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İzrnirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Kudüs'te 
Siyasi mahiyeti haiz bir 

suikasd olmuş, bir Yahudi 
profesör öldürülmüştür. 
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hakim .bulunuyorlar lfeK~:.~:~~!!0~~~ Smirnof varmış! 
Kudüs'te siyasi mahiyeti haiz ------lf ükômefİD elinde 20 viliyet kaldı. Urugu- bir katil hiıdisesi olmuştur. Zinoviyef teenfaalbirpartizanimiş.Muh 

b•• •• d b f Yahudi profesörlerden M. Bi- telif tedhiş Pguruplarından'ı..bahsediliyor. \ray barıştırma teşeb USUn e U UDamıyor Jing bir Arap tarafından evin- ----- _ _ __ _ 

Sen Sebastiyen sokaklarındati hükumet topçuları 
Paris 22 (Radyo)- Madrid- göre, asiler, (Alkantaro) şeh-

clen kaçarak buraya gelen Is· rini zaptetmişlerdir. Bu şehir, 
P~nya ayan azasından ismi (Badamos) un elli kilometre 
&'.zli tutulan bir zat, Komü· yakınındadır. 
rııstlcrin Madrid'de akla hayret1 Cebelüttarık, 21 (Radyo) -
Verecek derecede mezalim yap Bir İngiliz destroyeri, (Mala
~ıklarını Taragona' <la 123 ve ga) dan almış olduğu kırk 
d~rida'da 200 kişinin öldürül- İngiliz tebaasile buraya gel· 
I U~lerini ve büyük müesses::· miştir. Gelenlerin ifadesine 
e~n Yağma edildiğini söyle- göre, (Malaga), pek yakında 
llııştir. asilerin eline geçmiş buluna· 
Sc Lizbon, 22 (Radyo) - San caktır. 
Ilı bastiyan şehrinin sukutu Hinday 22 (Radyo) - İs-

Uhakkak görüııüyor. panra ......... ı ....... ...ı_.. .A... -1.:, 

Maden amelelerinden mü· San Bastyen'den Barslon'a 
tekkep bir hükumet kolu, müteveccihen hareket etmiştir. 
asil ı 1 Tokyo 22, (Radyo) - Ja· er e çarpışmada bu unmuş İ 
v b ponya hükumeti, spanya iş-
.' Üyük hezimete uğrıyarak 
tıc'at eylemiştir. !erinde bitaraf kalmağa karar 

I :aris, 21 (Radyo) _ Asi- vermiş ve hatta, ispanya asi· 

t~ın kumandasındaki tayya- lerine iane göndermek istiyen· 
;e er Ertaniye bomba atmış- lere bile mani olmuştur. 
iltdır. Boynos Ayres 22 (Radyo)-
! '.aris, 22 (Radyo) - Asi· Arjantin hükumeti, ispanya hü-
~ın crkfınıharbiye heyeti, kiimetile asiler rüesası arasına 
01 rgostan (Daladolid) e vasıl girerek, hiç olmazsa rehine 
muşlardır. olarak tarafeynin a · m ş olduk-

da~izbon, 21 (RaJyo) - (Ba- lan siyasi esirleri serbest bı-
os) tan alınan bir habere rakmalarını istemiştir. Bu ta-

----~·~···~------ .... -
Uzak şarkta harp 

vassutıın ne netice vereceği 

henüz nıalüın değildir. 

de ka~.ledilmiştir, Maktul, Ya- Devlet bankasından30,000 ... ruble almışlar 
hudi Universitesinde konferans 
lar verecekti. 

----- ·•·----Paris, 22 (Radyo) - Asi
lerin topladıkları yeni kuvvet
ler, Salanıank havalisinde 
toplanıyorlar, bu kuvvetler, 
eski ordu ile birleşerek Mad
rid istikametine yüı üyecektir. 

Türkiye- Italya 

Henday 22 (Radyo) - is
panya' dan hicret başlamıştır. 

Halkın bir kısmı, Fransız 
topraklarına iltica ediyorlar. 
Wuhaciıler bu'abildikleri ve· 
sa iti nakliye ile ispanya' dan 
acele uzaklaşmaktadırlar. 

Paris, 22 ( Radyo ) - Asi 
kumandanlarından (Skepodel· 
yana), verdiği beyanatta di
yor ki; 

- Biz galibiz, elimizde 31 
vilayet vardır. Hasmımtz olan 

ispanya hükumetinin e-linde 

ise, ancak 20 vilayet k.:tlabil
miştir. 

Mücadelemize şiddet ve 

ehemmiyetle devam edeceğiz 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Ticaret muahedesi 
Roma, 21 - Ankara'dan 

bildirildiğine göre, Türkiye-

ltalya ticaret muahedesi imza
lanmıştır. Bu, Türk · Alman 
ticaret muahedesinin hemen 
aynidir ve klering esasına 
miistenittir. Zecri tedbirlerin 
tatbikinden sonra Türkiye'nin 
bloke kalmış paraları, Jtalyan 
fazla ihracatı ile k3patıla· 
caktır. ..... 
Donanmamız 

Bugün geliyor 
Geçen hafta limanımıza ge· 

len Hamidiye mektep gemisi, 
dün fstanbul'a gitmiştir. 

Akdenize çıkmış olan do· 
nanınamızda bugiin limanımıza 
dönecektir. 

~----· ....... ···~·~----~~-----

! Başvekilimiz gelecek 
hafta lzmirde DuıunacaK 

1 - - -
Panayırda inşaat ilerliyor Balgaristan, Ro 

1 manya ve Yunanistandan seyyah gelecek 
1 
1 

• 

Stalin, köylü kadınlarla birlikte 
Moskova, 21 (A.A) - Tas Maznunlardan Reingold bir 

ajansı bildiriyor: birlerini takibedecek olan ted-
Mahkemenin akşam celse· hiş hareketlerinin lüzumuna 

sinde maznunlardan Dreizer, inanmış olup eski bloktan ay-
Reiııgold, Bakacv ve Pickal rı bir mahiyet .taşıyan Troç· 
isticvap olunmuştur, kist Zinovyevist kuruluşundaki 

ifadesinin başlangıcında Drei- muhtelif safahatı anlatmıştır. 
zer T roçkist Zinovyevist ted- Reingold bundan sonra Zi-
hiş teşekkülüniin merkezleşti- novyevislerin 1928 - 29 da o 
rilmiş ve ayni maksad için zamanlar merkezi komitenin 

iia\~7ı;., bürunaWr1mmk"ıcı 0\wıı fetı!iY,.etlııJ.~ti.c!ğetıe te~~!-.:-:.: ... 
teşkilat olduğunu söylemiştir. iştiraki ile bir blok teşkil et-
Tethiş gruplarının da ne şe· mek istediklerini söylemiştir. 

kilde çalıştığını tefer. '1atiyle Zinovyevistlerin bu hususta 
anlatan maznun teşekkülün yaptıkları 1931 - 32 sencle-
Smirnd m idaresi altında bu· rine kadar devam etmiştir. 
lunduğunu ve bütün talimatı • -\yni zaıncktda Gitmout, 
ondan aldığını söylemiştir. Slepkov tedhiş gurupları ara-

Smirnofun tethiş hareke· sında da temaslar olmuştur. 
tinde oynadığı hakiki rolü tes· 2.i ıovyef ve Kamenef'ten 
bit etmek istiyen mahkeme aldığı talimat üzerine Rcingold 
Zinovyef, Smirnofun tethiş devlet bankası başkan mua-
grubunun en faal partiza~la- vini Arkus ile münasebat 
rından biri olduğunu teyit et· peyda etmiş, tedhişçileri finan-
miştir. (Devamı 4 üncü sahifede) 
( 

ı ı ( Ulusal Birlik) e Göre İ 
~ ~ 

Mekteplerimiz açılırken K.uangsist kuvvetleri 
K.anton'u işgal ettiler 

ŞQrı./(ay.Şek ile K~~ngsist generalleri ara' Kültürpark'ta faaliyet 

Mekteplerde kayt ınuaınele:si başladı. ~ehrin yerli ço::ukları 
harekele geldikleri gibi, ınülhakattan da ' Izmir' e akın edenler 
gittikçe çoğalıyor. Bir hakikat karşısındayız: 

Mektepler, çocuklarımıza az geliyor, dar geliyor. 
. sında müzakerelere başlanmış 1 

yapılmaktadır. Buna rağmen 

Gentral Nevs gazetesi şu ha· 
beri ·vermektedir. 

ş,nşQ,. - Kay - Şek 
1tl\dit~hay, 21 (A.A) - Söy
•lt ~ .. ~ne göre, Şan-Kay-Şek 
" "4lh . ""- isıst generaller ara-
~ Uzlaşmanın teminine 

~lrı - .. .. ı resmı goruşme er 

" - Kendilerine verilen 
ikinci ültimatomu reddeden 
Kuangsist gennaller askeri 
hazırlıklarına daha büyük bir 
siddetle devam etmektedirler." 

Çin gazeteleri Kanton'un 
cenubu garbi sahiline varmak 
iitiyen K"Uangsist kuvvetlerin 
Kanton'u işgal etmiş olduk
larım haber vermektedir. --·-····---Libya' dan 

Dönen İtalyan 
fırkaları 

Napoli, 22 (Radyo) - Sen 
Çilya vapuru, Libya' dan iki 
fırkayı hamil olduğu halde bu
raya gelmiştir. 

Başvekil İsmet İnönü, gele
cek hafta Cumartesi günkü iz
mir vapuruy'a şehrinize gide
cek ve Salı günü Panayırın 
açılma merasimini yapacaktır. 

Ayni vapurla, lstanbuldan 
Vekiller ve meb'uslar da İzmi
rc gideceklerdir. Ogün hare· 
ket ettiril

1

ecek olan diğer bir 
vapurla da lstanbul' dan hususi 
tarifeden istifade ederek ser
giyi görmeğe gideıılen İzmire 
geleceklerdir. • 

Romanya, Bulgaristan ve Yu
nanistandan da pekçok kimse
ler Panayırı görnıeğe: gelecek-
lerdir. . 
Istanbul 22 (Hususi) - lzmir 

Fuarı için burada büyük ha
zırlıklar devamdadır. Birçok 
müesseselerin iştirakinden baş 
ka Panayır günlerinde lstan· 
bul' dan lzmir' e binlerce kişi 
gidecektir . 

Bu meyanda Şaıp' dan da 
İzmir'e 5000 ziyaretçi gele -
cektir. 

* • llo 

Panayır yerinde gece gün-
düz faaliyet vardır. Amele 
adedi arttırılmıştır. Birçok 
yerlere elektrik lambaları 
konmuş ve bu suretle gece 
çalışılması kolaylaştırılmıştır. 

Fuarda inşaat büyük bir hızla 

ilerlemektedir. 
Bazı müesseseler pavyon· 

tarını tezyine başlamışlardır. 
Pek yakında pavyon satışı 

tamamen duracaktır. Bu sene, 
birçok milli müesseselerimiz 
de panayırda birer paviyon 
kiralamışlardır. 

İzmir ölçü alatları amille· 
rjnin paviyonlarında ölçü in
kılabını gösterir tablolar da 
bulunmaktadır. 

Her yıl geçtikçe, bu tehacüm artacaktır. Tahsil bilhassa ılk 
mekteple Lise derecesi arasında sikletini gösteriyor. Her sen~ 
liseyi, Ticart>t lisesini, Muallim mektebini, San'atlar mektebini 
bitirenleri hesap eder, bir taraftan da ilk mekteplere girenleri 
düşünürsek arada müthiş bir fark bulacağ!z. Sıkıntı da esasen 
bupdan ılcri geliyor. Birkaç sene sonra, lzmir' de iki, üç orta 
mektep daha açılsa kadrolar dar gelecektir. 

Şu vaziyet karşısında, bazı kazalar mıntaka merkezi kabul 
ederek, oralarda da Orta mektep açmaktan başka çare yoktut 
Esasen şimdiki şartlar dahilinde birçok köy ve bazı kaza ço
cukları lzmir'e kadar gelememekte ve orta tahsil gıdalarını 
alamamaktadırlar. Bu itibarla, Orta mektebi yavaş yavaş on· 
ların ayağına ve yakınına götürmeğe, merkezi vaziyetten kur· 
tarınağa mecburuz. Bu suretle hem büyk şehirlere olan teha
cüm azalır. hem de bütçe endişesile lzmir ve diğer ~ilayet 
yerlerindeki Orta mekteplere gelemiyen yavrulara hakl~r~ 
~erilmiş olur. Okuma hakkmı, vatand~şı~ .hakları ve. vc~dığı 
paranın muayyen çerçevesi ve icap ettırdığı adalet daıresınde 
tevzi etmek gerektir. 

Yeni nislin bu okuma İşti hasını, ana ve babanın bu uyanı· 
şını takviye et~eliıiz. Ancak bu suretledir ki, beş on sene 
sonra memlekette oldukça okur, yazar ve düşünebilir bir insarı 
kalabalığı yaratmış oluruz. • • 
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İzmir ikinci icra memurlu· 

ğundan: 
Gazozcu T evfikin Y emişçı 

• oğlu Mustafaya olan borcun· 
dan dolayı mahcuz İzmirde 
Gaziler mnhallesinde Kemer 
caddesinde kain tapunuıı 

.~----~~--·.... -Birleşik Amerika'yı harbe sokan Vaşington'un esrarengiz ada-
. mı senelerce sonra ilk defa olarak bir makale yazdı 

1217/933 günlü ve 4 cilt "e 
136 sıra ve 15 sıra numarll' 

sında kayıtlı ve 248 kap~ 
numaralı altında dükkanı ha\11 
bir bap olup kapudan giril· 

dikte bir koridor ve dükk8° 
arkasına isabet eden boşlukt' 
hela ve gusulhane ve mutbsb 
ve üst kata çıkıldıkta bir sofa 
cephe kısmında balkon ve bıl' 
küçük oda ve sağda yan"' yao~ 
iki oda ev evin üstünde b1~ 
taraça mevcut olan ve (18o0. 
lira kıymeti muhammeneli bil 
lunan bir bap hane açık ıı~ 
tırnıa suretile satılığa çıka~ 
mıştır. Birinci arttırması 2 
91936 tarihine müsadif P~ 
şembe günü saat 11 dedı! 
Bu arttırmada satış bed~, 
tahmin olunan kıymetin ~o 1

1 
şini bulursa en çok art~ır8~ 
ihalesi yapılacaktır. Aksı tıı h 
dirde en çok arttıranın uı9 , 
hüdü baki kalmak şartile s~~ 
15 gün daha uzatılarak 2 1~, 

s -
d.. deme iler 

Behemehal onu ·ele ge· 

çireceğim; şimdi gidelim. 
- Allah versin de serian 

muvaffak olunuz. Oğlunuz için 
dakikaların saat, saatların da 
gün kadar ehemmiyeti vardır. 
Siz orada çalışacağınız sırada, 
ben de burada uğraşacağım. 

Bütün gece odamda kalıp sizi 
bekliyeceğim. Bu mevsimde 
güneşin erkenden doğduğu 
sizce de malumdur, ona göre 
hareket ediniz. 

- Cenabı hak, bir masu
mun katlolunduğu yeri aydın
latmak için güneşin tuluuna 
müsaade etmiyccektir. 

Dokuzuncu fasıl 
Hapishanedeki mülakat ve 

zaptiye nezaretinden memur
lann tefriki epey uzun sürdü
ğünden, baba Anri, Piyedoş 
ve altı polis memuru trene 
bindikleri zaman saat dörde 
gelmiş bulunuyordu. 

Hafiyelerin üzerinde resmi 
emirname bulunduğundan, icap 
ederse Saviniden maiyetlerine 
jandarma ve asker de verile
cekti. Heyet reisi M. Anri idi 
ve istediği gibi hareket et
mekte de serbest bulunuyordu. 

M. Anri, Tolbiyak'ın ele 

geçirilmesi bile oğlunun be

ıaetini temin edemiyeceğini 

biliyor ve dilsizi nasıl ele sre-
• • .. J """"' ........ 

Saviniye evvelce yaptığı 
seyahatte n e Piyedoş ve nede 
kendisi dilsize rast gelmemiş
lerdi. Tolbiyak'm dilsizi de 
mahvetmiş olması kuvvetle 
muhtemeldi. Bu düşünce, za
vallı ihtiyarı perişan ediyordu. 

Tolbiyak ile metresi ma

dam Dizıey'in ikametgahı 
olan Sakini şatosuna girmek 
artık kolay bir şeydi. 

Fakat M. Anri, evvela de
ğirmene girerek iç.ındekileri 
tevkif etmeği, sonra Jorj At
kensi yakalamağı ve en son 
olarak m iki kuleli şatoya 
geçip, nasıl olursa olsun içe
ri girmeği düşünüyordu. 

Bu ara tırma, en kısa bir 
zaman zarfında yapılacak ve 
bu suretle dilsizi de ele ge
çirmek için fırsat bulunabile
c~kti. Baba Anri, Saviniye 
gıderse belki de bir aksilik 

zuhur eder korkusile arkadaş· 
!arı ile birlikte Surj istasyo· 
nunda trenden indiler ve iki 
ırmağın birleştiği mahalle ka
dar yürüyerek geldiler. 

Değirmene yaklaştıkları za
man hafiyelerden ikisi taş ve 
diğer ikisi de asına köprüyü 
muhafazaya memur edildiler, 
diğer ikisi de M. Anri ile 
birlikte ilerlediler. 

Baba Anri, her zaman açık 
bulunan değirmen kapısındafı 
içeri girince; Piyedoş uyuduğu 
mahalli madam Şufay ile ko· 
casmm görüştükleri odayı ve 
mahzeni kendisine gösterdi. 

Fakat haydutlar firar etmiş oldu
ğundan dcğirm~ndc kimseler 
yoktu. 

Bütün nrnştırıııalar boşa 
giltı ve hiç kimseye tesadüf 

edemediler. 

Bir gece evvel Tolbiyak'ın 
kurbanı olacak biçarelerin 
içine tıkıldıkları mahzen, si
yah renkli bir su ile dolmuş 
bulunuyordu. Çarka su veren 
oluğun yukarısındaki kapak 
kapanarak oluktaki su boşal
tılmış isede, mahzene doku
nulmaımştı. 

Piycdoş, burasını Baba An· 
ri'ye gösterirken dedi ki: 

- Anlaşıldı. Ben sanki bu
rada bulunmuşum gibi her ne 
olmuş ise keşfettim. Tolbiyak 
Bahor hakimi ile görüşmek 
üzere bu sabah Paris' e gel
mişti. Dönüşte cesedleri çıkar· 
malarını değirmencilere em
retmişti. Fakat haydutlar tabii 
olarak ct:sedleri bulamadılar. 
Aradıklarının delili de, işte 
şurada bulu.nan çengelli ip-

lerdir. 

Bunu Tolbiyak haber alın· 
ca bizim firar etmiş olduğu
muzu ve hükumete şikayette 
bulunacağımızı anladı; bunun 

üzerine Madam Şofay ile 
zevci ve Jako firar ettiler. 
Bir dahada b~raya dönme· 
zeceklerdir. 

- Burada kalmaktan bir 
faide olmıyacağını ben de 
anlıyorum. Eğer bu herifler 
buradan büsbütün kaçmamış-
laı sa, muhakkak ki şateda· 
rtır.l~r d .. . .1 oaba Anrı, egırmencı er 
şayed oraya gelirse, kendilerini 
t vkif etmek üzere orada bir 
hafiye daha nöbetçi bıraktı ve 

yanına Piyedoş ile diğer ha· 

fiyeyi 'alarak, Atkens'in ika

metgahına doğru ilerledi. 

Bu metruk köşkün bütün 

pencereleri açık olduğu halde 

içinde insan bulunduğuna dair 

bir emare yoktu. 
• Baba Anri, buradaki adam

ların da savuşup gitmiş olduk· 
}arına kanaat hasıl etmekle 
beraber, bir kere içeri 
ği faideli buldu ve 
açınca da hayretten 
kaldı. 

gırme· 

kapıyı 

dona 

Kırmızı saçlı uşak, şiddetli 
bir ateşin karşısında kazan 

karıştıyordu. Birinci kata tır

mandıkları zaman ise, Jorj 
Atkensi, birçok şişeler arasında 

zil-zurna sarhoş buldular. 

Efendi ile uşak firar edecek 

halde bulunmadıklarından, ha

reketlerini takip etmek üzere 
kapı önünde bir nöbetçi bı

rakıldı. 

Baba Anri, köprülerde nö· 

bet bekliyen hafiyeleri yanına 
çağırarak hep birlikte iki ku
leli şatoya gitti. 

Karşıdan bakınca, ağaçlıklar 
arasında yükselen ince sıvrı 

iki kule ile bu şato, cidden 
güzel bir manzara arLediyor. 
Halbuki yakmdan bakınca bu
ranın harap bir yer olduğu, 
iki kulenin de giivercinlik ):'.a· 

pıldığı görülüyordu. 
Sckiııi ormanı şatodan yüz 

metrc- kadar uzakta, köyün rn 
yakın evi.de asgari bin metre 
ileride idi . .,. 

( Arkası var ) 

"Albay' House, Vlisonun ı yarlar harcamak zorunda kal- rab~r, . u~~n zam~n?anberi, 
dış politika müşaviri idi. Bir- ması gibi bir facıa yaşıyoruz. y~nı hır dunya harbı~ın ~refe-
leşik Ameri hükumetlerinin Devrimizde, milyonlarca sınde olmadığımızı ıddıa et· 
dünya harbına girişmeleri zihni sise· bürüyen yalnız bir mekteyim. Şu kanaatt~?'im ~i, 
onun eseridir. Dünya harbı ekonomi çılgınlığı olmadığı milletler, bem de b~g~n mıl-
bittiği gündenberi "Vaşingto- gibi, bu zihinlere yüklenmiş letler sulhu kurmak ıstıyorlar. 
nun enarengiz adamı,, da olan harp paniği de onda~ Hatta . ha:~ memleketlerde 
susmuştu. Uzun yıllardan son· az tehlikeli değildir. Tekmıl bu sulh ıstegı o kadar ku~-
ra ilk defa olmak üzere di.in- medeniyetimizi ciddi bir su- vetlidir ki, hükumetler hır 
ya politikasının gündelik mes- rette tehlikeye düşürmek için barba katılmak isteğini izhar 
eleleri hakkında fikrini söyle- bu gündelik iki hastalık yani ettikleri takdirde, halkın ken· 
mektedir. ekonomik şuursuzluk ile harp dilerini yapayalnız bırakcağm-

Vaşington' un esrarengiz korkusu paniği, el ele vermiş dan korkmak zoru!ldadırlar. 
adamın Naos Viener Jurnal' da bir halde hareket ediyorlar, Maalesef bence bugün, artık 
yazdığı makaleyi tercüme ve Bugün, bütün dünya vazi· bir harba imkan yo~tur: d~-
aşağıya nakledıyoruz: yetini mümkün mertebe oldu- mek sapasağlam hır ıddıa 

"Bütün dünya, hususile Av- ğu gibi göz önünde tutup, değildir. 
rupa, ekonomik ve sosyal kendimizi feri buhranlara Bugünkü günde, ihtimal ki 

değişiklikler içinde çalkalan- haddinden fazla kaptırmamak· doğrudan doğruya bir harp 
maktadır. Bugünkü günde her tan daha iyi birşey yapılamaz. korkusu ta~ımayan yegane 
memleket, dünya kaosuna Bunda n başka yeni bir is- devlet Birleşik Amerika 
karşı koymak için, tekmil fi- tikbal harbının öni.ine geçilip hükumetleridir · Miletimiz 
ki;, moral ve fizik yardım geçilemiyeceğini, bir harp sulh istemekte ve hüku-

'bl~ arttırması 10/10/936 tarı 

f · .. .. sıı' miisadi cumaresı gunu 

11 de yapılacaktır, Borcıl 
kuvvetlerini derleyip toplamak ' olduğu takdırde bunun evvela metin dış politikasında, 
mecburiyetindedir. ne ölçüde ) apılacağını, haki- bizi diğer kıtalardaki anlaş-

önenmesi tarihi (2280) n°
1111 

• el· 
ralı kanunun mevkii merıY 

Ha\buki bunun yerine her katen hiç kimse yöyliyecck mazlıklara li(,arıştiraca olan 
memleketin harp hazırlıkları ınc" kide değildir. şeyden çekinmesini talep et-

yapmak için, milyonlar, mil- Ben, t ereddüd t .:tmekle be· mektedir. 
- --'S:G..,..._. ... • ~c ~ Hatta bazı kimseler, kıs· girdiği tarihten sonra olı11~ 

hasebile 2 inci arttırrııtı 
0 0 75 şini bulmazsa dahi ib 

,.__. __ .->.,..+-'>~---~~~-

Almanya' da ve İtalya'da mütemadiyen 
petrol araştırmaları yapılıyor 

Le Journal' dan: 1919 a \·adar Alman arzi-
"Avrupa' da son senelerde yatçıları Almanya'da petrol 

petrol siyaseti başlamıştır. olmadığını zannediyorlardı. 
ı •- •.1 .. , • u uu • uuur-.uı ı p'-l UUllUl:ill uana Oll sene eVVt:l 

rollerı eline geçirmekle kalma· bile Ascheberg'de olduğu gi-
mış, Afrika seferine hazırlanır- bi, bazı yerlerde topraktan 
ken kendi memleketindeki Pla- gaz kokusu çıkmasına akıl 
isance mıntakasından 1934 se- erdiremiyorlardı. 
nesinde .. 20,000 ton petrol çı- Almanyada petrol aramala-
karm1ştır. Po ovasındaki foa· rı Belçika'lı alim Vingerhoet-
liyet gece gündüz devam et- sin teşebbüsü ile başlamıştır. 
ınektedir. iki yerde petrol da- Hem de o kadar çabuk ilcr-
marları bulunmuştur. lcmiştir kil 

Avusturya Viyana havzasında Bir iki rakam bunu göster· 
petrol ve ticarctt;) kullanılabi meğe kafidir: 
lecek gazlar bulmuştur. Zistc- 1922 de 30,000 ton olan 
dorftaki bir tek kuyudan daha Alman petrol istıhsali 1935 te 
şimdiden 400 ton p etrol al- 600,000 tondan daha fazlasına 
mamıştır. yükselmiştir. Bunun yalnız 400 

Macarislan'da Tuna kıyıla· bin tonu son 15 sene içinde 
rına petrol aramaktadır. açılan kuyulardan çıkarılmıştır. 
Türkiye, Irak hududundaki Hanovre, Brunswick ve Vest-
topraklarındaki yeni bir Mu- falyanın görülmemiş derecede 
sul bi!lmak ümidile, metodik zengin petrol havzaları olduğu 
bir surette araştırmalar yapı- anlaşılmıştır. Oldenburg ve 

lıyor. Bade eyaletlerinde de petrol 
Çekoslovakya'da petrol bu- bulunacağı kuvvetle ümit edil-

muştur. mektedirl. 
lspanya'da maden kömü-

ründen, linyitten ve şistlerden 
petrol çıkarmak için bir mü· 
sabaka açılmıştır. 

Polonya'da 1913 tenberi bir 
milyon tonluk petrol çıkarıl
mıştır. Bugün Polonya petrol 
ihraç eden memleketlerin ba
şında gelmektedir. 

Fakat üzerinde duracağı-
mız asıl memleket bilhasa 
lngiltere'dir. ~Geniş domin
yonlarile, İngiltere dünyada 
petrol çlkaran memleketlerin 
başında gelir. Bununla bera
ber kendisine yeni mcmbalar 
bulmağa çalışmakta, toprak
larında araştırmalar yaptır

makta lır. Bu suretle binlerce 
işsiz~ <l<' iş bulmuşluı. 

Fnkal, prtrol siyasrtin<le 
en biiyiık VP en metodik ça
lışma Almanya' da görülmek
tedir. 

Bugün Hanvre havzasında 

ikı yüz petrol kuyusu vardır. 
Vestfalya ise Amerika'nın en 

zengin petrol havzalarına ben
zetılmekte hatta şımal Avru
pa'sının en büyük petrol hav
zası sayılmaktadır. Buradan 
'&"ünde altı yedi bin ton pet
rol çıkarılabileceği ümid edtl
mektedir. 

Demek ki, on seneye kadar 
Almanya kendi petrol ihtiya
cını fazlasile temin edebilecek 
ve eğer milli müdafaası için 
saklamak istemezse, harice de 
petrol satabilecektir. 

Almanya'da, 1935 senesinin 
başındanbrri petrol istihsali 
milli iktısad nazırlığının kon· 
lrolii altında yapılmakta ve 
işletilen petrol kuyularının 
"o 90 ı hiikiimet tarafından 

tahsisat görmektedir. 

men, silahlanmanın vergi pa
ralarının lüzumsuz yere israfı 
demek olduğu, kısmen de, 
sulhu güven altına almaktan 
ziyade tehlikeye soktuğu ka
naatini taşıdıklarından, kuv
vetli bir ordu ve muazzam 
bir donanmayı bile reddede
cek kadar ileri gitmektedirler. 

Fakat bilhassa bu gibiler 
prauK pasıflzm bakımından 

haksızdırlar. Milli müdafaanın 

mcvcud olması lazımdır. Bu 

hakikat her memleket için 
meridir. Hiç kimse, dünya 
sulhunu ve milletlerarası silah 
sızlanmayı benim kadar arzu 
edemez. Fakat silahsızlanma 

umumi olmalıdır. Her devlet 
ordusunu, memleket asayişini 
korumak için lazım olan nis-

• rııl\İ 
lesi yapılacaktır. Gayrı me 1 
.. . d . t'f . suret 
uzerın e ın ı a vesaır 

herhangi bir hakkı olan "\ 
. d k" . ıeSI se yedlcrın e ·ı resmı " ~ 

ile birlikte (20) gün ıarfıtl!' 
2 inci icraya müracaatları 

. ili11 
zıındır. Hakları tapu sıc 

111 
malfım olmıyanlar payl3~d 
dan hariç kalırlar. Müşterı 1 

0o 2 buçuk dellaliye ister sıı# 
peşin para iledir. Şartrıtı 
14/9/936 tarihinden itib~~ 
herkese açık bulundurulıı 1r 
tu. Taliplerin % 7 buçuk ·b' 

. k . b kiti mınat a çesı veya an ,, 
/ 52 do-

mektubu ve 34 99 . ·ı;i~ 
numarasilc birlikte lımır ı ol 

l 'ıl~Il icraya müracaat arı "' 

bete indirmek zorunda kalma- nur. . - ~~ [t~ 
hdır. Satılık ve kira 

Bdalet divanı ve milletler t 
cemiyetinin hükümlerini tatbik u c z evle 
ettitecck gerçekten kuvvetleri 3sı~ 
olmalıdır. Fakat bugiinkü Park ve hastahane ar 4' 
günde böyle bir ıdeal vazi· Damlacık cadde-sinde 

3
g$) 

yctten her zamakindcn çok 70/1 numaralı evler 1 ,ıı 
k. alı" 

daha uzak bulunduğumuz için, ucuz fiatle satılık ve ır ~( 
bitaraflar için de bitaraflık- Taliplerin öğleden sonra JI~ 
larını korumak maksadile si- nak yanında Hacı Sadıı fl1 
lahlı olmaktan başka bir çare B ş k t'e otelinde ay ev e 
yoktur. / 

Pratik 1 politikada hepimiz racaatları. 4~· 
için yegane çare, dünya silah· milli müdafaamızı azam' 

sızlanmasını istemek ve buna de ç.ıkarmak~irl f/0çl: 
varılıncaya kadar da keneli Albay E. M. ı 

~~------- ıı 

rsı lusal lzmir ua ı oıtJ 
esi riyasetinden: de~5 
1 - Paviyon satışı 25 Ağustos 936 akşamına kada~.,9c9# 

edeceğinden bu tarihten sonra vukubulacak mıı 
!ar kabul edilmiyecektir. . ıeriP 

2 - Tutulmuş olan paviyonlar inşa ve dekorasyon ıŞ 1~ıı11 
29 Ağüstos 936 akşamına kadar bitmiş olma~• fl1 
dır. Bu t~rihten sonra hiçbir suretle inşa işıoe 

1 
saade edılmez. e ef 

3 
. v f 

30 ve 31 Ağustos günleri paviyonların tanzı~ .,a~ ~ 
serimi işlerine tahsis edilmiş olmakla fuara ıştı gD 

·hl ere 
miş olan ekspozanların hazırlıklarını bu tarı 
ikmal ctmelcrı rica olunur: JflıJJJ 

4 - Evlerinde müsait yerleri olup fuarın dcvaroı 1 rıı'I 
tince pansiyon halinde kira vermek istiyen ~ ı,ııt 
adr~slerile oda ve yatak adedi ve fiatlannı ft1

9 

suna müracaat ederek kaydetmeleri ilan olunıır· ~q 
20 22 25 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

rlliKAYE 1 Balık avı merakı .•• Olivier ve şü- Fratelli Sper-
'-· __ .._ ______ mm211MiEl!!iimBIB'-~- rekisı Limited co Vapur Acen-

BAŞDURAK 
Ahmed, askerden döndüğü Maamafih küçük bir tahkikat Vapur acentaSI 

Vakit, arz üzerinde artık hiç neticesinde Aklı lbrahim de
bir kimsesi olmıyan bir adamdı. nilen bu ciftlik sahibinin otu

tası 

Babası, henüz askerde iken 
öl.~üştü. Annesini zaten şöyle, 
boyle ancak hatırlıyabiliyordu. 

zuna merdiven dayamış ve 
hala kendisine bir talip çık
mamış bir kızı olduğunu 
anladı. 

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

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

. Not: Vurul tarihleri ve va- ağustostan 22 ağustosa .kadar 
purların isimleri üzerine deği-· limanımızda olup ANVERS, 

" UL YSŞES ,, vapuru 17 

Ham i üzh t 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

Ahmed'in sahile yakın olan 
bu kasabacıkta vaziyeti iyi idi. 
Güzel bir bağı, dört, beş 
tarlası, bir evi, bir dükkanı 
~e bir çift öküz ile bir al 

Balıkların sevdası ile bu 
kıza talip oldu, ve çiftlik 
sahibine damad gittikten sonra 
bol, bol balık avlamağa baş
ladı. 

şikliklcrdcn mcsuliyet kabul ROTTERDAM AMSTERDAM 
edilmez. 1 ve HAMBURG limanları için • 

THE ELLERMAN LINES L TD. 1 yük alacaktır. 

ısrağı ve bir arabası vardı. 

b Tek başına bir adam için 
1' unlar yeter ve artardı bile. 
a~lalarını ortakcıya vermiş, 

bagına kendisi bakıyor ve boş 
"akitlerinde yan gelip yaşı
Yordu. 

h Fakat Ahmed'in askerdeki 
ayatı yanında, bugünkü ha

~atı çok sakin ve pek ahenkli 
idi· b . . k 1( • unun ıçın canı sı ılıyordu. 

b ahvede oturmaktan zaten 
oşlanmazdı; biraz kahvede 

tı~~~ru~o.~, .. komşu ve tanıdıkla
bir gomş~y~r, sonra: Yapacak 
I şey, soylıyccek bır söz bu
amıyor ve can sıkıntısından 
canı çıkıyordu! 

Bir gün Ahmed'in aklına 
~akit geçirmek için balık av
b·mak geldi; şehre indi; güzel 
ırB av takımı düzdü. 

b· . u suretle can sıkıntısız 
·~~ci ~ünü geçirmiş oldu. 

lh kıt gun de ağları hazırla-
·ııa la . d' 

Ü .. g~çır .. ı. 

k . Çuncu gun sahillerde bir 
Cşıf b en .. Ya~tı; . alık avlanmağa 

0rnu.saıd hır yer aradı. 
t Yle değilmi ya? Sabah-
an ak k na ~ama adar deniz ke-

°' tında kalıp, nihayet 12 5 
c:.taııı b' . ' d·· ır hamsı balığı ile 
onnıek t • 

l-f erh e ınsana zevk vermez! 
>iik alde avın neticesi bü
nis~e olmalı ki zevki de 0 

S e~~e büyük olsun! 
bir a ılde, güzel ve kuytu 
su"·~Yer vardı; sanki burası 

.• ı b' De . ır balık tarlası idil 
nı~ b k · 1 

~lltı crra ve saf.. Her biri 

Fakat bu zevk ve saadet 
de fazla sörmedi; bir gun 
ayaklarının sızlıyarak tutuldu
ğunu gördü, şehre doktora 
gitti. 

Doktor kendisine birçok 
sualler sordu. Ahmed hepsine 
cevap verdi, balık avından 
başka hiçbir iş yapmadığını.. 
Söyledi bunun üzerine doktor: 

- Şimdi anlaşıldı, sen bir 
daha balık avlamıyacaksın. 
Denizin rütubeti sana yara
maz, denizden uzak bir yere 
giderek oturacaksın. Sonra 
kötürüm olursun ha.. Dedi. 

* • • 
Genç yaşta kötüriimlüğü 

Ahmed hiç istemedi, bunun 
için çok sevdiği balık avından 
vazgeçti. . . . Bu sayede 
Aklı İbrahim kızı ve karısı 
olan nesnenin ne berbad ve 
çirkin bir mahluk olduğunu 
anlıyabildi, kendi kendisine: 

- Eyvah.. Dedi. Balık 
avından mahrumiyete mi, 
yoksa ömrümün sonuna kadar 
bu cadalozla beraber yaşa

mağa mahkum olduğuma mı 

yanayım?. 

Vedi Fikret 

N· V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

" OPORTO ,, vapuru 15 "GANYMEDES,, vapuru 22 
ağustos 1936 LONDRA ve ağustosta beklenmekte olup· 
ANVERS'tcn gelip yük boşal- yükünü tahliyeden sonra 
tacvktır. BURGAS, VARNA ve KÔS-

"FLAMINIAN" vnpuru ağus- TENCE limanları için yük 
los sonunda LIVERPOOL ve / alacaktır. 
SWENSEA'dan gelip yük bo- " ORESTES ., vapuru 31 
şnltacaktır. ağustosta gelip 4 eylülde 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE ANVERS , ROTTERDAM , 
"SAMOS,, vapuru 23 ağus- AMSTERDAM ve HAMBURG 

tos 1936 bekleniyor. HAM- limanları için yük alacaktır. 
BURG BREMEN ve AN- SVENSKA ORIENT LINIEN 
VERS'ten gelip yük boşalta- " VIKINGLAND ., motörü 
caktır. 17 ağustosta gelip yükünü 

il tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, COPEN
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
GOTEBURG, OSLO ve IS
KANDINAVYA limanlarına 

Ell 

1 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Kiralık ev 
Göztcpede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 

havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

111 

Kiralık Ev 

hareket edecektir. 
"NORDLAND,, motcirü 28 

ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG, OS
LO ve ISKANDINA VYA li-
ınanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARlTIM 
ROUMAIN 

" SUÇEVA ,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 
PIRE, MAL TA, MARSİLY A 
BRAILA ve BARSELONE 
hareket edece .... Lir. 

Yolcu ve yük kabul alır . 
Daha fazla tafsilfıt almak 

için İkinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRATELU SPERCO acenta-

IZM R 
Pam aı 

Türk Anonim Sirkeli , 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadıır. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değiımen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi hçr nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nm ayni tip mensu
catına faiktır. ___ f 

iz 
Tü 

Tarafından rnevsinı dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
a 

z 
Yeni ynptıracağınız elbiseler için bu maımılatı tercih ediniz 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. . tıc ~ kiloluk ne güzel ve DEUTSCH LEVANTE UNIE 

A:dar bol balık vardı ya! G. m. b. H. 
bi Ah takımlarını sırtladığı gi- HAMBURG 

G .. ınet soluğu burada aldı. "HERAKUA" vapuru 24 

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

l.Dôkiôi' 1 

sına müracaat edilmesi rica 
olunur. Navlonlardaki ve ha
reket tarihlerindeki değişiklik
lerden acente mesuliyct kabul 
etmez. 

Telefon: 2001/200512663 

'

Mimar Ke'!'alettin caddesinde F AHRıl 
KANDEMiR Oğlu 

ilvla~~c] balıkları birer, birer ağustosta bekleniyor, 29 ağus
Cğlen · ça ve Hasan cidden . tosa kadar ANVERS, ROT
iltka •Yordu. Fakat bird~nbire TERDAM, HAMBURG ve 
hıld sında cırlak !bir ses du- BREMEN limanları için yük 

U: • 
1 alacakt r 1 • 

ltıii~ ~h .. Maşallah.. Biraz "ART AA,, vapuru 5 eylülde 
lava\~ et te bir ocak, bir bekleaiyor, 9 eylüle kadar 
~el't: ıraz da halis ve temiz ANVERS • ROTTERDAM , 
ıı...· •n Y .. 
'ı!n b agı getireyim, tuttu- HAMBURG ve BREMEN 

Ah alıkları kızart ta yel limanları için yük a~acaktır. 
t:ı.f met bu . ld' . 

q a b k sesın ge ığı ta-
~G~ b~ tı: Ellilik kranta ve 
ildaın •r .. kurdu andıran bir 

...... g"ordü. Bu adam· ....... A" . 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE (D/S. A/S. 

SPANSKEUNJE) 
OSLO 

Ali Agah 1 
Çocuk Hastalıkları 

miitehassısı 

1 ikinci Beyler Sokağı No. 68 
1 T clefon 3452 .. ... 

YANA ve LINZ için yiik 
kabul edecektir. 

....... . ._ ·--S. A. ROYAL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST llıın . ga.. Dedi. Burası be-

t çıftJ·... "BOSPHORUS" motörü 21 "SZEGED,, motörü ağus-
bı kimd ıgırnin sahili. Balıkla-
oyle en müsaade aldın da agustosta bekleniyor, 22 ağ11s- tos nihayetine dogru oC'k!cn-
Ah avlayorsun .. dedi. tosa kadar İSKENDERIYE, mektedir. BELGRAD, NO-

b . met d k ld . ROUEN, Le HAVRE ve VISSAT, BUDAPEST, BRA-
tı •ht· şaşır ı a ı, hıç tc 1 ·s 1 · 

1mali d" .. NORVEÇ limanları için yük Ti LAVA, V YANA ve LINZ ......._ Af uşunmemiştı: 
ı.h "' fed · alacaktır. için ytik kabul edecektir. ~ ibı· ersıniz, burasının 

bQİt daıh olduğunu bilmiyordum, " SARDINIA ., motörü 20 
lıta}'a a balık avlamak üzere eyliilde bekleniyor, 25 eylüle 
l\ır &elmemt. Diyebildi. t kadar Le HAVRE, DIEPPE, 

dı Ve:anta herif balıkları al- DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük alacaktır. 

•iıı' Bir d l lb I 
1 •• S a ıa e et ge emez-
"•t onra . b k D atım. se~un aca !arını 

l!<!i. Haydı, çek arabanı!. 
di ~bttted'· .. 
d Ilı buı ın bugun azami had-
enbire muş olan zevki, bir-
~· bozuldu. Ve çok 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR" vapuru 2 
eylülde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, KO
MARNO, BUDAPEST, VI-

JOHNSON WERREN 
LiNES Ltd. 

LIVDRPOOL 
"JESSMQRE" vapuru Lİ

VERPUL ve ANVERS'ten yük 
getirerek'. tahliye etmiş ve 
gitmiştir. 

"Vapurların isimleri, g~lme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefoon 
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rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Osmanlı ar.hin e 

leri 
-

Ciirid Sdis 
.. 10-

0caklı, sarayda ~gene kol 
Almanya, ispanya hadisesine müdahale etmek istiyqr. 

İtalya'ntn da asilere yardımları devamdadır. 

a a 
e şıyo· 

' 

ağ ve ol rejim
demekt · r. 

gil ere'de de ha cephesi teşekkü ediyor. Fransız halk 
e hes·, Is an ya' daki ar adaşlarına her şeye 

"' rag e yardım etmeği karav aş ırdı 
İstanbul, 22 (Hususi) - Avrupa'da bariz bir şekilde sağ 

v sol rejimler arasında bir mücadele başlamış gözükmektedir. 
Faşistler, yani sağlar, bir blok halinde anlaşmışlar<lır. Bunların 
tesıri İspanya'da pütün kuvveti ile kendisini göstermektedir. 
hal} a hükumeti, ispanya hakkındaki siyasetini değiştirmemek
tedir. Yani ispanya faşistlerine gizlice yardım edecektir. Diğer 
taraf tan Almanya' da Komeron vapurunun İspanya sularında 
hukGmet gemileri tarafından muayene ve taharrisini Alman 
bayrağına bir hakaret saymış ve İspanya sularına yeni gemiler 
göndermiştir. Alr.,anya' nın daha ileri giderek İspanya' da bir 
müdahalede bulunması muhtemeldir. ispanya halk cephesi 
(hükumet tarafı) diğer memleketlerin sosyalist ve komünist 

icabında hükumete karşı durarak lspanya'ya yardım elmeği ka· 
rarlaşlırmışlar ve lspanya'dan dönen bir şef bunu açıkça söy-

lemiş; 
- Bizim hürriyet cephemiz; Madrid civarındaki dağlardadır. 

demiştir. Bunlara ilaveten, lngiltcre'de bütün sol Partileri, 
Radikal Sosyalist, Sosyalist, Komünist ve bunlara yakın olan
ları birleştirerek bir Halk cephesi kurmak cereyanı doğmuştur. 
Amele Partisi Lideri Etly'nın Moskovaya yaptığı seyahat ta 
bununla alakadardır. 

Görülüyor ki, ispanya mes' elesi, Faşist ve milliyetperver re· 
jimlerle Komünist ve Sosyalistlerin siyaseten çarpışmaları şek
linde bir netice doğurmuş bulunmaktadır. Bunun daha korkunç 
bir sahaya intikali de beklenebilir . 

tcşekkiillcrindC;n yardım beklemektedir. 
Fransa Halk cephesi (şimdiki Fransa hiikumetini tutanlar) -----------· .......... __________ _ 

s 
a ·st n 1 

at· ya-
• 

~ c 1 
b l'da 

rımız lstan
ılandılar 

a e yor 
Atina 22 (Radyo)- Başba

kan general Metaksas'ın baş
kanlığı altında toplanan Na
zırlar meclisi, döviz mes'e!e
sini uzun müddet konuşmuş 
ve kuvvetli bir mazeret olma
dıkça Yunanistan'dan kimsenin 
harice seyahat etmesine mü· 
sande edilmemesine karar ver· 

ıniştir. 

Karşılayıcılar arasında kamutay ikinci 
reisi Nuri Conker ve saylav/ar da vardı 

1Moskova'da
1 

Çok şiddetli bir 
kasırga ve 

seylap 

Beti en 
Tuna mes'elesi icin , 

ne diyor 
Budapeşte, 22 (Radyo) -

Kont Betlen uzun bir makale
sinde diyor ki: 

"Beşlerin, toplanacağı bir 
zamanda alakadarların, Tuna 
ı s' elesi hakkında esaslı bir 
karar vermeleri lazımdır. Şu 
kadar ki Fransa'nın noktai na
zarı tekip olunacak olursa 
hiçbir netice elde edilemiye· 
ccktir. 

Viyana'ya neye 
gitti? 

Viyana, 22 (Radyo) - Ga
zeteler, Macaristan krallık 
naibi amiral (Horti) nin Vi
yana seyahatı etrafında uzun 
makaleler yazmaktadırlar. Se
yahatın, resmi bir mahiyn' 
haiz olmadığı bildirilmektedir. 

-- · 't Suikastcilerin muha. , 
kemesi devamda 

( Baçlarafı 1 inci sahifede) 
se etmek için ecnebi bir 
memlekette sermaye temin et· 1 
ınek ve silah satın almak 
ıçin para tedarikine çalış-

mıştır. 1 
Tedhişçiler dev~et banka-

sından 30,000 ruble almaya 
muvaffak olmuşlardır. 

Müddeiumuminirr bir sua
line cevap veren Zinoviyef 
Troçki ile Kamenef'in Kln
lcr'in Bkaev olduğunu söyle
mıştir. 

f stanbul 21 (A.A) - Ber- mutay asbaşkanı Nuri Conker, 
lin olimpiyadlarına iştirak birçok saylavlar, belediye ve 
eden Türk sporcularından spor kurumu mümessilleri 
güreş, basketbol, deniz spor- göze çarpıyordu. 
lan ve bisiklet kafileleri Ro· Vapur rıhtıma yanaştığı sı

manya bandralı Pransipe~;a ralarda şehir bandosunun 
Marya vapuru ile bugün şeh- istiklal marşını çaldığı duyul-
rimize gelmişlerdir. du. Bandonun terennümatı 

Sporcularımızı getiren va- rıhtımı ve caddeleri dolduran 
pur saat 16, 15 tc Galata rıh- halkla beraber vapurun güver-
tımına yanaştığı vakit bayrak- lesinde dlzilmiş bulunan spor· 
larla donanmış bulunuyordu. cularda iştirak ediyorlardı. 
Genç sporcuları karşılamağa Nihayet gençlerimiz birer 
gelen on bine yakın bir kala- birer halkın çoşkun tezahüratı 
balık rıhtımdan taşmış cadde· arasında vapurdan çıktılar. Ve 
yi doldurmuştu. halkın omuzları üzerinde oto· 

Bu kalabalı~ arasında ka- mobillerine kadar götürdüler. 

-----------·~·~· ...... ----~~~ 
Troçki 

orveç'ten ko
ğulacak mı? 
Osilo 22 (Radyo} - Nor

veç meb'uslarınıu bir çoğu, 

parlamento riyasetine bir tak

rir vermişler ve Troçki'nln 

hudud haricine çıkarılmasını 

istemişlerdir. Parlamento, bu 
mes'ele hakkında fevkalade 
bir toplantı yapacaktır. 

-------~ e A e e 

ın ası erı . , 
iki şehir zaptettiler 

Şangay 22 (Radyo) Fokcn-

den alınan son haberlere göre 

Çin asileri Piyo ve Nonçin 

kasabalarını işgal etmişler ve 

bütün şehir halkını soydukları 
gibi, ağır muamelede de bu· 

lunnıuşlardır. "ır --···---vus urya 
Nazırları toplanı

yorlar 
Viyana, 22 (Radyo} - Bü

tün nazırlar, önümüzdeki Pa
zartesi günü yaz tatilinden 
dönecekler ve fevkalade bir 
toplantı yapacaklardır. 

Muallimlerin imti
hanları bitti 

Ankara 21 (A.A) - Orta 
okul 'öğrctm~nliği jçin Gazi 
terbiye enstitüslinde yapılan 
sözlü imtihanlar bugün bitti . 
imtihan neticeleri kültür direk
tör!üklerine bildirilecektir. Bu 
imtihanlara ilk mektep öğret
menlerinden 379 kişi iştirak 

eylemiştir. 

a 
Napoli'ye gelmiş 

NapoH, 22 (Radyo) - Tigre 
valiliğine tayin edilmiş olan 

Ras (Guksa), buraya gelıni\itir. ---····----Belç·ka'da ca
s s bolluğu 

Tevkifat halci devam 
ediyor 

Brüksel, 22 (Radyo) - Dün 
yeniden birçok casuslar tev
kif edilmiştir. 

Bunlar meyanında bir şo· 
för de vardır. Bu şoför, Bel
çika silah fabrikalarında imal 
olunan ve gizli tutulan yeni 
sistem bir tüfeği ele geçirmiş 
ve hizmet ettiği devlete gön
dermiştir. 

Moskova 22 ( Radyo ) 
Bugün, şiddetli bir kasırga 
olmuş ve bunu müteakip sey
laplar başlamıştır. Birçok cad
deler ve sokaklar sular altın
da kalmıştır. Zarar büyüktür. 

•-+--
Hükômetimiz 
Tiran elçimizi ge. 

ri çekecek 
lstanbul 22 (Radyo)- Tür

kiye Cumhuriyeti, Tıran sefi· 
rini geri çekmeğe ve yerine 
sadece bir maslahatgüzar ika
me etmeğe karar vermiştir. ------Bu garistan' da 
Ordu ihtilal ya. 

pıyordu 
lstanbul, 22 ( Hususi ) -

Evvelki günkü telgrafımda 

bildirdiğim gibi Bulgaristanda 

nihayet ordu içinde büyük 

bir ihtilal kımıldaması ol

muştur. Bunu yapanlar zabit

lerdir. Maksatları şimdiki hü

kumeti devirmektir. Kral hak

kında ne düşündükleri meç
huldür. Hükumet, bunu haber 
ıUlmış, derhal şiddetli tedbir
ler ittihdZ etmiştir. 

Kralın bugün, yarın Sof ya· 
ya gelmesi bekleniyor. 

~--···---

Milli kuvvetler, 31 
vilayete hakim 
bulunuyorlar 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
ve ispanya' da tek komün;st 
bırakmamak için son nefesi· 
mize kadar çalışacağız. 

Londra, 22 (Radyo) - Al
manya ile ispanya meselesinde 
fikir birliği gütmekte ve is
panya; da bir komünist hüku
metinin feragatine rıza göster
memektedir. 

Cadix 21 (A.A) - Kurşu
na dizilmiz olan Boğa güreş· 

bağlıyacak mış, d·yor 
lar. Doğru mudur? 

- Haşa padişahım, beU.i 
cümlesi hazzederler ve pn.lı
.şahıma hayır dua cyle~ler. 

Bu vezirin muradı, bi· 
ziın behancmizle rakipleri si· 
lahtar Yusuf paşa ile hoca 
Hüseyin efendiyi aradan kal· 
dırınak ve tam bir istiklal 
elde etmektir. Biz padişahı
mııdaıı ne kötü!ük ve bu ve· 
zirin bu kadar zamanlık istik
lalinden ne faydasını gördük 
ki bu suretle hareket edelim! 
Ocağımızdan bu kadar bin 
esame kaldırdı, nicelerimizin 
dirliklerin çalıp bizim ve gay
ri için bir intifa ciheti koma
dıl Dediler. 

Ve.. Doğruca, ocak halkı
nın çok muteber addettiğiMus· 
lihiddin ağaya gittiler, fikir 
danıştılar. Muslihiddin ağa, 

bunları böyle bir hareketten 
kat'i surette men ettikten 
başka atına binerek doğruca 
Kara Muştafa paşanın nezdine 

gitti ve: 
A Be Sultanım, bu nasıl iş

dür? diye vaziyeti anlattı: 
Vezir, hadisenin şüyuu üze· 

rine inkar yoluna saptı : 
- Vallahi ve billahi benim 

böyle işten haberim yoktur. 
dedi . 

Muslahiddin ağa, ocaklının 
yeniden isyan haline geçmesine 
taraftar olmadığı için · telaş 
içindeydi. Ortada bir fesad 
vardı, bunun hakiki şekil ve 
sebebini bulmak lazımdı. Bu
nun için Vezirazamdan çıkınca 
doğruca Yeniçeri ağasına gitti. 

ağaya: 

- Gene ne olur? Ocaklı 
sarayda gene kol bağlıya
cakmış? Bundan sizin habe
riniz var mıdır? Diye sordu. 

Ağa, başını salladı ve: 
- Hayır, böyle bir işten 

ağah değilim! Cevabını verd. 
Fakat boş durmadı, keyfiyeti 
padişaha arzetti. 

Hadise dallanmış, '>budak
lanmıştı artık! 

Padişah hemen Muslihiddin 
ağayı huzuruna getirtti ve: 

- Beka, ihtiyar kullanın 
çorba yemek isterlermiş, aslı 
var mıdır'? Diye sordu. 

Muslihiddin ağa: 

- Haşa padişahım, cümle· 
sinin boynu kıldan incedir ve 
cümlesi emrine mutidirler, bu 
sözden asla haberleri yoktur, 
Gerçi lalan (sadrazamın) ket
huda bey yedile bazı odalara 
birkaç kese akçe göndermiş, 

lakin onlar onun iğvasile 

böyle iş etmek muhaldir dedi
ler izahatını verdi. 

- Ya ben şimdi lalaını 

katletsem, kullarım bana inci
nirler mi'? 

çisi Domingo Ortega'nın Ce
belüttarık'a iltica etmiş oldu· 
ğu hakkındaki haber yalan
lan maktadır. 

Uruğuay hükumetinin tavas-
sut hakkındaki teklifine cevap 
veren Amerika hükumeti Av
rupa işleriue karışmak isteme
diğinden bu teklifi kabul ede· 
uıiyeceğini bildirmi5tir. 

Brezilya hükumeti böyle bir 
tavassutun asilere muharip sı· 

falını vermek ve öyle tanımak 
demek olacağı fikrini ileri 
sürn1üştür. • 

Ertesi gün de dikkate şa· 
yan bir hadise oldu: Kara 
Mustafa paşcı divanı humıı· 

yonda davacılardan birisine 
çok .sert ve şiddetli muamele· 
<le bulundu. Usulen kafes ar· 
kasında bulunmakta olan pıı· 

dişah, kafese iki defa şiddet 
ve hiddetle vurdu ve divııo1 

bozdu. Fakat usul üzere ve· 
zirazamın arza girmesine n1ii· 
saade vermedi. (22Marl 1643 
1 Muharrem 1053) 

Kara Mustafa paşa, bu rno· 
ameleden çok kuşkulandı, sa· 
raydan endişe içinde çıkıyor· 
ken Baram ağa isminde Ew 
derun hadcme::ıinden birisi tır 
ı af mel an gönderilen şu tezkt'" 
reyi aldı: 

" Vezirim, Ocaklıya dağıt· 
tığın keseler kaziyesi şüyu bul· 
muştur, başının çaresini görl~ 

Kara Mustafa; bu habe~ 
alınca koynuna bir mush11 

koydu, demir kapıdan sartıf8 

~~i. • 
Padişah hiddetli ve asabı 

birhalde aşağı, yukarı gezill" 
mekte idi. Kara Mustafa pB' 
şayı görünce büsbütün hiddet· 

lenerekE: 
- Laini ne acep böyle ~ıı; 

ban evi gibi davetsiz gelirsıı> 
diye bağırdı . 

Paşa, Mushaf ı koynund811 

çıkardı ve hemen Padişabıll 
ayaklarına kapandı ve : 

- Devletlu padişahım, bil 
kuluna iftira edip durur!~':. 
Şevketlüme birçok şeyler so~ıtl 
lenmiş, bundan katiyenha bcrı 
yokhırl Dedi. .

111 
- Yal. Kullarıma sen tııl~ 

eylemedin ıse, kullarım çor 
yemekten niçin imtina ederle', 

1, J1l 
aralarında bu makule ke 8 

nice söyleşebilirler?. . ,9,, 
- Padişahım, onların ıs)·~ 

ve tuğyanı şimdi olmuş değ•~ 
dir, nice defa yapa geldikJ:ı~ 
iştir. Bu ane dek bin tll .. 

tedbir ile ben zapteylerd111~, 
Lakin şimdi istiklalim olı~1 
dığını duydular, bana 01 e 
olmayıp sözlerimi dirılert~ıl 
oldular. Bundan böyle ıs 
lanna kadir değilimi . 6~ 

- Hep yalan söylersı 0 · den 
sözlerin kiziptir, onlar sedfl rıi 
razıdırlar, fitneyi sen kal ır 
istersin 1. el 

Kara Mustafa, Kur':ıoıı 
bastı ve: bV 

- Eğer kizbiın vars.ıı 0ı 
kelamı kadim bana gariııı. o( 
~un ve Padişahımın niaıetı ıı' 
bana haram olsun. Zabtlıarl 
kadir değilim. De<li. ·tJ 
Deli lrahim, bu ihtiyarı 11 1 

ti' 
lesi zamanının kat'i sı.ıre 
geldiğine hükmederek = .. ti' 

- Hep sözlerin Jcıı'~ıı~ 
Mührümü ben zapteder 

9 ıırD 
bulurum! Declikten 5

1
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1 

perde arkasında hazır bll ı.ı 
bostancıya: b ğ''cl 

- Al şunu! Diye 
8 

ve hareme doğru gitti. b 
Bostancıya padişahla~ıfl rtll 

kimse için "Al şunu!,, r;llrıı1 
o kimsenin boynunun ~dı 
ması için kafi bir eınir 1 

• Arkası var · 


