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ispanya harbiye nazırı istifa ettti 1 Seyy~ . ._ ... g_eldi Yarın, boğazlarda yeni 
Asilerin kumandasında bu-' Seyyahlar Efes ve rejimin tatbiki başhyor 

Sard'a gidecekler - ·---- · lunan Alman ta'lyareler •I Ba- Bu sabah limanımıza gelen Bu hususta lazımgelen tedbirler alındı. 
Empress of Australia ismindeki Bugün, Numan Rifat'ın riyasetinde 

damozu bombardımanı,etti ~:~~: s~;;;~a~:~i~:i;şti~.ıtıyüz bir toplantı yapılacak 
Bu seyyahlar arasında, ge· 

8 d d b çenlerde Vimide İngiltere elçika, ispanya hükômetine yar ım a u- kralı tarafından açılan abide 

ı M d •d' •• d k nin resmi küşadında bulun· llDmağa kararvermİŞ Ve a rl egon erme mak üzere gelen Kanada'Jılar-
İ~... 20 b• t••f k 650b• b b h J b da vardır. Seyyahlar, körfez ~ere in U e lll OM a azır amış ~ idaresinin Güzel Jzmir vapu· 

Fransa - ispanya hu- dudu kapa-tıldı ;:ı;d::r:~; k~~~;ı~:!t~~~:r~ 
harabelerine gideceklerdir. 
Vapur, buradan Istanbul'a 
geçecektir. 

Celal Bayar 
Yarın geliyor Çeş

meye gidecek 
İstanbul 14 ( Hususi ) -

lktısad vekili Celal Bayar, 
dün İpir kotrası ile lzmire 
hareket etmiştir, Celal Bayar 
Marmara adasına ve Mü
refteye uğrayacak ve bura· 
da tetkiklerde bulunacaktır. 
Müreftede Petrol sündajı ame· 
liyesini gözden geçirecek ve 

Çanakkale boğazının görünüşü 
lstanbul 14 (Hususi)- Yeni z ımgelen bütün t edbirler 

Boğazlar rejimi yarından itiba- alınmış, sıhhi kontrolün 

ren tatbika başlanacaktır. Hii- sefaini ticariyenin boğazlardan 
kumetimiz, evvelce devletlere 
verdiği bir nota ile bunu bil- geçerken seferden geri kalma· 

dan yapılması temin edilmiştir. di rmiş ve Boğazlardan geçecek 
olan gemilerin, 15 Ağustos Bugün, Hariciye Vekaleti ka-

l 936 dan itibaren yeni muka- tibi umumisi Numan Rifatın 
velename hükümlerine riayet • riyasetinde şehrimizde bir top· 

etmesi lüzumunu hatırlatmıştır. lantı yapılacak ve bu hususta 

mühendislerden izahat alacak- ----•~ •• • •• ~---~ 

tır. Pragv 'da A Çetinkaya 
Yeni rejimin tatbiki için, la- bazı kararlar alınacaktır. 

lktısat vekilinin Cunı.artesi • 
c ve Pazar günü lzmirde bulun- Bir kamyon kaza- Ankara'ya diJndii 
•6etiitta11k'a iltica eden lspanyol çccokları, lıüki'.mel kuııelleri erkdnı harbiye reisi ması muhtemeldir. Oradan !sında 5 kişi öldiJ Ankara, 14 (Hususi) - Na-

lstanbul 14 (Hususi)- Al- kiz hududlarına iltica etmiş· tüfek 650 bin bomba vesair Çeşme plaı"larına giderek bir fıa vekili Ali Çetinkaya, Sam-
"' Par is 14 (Radyo) - Prağ· 'd A ka · b" · ·••an hükumeti, ispanyaya bir !erdir. mühimmat hazırlamıştır. müddet istirahat edecektir. sun an n ra trenıne mmıı 
l'lot R 14 (R d ) ltal M d "d 14 (R d ) 1 dan haber veriliyor: ve şehrimize müteveccihen ha· a vererek tevkif edilen Al- oma a yo - ya a rı , a yo - s- 8 J •k ( Mistek ) kasabasında bir 
h:"n tayyar;cilerinin serbest hükô.meti, Fransa'ya vermiş pan'.a. harbiye nazırı . istifa e ÇI 8 kamyon kazası olmuş, b·ı kişi reket etmiştir . 
. takılınasını istemiş, aksi tak· oldugu notanın cevabını bek· etmıştır. Bunun sebebı, ko- Ordusunun ıslahı ölmüş ve 11 kişi yaralan· Polonya 

dırde diplomasi münasebetle· !emektedir. münistlerin müdahalesidir. Brüksel 14 (Radyo) - mıştır. Harbiye nazırının tınj keseceğı'ni bildirmiştir. Is- Brüksel 14 (Radyo) - Fran- Paris, 14 (Radyo) - Asiler, ( y A ) B 1 y 
J) , 1 K . · I · irminci sır gazetesi e · angın · r t · 
anya hükümeti bu notaya mu· sanın, spanya omunıst erme (Villabona) kasabasını İşgal çika ordusunun yeniden ıslahı zıyaTe ı 11

lfık cevap vermiştir. yardım ettiğini ve hatta erzak B• •rtl•k t Varşova, 14 (Radyo) - Po-
1\ Sevilla 14 (Radyo) - Ge- gönderdiğini Paris gaıeteleri etmişlerdir. Halk, asi kuvvet· ve teslihi için üç milyar fran- ır ÇlTı l ama. lonya harbiye nazırı, bugün 
• Cıaı Franko'nun kumanda- yazıyor. leri kasabaya girerken (Yaşa- ga ihtiyaç olduğunu yazmak- men yandı Fransa erkanı harbiye reisi 

~ll~aki ordu, Malaga istika- Paris 14 (Radyo) - ispanya sın ispanya) diye haykırıyor ta ve Belçikalıların, bukadar Paris 14 ( Radyo) - ( Eks (Gamelen) şerefine Bristol ote-
0 edtınde ilerlemektedir. Bu hükumetine sadık ordular, Ba· ve büyük sevinç duyuyordu. ağır masraflara tahammül ede- laprovens ) havalisinde büyük }inde bir ziyafet vermiştir . 
.,: u' Gç koldan yürümekte la-ala adalarını işgal edeme· /Devamı 4 i'incü sahifede 1 __ m_iy_e_c_eğ_i_n_i ileri sürmektedir. bir yangın çıkmış ve geniş bir ltalya • Yunanistan 
lu ltı bin kişiden ibaret bu- den Valensaya dönmüşlerdir. Mısır - lngiliz muahedesi sahayı kaplamıştır. Bu yan- ticaret muahedesi 
llıt.aktadır. Brüksel 14 (Radyo) - Bel- gında birkaç çiftlik tamamen 
Al Roma, 14 (Radyo) - Yu· ıı. rtıan olduğu rivayet olu- çika hükumeti ispanya hüku- imparatorluk yolu teh- yanmıştır. Köylü, ateşin sön- nanistan'la ltalya arasında lı,,~ •e asilerin kumandasında metini takviye edecek bazı dürülmesinde itfaiye ve asker- bugün bir ticaret muahedesi 

'nan tayyareler, Badamos teşebbüsatta bulunmuştur. Bu ı • k • • le birlikte çahşmaktadır. imzalanmıştır. 
ı. bası ınuhafızı ile hükôme· cümleden olmak üzere lspan· 1 eye maruz ımış ('" ---------ı 

8'dık diğer zabitan, Poı le- ya'ya gönderilmek için 20 bin i --( ulusal Birlik) e GiJre-- 1 
Me-ta_k_s_a_s /( ....... ~-·-r~-o-'_y_a_ giti Damahor' da Vefd'Çii;,.le muhalifler ara- '--------------/ 

sında arbede oldu, bir kişi ölda Pis, ahliksızca şarkılar 
lngiltere krah Korf o < R~~~~e'ı _

14 

1 k Damah or'da, 

~ adasına .~e ece ~:~:~:~~;r ~~~ 
evl)ıiye mes' elesi halledild. En az, Ati-1 sında bir ar· 

1l bede olmuş, 1 ~r Q'da 50, Selô:nik'te 22 drahmidir kişi ölmüş, se· a •na 1 
'4bak 4 (Radyo) - Yunan kizi ağır olmak 

b~~l\ anı general Metaksas, üzere birçok 
~ıılll Kral tarafından imza- kimseler yara· 
~ 'sı k 1 L tak h ınu arrer olan bazı anmıştır. 
·~tek

1 
8rn.ilen Korfo adasına Londra, 14 

A et et · · (R d ) l "lirıa mıştır. a yo - n-
~ıı Q 14 (Radyo) - Yu- giliz·Mısır mua-
~· b~~akanı general Metak- hedesinin prafe 

ijlllca ~lln Patronlarla amele edilmesi müna· )?.. &ı e . . . 
~·vıtı· rını kabul etmış ve sebetile lngiliz 
'il ıycleri t b" 1 . • 
~· -~ }'"" es ıt ey emıştır. gazeteleri uzun 

de SOovrniye, Atina ile Pi- makaleler yaz-
te•~dın Drahmi olacaktır. maktadırlar. 
~~c 2s ;ınele, Atina ile Pi- Yunan kralı Yorgi Taymis ga-

tlcr..ı' elanik'te ve diğer zetesi diyor ki: 
• "t 22 d h . tere kralı 8 nci Edvard'ın, 

t ala şer ra mı Korfo adasından sonra Yuna· " Mehmet Ali 
ı4 C:~ardır. ı nistan'm diğer bazı şehirlerini 

zamanın· 

danberi devam eden Mısır ta
rihinin en mühim faslı tona ~dyo) - lngil- ziyard ed~ IÖJ.leııi1or. 

• 

Kahire' den bir görünüş 
ermiş bulunuyor. Mısır hüku
meti artık tam olarak istikla
line kavuşuyor, Mısır lngil-
n.,.., 4 

1 - Memlekette musikiyi yeni bir şekle ve beynelmilel bir 
kalıba dökmek istiyoruz. 

2 - Bizim bir de halk musikimiz vardır ki, her millette 
olduğu gibi, halkın ta içinden gelen heyecanların, duygulann 
eseridir. 

3 - Gene Türkiye' de ıslah edilmiş bir şark musikisine ta· 
raflar olanlar ve buna bir san'at kıymeti verenler de vardır. 
Bunların hepsi nihayet bizim musiki alemimizce bugün için, 
yarın için kabul edilmiştir. Onlarda san'atm, zevkin, halkın 
engin ruhunun, halk musikişinasınm kendi iç vaa1ığının akis· 
leri vardu. 

Fakat bütün bunlar arasında iğrenç, ahlaksız, soytarı, pis ve 
sırnaşık bir musiki vardır ki, hepsinin üstüne çıkmış, kulaklara 
tırmalıyor, yüzleri kızartıyor, insana ; 

- Lanet olsun 1 . 
Dedirtiyor. Sahneye çıkmış, sözde hanende ktzlar, boyalı 

ağızlarım yaya-yaya, gramofona konmuş ve döne döne eskimiş 
plaklarda zırıldıya zmldıya, bu nesneleri söyliyorlar. Bacaktan, 
göbekten, sokak öpüşmesinden bir aşifte ağzı ile, bir sarhoş, 
bir sefih narası ile terennüm eden bu çirkin vaveyla, muaşeret 
hayatımızın, aile, kız, kadın, çoluk-çocuk iffet ve hicabının 
kapılarmı çalarak onlara tesir yapmak istiyor .. 

Gazetelerde müstehcen neşriyat yasaktır. Çok güzel; 
Eminem, Eminem, nazlı Eminemf 
Şarkısı da heyeti umumiyesi ile müstehcen 

umumi ahlilca münafi dejil midir?. Bunlu 
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Piyedoş, matmazeJ Terez 
ve üç , mah-
ze d bir şmişlerdi •• 

Mum yanınca, mahzenin kö· 
şesinden bir feryad duyuldu. 
Piyedoş, başını çevirince, kil· 
çük kızın köşeye büzülmüş ol
duğunu gördü. Zavallı yavru 
çenesını dizlerine dayamış, 
toprak üzerinde oturuyordu. 
Şüphesiz ki, katillerinden biri 
olarak telakki ettigi, Piyedoş'a 
bakmakta idi. Siması o kadar 
değişmişti ki, tanınmıyacak bir 
vaziyette bulunuyordu.f Bir ada· 
mın kendisine doğru geldiğini 
gorunce: 

- Pederim imdad 1 
diye haykırdı. Piyedoş der· 

hat cevap verdi : 
- Hiçbirşeyden korkma kı

zım. Ben seni buradan kurtar· 
mak için geldim. Pederinin 
dostuyum . 

- Siz mi beni kurtaracak
sınız? 

- Evet ben kurtaracağım. 

Beni tanıdın mı? Bir defa se· 
ninle hayva.1at bahçesine git· 
miştik. 

Mart, fevka 'ade sevinerek 
Piyedoş'un boynuna sarılacağı 
sırada başlarının üzerinde bu
lunan kapak gürültü ile açıldı. 
Piyedoş alelacele mumu sön· 
dürerek ölü gibi yere yattı, 

kızcağız da sessiz, köşeye bü
züldü. 
Açılan kapaktan mahzene bir 

fener uzatıldı. Bir müddet 
mahzen içinde gezdirildikten 
sonra yukarıdan bir ses du
yuldu: 

- Bunların işi bitti. O tekini 
de bu11' arın ya ına atınız. Be· 
raber o .unsu ar . 

Piyedo , · açınca ka· 
naviçe ç d ıç· • b ir cismin 
aşağı sark ~ a olduğunu 
gördü. Bu cisi ı •re ındirilince 
fener yukarı eh ve kapak 
kapandı. Yukarıdaki ayak se.:;· 
leri uzaklaşıp gitti. Piyedoş 
kendi kendine : 

- işte şimdi etrafımıza dıvar 
çekildi, mezar kapandı. Herif
ler artık gelmiyecektir. 

diye söylenerek mumu tek· 
rnr yaktı. fa v la, yeni felaket 
arkadaşının kim olduğunu an· 
lamak üzere çuvalın yanına 
yaklaştı. Bu, bir kadındı. Bi
çarenin ağzı kalın bir mendil 
ile kapandığı halde bukleli 
saçları alnına doğru saçılmış, 
elleri göğsü üzerine bağlanmış 
idi. 

Piyedoş mendili çözdü, yü· 
zünden saçlarını çekti ve Lüi 
Anri'yi tevkif ettiği gün gö· 
rüpte hatırında hıfzetmiş ol
duğu simayı derhal tanıdı. 

Karşısınd~ki kadın, solğun 
çehresi ile korkusundan ölüm 
haline gelmiş Terez Lö Kont 
idi. 

Kızcağız, Piycdoşa bakı
yor ve herifin kendisini bo
ğazlamak üzere bulunduğunu 
zannediyor, giizel gözlerini 
kapayıp: 

- Beni öldürünüz de izi· 
yet vermeyiniz. Diye inliyordu. 

Piyedoş, kızı derhal tat· 
mine şitnp eyledi, evvla elle
rindeki ipi, sonra da kefen 
gibi vucudünü sarmış olan 
çuvalı çözdü ve ayağa kalk-

masına yardım etti. 
T erez ayağa kalkınca: 
- Ben neredeyim Allah 

aşkına! 
Diye sordu. Piyedoş derhal 

cevap verdi: 
- Size ve şuradaki küçük 

kıza fena bir oyun oynamak 
istiyen haydutların ikametga· 
hında.. Bana itimad ediniz 
madmazel. Ben sizi bu gad
darların elinden kurtaracağım. 

- Siz kim siniz musyu. 
Daha evvel de sizi gördüğü· 
mü zann'Cdiyorum. 

- Evet beni bir defa gör -
dünüz. Buradan çıkınca nere· 
de görüşmüş olduğumuzu s;ze 
söyliyeceğim. Fakat M. Anri
nin dostu olduğu.nu şimdiden 
haber vereyim. 

- Lui Anrinin mi? 
- Hayır; pederinin. Emi-

nim ki sizi buraya onun ismini 
vererek getirebilmişlerdir. 

- Bunu nereden biliyor· 
sunuz?. 

- Bilmiyorum, fakat öyle 
tahmin ediyorum. Elbette M. 
Anri'nin sizinle konuşmak 
istediğini ve araba içinde sizi 
beklemekte olduğunu söyle
mişlerdir. 

- Evet, Boloni ormanı ya· 
nında, bu adamların sözlerine, 
itimad etmemekliğim laz\m 
gelirdi. 

Çünkü bundan evvel de 
bir akşam beni zorla kaçır
mak istemişlerdi. Fakat bu 
defa bir tehlike olacağı na· 
sılsa aklıma gelmedi. Lüi' den 
başka hiç kimseyi düşünmü
yordum. Yalnız idim, haber 
getiren adamın arkasındRn 
gittim. 

- Arabaya girer girmez 
üzerinize hücum ederek ağzı· 
nızı bağladılar değil mi? 

- Evet, azıcık bağırmak· 
lağıma bile medan vermediler. 

- Derhal hareket edip 
iki saatten az bir müddette 
buraya geldiniz değil mi? 

- Orasını bilmiyorum. 
Çünkü kendimden geçmişidim. 
Yalnız uzunca bir seyahatten 
sonra arabanın hali bir yerde 
tevakkuf etmiş olduğunu his 
eyldim. Orada beni arabadan 
çıkarıp bir gemiya bindirdiler. 

- Sizi kaçıran herifler de 
gemiye bindiler mi? 

- Evet, bindiler. 
- Bu sırada da, bir haya· 

let ortalıkta dolaşarak halkı 
değirmene yaklaşmaktan men 
etmiştir. Bunu Tolbiyak'tan 
başkası yapamaz. 

- Tolbiyak mı dediniz? 

- Evet, gerek sizi, gerek 
bu mini mini kızcağızı telef 
etmek istiyen haini, Paris'e 
gidince her şeyi size anlata
cağım. Paris' e dönebileceğimizi 
henüz kestiremiyorsam da, el· 
bet bir çaresini buluruz. 

- Siz evveli emirde bu 
çocuğu kurtarınız. 

- Onu kurtaracak olursam, 
sizi de, kendimi de kurtaımış 

olacağım. Bu gece kurtulur· 
sak kurtulabileceğiz. Yoksa, 
mücbbe<lcn mahvolacağız. 

- Arkası var . 

(Ulusal Birlik) 14 Ağustos 936 

o ki'nin 
rına ..... 

b
. Eser eri 31 mil-
ır yon nüsha 

basıldı 
=-=-:=o-

olay yoldan az faiz e ara bul- 1893 yılından 1916 yılına 
kadar, çarlık Rusyasının san· 

• 
ı e t kı at yapılacak. sör resimi altında Maksinı 

Gorki'nin eserleri 102 defa 

tabedilmiş ve basılan eserle· 

rin nusha mıktan 799,880 e 

çalışıyor •• ekil et •• m 'Ş ere 
Ankara - Memleketin bü· 

yük davası olan köy kalkın· 
ması planının muvaffakıyetle 
tatbiki için dört vekletin el-ele 
vererek kendi sahalarına dü
şen işler üzerinde çalışmakta
dırlar. iç işler bakanlığının 
yaptığı ve yapmayı kararlaş

tırdığı işler üzerinde üzerinde 
vekaletin salahiyetli bir direk· 
törü bize şunları söylemiştir: 

"... Planın tatbiki cümlesin
den olarak mahalli idarelerde 
bir köycülük şubesi ihdas 
edilmiştir. Köy işlerini öte· 
denberi göz önünde bulundu· 
ran ve köy kalkınmasını 

programına alan cumuriyet 
hükumeti her fırsattan istifade 
ederek bu vaziyete temas 
etmekte ve esaslı bir hal 
yoluna sokmak çarelerini ara· 
maktadır. 

En büyük dava köy dava· 
sıdır. Onun !çin attığımız her 
adımda, karşımızda bu biiyük 
davayı görerek harerek edi· 
yoruz. Türkiye'nin 44 bin kö
yü vardır; ve bunun 26 bi· 
ninde elimizdeki köy kanunu 
muvaffayetle tatbik edilmek
tedir. Köy kanunu, köyiin sıh· 
ki, içtimai, idari, ve ilmi ha· 
kımdan alakalı bulunduğu 
muhtelif sahalara temas etmiş 
ve hayat şartları ve yaşayışı 
birbirine uymaz olan köyleri· 
mizin hepisinde tatbik oluna· 
bilir şekilde tanzim olunmuş· 
tur. Anca~, nüfusu yüzü geç· 
miyen pek küçük köylerimiz
de vardır ki bunlar da bu 
kanunun tatbikine şimdilik 
imkan yoktur. Bu küçük köy
lerimizin de mahalli hizmet· 
leri muvaffakıyetle başarabil

mesi hedefine doğru yürüyo· 
ruz. 

Ve bun~ varmak için takip 
edeceğimiz yol da "Köy vah· 
deti,, fikrinde toplanabilir. 
Başlı-başına, köy kanununun 
tesbit etliği işleri başarmıya· 
cak olan, kiiçük köylerimizi 
birlik)er halinde loplıyarak 
ve bundan doğacak olan mali 
ve bedeni kuvvetten istifade 
ederek hedefe varmayı kolay· 
laştıracağız. Fakat köy vah· 
detini temin etmeye çalışırken 

karşımıza tokrak işi çıkıyor. 

Memlekette bir reforme agraire 
yapılmadıkça bu işin halline 
imkan görülememektedir. Bu 
ise, her şeyden önce bir za
man ve hara işidir. Bu lıalle· 

dildikten sonra köyler düşü
nülen plana göre esaslı su
rette tanzim ve tensik · edi
lecek ve bu yeni ve da· 
da kuvvetli kurumların 
sür'atle kalkınması sebep ve 
çarelerine tevessül olunacaktır. 

Bugüne kadar alınmı"ş olan 
tedbirierin hulasası şudur: 
Trakya köyleri için bir birlik 

bankası tesis edilmek üzredir. 
Bugün için yalnız Trakya mm· 
takasını ilıtivn eden bu ilk te· 
şebbüs, önümüzdeki yıllar için
de, bütün memlekete teşmil 
olunacak ve 44 Lin köyiiıniizün 
mali ihtiyaçlarına yardımlarda 
bulunmak üzere bir köyler ban-

kası teşkil olunacaktır. Veka· ı 
let son günlerde bu işin etüdiye 
meşguldür. . 

Fakat merkazdeki bu ku
rum bütün köylerin muraka· 
besine kafi gelmez; harici leş· 
kilatın da yardımı lazımdır. 
Onun için şimdilik, merkez· 
deki teşkilatın vazifesini ko· 
laylıkla görebilecek kudreti 
kazanmasına intizaren bu işi 
hususi idareler ınarifetile ted· 
vir etmek istiyoruz. Maahaza 
bütün esaslı düşüncelerimizi 
tatbik ediyoruz. 

Köy kalkınma planının al
dığı son şeklin, elimizdeki 
köy kanur.unda tadilleri icab 
ettirip ettirmiyeceği meselesi· 
ne gelince: 

Köy kanunumuzda muhtacı 
tatil bir nokta yoktur. Yalnız 

köy kanununun tatbik kabi
liyetini kolayla~tırınak ıçın 
safhalaıa ayrılması lazımdır. 

Bu halile, kanunun tatbikinde 

müşkülata tesadüf olunduğu 

inkar edilemez. Zira kanun 
her sahada birçok güzel hü· 
kumleri ihtiva etmektedir. 
Bunların hepsinin birden ayni 
muvaHakiyetli randımanı ver· 
mesine, bu safhalara ayırma 
işini yapmadan evvel imkan 

yoktur. Köy kanununun böl
geye ve ihtiyaca göre mesai 

programlarile plana bağlan-

1 

ması lazımdır. 

Memleketi bu noktainazardan 
kısımlara tefrik eder ve ihti· 

yaçları da bir sıraya koyarsak 
gayeye varmak için sarfedece· 
ğimiz emek ve zamanın yarı· 

sını kazanmış oluruz. Mesela 
o zaman, 50 bin lira sermaye 
ile teşekkül eden bir köy ban
kası bir bölgenin yalınız mali 
işlerini taahhüt eder, bir diğeri 
sermayesini, ilmi ve bedii ih
tiyaçları karşılamaya hasreder 
v~ bu suretle de köy kanunu· 
nurı tatbiki çok kolaylaşmış 

olur. 
Kolay Yoldan ödünç 

para bulma 

Gene busene halka kolay· 
lık olmak üzere, frenklerin 
mont de picte dedikleri gibi 
kolay yoıdan ödünç para elüe 
etmek için bir organizasyon 
vücuda getirmek niyetindeyiz. 
Avrupa'da çok taammüm et
miş olan bu borçlanma şek
linin esası şudur: 

Herkesin paraya ihtiyacı 

olr.ıbilir, fakat herkes bunu 
bir seref mes' elesi saydığı 
için gidip şundan bu:ıdan 
para alamaz. Alsa bile muh
tekirlerin elinde bir oyuncak 
ve istismar yatağı olmak ihti
mali vardır. Hem bugünkü 
kanunlarımızla ödünç ~are 
alma geniş bir merasime ta
bidir. Devlet ödünç para 
kanunile bu işi mahdud elle· 
re tevdi etmiştir. 

Suiistimalın önüne geçmek 

mek noktasından bu fevkala· 

de yerinde bir tedbir olmakla 
beraber, vatandaşlara kolay· 
lık göstererek, ihtiyaçlarını 

tedarik etmelerine yardım et· 

mekte yerinde bir teşebbüs 
olmalıdır. Bizim teşkil edece· 

ğiıniz organizasyon şu şekil 
de işliyeccktir. Herhangi bir 

varmıştır. 

inkılaptan svnra ise, 1917 
yılından 1936 yılına kadar 

Sovyetler birliğinde bu meş· 

hur inkılap edebiyatçısının 

eserleri 5,558 defa tabedilmiş 
ve nüsha miktarı 30,907,000 
rakamını bulmuştur. 

Gene inkılaptan sonra 19 
yıl içinde Gorki'nin eserleri 

Sovyetler birliğine bağlı muh· 
telif milletlerin dillerine ter
ceme edilmiş ve bu otuz bir 

milyon nüshadan l ,500,0oO 
nüshası bu muhtelif dillerde 

çıkmıştır. Maksim Gorki'11irı 
eserlerinin bu dillerdeki tabi 

adedi 160 dır. 

Leningrad'daki Edebiyat eos· 
titüsü bin, binbeşyüz ve 2 bill 

rublelik 3 Gorki mükafatı te' 

sis etmiştir. Bu mükafatlar her 
yıl yeni yazmağa başlıyan crıtJ• 
harrirlerin en iyi eserlerine ve· 

rilecektir . ---.. ··---
Din mo 

vatandaş, kıymet ifade eden Takımı şampiyotı 
bir malını, vermek suretilc -
kasadan malı ile mütenasip oldu .. 
para alabilecektir. Fakat bu Sovyetler birliği birinci gLI' 
münasebet, borçlar ve ticaret me futbol takımları müsab

9
' 

kanunlarımızdaki ahkamı umu· Mor kalan nihayetlenmiş ve 
miye dairesinde olmıyacaktır. kova'dan "Dinamo takıı111' 
Bu çok basit bir muamele " dt 
şeklindedir. 18 müsabakanın hiçbirind~ 41, 

Avrupada, mesela Fransa· mağlup olmamak şartile, 0 

d k k h ık b
. l"... . lu~orııl 

a, sa a ta ansızın paraya i · yet r ır ıgı şampıyon ~ 

tiyacınız olur, cebinizdeki sa· kazanmıştır. 

,_. ; . ~... . . .. .. ' .... . . . . 

Satılık ve kiralı/: 
ati adedleri çok olan bu tür· 
lü müesseselerden birine ve
rir, istediğiniz prayı alabilir· 
siniz, muayyen üir bir müd
det zarfında parayı kötürüp ucuz evlet 
saatinizi geri almanız miim· 5,rıd3 Park ve hastahane ara " 
kündür. fakat parayı vermez· 34 ' 

Damlacık cadde-sinde _,ı 
seniz, usulü dairesinde, saati· t>t 

7011 numaralı evler g f 
niz satılır ve aldığınız para· k' lı~-tı 
dan fazla para getirmişse üs· ucuz fiatle satılık ve ıra J(o' 
(Devamı 4 üncü sahifede) Taliplerin öğleden sonra tJıı~ 
-ı nak yanında Hacı S~do 

111
J 

ş Yahudi otelinde Bay Şevkete -

a ı as eti 
ihtiliıl bir müddet daha devam ederse, A -z.8 

' on beş banka da iflasa mahkümdür gt 
Kudüs ( Hususi ) - ihtilal danberi sürüp giden bu işe Mücellithane 

dolayısile bütün işler durmuş· bir son verilmesini istemek-
tur. Bu yüzden büyük bir tedirler. 
sıkıntıya düşen Telaviv, Ku- Şarkulerden nehrinin iki 
dlis ve Yafa'daki Yahudi mil garbindeki petrol boru-
bankalarından beşi iflas et· ları ihtilalciler tarafından tek· 
miştir. rar tahrip edilmiş ve patlıyan 

Sür' at, zar af et 
Ve ehveniyel , 

~I· 

Daha on beş bankanın iflas borulardan akan gazlar ateş· 
etmek üzere olduğu söylen- lenmiştir. 
mektedir. Derhal hadise mahalline 

ihtilal bir müddet daha yetişen lııgtliz askerlerilc ihti-

YENi KAVAFLAR Çıı'• 
Numara : 34 

devam ederse, Yahudilerin lalciler arasında üç saat sü-
ekonomik durumunun çok ren bir çarpışmada her iki 
berbat bir şekle gireceği an· taraf ağır zayiata uğramış· 
laşılıyor. Bunu bilen Arap ]ardır. 
ilıtilalcılan isyanı devam ettir· Yangın söndiirüldükten son- Çocuk 
ınek için her fedakarlığı göze ra patlayan borular tekrar mütehassısı 
almış görünüyorlar. Yahudiler, tamir edilmiş ve borulnnn f · ., No 
vaziyetten bıkmışlardır. geçtiği nııntaka daha sıkı bir I kinci Beyler Sokag~z 

l 
Telefon 34 

Dört aya yakın bir zaman- kontrol a tına almmıştır. r..ııım-Iİılİllİm••.-....-



Sahife .3 (Ulusal BirlikJ 
~--~~~~~~~~·~~~~-----:-

( ••uJ·K-AY•E• .. •ı--R·e•t•r•o•lu·n-z•u•ll!!ll:~·r·u-··ı 

- Eski bir Rus Masalı -
- Petro, bugün bana ve- rak dedimya .. 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. rilecek bir haberin yokmu? - Buda mı şeytan işi? 

- Büyük birşey yok. - Dinle beni ey genç! DEUTSCH LEVANTE LINIE 
- Mahsul nasıl? Sen bu petrolun ne olduğu-
- Çavdarlar, karabuğday- nu bilmezsin; istersen sana 

lar hepsi de iyi. a:--latıvereyim.. Petrol kuilan-

G. m. b. H. 

- Karpuzlar oldu mu? mak büyük bir günah işlemek 
- Çok sabırsızsınız. Daha demektir. Ben bunu hiç "ir 1 

bir ay lazım! Hele attan ini- vakit kulübeme sokmr 

"ARKADIA., vapuru haleıı 
limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanları için 
ıuk kabul etmektedir. 

niz, çardağın gölgesine geli- ğım .. 
niz. Orası çok serbesttir. " Eskiden bu civarda 

Vakıa bu davet hoştu, Tem- yük bir ejderha peyda olm ·ış 
rnuzun güneşi çok sıcak ya- önüne geleni yutmuş, .. Etrafı 
kıyordu, hemen indim. Ben okadar korkutmuş ki. . insan· 
ve Petro, çoktanberi birbiri- lar artık evlcrinllen bile çıka
rnizi tanırız. Biz, yakın bir maz olmuşlar!. Tarlalarda ekin 
köyde oturur ve çok ihtiyar· ler olduğu gibi kalmış, bu yı-
dır. lana karşı gelecek bir kimse 

Artık güçlükle yürümesine de çıkmamış .. 
rağmen meyva ve sebzelerle "lşte bu sırada buraya ya-
Uğraşmaktan çok zevk alır, bancı bir ihtiyar gelmiş; bir 
en iyi karpuzları ancak 0 kısım halka göre evliyadan 
Yetiştirir! birşey imişi işte bu adam 

"HERAKLIA., vapuru 24 
ağustosta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar ANVERS, ROT -
TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

Tuhaf, sevimli ve mu hafa- halkı felaketten kurtarmak is-
~kardır. Buralardan dışarıya temiş, yılanı takip etmiş, onu lan için yük alacaktır. t adım bile atmış değildir. bir yerde sıkıştırmış. Yılan 

"JESMOORE., vapuru 15 
ağustosta bekleniyor, LİVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
boşaltarak BUR GAZ, VAR
NA, KôSTENCE, GALATZ 
SULINA ve BRAILA liman· 

ki hatıralardan bahseder ve bu ihtiyarı da adi bir köylü 
Ve 1861 d · l sanarak üzerine saldırmış, ih-bu·· .. . e ışaretin ağvını 

,,Yuk bır zevkle anlatır. Bir tiyar onu okumak kuvvetile 
tun kendisine: tutmuş, bir sapana koşmuş, 

- K" 1··1 yerleri süre, süre şehire kadar oy u er esaret zama-

Dnı?da daha mı mes'ud idiler? gelmiş. Amma yılanı durdur-
ıye sordum. mağa muvaffak olamamış ve 

H mecburi olarak cenuba doğru 
b - em mes'ud hem de I 
etb h d yı an önde ihtiyar arkada al· a t i iler! 
- B mış yürümüş. 

ıl'f u nasıl o]ur ya .. Şimdi Yılan ne zaman birşey ye-
1 eye, araziye maliksinizl. k · k 1 me , su ıçme istese, ihtiyar 

}' - yi. Fakat felaketleri ne dindeki igv neli değnek ile 
apaJım?. 

dürtmüş, mütemadiyen yürü-
- Nasıl felaketler?. 

meğe mecbur etmiş. Eğer 
ke -. Siz aile ve malın kendi hava bugünkü gibi idise. Yı-
8' ndın~ husule geldiğini mi lanın halinı düşün bir kere! 
Ça~1Yorsunuz? Bunlar için çok zehirli hayvan bu zorlu işle 

ışrnak lazımdır. 
- E çok yorulmuş, halbuki bir ne-

llıa vvelce, esarette çalış- fes bile almağa imkan bula-
z rnı idiniz?. 
- Ça mamış.. Çünkü ihtiyarın ucu 

derd· . lışırdık amma .. Hiçbir iğneli değneği hemen hazır. 
'!'eği=~z, ayil;mizv yoktu. Ek- - Sizin ihtiyar da amma 
1di. Biz ' 

1 
a acagımız hazır zalim imiş ya. 

•imdi !a nız çalışırdık; fakat - Düşünmüyorsun ki ihti
>'an bır yangın, büyük bir yar da hiç durmayor, onun 
b,..,.,.gıhn, büyük bir kış gelı'r 

c. eın b , peşi sıra gidiyor, o da yoru· 
>'ersiz y daç ırakır, hem de luyordu, Nihayet günlerce 

'y .. ur suzf. 
. Uzüne h 

1 
süren yorucu ve güç bir ye 1-

tırnd· ayret e baktım culuktan sonra yılan ve ihti-
&()"leıye k. ad. ar böyle so"'z1er

1 

K d · k 1 ~ yar ara enız enarına ge -

DEN NORSKE MIDDEL
HASLINJE 

"BOSPHORUS., motörü 21 
ağustosta bekleniyor, f SKEN
DERIYE, ROUEN, HAVRE 
ve NORVEÇ limanları için 
yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 

BUDAPEST 
"SZEGED., motörü ağus· 

tos nihayetine doğru beklen
mektedir. BELGRAD, NO
VISSAT, BUDAPEST, BRA
TİSLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük kabul edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" DUROSTOR ., vapuru 2 
e)llülde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEST, BRATISLAVA, Vl
y ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri-
hlenııştı 

......._ D mişler. şilmez.,, 
k.dar h eınek ki esirliğe bu Yılan denizi görünce öyle Birinci Kordon, telefoon 

.. ......._ B;sret ~~kiyorsun?. çabuk gitmeğe başlamış ki ih- No. 2007 - 2008 
koYlüf n değılım, fakat diğer tiyar yetişmek için koşmağa •• 

........ ~hep böyledirler. mecbur kalmış .. Deniz kena- Olivier ve şu-
lilsirı? en neden hasret de- rında durdurmak için ne ka- reka"' ~• Lı· mited 

dar çalışmış ise de muvaffak -......._ B . 
\ıe 8 enını efendim çok fena olamamış, yılan ağzını denize vapur acentası 

ett bir adamdı daldırarak tuzlu suları içmeğe 
' ~' · · Pasport yolcu salonu kar· 

t 
1"e ıse Du··n atsız ve başlamış, içimiş, içmiş .. ıterıd· ·· şısmda Lekol Riz binasında 

tord~ 'kendine giden arabayı - Senin ihtiyar, yılanı no. 168 Tel. 2443 
, un rnü?. şöyle kuyruğundan çekip ala- Not: Vurut tarihleri ve va-

İtJ . Bırak canım şu şeytan mamış mı? purların isimleri üzerine deği· 
erıni! - Nasıl alır canım? Bu şikliklerden mesuliyct kabul 

~i~ Sen yeni şeyleri hiç sev- kadar büyük bir yılanı kuy- edilmez . 
...._ s:n demek oluyor!. ruğundan nasıl çeker alırdı? THE ELLERMAN LINES LTD. 

' &.:.Vet.. Yeni şeyleri hiç Fakat hayvan o kadar deniz " OPORTO ., vapuru 15 
em... suyu içmiş ki karnı dağlar ağustos 1936 LONDRA ve 

' Şirnc d'f · .. d ? gibi şişmegv e başlamış·, şişe, ANVERS'ten gelip yük boşal-' 1-f· n ı erı gor ün mü. tacvktır . 
........_ 1' ıç,.. patlamış .. Ve .. Karnından ze- "FLAMINIAN., vapuru ağus-
......._ G ~.Igr~f tellerini?. hirli bir su fışkırmış! işte, siz tos sonunda LIVERPOOL ve 
~ b ordum, gördüm, pa- bu suya şimdi petrol diyor- SWENSEA' dan gelip yük bo· 
d~"Ya ana dedi, ki bu teller sunuz.. Bu hayvanın karının- şaltacaktır. 
"1,t k'tı kapladığı gün kıya- dan petrolla beraber muzir DEUTSCHE LEV ANTE-LINlE 
~ 0Paaaktır! kurtlar, sinekler, sivrisir 1 "SAMOS. vapuru 23 ağus-

t,J;.rna yapmış ha.. Sen de çıkmış.. I cos 1936 bekleniyor. HAM-
' tM ne yakıyorsun? işte.. Petrolu ne ıçıı BURG BREMEN ve AN-

F r ate lli Sper-
co Vapur Acen

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet tası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" UL YSSES ., vapuru 17 

ağustostan 22 ağustosa kadar 

]imanımızda olup ANVERS, 

ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 22 
ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, V ARNA ve KÔS
TENCE limanları için yük 
alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 31 
ağustosta gelip 4 eylülde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" VIKINGLAND., motörü 

17 ağustosta gelip yükünü 

tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, COPEN
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
GOTEBURG, OSLO ve IS
KANDINAVY A limanlarına 
hareket edecektir. 

"NORDLAND,, motörü 28 
ağustosta beklenmekte olup . 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 

COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBUR4, OS
LO ve ISKANDINA VY A li-
manian için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" SUÇEVA ,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARSfL YA 
BRAILA ve BARSELONE · 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
Daha fazla tafsil at almak 

için f kinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRATELLI SPERCO acenta-
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. Navlonlardaki ve ha
reket tarihlerindeki değişiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Tele fon: 2004/2005/2663 

Sıhhat Eczanes! 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri sat ar. 

. ~--

ilaç ve tuvalet 

IZMIR 
Pamu Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 

lı -· 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmir'de Halkapmardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
G eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'mn ayni tip mensu· 
catma faiktı r. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

•• ,••111111111•imr&'l2::Bmi.1m?.~~~~e:~;;ı::zımıı:wnllillil±maı ___ ll!m _____ _ 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

J.f alkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
M·mar Ke'?alettin caddesinde F AHRı 

ANDEMIR Oğlu 
-

Jlırı -

~*iııMıiılııiııl----... . ~~· ............. ~~ - ~ ~ ... 
' urn.. lanmıyorum anladın değil"· VERS'ten gelip yük boşalta-

~ ........_ ~urn mu.. Vedi Fikret caktır. / ...,, 

eltı de etro) hem daha ucuz Kiralık ev havi beş odalı kutlanışlı bir \ ,, / 
,_!'Kuru./ ~ 6 JI ıu ı~ 

<I.,, l>et daha kuvvetli.. Ne- ev kiralıktır. Tutmak istiyen· i )\ ./ 1 ' ı 
......._ Ş01 kullanmıyorsun? Göztepede tramvay caddesine ler gazetemiz idare memuru j l ' &.'re101l .C.o.Nl<.o.!.ı 

~\i°;:j~i:nŞ~h~ ;k;e~·;:;~b:~~:;:;~ ;;~~:;shildir. Okadar zararsızdır ki gebelere ~alk,böbrekl 
rahatsız ve tansıyonları yüksek'olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ede~ - . 
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a a, Fransız - İngiliz bir iğini 
b zmak emelinde • 

ımış 
• 

it• af 1 Ey ôlde toplanarak vaziyeti tetkik edecek 
o arnocular bir hava anlaşması yapacaklar 

lstanbul 14 (Hususi) - Fon Ribentrob'un Alman büyük ı 
elçisi olarak Londra'ya tayininden sonra Avrupa'nın büyük garp 
devletleri (Fransa, ltalya, Ingiltere ve Almanya ] arasında 
yeni bir Lokarno mes'elesi ortaya sürülmeğe başlanmıştır. Bir 
Fransız gazetesi, bu meyanda, Almanya'nın, Fransız - lngiliz 

Almanya'nın başlıca şartı ise, bu müzakerelere ee anlaşma
lara Rusya ve diğer şark devletlerinin girmemesidir. lngiltere 
ve Fransa'nın buna yanaşmıyacakları da söylenmektedir. 

Diğer taraftan Küçük itiHit l Eylülde Bratislav'da toplana
rak Avrupanın son vaziyetini konu~acaktır. Bu vaziyet, küçük 
itilafı yakından ve ehemmiyetle alakadar etmektedir. Avusturya 
Almanya anlaşması, Almanya'nın Balkanlara teveccüh eden 
yeni siyaseti, bu meyanda Çekoslovakya'nın vaziyeti, Tuna 
mes' eleleri, Çanakkalenin tahkimi ve Lehistanın eski siyasi it-

dostluğunu parçalıyarak lngiltere'yi kendi tarafına çekmek is

tediğini iddia etmektedir. 

Diğer taraftan asıl mevzuu bahsolan şudur : 

Yeni bir Lokarno içtimaı ve bunu müteakip gene bu devlet

ler arasında bir hava anlaşması yapmak. 
ti hattan sıyrılarak Almanya'ya temayül göstermiş olması da 
bu meyanda müzakere edilecektir. -------------....... ·------------

Yunan donanma! 
sının manevrası 

Atina, 14 (Radyo) - Yu
nan donanması derhal manev· 
ralara başlıyacak ve 17 Ağus
tosla şimali Ege'ye hareket 
edecektir. Manevra bir ay 
sürecek ve Selanik panayırının 
açılmasında Selanik limanında 
bulunacaktır. 

•• apo o sor 
Pazartesi günü bir 
konferans verecek 

Dört aydanberi memleke
timizde tetkikler yapan güzide 
Japon profesörlerinden Okubo 
Pazartesi günü akşamı saat 
6 da Elhamra salonlarında Ja
ponya hakkında bir konferas 
verecek ve bu meyanda Türk 

Dahiliye Vekilimiz Ya- 1 
şar'ı tebrik etti 

--------~~~----~-
Atlı müsabakalarda ~akımımızın iyi ne. 

ticeler alacağı tahmin ediliyor 
Istanbul, 14 (Hususi) -

Berlin Olimpiyatlarında, atlı 
müsabakalara bugünlerde baş· 

!anacaktır. Süvarilerimiz mü

sabakalar için çok iyi hazır
lanmışlardır. Bu müsabakalar-

samere verilecek ve bunun 
hasılatı ile bir ev satın alına
rak ~ndisine hediye edile
cektir. 

Istanbul, 14 (Hususi mu· 
habirimizden) - Olimpiyat
larda bulunan Türk spor ku-

Fransız 
--.. •·••ts:P--

Ayan ve meb'usan 
meclisleri tatil 

yapacaklar 
Paris 14 (Radyo ) - Fransız 

parlamentosu ile ayanı, bugün 
iki defa toplanacak ve müsta
cel bazı işleri müzakere ve in
taç eyledikten sonra tatil ya
pacaklardır . -----·---

Mısır • İngiliz 
da iyi neticeler alacağımız 
tahmin edilmektedir. muahedesi rumu başkanı Ali Hikr..et, 

sporcularımızın muvaffakiyeti /B 
Eskrim müsabakaları bit- hakkında tafsilat göndermiş· aştaraf ı 2 inci sahifede J 

miştir. Takımımız, Yugoslav- lerdir: terenin en kuvvetli dostudur: 

ya'ya karşı galip gelmiş, fakat C. H. Partisi genel sekre- Morning Post gazetesi de, 
Amerika ile Lehistan'a yeni- teri ve Dahiliye Vekili Şükrü Britanyanın yegane impara-

lerek kadro harici bırakıl- Kaya, General Ali Hikmet'e torluk yolu olan Mısır top· 
mıştır. gönderdiği bir telgrafta, Ya- raklarının müdafaasız kalma-

Yaşar, için burada bir mü- şar'ı tebrik etmiştir. sından endişe ederek diyorki: 

-- Osmanlı Tar.hinde 
- - ~ 

Ciirıd adiseleri 
3 - .. 

Nihayet eski ahir uşağı, Deli 
lbrahim'in huzurunda! 

çift eski kondura vermiştir. paşa, Cinci hocanın yardımı 
Büyük bir sefalet içinde bu- ile Deli fbrahime Sümbülağa 
lunan bu genç çocuk zeki ve faciasını haber vermek ve 
yakışıklı ve kanı sıcaktı. ve Girid'in zaptı müsaadesini 

Bu devirlerde zeki ve yakı- almak vazifesini üzerine bu-
şıklı bir Hıristiyan delikanlısı nun için almıştı. 
için vezarrat ve sadarat yolu Deli lbrahim'in, Musullu 
tabii açık demekti. Jozef oğlunun ateşbazlıklarından en 
Maskoviç'i kuranadan birisi fazla bir haz ve zevk bulduğu 
görmüş, beğenmiş ve günd~ bir gün, cinci hoca, kaptan 
yedi akçe ile saray kapıcılık- Dcrya'nın mühim maruzatta 
!arından birisine memur edil- bulunacağını ve huzura kabul 
miş ve.. Bundan sonra süratle müsaadesi istediğini deli sul· 
terakkiye başlamıştır! tana bildirdi. 

Baltacı, bostancı oluncaya Cinci istedikten sonra, böyle 
kadar sarayda ve padişahın bir talebin yerine getirilme· 
gözünde iyi bir mevki kazan- mesi mümkün mü idi? Yusuf 
mış ve sadraazam Kara Mus- paşanın huzura girmesi, deli 
tafa paşa tarafından Silahdar lbrahim'i zaten hiç sıkmazdı. 
Mustafa paşa tarafından idam Dünkü ahır hizmetçisi, mev· 
ettirilince yerine tayin edilmiş- kiini kaybetmemek için efen-
ti. Kara Mustafanın da ida· dilerine nasıl hizmet edilecc· 
mından sonra kaptan paşalı- ğini çok iyi b.lenlerden idi. 
ğa tayin olunmuştu. Hemen el ve etek öptü; deli 

Silahtar Yusuf pa~a, Vene- lbrahim'e: 
diklere karşı büyük bir kin ve - Huzur şahaneme gelmek 
husumet besliyen bir adamdı. arzusunda bulunduğuna göre 
Doğduğu yer olan Vernada bir mühim maruzatın olsa gerek! 
cami yaptırdığı zaman kiremit- Dedi. 
leri bizzat kendisi getireceğini - Şevketlü pa li~alıınl· 
söylemiş bu söz Venediğe Küffarın Ehli İslama yaptığı 
karşı bir harp iması addedi· zulüm ve tecavüzlerin haddi 
lerek Venedik balyozunun sa· aştığını arsa, bun:arın tedibi 

raya şikayetini mucip olmuştu. İradesini niyaza geldim! 

Balyozun bu şikayeti kaptan Zevk düşkünü olmakla be· 
raber, deli lbrahim kendisini Derya Yusuf paşayı çok kız-

dırmıştı. Sünbül ağanın ve ar- Yavuz Selime kahraman, Ka· 
kadaşlarmın uğradığı taarruz nuni Süleymana kadar haşmet 
ve feci akıbet Yusuf paşanın ve irat sahibi addederdi. 
gözünde kaçırılmaz bir fırsat Hakkı da yok mu idi? ec· 
gibi göründül. dadından kalan bu muazzaıll 

Yusuf paşa, esasen deli ülkeyi idare ediyordu, Heın 

1 - Japon tarihi münasebetlerine 
de temas edecektir. Konferans 
Türkçe olacaktır. 

- -------- " Bizim için, böyle bir 

Yaş üzüm ve kavun muahedenin, imparatorluk yo
lunu tehlikeye koyduğunu gör-

i h r aç e~eceğiz Eeme~ ~~en .g.~klmezd." 

İbrahimi fütuhata teşvik edip de 25 yaşından beri, vakıa, 
duruyordu: Rodos, Kıbrıs'tan henüz, fütühat yoktu; fakat 

sonra fethi lazım olan bir ada vaktı merhununun gelmeme
sinden ileri geliyordu. 

• • 
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z ze e oldu 
Eevvelki gecedenberi şeh

rimizde 4 zelzele olmuştur. 

Birincisi evvelki sabah ·saat 
6,10 da duyulmuştur. Bu biraz 
· ldetlice geçmiştir, diğerleri 

hafiftir. 

os 
Yerli Rumlarla 
Görüşmiyecek 

lstanbul 14 ( Hususi )
Cim Londosla pehlivanlarımız-

dan birinin güreşi meselesi 

hala kat'iyete bağlanmamış
tır. Cim Londos bu güreşi ka

bul etmekten çekinmektedir. 
Vatandaşlarımız yerli Rumlar 

Cim Londosa karşı büyük bir 

sempati göstermektedirler. Yu

nan konsolosluğu, herhangi 
bir hadisenin önüne geçmek 

için, Cim Londosu, bu Rum· 
larla konuşmaktan ve onlarla 

temse gelmekten menetmiştir. 
---i-C.-+----

lspanya ihtilali 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 

Tanjer 13 ( Radyo ) - is
panya Fası umumi valiliğini, 

Orgaj deruhte ctmj.ştir. İspan
) a Fasından ispanyaya müte
madiyen asker sevkedilmekte
dir. 

daha vardı; Malta adası, Tur-

U.. .. k k. 1 ... .k. b "'el v n uyu ava zum urumu ıra ıyacagı ı ı ag a .n..a- k .. d 
liforniya usulü ile üzüm kurutacak oy avasıdır 

- Venedik gavuru biıe 
gud reisin şehadetile akim 
kalan Malta fethini Yusuf ilanı harb mı eder, yoksa .. 

- Hayır şevketli padişa· 
paşa çoktan düşünüyor, fakat 

iktisat Vekaletinin emrile ı 
memleketimizin muhtelif meyva 
mıntakalarını tetkik eden heyet 
dün şehrimize gelmiştir. Heyet 

lngiltere, Almanya'ya yaş üzüm 

ve kavun ihracı için tetkikat 
yapacak ve şehrimizde yapıl
ması mukarrer olan soğuk 
hava depolarının yerlerini tes
bit edecektir. 

Üzüm ku_rumu da izmir'e 

yakın bir yerde i~i bağ kira

lıyacak , ve Kaliforniya usulü 

ile üzüm kurutarak küçük 

kutular içinde tayyare ile Al-

manya'ya sevkedecektir. Bu 

suretle yeni sene üzüm mah· 

sulü için ofertalar temin edi
lecektir. 

Asiler, 15 bin tonluk bir sında bile gizli teşkilata baş

zırhlı ile onikişer bin tonluk iki ladıklannı söylemiştir. 
torpido daha tedasik etmiş- Madrid, 14 (Radyo) - (Ma-
lerdir. 

Paris, 14 (Radyo) - Por

tekiz'in İspanya meseleleri 

hakkındaki cevabı, burada 

ehemmiyetle beklenmektedir. 

Bazı devletler, cevap vermek 

ıçın mühlet istediklerinden 

Fransa, bu gibi devletlerden 
seri ve kat'i cevap istiye· 

cektir. 
Söylendiğine göre, diktatör-

lükle idare olunan devletler, 
ispanya asilerine gizlice yar
dım ediyorlar. 

Diin Eliza sarayında topla
nan Fransız nazırlar mecli
sinde, hariciye nazırı lvon 
Delboş, asilerin, Fransız Fa· 

laga) istikametinde ileri hare-

kata başlıyan asiler ordusu, 

muhtelif kasabaları işgal ey

lemişlerdir. 

Paris, 14 (Radyo) - Fran· 

sız hudutları, dün sabah.tan 

beri kapatılmıştır. Yalnız dip
lomatik nakil vasıtaları geçe· 

bilmektedir. 

Londra, 14 ( Radyo ) -

ikisi Hollanda, dördü lngiliz 

olmak üzere altı nakliye tay
yaresi lspanya'ya hareket et-

miştir. Bunlardan dördü asi
lere ve ikisi de hükumete 
aittir. 

( Başlarafı 2 inci sahifede) 
tü de size iade edilir. f şte 
memleketimizde bu usulü ih-

hım, zatı şahanenize ilanı harP 
cesaret te edemiyordu. Malta, d 

cesareti keferenin hangisin ~ 
hem uzak, hem de zaptı var; fakat elaltından bin türlı.ı 
müşkül bir kaya parçası idi; fezahat edegelirlerl 
Deli İbrahim için de tamah Balyoz bugünlerde sen ka~· 

das etmek tasavvurundayız. edilecek bir yer değildi; Mal- tan deryamdan şikayet etrııı-
Fakat bunlar için hususi hü- ta' dan ne kadar ganimet elde V dk dde yor. ene i linin serha 
kümler ihtiva eden kanunlar edilebilirdi, sanki ?. tecavüzü de mesmuu şahaneJfl 
çıkarmak lazımdır. Bu iş üze- Jozef Nassi isminde bir ya- olmamıştır. 
rindeki etüdler bittikten son- lıudi, ikinci selimi Kıbrıs ada- t 

sının fethine teşvik etmiş ve - Evet, haşmetlü ve sB • 
ra bir kanun proiesi hazırla- ti" d" h V d"k'ifl 

hatta fethinde kendisinin kral ve ı pa ışa ım. ene ı 
yıp Kamulaya takdim edece- k l k d k ı 

nasbını da temin eylemişti. o u ve ana ı ırı mıştır. 
ğiz ve ilk çalışma devresinde ( A k ) 

Jojef Maskoviç de şimdi Giri· r ası var.!./ 
çıkarılacağını umuyoruz. 

din fethini temin etmek sev- Hesap memuru okıt' 
Bu yoldan istikrazda bulun- dasına düşmüş bulunuyordu. 

mak daima küçük paralar üze· Sünbül ağaya ve gemisine ta- luna girecekler 
rinde olur. Onun için ihdas d 1 ı 1 d ıl' arruz e en er ma talı idiler, zmir askerlik şu besin e · 

9 edeceğimiz usulü, şimdilik mem fakat bunlar Sünbül ağanın Hesap memuru okulı.ıfl 
leketimizin nüfusu mütekasif atla c· "d k I · · · ·h 1 A tosı.111 

rını ırı e çı armış ar,ora- gırış ımtı an arının ğus 
11 mmtakalarında recrübe edece- da satmışlar ve Giridden su, yirmisinde yapılması kord~9 

ğiz. İstanbul, Ankara, İzmir erzak alarak tekrar denize bildirilmiştir. isteklilerin rB 
düşündüğümüz yerlerdendir. açılmışlardı. Ağustos 936 öğleden sofl (1 

Eğer ilk tecıübelerden müsbet Bu vsile. Venedik iie ilanı 57 inci Tümene müracaatl
9 

· 1 l k b harba, ve Giride tecavuz ve ilan olunur. / netıce er a ırsa ütün vilayet- __..,.., 

ıerimizde tamim edeceğiz. Izmir Emrazı sariye hasta.-
Şimdilik bu işlerle belediye- hanesı· başhekı·mıı·gı"' ·nden: _,, 

ler bankası iştigal edecektir. , .,•· 
Fakat fevkalade az bir faizle )· '!· Asır g~z~tesinin 4 Ağustos 936 tarih ve 9311 sayıl~,ıır 

l k l b "k [,ırlık gazetesının 4Ağustos936 tarih ve 675 sayılarında mıkt1 119• 
yapı aca 0 an.. u ı ·razı~ ın~m ıle muvakkat teminatları gösterilerek açık eksiltme ile 8 ı et• 
lekette taammum etmesıne lu· cakları .ilan edilen 2500 kilo koyun eti 1500 kilo kuz~ ııırı 
zum görülürse o zaman yalnız 1500 kılo dana eti ikinci açık eksiltmelerinin bitim tarih• 0 

11 
bu işlerle uğraşacak yeni bir 10 Ağusto~ 93? dan itibaren bir ay içinde pazarlıkla ııl;f,e 
banka kurmak ta mümkün caktır. Tal~plerın her Cumartesi günü Tepecikte Emrazı stl\,:~91 
olacaktır. hastahanesınde saat 11 de toplanan komisyona muva

9 teminatlarile birlikte müracaatları. 262 


