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Hükômet, asilere karşı 
zehirli gaz kullanıyor 

···-------lhtilalcıların muvakkat hükumeti Milletler 
Kanlı etti. cemiyetine müracaat 

çarpışmalar devam ediyor 
(Jur) gazetesi, ispanya reisi cumhuruna intihar tavsiye ediyor 

' 

Asilerin elindeki donanma ve kurşuna dizilmeğe götürülen bir lspangol generalı 
k~Paris 19 (Radyo) - Hü- Paris 19 (Radyo) - Jur Lizbon 19 (Radyo)- Madrid 
h:nıc~ _kuvvetleri, Sen Rafael gazete~i; ispanya reisicumhuru şe~ri~in bombardımanı ç~~ 
V~lısındeki asi kuvvetlere Azana nın bugünkü kanlı ha- muthış olmuştur. Jtk defa ası 

~ırli gaz bombaları atmıştır. disata sebebiyet verdiğini yaz- tayyareler şehir~üze~inde uça~-
ılerce kurulan hükumet, makta ve kendisini intihara larken, halk telaş gostcrmemış 

uluslar sosyetesine bir nota davet eylemektedir. fakat bombalar patlanıağa baş-
Vercr k . . , V , 9 (R d ) p !ayınca şehirde parik husule c vazıyetı an.atmıştır. arşova, ı a yo - o· 

1 
. • 

Paris 19 (Radyo) - Hris· lonya matbuatı; lspanya'ya geB.mıştkır b ..... k b' I k I 
lab I ' ·l~h . .. d d·v. d ırço uyu ına ar yı ı mış 

c Kolomp adındaki lspan sı a vesaıre gon er ıgın en I k .. l 
~ • ~ yangın ar çı mış ve yuz erce 
a vapu S A 1. ve hatta iane toplandığından k" ... 1 .. t" ru en zer ımanına .. A • • • ışı o muş ur. 

telrni t" V d 344 l dolayı Fransız hukurr.etını şıd- • •---~-
var ş ır. apur a yo cu detle tenkid etmektedir. T J 'd 

dır. Bunlar Amerika' dan H d 18 (AA) S 0 OD 8 gel ' en aye . - an 
d en lspanyollardır. içlerin- Sebastien memurları tarafından Ormanlar yanıyor 

Güreş 
Dün geceki müsaba
kalar heyecanlı oldu 

Yavuz güreş takımı ile, lz

mir'li güreşçiler arasında dün 

gece Halkevinde müsabakalar 

yapılmıştır. Güreşler çok zevk

li ve heyecanlı olmuş, yüzler· 
ce meraklı, müsabakalan ta

kip etmiştir. 
Greko Romen güreşler de 

4-4 ve serbest güreşte de 1-1 
berabere kalınmıştır. ------Celal Bayar 
Bugün /par kotrası 

ile geliyor 
Bir hafta ka· 
dar evvel, 
lpar kotrası 
ile lstanbul
dan hareket 
eden lktısad 
Vekili Celal 
Bayar, Erdek, 
Marmara ada· 
sı ve Müref- Celal Bayar 
teye uğramış, oradan Ayva
lığa geçmiştir. lpar kotrası 
Ayvalık'tan da hareket etti· 
ğinden Vekilin bugün şehri
mize gelmesi muhtemeldir. 
Maamafih, Kotra ile doğruca 

Çeşme'ye geçmeleri de ihti· 

mal dahilindedir. Vekile, iş 
bankası umum müdürü Mu

ammer Eriş refakat etmek
tedir. 

--------~-~----G. Gamelen v:rı, ~alnı~ 104 kişi ispanya- yapılan tahkikata göre, Biria- Paris, 19 (Radyo ) - To
laş gıdebılecek kadar para touyu bombardıman etmiş olan lon'da birkaç orman birden 
sı •nıakta, diğerleri ise para- tayyarenin markası Fokkerdir. ateş :.tlınış ve hükumet tara- Varşova 18 (A.A) - Ge-
d l bulunduklarından, mukad· Halbuki hükumet kuvvetlerinin fından yangın mahalline gön- neral Gamelen dün saat 21,25 
ta~atları meçhul bulunmak· elinde bu markayı taşıyan hiç derilen itfaiye, henüz bir ne· te Oracivieden Paris'e hare-
lsp ır. Zira Hırstobel Kolomp bir tayyare yoktur. tice elde edememiştir. k~t etmiştir. 

L1lya'ya gidememektedir. Lizbon 18 (A.A)- lhtilalcı- • 
~İli Ondra 19 (Radyo) - in- ların Burgosdaki umumi ka- H a y 1 r l ı o J s u n 
~a· l kızılhaç teşkilatı, lspan· rargahmdan bildirildiğine göre 

hay~ müteaddit seyyar hasta- hükümet kuvvetleri son gün- 1 n ç ,. r p ı· uasas 1 bu 
llıı~e er göndermeğe başla- lerde gazlı bombalar kullan· ~ 

ır. mağa başlamişlardır. s MoskovC:-İı~;;~n içinde Sabah ac;lldl 
llikaSİÇllar Öğleden SOn Tüccarlar v.e '!'üst;h~ll~r borsa~a top

ta rnuhak'eme edilecek landılar. lncır bugun ıhraç edılecek 
/;',. -- . . .. ~ 
Qrııız]gazeteleri, suikast teşebbüsünün ~ t, '-fi~ 
~doğru olmadığını yazıyorlar " ,... ~ "' --::: . ---.,,...::-..,._.....,.. ____ _ 

ıçın-

Kamenof ile bu şebekeye \·~~' 
dahil dört yüzden fazla maz- .._( 'f 1 
nunun muhakemelerine, bugün ·~·I' 
öğleden rnnra, Moskova as· ._ 
kerı divanı harbında başlana
caktır. 

Bu sabahki bütün Moskova 
gazeteleri, Troçki aleyhine 

şiddetli neşriyatla bulunmakta 

ve komploda alakaları bulu
nanların vatan haini muamelesi: 
görmelerini, ağır cezalarla 
tecziye edilmelerini istemek
tedirler. 

Raris, 19 (Radyo} - Troç
ki ve arkadaşlarının muhake
mesi bugün başlıyacaktır. Ga
zeteler, suikasd teşebbüsünün, 
tamamen uydurma olduğunu 
yazmakta ve Troçki'nin, her 
gün ilerlemekte olan teşkila· 
bnın akim bıraktırılması için 
b~e bir Wile · dilmiş 

Bir incir hanında f aaliget 
İlk incir mahsulü dün Na· kalabalık vardı. Tüccarlar ve 

zilli, Ödemiş ve hat boyun- müstahsil aralarında toplantı
daki diğer kasabalardan iz- lar yapıyor, görüşmelerde bu-
mir' e getirilmiştir. Mahsul lunuyorlardı. Gazetemiz maki-
4740 kilodur ve 62 vagon neye verilinceye kadar henüz 
içinde getirilmiştir. incir treni bir fiat teklif edilmemiştir. 
geçerken hat boyundaki bütün ilk mahsul bugün ihraç 
istasyonlarda şenlik yapılmış· edilecektir. Üzüm piyasası da 
tır. açılacaktır. Yeni mah-

lncir piyasası busabah saat memleket; çiftçi ve 
10 da borsada açılmıtbr. için 4 0Jma11m 

Sigorta şirketinde 
Dirileri ölü göstererek 

dolandırıcılık yapanlar ya. 

kalandı/ar . 

Fiati (100) Para 

lngiltere donanma 
sının manevraları 

Birinci 
Hoar .. 

donanma Lordu Samuel 
manevralarda bulunmak 

Maltaya gelecek uz ere 
Malta, 19 (Rad

yo) - Birinci 
donanma Lordu 
Sir Samuel Hoar, 
bu ayın sonunda 
buraya gelecek _ 
ve donanmanın 
yapacağı harp 
ma nev ra ların da 
h azı r b u 1 u na· 
caktır. 

Sir Samuel Ho-
ar, Ağustosun 22 
sinde buradan ,. 
hareket edecek· lngilterenin Akdeniz filosundan 
tir. bir kaç parça 

Paris, 19 ( Radyo ) - in- ı ması, bu ayın sonlarında bü· 
giltere'nin Akdeniz donan- yük manevralar yapacaktır. 

---------~·~·~·~--~---

Mısır Maliye nazırı ve ka-
pitülasyonların ilgası 

r 
1 --(Ulusal Birlik) e Göre--

ispanya mes'elesi ve Avrupa 
lspanya'da sağ ve sollar, yani iki kutup çarpışıyor. Birkaç 

asırdanberi hiç rahat yüzü görmiyen ispanya, geçirdiği bütün 
hadiselerin kısmı azamını tehlikesizce atlatmıştı. Çünkü onlar, 
dahili hadiselerdi . 

Halbuki bugünkü vaziyet, arzettiği şekle rağmen, hakikatte 
siyasi ve beynelmilel bir takım unsurlarla karışmış, Avrupanın 
bütün dikkatini kendi üzerinde toplamıştır. Bununla da kalını· 
yarak sağ ve sollara taraftar devletlerin gizli gizli müzaheret· 
lerine bile nail olmuştur. 

lspanya'nın akıbeti, Avrupa siyasi müvazenesi ve kombine• 
zonları üzerinde umulduğundan çok fazla rol oynıyacaktır. 

ltalya ve Almanya, ispanya' da halk cephesi namı altında bir 
sollar hakimiyetinin teessüsüne şiddetle muarızdır!ar. Bu tak· 
dirde Fransa'nın yanı başında gene Fransız siyaseti ile ve do
layısile İngiliz siyaseti ile eli birlik yapmış bir ispanya hüku
meti kurulmuş olacaktır. Bu, Akdenizden başka Alman ve ltal· 
yan davaları üzerinde muhakkak ki, tesirini gösterecektir. 

Halbuki, general Franko'nun galebesi ve lspanya'da Faşist 
bir rejimin teessüsü demek, Fransa'yı, ispanya hudutlarında 
yeniden bir müdafaa kurmağa mecbur etmek, yani üç taraftan 
[ Almanya, ltalya ve ispanya gibi ayni yolun yolcusu üç dev
let cephesinden ] bir çenbere sıkıştırmak demektir. Kaldı ki, 
Faşist lspanya'ya, ltalya'ya Akdenizde bazı adalar vermek vi· 
dini bile yapmıştır. Bu adalar Cebeliittarık'a karşı bir hareket 
üssü olmakla beraber Fransa'nın müstemleke yoluna dikilmiş 
birer engel mahiyetine gireceklerdir. lngiltere, Akdenizde dü
şündürücü bir vaziyete düşecektir. Çünkü her hangi bir ihtimal 
karşısında italya bu adalardan istifade edeceği gibi lspanyol 
donanması da artık lngiliz • Fransız cephesinde değil, ltalya 
cephesinde bulunacaktır . 

Yini, ispanya mea'elesi, Ha~;il" ta1cıu 
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-" Yaş ve kuru meyvacılığı tetkik eden heyet gitti 
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·Maça kızı lzmir'de bir ~ ça fa rikası kurula-
Cinai Romn N~kili KAM/ ORAL cak .. Kav -~ h~~.-1.03 başlanıyor 

W.F. H. Van 
Der Zee 
& Co. 

·p· d "ki 1k - d t •Şimendifer istasyonla ında küçü ve lzmir' de 

1 
ıyek 0~! 1 •• ızı aahsır ında de büyük bir soğ k ava deposu yapılacak.Ka-

DEUTSCH LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H. 

"ARKADIA,, vapuru hale·1 

limanımızda olup ANVER5
6
· 

ROTTERDAM, HAMBUR 
ve BREMEN limanları için 
yük kabul etmektedir. 

4 

a ara y~zmuş ve m zen en lif orniya usulü de ·· z ·· rutul ağa baş andı 
Çlkarmaga IDUVaf ak olmuştu. iktisat Vekaletince, memle- ve Akhisarda müstahsile ka- istihlak merkezine kadar soğuk 

hava depoları içinde muha
faza edilerek götüriilmüş ola
caktır. 

Baba Anri, onu karşısında larken işittim. iki kız boğul- kette yaş ve kuru meyva du- vunun nasıl ambalaj edileceği 
gorunce, Pigaşın ne zaman duldan sonra cesetleri demir- rumunu tetkike memur ~dilen gösterilecek ve bu suretle san-
Savini kasabasına giderek ken- yolu üzerine nakledilecek ve heyet, dün Manisa'ya gitmiş- dıklar sipariş etmeleri bildiri-
disini bulmuş olduğunu ve bu lokomotife çiğnettirilecekti. tir. Heyet buradan Akhisar, lecektir . 
kadar çabuk Paris' e geldiğini - Boğulduktan sonra mı Kırkağaç, Marmara havzası, Bu sene, bu suretle kavun 
kendi kendine soruyordu. Fa- dedin? Nasıl boğulmak? Bursa ve fstanbul'a gidecek, ihracına başlanılacak ve her 
kat bu sırada Piyedoştan bu- - Kızların benimle bera- lstanbul'dan da Trakya'ya ge- defasında 10·20 sandık vapura 
nu öğrenemezdi. ber içinde bulundukları mah- çecektir. yükletilerek Almanya'ya ve f n-

Piyedoş, bu yapma kıyafe- zenin yukarısında değirmen Heyet burada bulunduğu giltereyc sevkedilecek, bir san-
tin altında Tolbiyak saklı cetveline açılır bir menfezi var müddet zarfında bilhassa yaş dığın oraya ne kadar masraf 
bulunduğunu bildiği cihetle, idi. Haydutlar cetvelin yukarı meyva ihracı işini tetkik el- ile gidebileceği ve kaç kuruş-
içerde ne yolda hareket etmek tarafındaki deliği açıp, aşağı miş, soğuk hava deposu için tan satılabileceği tesbit edi-
lazım geleceğini kestirememiş, taraftakini kapadılar. Bir çey- bir yer tayin eylemiş ve Ka- lecek, gelecek sene de vasi 
mütereddid kalmıştı. Odaya rek saat geçmeden, mahzeni liforniya usulünde üzüm kuru- mikyasta ihracata başlanacaktr 
girdiği zaman hiç yoktan bir kamilen sular istila eyledi. Be- tulması işi ile meşgul olmuş- Soğuk hava depoları için-
isim uydurduğu için, otele ne reket versin, mahzendeki boş tur. de tetkikatta bulunulmuştur. 
diye gelmiş olduğunu da söy- şarap fıçıları imdadımıza ye- fzmir' de ilk defa olarak bu Bu depolar, şimendifer istas-
liyememişti. tişti; onların üzerine binerek şekilde, yani potassız üzüm yonlarında küçük mikyasta 

Baba Anri, onun bu kusu- boğulmaktan kendimizi kur- kurutulmasına Burnova Ziraat inşa edilecek ve İzmirde de 
nınu derhal tamir ederek: tardık. Yukarıdaki delikten de bir tane ana dopo yapılacaktır mektebinde başlanmış ve ne-

- Verdiğim sadakaları ma- pek güçlükle çıkabildik. Fıçı- Soğuk hava vagonu bu 
h il 

ticenin müsbet olacağı anlaşıl-
a ine götürdünüz değil mi? lar büyük olduğundan delikten B ufak depolardaki malları ala-mıştır. u şekilde kurutulan 

De
5
di. geçmiyordu. iki kızı da sırtıma üzüm, bilhassa Almanya'da cak ve doğruca , \lsancak'ta 
onra Tolbiyaka'a dönerek: alarak yüzmeğe mecbur ol- büyük bir rağbet görmekte inşası mutasavver büyük de-

- Yarın gene görüşelim. dum. Ah, doğrusu ya, bu ve Almanlar bu üzümü çerez poya getirecektir. Mal burada 
müsyü Jorj Atkensi getirmeniz iki kız da çok metin insanlar 
k 

olarak yemektedirler. vapur zamanına kadar kalacak 
ararlaştığı cihetle, avdetinizi mış. Bu felaketli anlarda bir 

h 
Yaş kavun ihracı için heyet ve gene soğuk hava tertiba-

eyecanla bekliyeceğim. kelime bile söylemediler. burada ambalaj kutuları ha- tını havi ambarlı vapurlar Al-
- Yarın bu saatta Joriu Hakikaten böyle kızlan kur- zırlanmış ve bu sandıkları dün sancak iskelesine yanaştıkları 

size takdim ile şerefyap ola- tarmamak günahtır. beraberinde götürmüştür. San- zaman vagonla oraya nakle-
cağım. - Bunları hemen eve mi 

M. Holç ayağa kalkıp ha- götürdün? dıklar 8 kavun alabilecek şe· dilecektir. !Bu suretle yaş 
b A 

, kilde yapılmıştır. Kırkağaç meyva istihsal mıntakasından 
a nri yi selamlarken, Piye- - Hayır, doğrudan doğru- ıı- ... • ... __. _ _ _ 

doş arkadan bir takım işaret- ya götürmedim. Hemen hare- Alp mıntakasına . aı·t 
fer yapıyor ve gitmesine mü- ket edecek katar da yok . idi. 
saade etmeyin, demek istiyor- Sabaha kadar bir çiftlikte ı A. ı ı 
du. Fakat prens, kendisine kaldık. Ahaliye bol para ver- p an ar ça mış 
bir göz işareti yaparak süku- diğimden bir sualle karşılaş- ·---~ 
net tavsiye etti. madan saat onda Epinay is- Fransa erkanı harbiyesine aid mühürlü 

Holç, daireden ayrıldıktan tasyonuna giderek Paris tre- d k fd d f" · , san ı yo a e ınmış ... 
sonra, ilk evvel Baba Anri nine oradan bindik. Buraya -
söze başladı: geldiğimiz zaman da evvela Paris - Sair gazetesi, Fran-

- Onu tevkif etmenin za- küçük Mart'ı M. Kambremere sa'nın Alp dağlarındaki aske-
manı değildir. Sefil herif, yarın teslim ettim; sonra da matma- ri vaziyete dair bazı mühim 

k 
vesikaların ve planların erkanı 

Bu mühürlü sandık harbiye 
nezaretine aiddi. Sandığın 

içinde de, Milli müdafaaya 

aid vesikalar ~ulunuyordu. şeri i cürmü ile birlikte gele-. zel Lö Kontu validesinin Bo-
k 

harbiye riyasetinden çalındığı-
ce · ve benim tertip ettiğim lonya'daki köşküne götürdüm. h b Bunlar, Alp mmtakası erkanı 
tuzağa düşecektir. hasıl nı a er vermektedir. Bu ga- b Bunların avdetinden zete hadiseyi şöyle anlatıyor: har iye reisine gönderilmekte 

- Fakat o yarın gelmiye- olan sevinci görmeliydiniz Paris'ten Chambey'ye gelen idi. 
cektir. Siz bu gece cereyan t · 1 ld Zabıta ve askeri makamat müsyü Anri. renın eşya vagon arı açı ığı 
eden hadiselerden bihabersi- _ Tolbiyak'ın azimetine zaman, mühürlü bir sandığın sıkı bir tahkikata başlamış 
niz. Madmazel Lö Kont ile delinmiş ve içindeki vesikala- fakat şimdiye keder hiçbir 

müsaade göstermiş olduğumu 
ku··çu"k K b •· b · rın y"erlere saçılmış olduğu netice elde edilememiştir. 

anı remer 1 ve enı iyi bulmadın öyle mi? Fakat göriiliiyor. Bu vaziyet, hırsız- Vak'anın Paris'tc mi, yoksa 
suda boğmak istediğini ve fa- kendisinin işlemek tasavvu- l 
muvaffak olamadıgv ını bil mi- d b l d l . arın acele kaçtıklarını göste- yolda mı yapıldığı ela meçhul 

yorsunuz. 
run a u un uğu cinayet crın riyordu. kalmıştır. 
delili elimizde bulundukca, 

- Ne söyleyorsun? 
sadını anlıyamıyorum. 
konuş. 

Mak- her zaman için kıskıvrak bağlı 
Açık demektir. 

- Dinleyiniz, anlatacağım. 
Dün akşam İvet değirmenine 

girmiştim. Değirmenci bana 

yiyecek verdi ve bir tuza dü
şürdü. Beni şarap mahzeninin 
içine düşürdüler. Bu sukUt 
esnasında mucize kabilinden 
beynim başım parçalanmadı. 

Fakat mahzen içinde ne 
bulduğu mu biliyor musunuz? 

Makasçının kızı kaçırıldığı 
zamandanberi buraya atılmış 
imiş, işi bitirileceği zamanın 
vuruduna intizaren burada su 
ve ekmek ile beslenmiş. 

- Kendisini niçin birden
bire telef etmemişler? 

- Bir taşla iki kuş vurmuş 
olmak için. Dün akşam Tol
biyak Madmazel Lö Kont'u 
da kaçırdı. Gece' yarısı, onu 
da benim bulunduğum mah
zenin içine attılar. Değirmen
cilerin planları pek mükemmel 
idi. Dedeleri de haydud olan 
değirmenci ile karısı, konuşur· 

Binbaşının mirasını Atkens'le 
taksim etmek arzusunda bu
lunan bu sefil, Mari Fasiti 
katlettiği gibi Terez ile Mart'ı 
da öldürmek istiyordu. Demin 
söyledim ya, ikisi de yarın 
gelip teslim olacaklardır. 

- Hayır, gelmiyeceklerdir. 
f vet d.eğirmenindeki haydutla
rın bu sırada ne yapmakta ol
duklarını biliyor:musunuz? Su 
ile dolu olan mahzen derununu 
taharri edip, şimendifer yolu 
üzerine nakledilecek cesetleri 
çıkarmağa çalışıyorlar. Halbu
ki Tolbiyak bu akşam ceset
lerin bulunamadığını haber 
alacak ve iki kızın firara mu
vaffak olduğunu, değirmenci

leri hükumete haber verecek
lerini miras mcs' el esinin artık 
mahvolduğunu takdir edecek
tir. Eğer kendisini bu akşam 

tevkif etmiyecek olursak, artık 
arkasına önüne bakmayıp firar 
edecektir. 

- Arkası var . 

-------- ·--.es;:.--
Hararet gölğ 5 o -

du. Hayat durdu · -----
Sıcak dalgas yazlık m zruatı 

mahvetti. 1 i kişi öldü 
Dünkü posta ile gelen Su

riye ve Lübnan gazetlerinden 

öğrendiğimize göre, sıcak dal

gası bazı yerlerde ve bilhassa 
Havran' da bir felaket halini 

almış ve hararet derecesi 

gölğede 55 dereceye kadar 
yükselmiştir. 

Bu müthiş sıcak dalgası, 

esasen kuraklıktan müteessir 

olan bu mıntakadaki yazlık 
mezruatı da mahvetmiştir. 

Bazı yerlerde sular adeta 
kaynamakta idi. Sıcaktan iki 
kişi ölmüştür. 

Sıcak dalgası Raka'da 51, 
Şam'da da 41 i bulmuş ve 
bundan istifade etmek istiy 

1 

buz fabrikaları ihtikara başla
mışlardır. 
Şam' da ve Berut'ta buz 

fabrikalarına hükumet el ko· 
yarak polisler vasıtasile halka 
buz dağıtmıştır. 

Cuma günü akşamı Lüb
nan' da sıcakla beraber kesif 
bir sis her tarafı kaplomış 

ve üç metre ötesini görmek 
imkanı kalmamıştır. 

Bu yüzden Berutla Lübnan 
arasında otomobil seferlerinin 
tatiline mecburiyet hasıl ol
muştur. 

Lübnan' daki ihtiyarları, 

şimdiye kadar bu derece ke
sif bir sis görmediklerıni söy
lemektedirler. 

Yaş meyva ihracı için şim
dilik iki merkez olacaktır. 
Bunlar lzmir, İstanbul'dur. 
Karadeniz ve Marmara hav-
zasından yaş meyva, kavun, 
üzüm ve bilhassa elma, şef
tali lstanbul 'a getirilerek bu
radan ihraç edilecek; Ege 
mıntakası ve Garbi Anado
lu' dan da İzmir'e gönderile
rek ihraç olunacaktır. 
(Devamı 4 üncü sahifede) • K·ral k Ev 

Köprü tramvay durak ye
rinde 681 numaralı ev kira
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfur mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah
med' e müracaat. 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

lff etin Emine Hidayete olan 
borcundan dolayı f zmirde 
Odun kapı m. Odun kapı so. 
no. 25 ve kapıdan içeri giri· 
lince bir taşlık solda bir 
bodrum iistünde bir oda mer
dıvenle yukarıda sağda 2 kar
şıda 1 oda bir taraça ve bir 
kapıdan ufak bir yolluk üze
rinde 2 oda bir hela daha 
aşağı enilince solda bir oda 

sağdan bir kapu ile yemek 
odası mutbah ve hela önünde 
ufak bir taraça Halkapınar 
suyu ve elektrik tesisatını havi 
ve 15QO lira kıymetli hanenin 
mlilkiyeti açık artırma surelile 
satılığa çıkarılmıştır. Birinci 

· artırması 21/9/936 Pazartesi · 
günii saat 11 de yapılacaktır. 
Bu artırmada satış bedeli 
tahmin olunan kıymetin °o 75 
ni bulursa en çok artırana 

ihalesi yapılacak aksi takdirde 
ençok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile satiş onbeş giin 

daha uzatılarak ikinci artırması 
7/10/936 Çarşamba günü saat 

• 11 de yapılacaktır. Bu artır-
mada satış bedeli ne olursa 
olsun kıymetine bakılmıyarak 
en çok artırana ihale edile
cektir. işbu gayri menkul üze
rinde herhangi bir şekilde hak 
talebinde bulunanlar ellerin
deki resmi vesaiki ile birlikte 

birinci icraya yirmi gün zar-

"HERAKLIA,, vapuru 2 
ağustosta bekleniyor, 29 ağos· 
tma kadar ANVERS, ROf 
TERDAM, HAMBURG ~·t 
BREMEN limanları için yii~ 
alacaktır. -------JOI-JNSON WERREN 

LINES Ltd. 
f 

0 JESMOORE .. vapuru 1' 
ağustosta bekleniyor, ıJVE.~~ 
PUL ve ANVERS'ten Yo: 
boşaltarak BURGAZ, VAFZ· 
NA, KÔSTENCE, GAtA'f 
SULINA ve BRAiLA liıııan· 
ları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEV 
HASLlNJE .. 1 

"BOSPHORUS motöru 2 " ' 
ağust,osta bekleniyor, ISKE~~ 
DERiYE, ROUEN, HAVr-

. i~ 
ve NORVEÇ limanları ıÇ 
yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROIS~ 
DE NA VIGATION DANU' 

BIENNE MARlTIM 

BUDAPEST 
"SZEGED,, motörü ağlls: 

tos nihayetine doğru bckld· 
mektedir. BELGRAD. N 
VISSAT, BUDAPEST. sıv\· 
TISLAV A, VİYANA ve LfNt 
için yük kabul edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN ~ 

" DUROSTOR ,, vapur05. 
eylülde bekleniyor, K 1.ı 
TENCE, SULINA, GALA 9~ 
ve GALA TZ aktarması 0131' u· 
BELGRAD, NOVISAD. Syl· 
DAPEST, BRATlSLAYA· .u~ 
YANA ve LINZ içın ) 
kabul edecektir. ııııt 

"Vapurların isimleri, ge ı1 
tarı"hleri ve navlun tarifelr 

• (1 

hakkında bir taahhüde gı 
şilmez.,, 

Birinci 

Ar Rııs 
' 

Mücellithane61 

Sür' at, zarafet 
Ve ehveniyet 

ı'' YENİ KAVAFLAR çarş· 
34 

fında müracaatları lazımdır. p 
Aksi halde hakları tapu sici- Satılık ve kiralt 
lince malum olmadıkca pay- J ( 
!aşmadan hariç kalırlar. Satış Ucuz ev e 1 

peşin para ile olup müşteriden Park ve hastahane aras~fl~ 
ayrıca oO 2,5 dellaliyd alınır. k dd · de 3 Damlacı ca e-sın 9>' 
1191936 tarihinden itibaren ?O/l numaralı evler. 8f.~ıı' 
şartname herkese açık bulun- ucuz fiatle satılık ve kır ~O' 
durulacaktır. İsteklilerin °o 10 Taliplerin öğleden soor;tlıtı 
teminat akçesi veya banka nak yanında Hacı Sa 111 

itibar mektubu ve 34-10265 otelinde Bay Şevket'e ~ 
dosya no. si le birinci icraya racaatları. ~ 1 

mür~i;~:~lu:~ ,--~o-. o-k~t~r 
Göztepcde tramvay caddesine Alı AgaJı 

yakın ve elektrik tesisatını Çocuk Hastalıklar'' 
havi beş odalı kullanışlı bir mütehassısı (} 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen- ·ık· . B l S k g" ı No· 
1 

. "d ·ıncı ey er o ·a 
er gazetemız ı are memuru T l f 3452 
H.. dd' .. tl e e on usame ıne muracaa arı. 
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Sahife 3 (U iiiiiiiiiİiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•-:;uT•-----~10581 Birlik) -------___ 19 Ağustos 
'HıKAYE 1 Kanun harici ,.liOlivier ve şü ___ F_r_a~t-e_ll_i_S_p_e_r_____ lllBI 

t~~~~~a·~·ra•m•ız.ın-~·ç•tiğ•i•d·~·ir•--•T•e•hl•ik~ey·i·~·-:•n•T•o•m~b~{e~ıL~thdcoV~mAcen-1 -~~~-~~~BA~Ş~D~U~i~A~K~-~~~-~~-~-• 
de, kral ve beylere mahsus teslim olmağa hazırlandı. Fa- vapur acen ası tası H d. .. h t 
kirnseler hemen tevkif ve kat menhus eadı: - Sakın tes- Pasport yolcu salonu kar- ROYAL NEERLANDAIS a m 1 uz e 
idam edilirlerdi. Eğer bu gibi lim olma!. Benim odama gel, şısında Lekol Riz binasında KUMPANYASI 
kimseler tutulamaz ve firara oradan daha iyi müdafaa eder no. 168 Tel. 2443 u ULYSSES " vapuru 17 Sıhhat Eczanesi 
muvaffak olurlarsa, "Hariç ve belki hepsini de öldürür- Not: Vurut tarihleri ve va- ağustostan 22 ağustosa kadrır 
kanun" addolunurlar idi! Ka- sün!. Dedi. purların isimleri üzerine deği· limanımızda olup ANVERS, 
nun harici olan bir kimsenin Zavallı Tom şaşkınlık ile şikliklerden mesuliyet kabul b ROTTERDAM, AMSTERDAM 
aşını getirenlere mükafat ve koca kanyı takip etti ve na- edilmez. ve HAMBURG limanları için 

Pata verilir ve bütün memle- sihatı mucibince pencerenin THE ELLERMAN LINES L TD. k yük alacaktır. 
et halkı bu gibi insanlara aralığından bir ok attı, bere- " OPORTO ,, vapuru 15 

Yiyecek, yatacak ve sığınacak ket versin ki ok hakime isa· ağustos 1936 LONDRA ve "GANYMEDES" ·vapuru 22 
Yer vermekten menolunurdu! bet etmedi; bu hali gören ANVERS'ten gelip yük boşal- ağustosta beklenmekte olup 

B k 1 k 
yükünü tahliyeden sonra 

u arar ara itaat o zaman- zevcesi Edit: tacv tır. 1 BURGAS, V ARNA ve KôS-
at güç idi; kıtlık o devirlerde - Koca mı silah atmağa "FLAMINlAN., vapuru ağus-
h TENCE limanları 
er vakitki bir derd idi. Aç- sevkeden hangi haindir! Diye tos sonunda LIVERPOOL ve alacaktır. 

lı~ın hüküm sürdüğü bir mu· haykırmaktan kendisini alama- SWENSEA'dan gelip yük bo· " ORESTES ,, vapuru 3l 
hıtte bir köylü için bıldırcın- dı, dışarıdan silahşörler de şaltacaktır. 1 ağustosta gelip 4 eylülde 
arı görüpte avlamamak im- haneye ateş verdiler. Zavallı DEUTSCHE LEVANTE-LINIE ka ANVERS . ROTTERDAM , 

nı varını idi? Karnı aç olan mahkum kansını ve çocukları· "SAMOS,, vapuru 23 ağus· AMSTERDAM ve HAMBURG 
evdeki karısının ve çocukla- nı ateş içinden kurtararak: tos 1936 bekleniyor. HAM- l tı BURG BREMEN imanları için yük alacaktır . 
._ nı.n açlığını bilen bir adam işte! bütün dünyadaki serve- ve AN-
ıtt 1 VERS' ı· k b SVENSKA ORIENT LINIEN aı arın keyif ve zevkine tim bunlardır. Bunlara ,birşey ten ge ıp yü oşalta· 
ıtı h kt " VIKINGLAND., motörü 
La sus olan bir yerden bir- yapmayınız, fakat beni ne is- ca ır. 
q k • 17 ağustosta gelip yükünü 

ç uş avlamağa mecbur terseniz yapınız! Dedi. Gene 
~lır fakat kralların zevki için okuna davrandı, askerlerden kalbine saplandı, diğeri de tahliyeden sonra ROTTER-
cr tarafa konulan bekçiler ikisini yere serdi, sonra kılı- ipi çekmek üzere olan cella- DAM, HAMBURG, COPEN-

!.~tafından da ~ekserya tutulur cile mücadeleye başladı, fakat dm tam kafasına! Halk bu ani HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
~arn ı vak' ·· · k ğ b GOTEBURG, OSLO ve IS-k o unur, yahud dağlara askerler pek çok olduğundan a uzerıne açışına a aş-
açrnağa mecbur kalırdı. mücadelede devam mümkün ladı! Bu karışıklık sayesinde KANDINA VY A llimanlarına 

d Maceramızın geçtiği sıralar· olmadı ve teslim oldu. Ha- üç arkadaş ellerine geçirdik- hareket edecektir. 
:.· !ngilere'de Salamon Glen, kim: leri silahlarla etrata dehşet "NORDLAND,, motörü 28 
tkıbald Greti ve Tom Un - Cani herif. dedi. Seni saldılar; şehir halkı mühim ağustosta beklenmekte olup 

narnında üç silahşör de bu bu defa asacağım, bakalım bir düşman baskınına uğra- yükünü tahliyeden sonra 
~b~pt~~ d~layı kanundan bakalım Salamon Glen ile dıkları korkusile saklanacak ROTTERDAM, HAMBURG, 
b nç ılan edılmişler ve mec· Arkibald Greki dediğin he- yer ararken, Arkibald, Greti COPENHAGE, DANTZIG, 

Uri olarak dağlara iltica riflerin sana yardımı olacak- ve Salomon Gleni, Tom Lin GDYNIA, GOTEBURG, OS-
htrniş idiler. Vakıa geçirdikleri mı?. ile zevcesi Edit'i ve çocukla- LO ve ISKANDlNAVYA li-
'tayat iyi idi, fakat içlerinden Hakim şehrin kapılannın ka- rmı alarak şehirden çıktılar manian için yük alacaktır. 

orn Lin bazı diişünceli ol- patılmasını ve yeni bir darağacı ve kapıyı da kilitliyerek anah- SERViCE MARITIM 
~ak rnecburiyetinde kalıyordu, kurulmasını emretti . tarlarını götürdüler! ROUMAIN 
ç~nkü şehirde (Edit) isminde Bu aralık bir çoban bu dar Bu suretle seri bir takipten " SUÇEVA ,, vapuru 26 
tüzel b k kurtulan bu üç adam ve " t t ı· 27 " Q ve genç ir a!"ısı vardı. ağacının kimin için kuruldu- agus os a ge ıp agustosta 
.. u karıslle üç çocuğunu c!\i- ğunu sordu. T om Lin namında Edit'le üç çocuğu izlerini PiRE, MALTA, MARSIL YA 
~llrırnekten kendinı' alamıyor, b kaybederek ormana geldikleri BRAILA ve BARSELONE 
"t irisi için kurulduğu cevabını k 

d
. tı.sı ve çocukları aklına gel- va it vaziyeti tetkik ettiler. hareket edece .... lir. 
ığ; aldı. Şehirden harice gittiği 1 l · d T 

but vakit hiçbir şeyle teselli vakit Salomon Glen ile Ar- ç _erınV:kıa ~~k cesurane bır Yolcu ve yük kabul alır .. 

Yalnız taze temiz ve ucuz 
çeşitleri satar. 

ilaç ve tuvalet 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• ......... .::.-. ....... m:ı ........ rimml!~m!illlm .. 

lzmir Yun Mensucatı 
Türk A. Sirketinin -

JJalkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarit 

Ve ucuzd 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu marnulatı tercih ediniz 

"· ~~ıyordu! Nihayet, bir ge· b Daha fazla tafsilat almak 
"\: ıkı k d 1 k ki alt Greti'yi buldu ve bu hareket yaptık; fakat kral için ikinci Kordonda Tahmil Satış Yerlerı· 
tak ar a aşının e ini sı a- haberi onlara verdi. bizim 'bu hareketimize karşı 
L şehrin yolunu tuttu ve B h b . l .k. k d k b ve Tahliye binası arkasında 
"•nesinin penceresi önüne u a en a an ı ı ar a aş ta i imiz için bir ordu çıka- FRATELLI SPERCO acenta- B. . • K.ı J J d 
~el)(erek işar.et verdi. - Arkadaşımız asılırken biz racaktır. Bunun için sür'atle sına müracaat edilmesi rica ırıncı . oraonaa 186 numara a ŞAR 

burada duramayız! dediler ve hareket ederek kralın affını HA// T A ~ arısı Edıt k d v l olunur. Navlonlardaki ve ha· • • "/• 
~ıkt • ocasının aga hazır anmağa başladılar, Ka- istiy~lim .. Dedi. 

d·ıt •ğındanberi, yani bir sene- rarları ya Tom'u kurtarmak Bu fikri muvafık bulan üç reket tarihlerindeki değişiklik- 'Mimar Kemalettin C dd · d FAHRı 
lerden acente mesuliyet kabul • a esın e 

ltıi~ Rece . uykularını kaybet- ya da onunla beraber ölmekti. arkadaş hemen Londra'ya git- KANDEMiR O [ 
du .. ve her vakit kocasını iki arkadaş şehre koştular tiler ve kraldan af istediler. etmez. • ğ U 
bakUnür idi; pencereden dışan fakat kapılar malum olan emir Kral: Telefon: 

2oo4!2oo5
1
2
663 ı'-mı•-------------------~ 

ltıc ın~a kocasını görerek he- hasebile kapanmış ve kapı - Siz hain adamlarsınız ve 
lar~ •çeri aldı, küçük çocuk- bekçisi içeri girmelerine mani idamınız lazımdır! Dedi. 
tınırıa uyanarak aziz babala- olmak istedi; Salomon kapı- Tom - Pekala .. Fakat biz 
lirı etrafını aldılar; Tom cıya : bila kaydu şart buraya geldik, 
b- heğbesinden "iri ve siyeh - Sen ne yapıyorsun? de- madem ki affedilmiyoruz si· 
ıt ek k tıı~ .. ıne çıkardı, birazda di. Biz Kralın iki seyisiyiz. lahlarımızla Londra'dan çık-
ck~ ı~te bu kara fakat bol Herhalde mes'ul olmamak için mamıza müsaade veriniz!. 
aile eğın sayesinde bu fakir bizi bırakacaksın. Dedi. 
dörıd~cağı bir bayram zerine Kralların insanları pek kor- Kral - Ne cesurane bir 
ltıern u. Ev içinde herkes kuttuğu ve pek büyük görün· talep!. Derken, kraliçe: 
barrı nundu, yalnız eve mer· düğü o zamanda kapıcı hemen - Fakat o kadar da na-
"ar ~~:n alınmış bir kocaknrı kapıları açtı ve iki arkadaş muskaranel Demekten kendi-
bıı 1 1

• ki bu kadın ailenin şehire girebildi. içeri girerken sini alamadı. Bana ilk istiye· 
b,ltısladetini hoş görmedi ve de ilk işleri ahmak kapıcının ceğim affı bahşetmiş idiniz?. 
bGk;n sabahleyin çıkarak boynuna atılmak ve onu öldür· Ben de bu üç cesur adamın 
lirı·· ll'ıete .. Kanun harci Tom mek oldu . affını rica ediyorum. 
~tın hanesine geldiğini,, ha- Bu esnada Tom Lin el ve - O halde, bu cesur 
.J Vetd' ~a l' ı; bundan maksadı ayakları bağlı olduğu halde adamları kraliçeye bağışlıyo· 
tcrııe oın,un yerini haber ve- siyaset meydanına getirilmişti. rum., Pekala.. Şimdi gidiniz 
ltıGk·~e vadedilen beş on lira Hakim, mezarcıya: ve size yemek versinler ve 
1 "ıe~~!ı olma~ ve ~adı lığı - Tom 'un elbiseleri senin- sizi de hassa efradını arasına 
~•krrı k ~e bır bahtıyarlığı dir; kendisine bir mezar ha- yazsınlar!.. 
Şe~ . ıdi! zırla!. Dedi. Kral tam bu sözleri söyler-

~~rrırı~~ hakimi bu haberi Tom, idam, kararının tat· ken bir saii, bu üç arkadaşın 
~il: 1Yetle aldı ve koca· bikine bir an kalmasına rağ- çıkardıkları meseleyi krala 

-...... b men son derecede müsterih arzetti, fakat iş işten geçmiş 
"'tileco~ .hizm.etinize mükafat idi ve hakime: ve af kelimesi kralın ağzından 
~ ale ht. Şımdilik şu elbi- - Ben bu gece rüya gör· çıkmış idi. Ve kral bu af 
b~ ınt o· k ;ı renk . ıyere kırmızı ve düm, bu kazdırdığın mezara yüzünnden hiç ziyanlı çıkmadı; 
~&lij b· lı kurnaştan mamul seni gömecekler, beni değil! sarayın en sadık, en cesur ve 
I t b· ıt elbise hediye etti. Dedi. iş bilir adamı bu üç fedakar 
'"itı ~ ıakırn silahşorla Tom· Vr .. Tam bu sırada iki ok adam oldu!.. 

&nesini sardı. 

- -, 
1 

' L'. 

havada vızladı, birisi hakimin Vedi Fikret 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Osmanlı Tarihi e 
leri 

~ 

ahudi ma al e-
Ciiri Adis • e erı .. -7- -

Padişah sadrizama karşı bire 

ateşe 
• ver yora adam, diye söze başladı 

re i an edildi. D .. 
a lüs dağ ar da 

9 Yahudi ve üç n~liz 
çarpışmalar oldu 

Kethüda kadının odun 

Berlin 19 (Radyo)- Filistinde vaziyet çok vahimdir. Arap 
milliyetperverleri mücadeleye büyük bir azimle devam etmek· 
tcdirler Dün, İngiliz askerleri ile Nablus dağlarında bir çarpış
ma olmuş, her iki taraftan da birkaç kişi ölmüş . ve yaralan
ınıştır . 

Dün, bir trene bomba atılmış, 11 kişi ölmüş, 9 kişi ağır 
:surette yaralanmıştır. Ölenlerden 8 i Yahudi, üçü İngilizdir. 
Bir tren de hattan çıkarılmıştır. 

Kudüs 19 (Radyo) - Yafada örfi idare ilan edilmiştir. Sa
bahları, saat 8 den evvel hiçbir ferd sokağa çıkmıyacak ve 
akşam saat 5 de herkes evine girip kapanmak mecburiyetinde 
kalacaktır. 

meselesine ehemmiyet vermi
yecek kadar da anut idi. Hak 
kı da yok değildi. Bir sadra· 
zam nihayet sarayın kethlida 
kadının vekilharcı olamazdı ya. 
Fakat bunu Jeli bir adam, 
sultan İbrahim anlarsa dinler 
mi idi, hiç? .. 

Cinci hoca ve Yusuf paşa, 
Kara Mustafa paşanın orta
dan kaldırılmasına kat 'i surette 
azmetmişlerdi. Maamafi Kara 
Mustafa paşa da bu iki ada
mın muzir olduklarına inan-

Arap milliyetperverleri, şimdi, çeteler halinde Yahudi ma· 
hallelerine baskınlar yapmakta ve evlere ateş vermektedirler. 

osla ordusu ma
evralara başlıyor 

- ------
a 

te üy 
refine ub ovning,Komşu devlet er ateşemiliter-

mış, bunların vücudlarının iza· 
lesi için fırsat kollamakta ve ... 
Hatta fırsat hazırlamakta idi. 
Fakat berikiler içeriden, ka
dınlarla iş görüyorlardı Bunun
çün bu hadiseki fırsat bilmiş
ler ve kethüda kadını İbrahi
me şikayete sevkctmişlerdi. 

ş 
Belgrad 19 (Radyo) - ln

gıltere Kralı şerefine yapılan 
milli tören, büyük bir memnu-

niyet doğurmuştur. Kral 8 inci 

i ler yap dı leri manevraları takip edecek 
konsolosu, Kralın Dubrovningte Belgrad 19 (Radyo) - Yu- inci gününe kadar devam 
gördüğü tekamülden çok mem goslavya ordusu yarından iti- edecek ve komşu devletler 
nun olduğunu söylemiştir. haren manevralara başlıyor. ateşemiliterleri kamilen bu ma-

Kral, Dalmaçya' da bir ay ka- Manevraların Ağustosun 25 nevraları takip edecektir. 

Hem d~ nasıl şikayet?. 
Kethuda kadın başına kara 

bir çatkı sarmış ve: 
dar oturacaktıi. - • -c-.--- - -

Edvard, maiyeti erkanile bir- l H /• • • ·ıı · • Kralın yanın~n bu unan ar- Tevkif at devam ediyor zmır sıcı ı tı-
liktc Dubrovning şatosunda dün biye Nazırı Dük Koper, Kra- ı 
oglc yemeğini yemiştir. im merasimden hoşlanmadığını sı·gorta şı·rketı·nden bı·n- caret memurlu-

Kral, otomobille sahile gel- ve Adiryatik sahillerinde alel· 

miş ve halkın alkışları arasında ade bir türist gibi seyahat et- 1 ı · k . 1 g., undan. 
Nahlin yatına binmiştir. tiğinden, kendisinin rahat bı- erce ıra çe mış er • 

• (Raşid· Kayıra) ticaret un-
İngiltere'nin Dubrovning fahri rakı imasını rica eylemiştir. • - •4-~----

--•m.-.... .• _. Doktor ve avukatların da dahil olduğu bir vanile İzmir' de eski Kasaplarda 

1 
it / V 21 numarada sadeyağ, peynir e ya - Jı a ya • ~ ugos• dolandırıcı şebekesi meydana cıkarı/dı vesaire ticaretini yapan Raşid 

ar zmİr' de favva lstanbul 19 [Hususi]- Ün- dolandırıcıların ~uhakemesine Kayira'nın işbu ticaret unvanı 
...... --

Atatürk'ün ellerini 
öpecekler, çocukla
rın gezdiril(11esini 

istiyecekler 
Ankara' da odun ve kömür 

tüccarı Hüseyin Orak'ın on 
iki yaşında kızı Zekavet, 9 
yaşında, kızı Semavet ve yedi 
yaşında kardeşleri Yılmaz, 
bir müddet evvel beraberce 
Ankara'dan hareketle bir 
memleket seyahatine çıkmış

lar, bütün şark ve cenubi 
Anadolu vilayetlerini dolaş

tıktan, buralarda birçok eser
leri görüp malümat topladık
tan sonra evvelki akşam Ay· 
dm' dan şehrimize gelmişler
dir. 3 kardeş, kendi başlarına 
y1pmakta oldukları bu seya
hatten çok memnundurlar. 
Başlarından hiçbir hadise geç-
memiştir. 

Zekavet gazetecilere: 
- Yalnız Diyarıbekir Polis 

müdürü bizim seyyah olduğu
muza inanmadı. Telgrafla An
kara' dan sordu. Cevap gelin
e bizi serbest bıraktı. Ay
dın' da da bir polis memuruna 
seyyah olduğumuzu zorlukla 
rnandırabildik. 

Demektedir. Buradan Manisa 
Bandırma yolu ile lstanbula 
gidecek Atatürk'ün ellerini öpe
cekler ve her yıl memlekette 
çocuklar için iki ay ge2inti 
tertip edilmesini istiyeceklerdir 

ç d s 
vrası 

Prag 18 (A.A) - Ecnebi 
l eyetler Ç k ordusunun 20-25 
Ağustosta yapacağı manevra
nrdn hazır bulunmak üzere 

buraya gelmişlerd r 

.T · • yon sigorta şirketini dolandı- derhal başlatıacaktır. Hadise, ticaret kanunu hükümlerine 

Ticaret muahedesi ranlardan birkaç kişi daha lstanbul'da nefretle karşılan- göre sicilin 1s21 numarasına 

müzakerelerine 
bas landı 

~ 

Belgrad 19 (Radyo) - Yu-
goslavya' hariciye nazırı M. 
Milval Pilya, Yugoslavya ile 
ltalya arasında akdolunacak 
ticaret muahedesi hakkında 
Italya'nın cevabını almıştır. 
Şimdilik; bir modüs - vivcndi 
yapılacak ve bilahare esaslı 
bir surette muahede akdolu· 
nacaktır. 

Yugoslavya'nm, yakında in· 
giltere ile de anlaşmak üzere 
olduğu söyleniyor. 

tevkif edilmiştir. Müddeiumu· mıştır. kayt ve tescil edildiği ilan 
miliğin yaptığı tahkikat netice- v k olunur. 
sinde şebekenin çok geniş ol- ı aş ve uru meyva- lzmir sicilli ticaret memur-

duğu anlaşılmıştır . cı[ığı tetkik eden luğu resmi mühürü ve F. 

Birkaç avukat, doktor ve heyet ı.gitti Tenik imzaı 
bazı hükümet tabiplerin de (B f 2 • h /ı İzmir ahkamı şahsiye sulh 
dahil bulunduğu bu şebeke, aştara 1 ınci sa İ ede) 
şimdiye kadar sigorta şirke- Karadeniz'in mayhuş elma- hukuk hakimliğinden: 

lan Alma · l d lzmirde yeni Ahmet agv a 
tinden binlerce lira çekmiştir. ' n pıyasa arın a 

ÇOk aranmaktadır Al mahallesinde tapu senedinde Anlaşıldığına göre, Ünyon · manya, 
hariçten senede 12 ·1 9 numara taı'lı 5 yeni kadas-

şirketini dolandırabilmek için mı yon 
sureti mahsusada bazı kimse- marklık kuru elma idhal et· tro planında dudu lsokağında 

mektedir. 217 metro murabbaı üzerine 
ler hayatını sigorta ettirmek
te ve sonra bunlann öl
dükleri ileri sürülerek aileleri , 
tarafından tazminat alınmakta 
ımış. 

Bu iş de doktorlar ile avu
katlar da mühim rol oynamış· 

Yaş ve kuru meyva ihra- bina edilmiş kagir palamut 
catı tanzim edildikten sonra, mağazasının muhammen kıy-
harici ticaretimizde büyük bir meti 3804 liradır. 
fark görülebilecektir. Bu mülk 4320 sehimden 

İktısad vekaleti, İzmir ve ibaret olup bundan ölü fatma 
havalisindeki tomates fazlalı- zehraya ait yalnız 180 sehmi 

2 mi/yon kişiye yar- lardır. Dün akşama kadar 12 

dım edilecek kişi tevkif edilmiş bulunuyor

lığını da nazarıdikköte almış, 3804 lira üzerinden satılacak
en çok tomates yetişen mın· 
takaların tesbitine bu heyeti 
memur eylemiştir. Bu mınta-

tır. 

Vaşington, 18 ( A.A ) -
Çiftliklerle ziraatle meşgul 
cemaatler taı afmdan iaşeleri 

temin edilmekte olan iki mil· 

yondan fazla adama mahsu
latın busene uğramış olduğu 

hasar dolayısile hazine tara
fından yardım yapılması mec
buriyeti hasıl olacaktır. 

--o .. •·---
Karadeniz' de spor 

Bolu, 18 (A.A) - Düzce 
spor alanında Adapazar spor
cularile Düzce spor kulüpleri 
arasında yapılan fudbol ma
çında adalı sporcular 3- 1 
galip gelmişlerdir. 

Maç çok heyecanlı ve kala
balık idi. Bu maç gençlere 
spor için yeni bir heves hızı 
vermiştir. 

- ···--
Bira grevi 

Belgrad, 19 ( Radyo ) 
Bira için bir haftadanberi 
başlıyan grev devam ediyor. 

du. Gece de 4 kişinin daha 

tevkif edildiği söyleniyor. Bun- katarda bir veya iki salça 

lar arasında yalnız doktor 

Asaf' m ismi öğrenilebilmiştir. 

Şirketten, diri adamları ölmüş 
gibi göstererek para çeken __ .............. --

fabrikası yapılacak ve harice 
salça ihracatı tmin oluna
caktır. Bu suretle tomatesler 
çürümekten kurtarılacağı gibi, 
miistahsil de malını iyi fiatle 

Patras'taki zelzele satabilecek ve daimi müşteri 
bulabilecektir. Kurulması mu-

Atina; 19 (Hususi) - Pat- karrer olan salça fabrikalann-
ras'ta vukubulan zelzeleden dan birinin de lzmir'e olması 
bir zarar olmamıştır. muhakkak gibidir. 

lzmir ithalat gümrüğü mü
dürlüğü den: 

Kabin 

S. no. Adet Marka no. Malın kıymeti Eşyanın cinsi Kilo G. Tes. no. 

. 1 1 35. S. F. D. 1583 
M: M 1617 

L. K. 
130 00 Demir çivi 2946 500 81 

Yukarıda yazılı eşya 26/8/936 ncı çarşamba günü saat 
14 de açık artırma suretile dahile satılamadığı takdirde ayni 
günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere satılacağından 
işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaat-
lan ilan olunur. 2534 

Yukarıda cinsi ve mahallı 

yazılı mülkün ölü fatma zeb
ranın veresesine ait olup ara

larında taksimi kabil olmadı
ğından mahkemenin verdiği 

kararla ve açık arttırma sure

tile satılığa çıkarılmıştır. birin

ci satış günü 21/9/936 tarihi
ne müsadif pazartesi günü sa
at 14 le lzmirde bahçeli han
da ahkamı şahsiye sulh hukuk 
mahkemesinde yapılacaktır. 

bu satış gününde mülke konu
lan kıymet 0o 75 şini bulmas
sa satış 15 gün daha geri bı
rakılır. bu da 9/10/936 cuma 
günü saat 14 yapılacaktır. 

Arttırmaya iştirak edebil· 
mek için % 75 buçuk pey 
akçesi veya milli bir banka 
mektubu getirmek lazımdır. 
müzayede kaymesi herkesin 
göre bilmesi için mahkeme 
salonuna asılmıştır. daha fazla 
izahat almak isteyenler hergün 
mahkeme k lemine müracaat
ları ilan olunur. 

- Sultanım, velinimetirJl·· 
Bu Kara Mustafa nice oluyor 
ki senin iraden ahkamına m'J' 
halefet ediyor .. Bütün mena.ıi, 
ezvakı kendine hasretmiş, st" 

nin en sadık cariyenin oca· 
ğını söndürmek için 500 arabtı 
odunu bizden esirgeyor .. Bıı 
halleri görmeğe tahammülüıfl 
kalmamıştır. Beni azad ile. 
uzak diyarlara gönder, bunlart 
bu gözlerim bir daha gör· 
mesin .. 
Demiş ve ağlıyarak başın' 

sarayın yaldızlı kuppesine kal· 
dırınış: 

- Yarab.. Hayatımı şurıı 

cıkta ali. Diye niyazda bulun· 
muştu. 

Çok mahirane, daha doğrtl' 

su tam yerine göre oynatll11 

bu oyun heman tesirini gc>s' 
terıni~ idi. 

İbrahim, gömleğinden kut' 
tulmuş bir deli gibi yerindefl 
fırlamış ve: 

- Çabuk bana Kara MuS' 
tafa'yı çağırın! Diye bağır 
mıştı. 

· Halbuki sadrazam Ka18 

Mustafa paşa divanda i<li. Ci• 
hanın en geniş ve büyii~ 
hükumetinin en mühim mese· 
lelerini tetkik ve müzakere ile 
meşgul idi. Divanın usolıl 
veçhile henüz iki saat dah11 

devamı lazımdı . 
( Arkası var ) 

Eden . 
ispanya hadiseleritı' 

tetkik etti 
Londra, 19 ( Radyo ) ~ 

Eden, dün gece Lord Halı' 
faks ile uzun müddet lspan)'~ 
h-d· - . asetı a ısatını ve umumı sıy 

tetkik ve müzakere eylemiştir• --······---331 doğumlıı 
İhtiyat zabitleri 

çağrılıyor . 
lzmir askerlik şubesindeıt· 

• e' 
1 - Yedek subay yetıŞ l 

cek kısa hizmetlilerden 3~e 
doğumlu ve bunlarla muaırıe , 
görenler ve daha evelki dfir 
ğumlulardan olupta mubtt it 
sebeblerle geri kalmış defl, 
sınıfından gayri sınıflara ııY..ı 

1;e•· 
rılmış olanlardan yalnız as 1 
tam ehliyetnamesi olanlar ı.r 
Ey!UI 936 tarihinde yedek :ıı~ 
bay okulu komutanlığı ha:• efl 
kıt'asında bulunmak uz S' 
sevkedileceklerinden 25 A~f 
tos 936 gününde hüviyet cllıtı 
danı (nüfus tezkeresi) ve b t~B 
askeri ehliyalnameleri e ıı 
berlcrinde olduğu halde ş 
beye miiracaatları. de~ 

2 - Tam vaktinde ye pli' 
subay okulu komutanları ııı.r 
zırlık kıt'asında bulunmıY80 111 

Jefl 
hakkında kanuni muanıe ıı' 
tatbik olunacağı ilan ~ 

Zayi be 
Ziraat bankası izmir şu rııl 

sinden aldığım 2865 nuf1l~it11 
tasarruf cüzdanımı kaybet 5~ı 
Yenisini çıkarttığım için ejJ~f1 
sinin hükmü kalmadığı 
olunur. 1 htıl 

İzmirde nıa 


