
de kız san'at mektebi açılacak 

Diyarıbekir, (Hususi) - Şeh

rimizde elektrik tesisatının 

muvafakat kabul muamelesini 
yapmak üzere belediye tara· 
fındad davet edilerek birkaç 
gün önce şehrimize gelen 

mühendis mektebi profesör

lerinden Burhaneddin ile Na

fıa Vekaleti elektrik mühendisi 

Hüseyin, işlerini bitirerek ra

porlarını vermiş ve Ankara'ya 
hareket etmişlerdir. 

Tesisatı bütün teferruatına 

kadar incelemek ve iki . tür
bünü kırk sekiz saat fasılasız 
çalıştırmak suretile yapılan tet· 
kik neticesinde, tesisatı tama
ınile fenni yapıldığı, yalnız te· 

f ernıata ait bazı ufak tefek 
uoksanlar bulundnğu anlaşıl· 

nıış ve bu suretle rapor ve· 
rilmiştir. 

Heyetin teferruat üzerinde 
gösterdiği noksanların ikmali· 
ne başlıyacaktır. 

Heyet, kabul muamelesini 
bitirdikten sonra, şehre cere
veri imiştir. 

Belediye elektrik bürosu fa· 

aliyete geçerek, abonman 
kaydı başladı. 

iki gecedenberidir ki Diya

rıbekir senelerdenberi müta· 
hassir olduğu elektriğe kavuş· 
tu. 

Diyarıbekir - Geçenlerde 

şehrimize geleceğini yazmış 

olduğumuz lstanbul Beyoğlu 
akşam kız san'at okulu Direk
törü bayan Ayşe şehrimize 
gelmiştir. 

Ders senesi başında açıla· 
cak olan şehrimiz akşam kız 
san'at okulu bınasını teftişe 
başlamıştır. 

Bu hususta kültür direktör
liiğile de temas ederek mek
tebin kuruluşuna aid işlerin 

hnzırlanması için uğraşmak

tadır. 

Bu kız sarı' at okulu için 

Uıfa kapıdaki eski san'at 
okulu binası tensip edilmiş 
ve tamirntı için de idaıei hu
susiye tarafından münakasaya 
çıkar1lmıştır. 

Bu okul birinci teşrinin 

birinci günü açıl acaktır. 

daha ziyade sükuneti temin 
içindi. Hatıratımda neşrede
ceğim. 

- Kürt davasının nihayet 

bulduğunu ve bu milletin Irak 
Türkiye ve lran arasındaki 

hali hazır vaziyetine razı ol· 
duğunu zannediyor musunuz? 

- Şimdilik zannediyorum. 
- Ya istikbalde? 
Biİmem der gibi yüzünü 

buruşturdu ve bu suali cevap
sız bıraktı. 

Mister Mak vod, Arap bir 

liğinin bütün Arap milletleri 
için büyiik faydası olacağın

dan da uzun uzadıya bahsetti. 
Sonra, sandalcının daveti üze
rine acele acele elimi sıktı: 

- Şimdilik Allaha ısmar· 
ladık. Bu yıl sonunda neşre
deceğim hatırafımd~n size bir 
tane yollarım. Her şeyi daha 

2 - Köy mektebinin üçii~ 
cü (ve beşinci) sınıflarıı11 bı· 
tirenler Konya gedikli erbıı' 

l 
mektebinin ihzari (ve ortıı 
sınıflarına kabul edilmektedir· 

3 - ihzari sınıflarına 1~ 
15 orta birinci sınıfına 15, 1' 

k' yaşında bulunanlar alınn1ll 

tadır. 
4 - Kaydü kabul müdde~ 

1 Ağustos 936 dan Eyi 
sonuna kadar iki ay devııtıl 
edecektir. .,. 

5 - Şeraiti haiz olan 
1
• 

teklilerin lzmir askerlik şubf 
sine müracaatları ilan olu~ 

1d1 

Eiyerek yanımdan aytl ~ 
ve sandala atlıyarak, kalk11111 

üzere bulunan vapura do~ 
ıyı öğrenirsiniz. gitti. 

f müsa edeleri-... 
• ilk n t· celeri 

Akb la 
çok iy0 

ta çekiTenresimJerd~f 
neticeler elde ediJdı 

d "h 11119' 
Sovyetler birliği ilim aka· fotoğr~l~r ka ar sarı 0 efer' 

demisinin küsuf tetkikatı ko· <lığı gıbı bu derecede t dif· 
misyonu başkanı ve Pulkovo rüatı da kaydeylmemekte sı 
heyet ilmi rasathanesi direk- ikinci muvaffakiyet nokldS 
törü profesör B. P. Yerasi· da, bu son küsuf esnasıSO' 
moviç, Tass ajansına küsuf eklili şemsin · Couronne f· 
müşahelerinin ilk mühim neti- lairein - mükemmel foto~~ııf· 
celeri hakkında aşağıdaki be· larının alına bilmiş olması ;e' 
yanatta bulunmuştur: Bu klişcleL, Sovyet hey;t ,. 

"Geçen 19 Haziran küsufu rinin malik bulnndukları of 
esnasında Sovyet astronomi yet mamulatı hususi kro~.0 ~I 
heyetleri eklili ş~msi·couronne raflar vasıtasile, külli ).;uS 

t9' 
solaire-in ve kromosfer'in 150 hattının beş muhtelif rrııfl ti' 
den fazla fotoğrafını almış- kasından alınmıştır. Bu su~~de 
lardır. Sovyet heyetşinaslarının eh ,. 

Cenubi Ural' da Akbulak- K f}.;9~ 
ay gölgesinin şimali a . !"' 

ta tarassudatını yapmış olan h I' 
Pulkovo Rrsathanesi astrono- ya' dan Pasifik denizi sa ~le.~ 
mi heyeti tarafından alınan 
kormosfer'in tayfı muzine-spek
tr'ine • ait fotoğraflar bilhassa 
mühim bir kıymeti haiz bu· 
lunmaktadırlar. Bu fotoğraf· 
lar, fevkalfıde bir sarahatla 
ne netlikle kromosfer'in mik· 
rostrüktürün göstermekte;yani 
atmosferin yukarı tabakaları
nın esaslı unsurları hakkında 

sarih bir fikir vermektedir.Bu 

rine kadar Sovyet topra 9ı 
üzerinden geçtiği · iki 

58
, 

zarfında eklili şemste h9
;1 

olan büt.ün tahavvülatı ink
1

0
jt 

sız takip edebilecek müte30.A~ 
. cıw 

klişeler mevcuttur. Aynı ~ 
plaklar üzerine ayni dere09 
zıya ile alınan ve ayni taı1b~ 
develope edilen bütün si~ 
ayni tip klişeler, eklili şe~ i~ 
dahili hareketinin tetkiki 

1~)t 
klişeler ezcümle şunu ispat et- inceden inceye birbirle 

mektedir ki, kromosfer, şim· . karşılaştırılacaktır. rB~ 
diye kadar sanıldığını gibi, Küsuf ile alakadar olD fi'~ 
yeknesak bir tabiatta değildir. atmosferde Hertz dalgaları b~ 

Bilakis şurası artık tesbit inşiaı hakkında tetkikler~e bif 
olunmu~tur ki, kromosfer; lunan üç Sovyet heyeti ıle1 .. ~ muhtelif alev fışkırışlarına a." 
miişabih tamamen müstakil Amerikan heyeti de bu ·ce 
müteaddit unsurlardan terek· da çok muvaffakıy~tli neti b 
küp etmektedir. lere varmışlardır. Alınan ).;tı1~ 

Eski gayri muntazam .. foto· neticeler, stratosferin ele )ofl' 
hraflarda bu alev fışkınşları nakleden ve Hertz dalga.lıfl' 
birbirlerine karışarak de\aınlı nın dünya sathında . yn'/

1 
ftl' 

ve muttarit bir tabaka hissini sına sebep olan " !oı:/ıos Jel 
veriyordu. HalbuH Sovyet (Devamı 4 ÜTlcÜ sahı e 

astrnomi heyetleri tarafından D kt 
bu kerrc alınan muvaffakıyet· o or 
li fotograflar; güneş atmos- Alı• Aga,.. b 
ferinin tabiatı ile alakadar 
hiitlin mı-s'eleleri tam surette Çocuk Hastalıklar• 
halleder derecede aydınlat- mütehassısı 

6
R 

ınıştır. Yabancı ·astronomi ikinci Beyler Sokağı No· 
heyetlerinin aldığı fotoğraflar, I Telefon 3452 
Sovyet heyetlerinin aldıkları =---iiiiiiiiiiıiilllli•-..... 
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aJKAYE Nonoş'un bir kabusu daka.. W F H Van V A D-- · · · co apur cen-
Nonoş, bugün meşhur bir 

Şairin bir eserini okurken 
"Ölüler, dirilerden ·daha bet
bahtırlarl,, mealind; bir man
~urne görmüş, nedense bunun 
llzerinde düşünmüş kalmıştı! 
Acaba, ayakları dibinde aşk 
~e vefa dilenerek beynini bir 
l Urşunla dağıtan ilk sevda
ısını mı düşünüyordu; bunu 

artık .. Bir avuç toprak herşeyi Der Zee tası 
• • l BAŞDURAK 

örter . 
Diyorlardı. Nonoş bütün ku· & Co ROY AL NEERLANDAIS 

e KUMPANYASI 
vetile haykırmak, henüz sağ DEUTSCH LEV ANTE LINIE 11 UL YSSES " vapuru 17 
olduğunu bu insanlar anlat- 11ACHAIA,, vapuru 2 ağus-
mak istedı·, fakat en hafı'f bı'r ağustostan 22 ağustosa kadar tosla bekleniyor, ANVERS 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesj 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

ses bile çıkaramadı! . ve HAMBURG'tan yük boşal- limanımızda olup ANVERS, 
Ve her şeyi bile, bile, h 'r tacaktır. ROTTERDAM, AMSTERDAM il 

şeyi göre göre kefenlend ' " ARKADIA ,, vapuru 10 ve HAMBURG limanları için • 

çeşitleri sat ar. 

• -- 11!!!!1111 aı ~•llJ!ltı:ııt-ı11....,,... g • ,&"'. .. 

~endisi de bilmiyor, fakat 
arhalde gizli bir teessürle 
düşünüyordu. 

Nihayet.. Bu düşüncenin 
altında uyudu! 

N Gecenin kimbilir kaçında 
. onoş gözlerini açtı, korku 
•le: 

tabuta konduğunu aı . ağustosta bekleniyor, 15 ağus- yük alacaktır . . 

Oldukça kalabalık bir oem... .. tosa kadar ANVERS, ROT- ''GANYMEDES,, vapuru 22 
ile mezaristana getirildiğini, TERDAM, HAMBURG ve ağustosta beklenmekte olup 
nihayet derin bir yere indiri- BREMEN için yük alacaktır. yükünü tahliyeden sonra 

--SW* ---lerek üzerine kürek, kürek AMERiKAN EXPORT LINES BURGAS, VARNA ve KÔS-
topraklar atıldığını ve bulun- 11 EXMISTER ,, vapuru 2 TENCE limanları için yük 
duğu yerin gittikçe daha ka- ağustosta bekleniyor, NEV- alacaktır . 
ranlık, daha boğucu olduğunu YORK için yük alacaktır. 11 

ORESTES ,, vapuru 31 
heP ses çıakarmnğa ve küçük DEN NÖRSKE MIDDEL- ağustosta gelip 4 eylülde 

- Naci! Naci! Dedi. bir hareket yapmağa muvaf- HASLINJE (D/S AIS SPAN- ANVERS , ROTTERDAM , 
s· Kocası... - Doğru... Size fak olamadan hissetti. KELİNJEN) OSLO AMSTERDAM ve HAMBURG 
leıze·v~o.no~un bug~nlcrde ev- 1 .Bira~ s~.nrAa husule .gel~n "BOSPHORUS" vapuru 22 limanları için yük alacaktır. 
t ndıgını soylemeğ• unutmuş-

1 

~=~ı~ hır suku.t,. ~emaatın gı.t- ağustosta bekleniyor, İSKEN- SVENSKA ORIENT LINIEN 

bllrnl - Nonoşun kocası Naci, tıgını ve kendısının bu derın " VIKINGLAND " motörü 
aş k d - k d 1 f k d · DERiYE, ROUEN, DiEPPE ına a ar oıtünmüş, derin i çu ur a yapaya nız a at irı 17 ağustosta gelip yükünü 

~e rahat bir uykuva dalmıştı; 1 diri ölüme mahkum bırakıldı- ve NORVEÇ limanları için tahliyeden sonra ROTTER-
8.0~oşun sesini duymadı bile .. ı ğını da kendisine anlattı. yük alacaktır. DAM, HAMBURG, COPEN-
ıtan titreyerek bekleyen No- . Şimdi, nasılsa kendisine s. A. ROYAL HONGROISE HAGE DANTZIG G y 

floş takrar daha kuvvetli ola- bıraz hareket kudreti geldi ve ' ' D NIA, 
t k DE NAVIGATION DANU- GOTEBURG, OSLO ve IS-
a seslendi: tcpinmeğe başladı. Fakat ne- BIENNE MARITlM 

? KANDINAVYA limanlarına 
- Naci.. uyansanya Allah çare .. Sıkı, sıkı sardıklan ke-

aşkına?. Dedi. fen, daracık tabut, sonra... BUDAPEST hareket edecektir. 
Naci, uykusunu kaybetmek- Üstünde kimbilir nekadar top- "DUNA " vapuru 7 ağus- "NORDLAND" motörü 28 

ten k k l h aak ld ğ h ld b d tosta bekleniyor, BELGRAD a~ustosta beklenmekte olup 
or an ara ma sus bir re- 0 u u a e u epre~- NOVESSAT, KOMARNO, ,. 

havetle .. mekten hiç bir fayda hasıl . yükünü tahliyeden sonra 

- Ne istiyorsun !. Diye 
sordu. 

.
1 
Nonoş'un her geçen saniye 

~ e korkusu arttı, vücudunu so
~k bir ter kapladı, saçları 
bırn·dik oldu, korkusundan 
I aşını yasdıkların arasına sak
adı .. Naci'nin sesini bile duy-
ll'ıadı t't . . . d '- ve ı nye tıtrıye uyu u; 
"aldı ı 

Gözleri kapandığı anda ilk 
sbevdalısını, o zavallı genci, 
e . 

olmadı. BUDAPEST, BRATISLAVA, ROTTERDAM, HAMBURG, 

Bu boğucu vaziyet içinde, VlY ANA ve LINZ için yük COPENHAGE, DANTZIG, 
aklına - Madamki dünyadan kabul edecektir. GDYNIA, GOTEBURG, OS-

ziyade ahirete yakındır ! - JOHNSON WERREN LO ve ISKANDINA VY A li-
Ayakları dibinde intihar etmis Lf NES Ltd. manları için yük alacaktır. 
olan genç, o betbaht Nuri SERViCE MARITIM 
geldi; belki o, burada, ahre- "JESMOORE,, vapuru 15 ROUMAlN 
tin kapısı demek olan mezar- ağustosta bekleniyor, AN-
da kendisine yardım edebilir- VERS, LIVERPUL'dan yük 
di. Son bir gayret sarfede- öoşaltacak ve VARNA, KÔS-

rek haykırdı: TENCE, GALATZ ve BRA-
- Nuri.. Nuriciğim .. Gel.. 

Geceli.. 
İLA için yük alacaktır. 

" SUÇEV A ,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 

PIRE, MALTA, MARSIL YA 
BRAILA ve BARSELONE 
hareket edecektir. 

1 Ynı parçalanmış bir halde 
ıtarşıs d'k'I · d h Ve birden başının üstünden , ına ı ı mış gör ü e-
nu2 kanları akıyor, bcy~inin o bunaltıcı yükün kalktığını 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
Daha fazla tafsilat almak 

için İkinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRA TELLi SPERCO acenta-

Parç I ve kalın bir sesin: a arı meydanda idi. Bu 
&enç, Nonoş'a: - Nonoş .. Nonoş, ne olu-

b - Sen beni hiç sevmedin, . yorsun?. Dediğini duydu. 

BUGAREST 
" DUROSTOR ,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyor, KÔS-

TENCE, SULINA, GALATZ 

sına müracaat edilmesi rica 
olunur. Navlonlardaki ve ha-

IZMIR 
Pam k atı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapın<ırdadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup mallat ı Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telef o. 
Telgraf 

, .... :n:~ 

lzmir 
Türk A. 

22 l e3067 

ens catı 
·rket·nin 

.Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordo:'lda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. eni mahvettin. Hiçolmazsa Gözlerini de açtığı vakit, 

~~~anında yatan adam gibi hala başı yastık da olan Na-
nı kocalığa olsun kabul ci'yi, kocasını gördü. Derin 

etrnedinl Dedi. bir nefes almağa ça'ışırken, 

ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU-
DAPEST, BRATISLAVA, Vl
y ANA ve LINZ için yük 

reket tarihlerindeki değişiklik- 'Mimar Kemalettin caddesinde F AH Rı 
lerden acente mesuliyet kabul • 
etmez. KANDEMiR Oğlu 

Telefon: 2004/2005/2663 .._ ____ ll&'fiml!ls:t:;ml'S'!m:l_llal ___ l!ml ___ _ N b' dd Naci hiddetle: onoş, ır mü et evvel 
akYakları altında heynı·n·ı bı'r - Hala .. İlk sevdanı unu- kabul edecektir. 

keUtşu·n.la dağıtan bu gencin, tamadın .. Diye homurdandı! 
d ı:r d" F.k "Vapurların isimleri, gelme 

.. n ısınden intika.n almak ve ı ı ret 
•çın h 1 d • tarihleri ve navlun tarifeleri 

1 

di~ . . ort a ığı ve yanına gel-
&ını sandı. inliyerek: A 11• Rıza hakkında bir taahhüde giri-

D - Merhamet - merhameti şilmez ... 
edi. Birinci Kordon, telefoon 

ii F'~kat bu sözler, hayalet Mücellithanesi N0. 2007 - 2008 

b:erı?de hiçbir tesir yapmadı, Olivier ve şü-
Ynı parçalanmış genç: Sür'at, zarafet 

rı - Şimdi artık .. Dedi. Ba- Ve ehveniyet rekisı Limited 
a haram klldığın dünyanın YENi KAVAFLAR Çarşısı t 
~n: 1da haym kalmadı ... Sen- Numara : 34 Vapur aCeD ası 

o eceksin artık.. • Pasport yolcu salonu kar-
a k Yatak odasının kapısının - - - / k şısında Lekol Riz binasında 

t asına kadar açılan iki ka- Satılık ve kira l no. 168 Tel. 2443 
l'ladı N b .. b '' .. d h Ucuz evler Not: Vurut tarihleri ve va-i . • onoş us utun e şet 

l.Çınde bıraktı; dışarıda birçok purların isimleri üzerine deği-
rıs Park ve hastahane arasında şikliklerdcn mesuliyet kabul 

,, anlar vardı. Nihayet tabut D d edı'lmez. ye t amlacık cadde-sin e 34 ve 
il eneşir ... Bütün soğukluğu 70/1 numaralı evler gayet THE ELLERMAN LINES L TD. 
e gözüne çarptı. " OPORTO ,, ' vapuru 15 ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. 

lak Nonoş bazı fısıldılara ku- Taliplerin öğleden sonra Ko- ağustos 1936 LONDRA ve 
Verdi; bunlar: nak yanında Hacı Sadul'nh ANVERS'ten gelip yük boşal-

q - Vah vah.. Çok gençti otelinde Bay Şevkct'e r tacvktır. 
Vtllı Nonoşçuk.. "FLAMINIAN., vapuru ağus-

racaatları. 
- Hem de güzeldi, amma.. tos sonunda LIVERPOOL ve 
- Ç k l d K Kiralık eV SWENSEA'dan gelip yük bo- ~-:- · ·rN 

' J 
J 

•N~A-, 
~ o ta ıain i i . aç ı ~ l!ien · şa tacaktır. .N 1 • 

Old Cııı mahvolmasına sebep Göztepede tramvay caddesine DEUTSCHE LEVANTE-LINIE ·~. ....,. ~ , il/ n n "'U , 
u, biliyor musun? yak~n ve elektrik tesisatı~ı "SAMOS,, vapuru 23 ağus- / U"\. U.JJ U .$. 

be-. ~ a o ayakları altında havı beş odalı kullanışlı bır tos 1936 bekleniyor. HAM- • ~ / 

1o11 ıu u~· 
.Ynını dağıtan genç.. ev kiralıktır. Tutmak istiyen- BURG BREMEN ve AN- j ,:\ / t - --, 

lırı~ Ne _ise .. Allah tal:sira- ler gazetemiz idare memuru VERS'ten gelip yiik boşalta- l j J ~arC1Q1l DA"''_, 4 .._, 
1 

affetsın, Nonoş ta öldü Hüsaıneddine miiracaatları. caktır. / · · '" --. ----

~ürı• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekler 
· rahatsız ve tansıyonları yüksek: olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 
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. - Ciirid Hcidiseleri 
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Ş k . I . d I ki unbul aganın aşınage en erı 
ar iŞ erın e an aşma yapaca ar delilhrahimesöylemeklizımdı 
Bu husustaki anlaşmayı, Sir Rober Vansitar ile Bu şayiayı bilmiyen bir kişi 

vardı: Bu da deli lbrahim'di. 

. Von Ribentrop Berfin' de hazırlamışlardır. Mısır' da vebanın müthiş tah
ribatı, lstanbulda yangınlar 

karşısında bir geminin, birkaç 
yüz hacının korsanlar eline 
diişmesinin verdiği bu heyecanı 
garip bulmamak mümkün de

Londra 13 (Radgo) - Şark işlerinde bir beraberlik 
husule getirmek üzere yakında, Almanya, lngiltere Fran
sa ve /ta/ya arasında bir anlaşma vücude getirileceği 
ve bu anlaşmanın, Sir Rober Vansitar ile Von Ribentrop 
arasında Berlin'de hazırlandığı altikadar maha/ilde sög-

lenmekledir. 

Agni mahafil; Von Ribentrop'un Londra'da bu anlaş
mayı imzalamak için gideceğini ve imzadan sonra tek
rar Berlin'e avdet edeceğini iddia ediyorlar. 

-----------·~ ..... ________ .:....._ __ _ . ğildir. Deli 1brahim, 300-500 

Tayyare 'piyangosunun ~Bir siyahi, bir Amerika-1 ~:~·::0~e1:::ıef:~;;;;;i~c~,~~:~ 
dördüncü keşidesi h'yı öldürdü da~a~::i~: ;.~.i:~~\j, husu-

.... siyeti vardı: 

dün sona erdi Bu yüzden çarpışmalar oldu, Sabık kızlarağası Sümbül 
ağa, "Kısrakları ve avratları" 

35 bin liralık· ikramiye Keçe
cilerde bir Yahudi kızına çıktı 

lstanbul, 13 ( Hususi ) - l20li 12:>85 14399 1159.J ı.rn.~7 
15365 18210 1')418 20781 21873 Ta}') are piyangosunun 4 üncü 
22122 22251 22815 26116 2713: 

beyazlar da bir zenci öldürdü ile bu gemi de bulunuyordu. 
İbrahim bu haberi duyarsa, 

Ncvyork 13 (Radyo) - Fa den çıkan arbedeler neticesin-
• kimbilir kaç kişinin başının 

lomda bir zenci tarafından bir de bir zenci öldürülmüş ve 
3 b 1 t H .. k. b. edenlerinden ayrılmasını emir 

Amerika'lı öldürüldüğünden eyaz yara anmış ır. u u-
met, Milis taburlarını gönde- ve irade edecekti! Bu meş'um 

büyük arbedeler çıkmıştır. 
rcrck asayişi iadeye karar zarın, hangi betbahtların kel-

Janksovil kasabasında bu yüz- vermiştir. Ieri üzerinde patlıyacağı bi· kcşidcsi de dünbitirilmiştir. 
28284 

Kazanan numaraları veriyo- 100 ı · k l J ' M k 
170 ır~:; az~7~n ~~~2 2709 aponya nın 05 ova se linse .. gene ehemmiyeti yok

tu. Saray erkanı ile zamanın 
vezirleri sade kendi kellele
rine zarar gelmemek şartile 
cihanın kellelerinin uçurulma
sına ses çıkarmazlardı. 

13638 
Onbeş bin lira 

13905 
:~fü :m~ 2rnr !~fü !~~:~ farethanesi hademelerin 

12 Bin lira 
15502 24966 

26751 • 27311 28124 29293 den ikisi kayboldu 
Kımler kazandı 

\ ıııııarnlar Lincr lira kazandılar. Dünkü nüshamızda, 35 bin 
lira kazananlar: liralık ikramiyenin Karşıya-

107: 1610 1965 2210 ka'da bir bayanın biletine 
3229 
70115 

12669 
15363 

3979 
8651 

13691 
15687 

4559 5179 isabet ettiğini yazmıştık. Bunu 
8863 11669 bize Tayyare cemiyeti piyango 

13793 14568 müdürlüğü vermişti. Sonradan, 
15938 16270 bunun yanlış olduğu anlaşıl-

16911 
18:>62 

21129 
227:>9 

17163 
1977i 

28989 
23000 

ı 7349 17178 mış, fakat gazetemiz çıkmış 
l 9869 20707 bulunduğundan düzeltileme-
2 I 756 219l 9 miştir. Bu ikramiyeyi Keçeci-
2~530 25161 1 

25623 26195 26363 26561 ler'de sterya isminde bir 

27660 27691 
Yahudi kızı kazanmıştır. 26301 26915 

2823:" 12 bin lirayı Solari mağaza-

lira kazananlar: smda Etem, ' üçbin lirayı da 
J 102 1127 1619 2119 Tuzla' da lbrahim kazanmış· 
48 ~2 ~960 6278 10H3 lardır. 

--~------H~----------

Raris 13 ( Radyo ) - Dün 
ovan) kasabasında bir ~an
k fabrikası ateş almış ve 
baha kadar devam eden 

yangın neticesinde birçok bi· 
naların yandığı ve milyonlarca 
zarar husule geldiği anlaşıl
mıştır. · 

~-------~·~----~-

areşal Fevzi ispanya' da çar-
Çakmak pışmalar 

Ve Kumandanlar 
Döndüler 

lstanbul 13 ( Hususi ) -
reşal Fevzi Çakmakla di· 

r komutanlar heyeteti T rak
a yapılmakta olan manev
rın bitmiş olması hasebile 
aya döndüler. 

Cezayire 
ahkikat icin bir 

' heyet gidecek 
aris, 13 (Radyo) - Müs
lekat komisyonu, dün gece 
lanmış ve Cezayir valii 
umisi tarafmdau verilen 

ru tetkik -eylemiştir. Ko
yon; eylül nihayetinde ora
bir heyet göndererek tah
t yaptırwağa karar ver-

tir. 

lngiltere 
biye nazırı .... ve. 

nedik'te 
edik, 13 (Radyo) - İn-

te harbiye nazırı (Dük 
r), buraya vasıl olmuştur. 

( Başlara/ı 1 inci sahi/ ede) 
riyetinde bulunduğu söyleni
yor. 

Bayonne, 12 (A.A) - Ar· 
jantin büyük elçisinin Saint 
Jean De Luza varmış oldu
ğuna dair Madıid'den gelen 
bir telgrafa rağmen saat 1 O da 
bu şehirde M. Garcia Man
silla' dan hiçbir haber yoktu. 

Madrid 13 (Radyo)- Fran
sa'nın ispanya hudutlarına as· 
ker sevketmesi münasebetile 

ispanya siyasal mahafilinde bir 

panik husule getirmiştir. 
ispanya hadiselerinin büyü

mesi ihtimalinden neş' et eden 
bu hareket, Romada da derin 
akisler uyandırmıştır . 

Bayon, 13 (Radyo) - (Be-
lona) adındaki Alman vapuru, 
birçok muhacirleri hamil ol
duğu halde buraya gelmiştir. 
Muhacirler, lspanya'nın muh
telif kasabalarından kaçan 
kimselerdir. Bunların iskanları 
için uğraşılmaktadır. 

Paris 13 (Radyo) - lspan· 
ya veliahdı pzinoda akraba· 

-----------
Bunlardan biri, Sovyet Dış bakanlığına 

bir evrak götürürken tevkif edilmiş 
Tokyo 12 ( A.A ) - Yarı dış işleri komiserliğine bir ev

rak götürmete iken Sovyet 
makamları tarafından tevkif 
edilmiştir. 

resmi Domoi Ajansının san

dığına göre, Japonyanın Mos
. kova büyük elçiliği hademe

lerinden iki kişi kaybolmuş

tur. Bunlardan bir danesi Do. 

Japonyanın Moskova mas
lahatgüzarı 9 Ağustos tari
hinde bu hususta Sovyet hü· 

moin söylediğine göre, Japon- kümeli nezdinde protestoda 
ya büyük elçiliğinden Sovyet bulunmuştur. 

--------~·~---------1 lk çarpışma, Afyon ile Sandıklı 
arasında vukua geldi 

lstanbul 13 (Hususi)- Afyonkarahisar'la Sandıklı arasında 
Leyleklerle Kartallar arasında bir muharebe başlamıştır. Halk 
bu muharebeyi seyretmektedir. Her iki taraf arasında epice 
telefat vardır . . 

---------~···~·-4-----~----
Güzelyalı~ da 
Bir otobüs kazası 

oldu 
Dün Güzelyalı'da Sokoni 

benzin deposu önünde vazi· 
feye gitmek için otobüs bekli-
yen inhisarlar idaresi kantar 

memuru Muharrem, Güzelyalı'ya 
doğru giden 465 numaralı oto
büsün önünden karşı tarafa 
geçmek istemiş,. bu sırada 

arabaya çarpmış, düşmüş, ağır 
surette yaralanmıştır. Hem 
Muharrem, hem şoför Şevket 
hatalı görülmektedir. Maama-
fik ilk defa böyle bir vaziyette 
otobüsün önünden geçmek 

istemesi dolayısile yaralının 
hatası daha büyüktür. 

larile beraber otururken bir 
takım komünistlerin taarruzu
na maruz kalmıştır. Bu hadi
se dolayısile ispanyanın eski 
başvekili olup mezunen bura· 
da bulunan Kont ( Mora ) 
ispanya hükumeti nezdinde 
protestoda bulunmuştur. 

Madrid 13 (Radyo) - Dün 

sabah, saat 6 da Ba~slon is
yanında medhaldar oldukları 
anlaşılan iki general kurşuna 
dizilmiştir. Bu hadise, asiler 
mahafilinde büyük bir infial 

husule getirmiıtir • 

Fransa - Polonya 
ittifakı 

( Baçtara/ı 1 inci sahi/ ede) 
Varşova, 13 ( Radyo ) -

Fransız ordusu crkanıharbiye 
reisi general Gamelen dün 
Bilsuskinin mezarına giderek 
çelenk koymuştur. 

Amerika 
Avrupa işlerine 
karışmıyacak 

Vaşington, 12 (A.A) - M. 
Ruzvelt amiral Stanley'in işti
rakile yapılan bir toplantıda 
Avrupa' da bir Amerikan filo-

. sunun tesisine karar verildiği 
hakkındaki haberi yalanlamış· 
tır. Dış işleri bakanlığı ispanya 
vaziyetine herhangi bir mev
simsiz mmüdahalen kaçmak 
kararında bulunduğunu teyid 
etmiştir. 

Ankara' da 
iki radyo istasyonu 

yapılacak 
Ankara, 13 (Hususi) - An

kara' da biri uzun, diğeri kısa 
dalgalı iki büyük radyo istas
yonu kuracak olan Hollanda'lı 
mütehassıs lstanbul'a gelıp,İftir. 

Karşılarında mutlak hakimi
yete sahip olan akıllı bir adam 
değildi; gözünde insan haya
tının zerrece bir kıymet! yok
tu; bir defa birşeye kızdı mı, 
saray içinde ve dışında olan
lar arasında kıran geçirirdi. 
işte 1644 senesi sonlarında 

ve 1645 iptidalarında lstan· 
bul' da ve sarayda hüküm sü
ren endieş bu idi. 

-2-
Silahtar Yusuf paşa 

Fakat bu hal böyle devam 
edemezdi, Deli sultanın bir 
gün bu haberi hiç umulmadık 
bir gecede duyması mümkün 
idi. Yahud lbrahim'in Sümbül 
ağasını istemesi, hareminin 
emir ve ' idaresini yeniden bu 
üç padişaha hüsnü hizmete 
muvaffak olmuş tecrübeli 
a Jama vermesi çok akla ya
kındı. 

O zaman ne diyeckler, ne 
yapacaklardı ? 

Sünbül ağanın 300 hacı ile 
birlikte Malta korsanları tara
fından vahşiyane surette kat
ledildiği tabii Hünkar' a söy
lenecekti. Hünkar işte asıl bu 
dakikada en fazla kızacak zin
cir kaçkını bir deli olup çıka
caktı . 

Nihayet bu kanlı ve kara 
haberi deli ibrahime bildirmek 
vazifesini Cinci Hoca ile silah
tar ve kaptanı derya Yusuf 
paşaya verdiler. 

Cinci hoca Zağfranbolulu Hü 
seyi efendinin tarihteki şöhre
tidir. Bu adam medreselerde 
müderris çıkacak kadar zama· 
nın ulum ve fünununda vukuf 
elde edememiş bir türedidir. 

ilmi! irfan, fazilet yolunda 
azami kabiliyetsizlik gösteren 
bu adam, zamanın temayülle· 
rini anlamakta, hurafata, batıl 
Zln ve itikadlara olan rağbet
l en istifade yolunu bulmakta 
çok büyük bir kabiliyet gös
termiştir. 

Şarlatanlığı sayesinde Deli 
lbrahim,in ıyice gözüne gir
miş ve hocası, efsuncu başı 

olm tu. Deli lbrahim.' e bu 

adam kadar yakınlaşmış, nafiz 
olmuş bir saray aclaını yoktu . 

Silahtar Yusuf paşaya ge
lince: Bu adam da :zamann 
göre yetişmiş Fakat Cinci 
Hüseyin hocaya nisbetle daha 
yüksek, daha kabiliyetli ve 
vezir idi. 

Ru vezirin asıl ismi Jozef 
Maskoviçtir, kendisi Dalmaç
ya ve Zara ve Scbenik ara
sındaki arazinin timarına sa
hip olan Ali ağanın külesi 
olarak doğmuştur. Gençliğin· 
de, hayatını kazanmak için 
Nadin beği Sinan paşanın 
ahırlarinda hizmet mecburi
yetinde kalmıştır. Birgün so
ğuk ve karlı bir havada çıplak 
ayaklarının donacak hale geldi· 
ği bir kadın kendisine bir 

( Arkası var ) 

lvon Delboş 
lngiliz elçisile 

görüştü 
Paris, 13 (Radyo) - Hari· 

ciye nazırı M. lvon D..!lboş, 
bugün lngilterc'nin bura sefi
rini kabul etmiş ve uzun 
müddet konuşır,uştur. 

Parayı toprağa göm .. 
menin sonu budur 

Cumaovasının Gün er 
köyünde Araplı seyid Ali 
oğlu Ahmet Ali biriktirdiği 
257 altın lirayı topraktan oda 
sında bir çit arkasına göm· 
müş, fakat meçhul bir sahıs 
bu serveti tamamile aşırmış· 
tır. Ali komşularından şüphe 
ettiğini bildirmiştir. 

Belgrad 
Panayırını Kral 

Piyer açacak 
Belgrad 12 (A.A)- Beynel

milel sonbahar panayırı Eylü· 
lün birinden 13 üne kadar Ma· 
jeste Kral ikinci Piyer'in hi· 
mayesinde Lublijanada açıla· 
caktır. Bu panayırda sanayie 
aid mamulat teşhir edildikten 
başka aynca büyük bir odun 
ve kereste sergisi de vücude 
getirilecektir . 

Küsuf müşahedeleri
nin ilk neticesi 

/ Baştara/ ı 2 inci sahifede J 
tabakalannın, güneşin ültra· 
violet inşiaatile vücuda gel· 
mekte olduğunu göstermekte· 
dir. 

Bunlar, küsuf lmüşahedele
rinin ilk mühim neticeleridir. 

Bittabi toplanan materiellerin 
tetkiki ilerledikçe, dünya stra· 
tosferi ve güneşin fizik teşek· 

külü hakkında yeni yeni bil
gilerelde edilecektir. 

Yunanistan' da tek 
parti 

( Bıqtaraf ı 1 inci sahifede) 
dakata davet eylemiştir: 

Atina, 13 (Hususi) - Hü· 
kumet, bütün gazelclerin, ey· 
lülün birinden itibaren, bir 
6'rahmiden iki drahmiye çıka· 
nımasını ve pazar :günleri ta· 
til yapmasını lcararlqıırmıı "~ 
matbaalara tebJi t 

' 

c 


