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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI 1'4ı0ZHET 

_Adres: izmir ikinci Beyler sokağı 
~Jonc şartları: Sl'ncliAi 700, ııltı aylığı 490 kuruş 

Hl'srui iliınlnr için: .Maarif ct•miyeıi illhıat 
lıürosuna ınürac:ıııl cılilnıelidir. 
Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

• lJLlJ~AL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

. 

• Rus suikastçdan 
Müdafaalarını yaptılar. 

Heyeti hakime karar ver 
mek · üzere müzakerey• 
çekildi. 

Yıl : 3 - No : 782 - Telefon: 2776 - Pazartesi - 24 Ağustos 1936 Fiati (100) Para 

Dil l(uroltayı ~ugün Toplanıyor 
Mcldrid, dün gene bom- ~il-kurultayı' Donanma takı'1u, Altay-

b d d • J d • bugün açılıyor Göztepe muhtelitine 
a Y im an e I I izmir'liİ;;, Kurul. 4 - 3 galip geldi 

--·-· lspanyol hükumeti, Fransadan yardım istedi; tay müzakeratını 
Halkevinde dinle. 

mukabilinde Balear adalarını vere
yanıyor 

yecekler 
cek. Malaga şehri 

• r• r<• <l•ll• ,,,_,("'nt ... ..,.. ... 
Mllld.,.,nu •• •Ollt ""4"4 a11 .......... 

............ ....... •• ... ,, .......... •JW"Rftl.,,...___. 

Istanbul, 24 (Hususi) 
Üçüncü büyük Dil Kurultayı 
bugün, öğleden sonra saat 
14 te Dolmabahçe sarayında 
toplanacaktır. 

Kurultayda, Büyük Önde
rimiz Atatürk tc hazır bulu· 
nacaklardır. 

Kurultaya iştirak edecek 
olan ecnebi alimlerin hepsi 
de şehrimize gelmiş bulun
maktadırlar. 

\~ 

~ . 
Bugün üçüncü Dil kurul-

tayının açılması nıüııasebc· 

tile Halkevinde tören ;apı· 
lacak ve kurultay mlizakc
ı atı da radyo ile dinlene
cektir. Bütün lzmir'liler Halk 
evine davetlidirler. Merasim 
saat birde başlıyacaktır. 

\.... ..) 

lspangol kadın askerleri ve milisler Nunkin 'de müstakil1 

Henday, 24 ( Radyo ) - Madrid'i bombardıman etmiş- hükumet kuvvetlerile çarpış· hu .. ku" met kurul. 
F'ransa'nın (Serber) istasyo- ler ve büyük hasarat ika mağa başlamışlardır. 
~Undan lspanya'ya gitmek eylemişlerdir. Madrid halkı, Elcezire' de de büyük as- mıyacak 
Uzere mütemadiyen silah dolu korku ve heyecan içinde bu- keri hareketler görülmüştür. Şangay 23 (A.A) - Japon 

' Vagonlar geçmektedir. Bu ci- lunmaktadır. Estefon havalisinde toplanan ajansının Kanton'dan öğren· 
~e~, Fransa'nın nazarıdik~a- Bir asi generalın beyan- kuvvetler, Malaga'ya hareket diğine göre, general Lintsung-
ını celbetmiş ve tedabir namesi: etmiştir. jen, Nankin' de mütakil bir 
almıştır. Paris 24 (Radyo) - Gene- General Franko Malaganın hükumet kurmak fikrinde ol-

lspanya'dan son posta ile ral Gepodelyano bu sabah (Devamı 4 üncü sahifede) ğunu tekzip etmiştir. 
~U~telif devletlere mensup radyotlefonla lspanya'nın her ıı-•~ • ... _. 

;,ıııyetli mülteci gelmiştir. tarafına uzun bir beyanatta ltalyan ordusunun ma-
Odrid gene bombardıman bulunmuş ve ispanya asileri-

edildi: nin fikirlerini uzun uzadıya nevraJarı yarın başlıyor 
. Paris, 24 (Radyo) _ Asile- izah etmiştir. 

t,n kumandası altında bulun· General, asilerin kat'i ga-
1tıak libiyetten sonra Katalonya' da 

........._ ta olan hava filoları, dün 
_-._ uzanacaklarını ve kızıl bayrak 

l{O) f 8 k yerine lspanya'nın hakiki ve one e milli bayrağını çekeceklerini 

Gidinya'da ilave eylemiştir. 
lJ General, ispanya asilerinin, 

Ql)f • ' •k ~/· ·ı · Fas' tan getirdikleri, Müslüman 
zıg e ı ı ngı ız 

kuvvetlere karşı gaddarane 
mebusu geldi muamelelerde bulundukları 

hakkında ispanya hükumetinin 

-·--Libya ve Ege denizinaeki kuvvetlerin ge
ri çağırılması, Londrada eyi karfılandı 

- • ..fil .. j q:wşw PW 

• 
i -- >•o , ..... 

' 

iş'ae ettiği haberlere ce,•ap ' 

\; M. Bek 
b-~tşova, 23 (A.A) - Dış 
~İirı rı~ kolonel Bek birkaç 
~ ır · İdirı/ ,ıtahat etmek üzere 
ı· Darı: .Ya gitmiştir. 
J>. 'rn ~ıg, 23 (A.A) - lngi
b 'rı j e kpartisi mebusların-
'rı~ ~~ ıns ve Grif Fith, 

'itılll~tın vaziyeti hakkında 
İ.I almak üzere buraya 
~ trdir. 

vererek demiştir ki; 
- Bu kuvvetler, Madrid'de 

ve lspanya'nın, bolşeviklerce 

meşgul diğer yerlerinde yaşa· 
yan İspanyollardan çok daha 
vatan sever ve bizce mergup 
insanlardan mürekkeptir. Bu 
kuvyetleri, bütün kalbimizle 
tebrik etmekten başka hiçbir 
söz söyliyemem. 
Hükümet Fransa'dan gar
dım istedi: 

Londra, 24 (Radyo) - İs
panya hükumeti, asileri mağ
lup etmek üzere Fransa' <lan 
muavenet istemiş ve buna 
mukabil tavizat olarak (Balear) 
adalarını terketmeğe amade 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Fas kuvvetleri Madrid 
önlerinde: 

Paris, 24 (Radyo) - Me
lilidan gelen Fas kuvvetleri, 
Madrid'in önüne vasıl olmuş 

ve derhal harp safına ıirerek 

ltalgan topçuları 
Paris 24 (Radyo)- ltalyan ı noel, Mussolini ve Mareşal 

ordusu, yakında Avelino Sarlo Badoğlio da manevralarda bu· 
ve Montello havalisinde büyük lunacaklardır. Manevralar, ayın 
harp manevralarına başlıyacak- 31 nci gününe kadar devam 
tır. Mavi kollar, bizzat İtalya edecektir. 
veliahdı prens Omberto'nun Roma, 24 (Radyo) - ltal· 
kumandasında bulunacaktır. ya başbakanı Mussolini, dün 
Manevralarda alınacak mev· trimotör bir tayyare ile bura-

ziler şimdiden tesbit edilmek- dan hareket etmiş ve Porto· 
tedir . fereriyo'ya vasıl olmuştur. 

General (Baldini) erkanı Bundan sonra idroplanların 
harbiyesi, Avelino'yca gelmiş bulunduğu istasyona gelerek 
ve bir otele enmiştir. Ostiyaya gitmiştir. 

Son gelen haberlere göre, Paris 24 (Radyo) - ltalya-
manevralar, yarın başlıyacak- nın Libya ve Ege denizinde 
tar. ltalya krala Viktor Ama· ( Dnamı 4 /itleii salai/ede) 

-·--Güze/yalıda yapılan yüzme müsaba. 
haları çok g6zel ve zevkli oldu ----dünkü müsabakal 

da K.S.K. birincili,. 
liği kazandı 
~ -

Geçen seneki müsabaka/cırdan bir intiba : Seyirciler 
ve 400 metre birincisi K. S. K. lı Cemal 

Altay: Göztepe muhtelitile ğişmcdi. ~Devre 0·2 birleşik 
limanda bulunan donanmamı- takım lehine bitti . 
zın muhtelit takımı, diin Halk ikinci devre birleşik takı-
sahasında bir maç yaptılar. mın akınile başladı. 10 daki· 
Hava sıcak olduğu halde Stad ka kadar devam eden müte
kalabalıktı Yavuz bandosu da kabil akınların birinde bahri· 
çaldığı güzel parçalarla seyir· ye takımı güzel bir sayı ka
cileri neş'elendiriyordu. zandı. Sayının verdiği neş'e 

Maç, Halkevinden Ahmed'in ile oynayan bahriyelilerimiz 3 
idaresinde ve müdafaada kı- dakika sonra da J>eraberlik 
rılan bahriye takımının akınile sayısını attılar, fakat birleşik 
başladı. Devrenin 15 nci da- takımın 3 üncü sayısına ma· 
kikasına kadar akınlar müsavi ni olamadılar.Fakat gene bera• 

olarak devam ederken birden· berlik temininde gecikmediklcri 
bire birleşik takım hakimiyeti gibi derakap dördüncü sayı-
aldı ve 25 inci dakikada il- t 1 d 4 3 k 
yas'ın ayağile müsavatı bozdu. yı yap 1 ar oyunu 8 • a· 

zandılar. 
Bu golden sonra semeresiz 
kalan bahriye takımının bir Deniz yarııları 
k,ç akını oldu, birleşik takım Güzlyalı'da yapılması mu• 
iyi oynıyordu. 35 nci dakikada karrer olan bölge deniz bi· 
yaptığı ani bir akınla Muzaf • rinci!ikleri dün yapıldı. Müsa· 
fer'in ayağından ikinci sayı- bakalara bölge ajanı M tat 
yı da kazandı. Bu dakikadan nezaret ediyordu. Filo kuman• 
sonra müsavi akınlarla oyun danı Süreyya'nın baş hakem· 
devanı etti, fakat netice de- ( Devamı4 üncü sahifede) 

( (Ulusal Birlik) e Göre ) 

Bağcının yapacağı tecrübe 1 
İç sayfalarımızda üzüm kurumunun bağcıya hitaben gönder· 

diği bir bülteni okudum : 

Bağcı bandırma masrafı olmadan, Kaliforniya usulü ile .üzüm 
kurutursa, Almanya bizden birkaç misil üzüm alacak. Çünkü 

Alman sofrasının, Avrupa sofrasının istediği üzümü vermış 

olacağız! 

Bağcı bu sözü dinliyecek mi, dinlemiyecek mi'?. 

Suali şu şekilde de sorabiliriz: 

Bağcı bunu duyacak mı, duymıyacak mı?. 
Buna, ne evet, ne de hayır, denebilir. Fakat fikrimce bunu 

yapacak, ve bunu bağcıya duyurtmakla kalmıyarak onu faaliyete 
ve tecrübeye sevkedecek olan yegane teşekkül kredi koope
ratifidir. Bu tecrübe muhakkak yapılmalıdır. Zaten yapılan 
tavsiyenin tatbik kısmında hiçbir zorluk yoktur. Bağcı olmıyan 
bile bunu harfı hafine yerine getirebilir. Buna mukabil istiye· 
cek şey, muayene ve sevk ameliyesinde, bağcıya mümkün olan 
her kolaylığın gösterilmesidir. 

Yani bağcı gelip istasyonda beklememeli, muayene işini 
çar-çabuk bitirmelidir veyahutta, çuvalların istasyona gelip de 
muayene edilecekleri gün, evvelden tayin edilmelidir. 

Hulasa, bu tecrwbeyi çok dikkatli olarak tatbik etmeli 
muhakkak muvaffak olmalı t 
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Sahife 2 {Ulusal Birlik) 24 Ağustos 9.36 
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p •. 1 • .... . . ' 
~ .. . . -·-· .... ·- Beşikler canlanmalıdır Filistin'de son vaziyet 

lht·ıaıe karışmıyan tek 
1 Fransa'da ğ ü-

temadiyen aza ıyor Arap yo t r 
1 Cinai Romn Nakili KAM/ ORAL 1 -:- z· d ı d -· k 1 d H .. k~ r.11 202 - mi! Bir Fransız muharrırinin doğum hakkın- ın an ar a yer ama ı. u U 

Tolbiyak ve değirmenciler daki ş'!-!anı dikkat makalesi met Yahudilere yardım ediyor 
k w ff k Fransız akademısı azasından dukları zamanlarına ve bu 

8Çmaga mUV8 8 Georges Lecomte, Le jurnal uğurda yapmış oldukları fe- Akka, (Hususi muhabirimiz· bir nihayet verdirmeğc çalış· 

O l m U 
.Ş f a d gazetesinde doğum azlığının dakarlıklara ne kadar yana- den) - ihtilal hala devam maktadır. Fakat bütün bun· 

r 1 • • teşkil ettiği sosyal tehlikeyi caklar. ediyor. Rovelt başlıyalı bugün !ardan hiçbir netice alınama· 
mühlet alabilecek olursam be- Fransaya ihtar ediyor Bu Bir pazar gunu, sokakta, 116 ncı gündür. İhtilale ka· maktadır. Hiikumet, Arap is· Baba Anri, Tolbiyak'ın mu

hakkak olarak bnrada otur
duğuna kanaat getirmişti. Tam 
zili çalmak üzere kapıdal<i ipi 
çekmeğe hazırlanmıştı ki, de· 
mir parmaklıklı kapının aralık 
olduğunu gördü ve iterek 
içeri girdi. 

Yanı başındaki kapıcı od!!· 
sıda boştu. Şatonun cümle 
kapısına giden kaldırımın taş· 
ları arasında otlar bitmişti. 

Baba Anri, hafiyelerden 
birini kapıya dikti; diğer 
birini de köşk bııhçesinde 
dolaşmağa ve haneyi nezarete 
memur etti. Sonra, yanına 
Piyedoş ile diğerlerini alarak 
şatoya girdi. 

Daha salona girilince, bu· 
rada ikamet edenlerin acele 
köşkü terkettikleri anlaşılıyor· 
du. Sandıklar açık bırakılmış, 
kadın, erkek elbiseleri yerlere 
dağılmış, öteye beriye kağıt· 
lar saçılmıştı. 

Ortada duran sandıklar, 
Arbalet sokağı cinayetini mü
teakip, maktulenin cesedi içi· 
ne konan sandığın ayni idi. 

Baba Anri yerden bir ka· 
ğıf alarak P\yedoş'a: 

- işte, dedi. Sakini şato
sunda Harri Dermut namına 
yazılmış bir zarf. Harri Der
mut Tolbiyak'tır. Yuvayı zapt· 
ettik, fakat kuşlar içinde 
değil. 

- Fakat bunlar çok uzağa 
gitmiş olmamalıdırlar. 

T olbiyak ancak Paris'ten 
avdet ederek değirmencilerle 
anlaşabilmiştir. 

Baba Anri biraz düşündük
ten sonra: 

- Orası doğrudur. Fakat 
Orleane giden trenlerden bi-

risine binmiş olabilirler. Allah 

bilir şimdi nerede bulunuyor· 

lar. Her istikamete doğru 
telgraflar göndermek lazım 
gelecektir. 

Dedi ve sonra ilave etti: 

- Hayır hayır, bu teşeb

büsün de hiç bir faidesi ol· 

mıyacaktır. Saat artık yedidir. 
Yaım şafakla beraber: Şimdi 
ben dilsizi ele geçirmeliyim. 
Tolbiyak acaba onu da bera· 
ber götürdü mü? Yoksa bu
rada mı bıraktı? Yr.ırabbi, ken
disini nasıl bulmalı? 

Biçare peder, bu sözleri 
söylerken, başını iki eli arası· 
na almış, gözleri kapalı dü
şünüyordu. Bir müddet böyle 
kaldı. Hiçbir kelime bile söy
liyemiyorlardı. Sonra başını 
kaldırarak Piyedoşa: 

- Şimdi buradan hareket 
edip Paris'e gidecek ve gör
düklerini asayiş reisine anla
tacaksın. Tolbiyak'ı ittiham 
edebilecek delaili elde ettiğimi 
bildirir, bu zarfı da kendisine 
gösterirsin, sefil herifin kaçtı
ğını, değirmencilerin de orta
dan kaybolduğunu, dilsizi ele 
geçirmek üzere ·~ulunduğumu 
da söyliycrck, hükmü idamın 
icrasını 24 saat olsun tehire 
çalış .. 

Cenabıhak bana bir fikir il
ham eyledi . Birgün, bir gece 

hemehal oğlumu kurtarabile- faydalı makaleyi, Türk çiftle· kollarında muhabbetle taşı· rışmıyan tek bir Arap yoktur. teklerini yerine getirmcmcğe 
ceğim . rine ithaf ederek, alıyoruz: dıkları veya ellerinden tuUuk- Akka hududundan Mısır azmetmiş gibi göriinliyor!. 

Piyedoş, Baba Anri'nin ak· Büyük garp devletleri ara· ları ç.ocuktarile çevrilmiş bir hududuna kadar bütün Fil is- Hükumet, Araplara biitÜ11 

lını oynaUığına hükmetmeğe sında doğum yalnız Fransada işçi ailesi gördükleri zaman tin'de bilhassa, Nablus: Tul- şiddetini. Yahudilere de hii· 
başlamıştı. Fakat emirlerine azalmaktadır. Halbuki, Fran· bir otomobil içinde geçtikleri kerem, Kudüs, Halil, San'a, tün himaye ve şefkatini gös· 
itirazın doğru ~lmıyacağını dü· toprağı bereketli iklimi mute· kır yolunun kenarındal koy· Akka ve Bisan'da müsellah termckte devam ediyor. 
şünerek ; dil bir memlekettir. Burada nundaki yavruya meme veren Arap çetelri olanca güçlerile Bcrut'tan Hayfa'ya gidcrı 

- Emriniz veçhile şimdi her türlü ziraat yapılır ve bir köylü anneye rastladıkları faaliyetlerine devam etmek- iki yüklü kamyon Suriye·Filis· 
gidiyorum. Müsterih olunuz. mahsuller boldur. Normal za· zaman, ihmal 

1 
ettikleri saadet tedirler. tin hududa geçtikten sonra 

F"akat hükmü idamın icrasını manda, Eransa kendi kendine namına nasıl pışmanfolacaklarl Bu kuvvetler hergün hüku- meçbul kimselerin taarruzun~ 
tehire muvaffak olamazsam ka- yetecek kadar zengindir. Mahdud kazançıarına ve metin tayyare, tank, top ve uğramıştır. Şoförlerden hiı1 
bahat bende değildir. Çünkü Onun içindir ki, içinde yaşa· kararsız istikballerine rağmen mitralyöz kuvvetleri ile çarpış· kaçarak Bcrut'a dönebilmiştit: 

d b b h l d h hı'k 1 · d 1 kt d la Gec l" Bu şoför digv er şoförle iki vakit geçmiştir. Maamafih gör- ığımıza enzer u ran ı e· ayattan ve te ı e erın en ma ar yapma a ır r. e ı . 
düklerimi hikaye edince, elbet virler müstesna insanlar bu- korkmamış olan bu fakir in· gündüzlü mütemadi baskınlar muavininin öldüklerini meçht1l 

d d 1 O h 1 1 r • · · 1 kt d kimselerin kayalıklardan çıka· red cevabı vermiyeceklerini ra a mesu yaşar ar. a · san arın .mcmnunıyelını, on· o ma a ır. 
sanırım. Onlar da insandırlar de, beşikler neden lboş kalı· lara, hiçbir eksiği olmıyan İhtilalciler sık sık Yahudi rak iki kamyonu da yaktıkls· 
ve vicdansızlık yapmazlar. yor? refahlar içinde cıvıltılı bir kolonilerine hücum etmekte rını anlatmıştır. 

M. Anri, Piyedoş'un muk· Rahatlığı bozmumak •ve yuvaya sahip o!manın ne eş· devam tdiyorlar. Ve oralarda Akkada bulunan ve Bcrut'a 
tedir ve sadık bir adam ol· tahdid etmek istemekten mi? siz bir saadet teşkil edebile· bulunan hükumet kuvvetlerine Hayfa arasında 25 kanıyoıı 

· 1 l k ·1Ahl d l Yahudi işleten Mehıned Fıstık (Filis· duğunu bildiği ıçın daha Erkeklerde mes'uliyet ve yük ceğın an alaca lır. ve sı a an ırı mış J 
fazla bir şey söylemedi ve korkusundan mı? Kadınlarda, Onlar, geçici zevklerin ayıl- gençlerden mürekkep müfreze· f Devamı 4 ürıcü sahifede 
gitmesine müsaade etti. yorgunluklardan yıpranmalar· ması zevksiz sarhoşluğu içinde, lere rağmen büyük zararlar !erini busene derbal karşı 's· 

ihtiyar hafiye, yanına aldığı dan korunma, güzelliklerini doğacak çocuğu beklerken ihdas ediyorlar. mak için üzüm müstahsilleri· 
bir memurla şatonun her ta- ve gençliklerinini •muhafaza kurulan çifte hayallerin ve Son günlerde Hayfa liman mizin kurutacakları birer vc) 8 

rafını baştan başa dolaşmış, endişesinden mi? doğan yavrunun nefesini d.in- amelesi ile demiryolu. Irak ikişer çuval iiziim lzmir'de 
araştırmalar yapmış ve Tolbi· Bu bahiste, bilhassa şahsi lemckten doyulmaz zevkin, petrol şiJk~ti ameleleri de Tariş üzüm kurumuna gönde· 
yak ile metresinin bu şatoda saadet telakkisi mühimdir. mini mini bir vücudun bin greve iştirak ettiklerinden rilecektir. 
ikamet etmiş olduklarını tes· Bunca insanlar saadeti bulun· türlü maskaralıklarla şen!ettiği bütün işler tamamiyle durmuş birleşik Amerika arasında ya· 
bit eylemişti. madığ1, yerde aramak gafle· odanın mahrumiyetini bütün ve demiryollarmdaki nakliyat pılan ticari muamelelerde pars 

Bundan sonra da şatonun ka- tine düşüyorlar. Saadet ne ömürlerince çekmeye lmah- tatile uğramıştır. tediyesi usullerinden çıkan ilr 
pısına bir memur bırakarak istasyonlarda, ne büyük yol· kumdurlar. Arap ihtilalcılarının Irak pet· tilaflar dolayısile Alman'lıJf 
diğer hafiyelerle birlikte, bu- larda, ne yeni manzara Tabiate yakın kalmış olan rol borularına hücumları son bu tarzdaki üzüm ihtiyaçlarıll~ 
raya en yakın otan Morsan zevklerdir. Gerçi, seyahat ' basit insanlar iyi örneği ver· günlerde çok sıklaşmıştır. Fi· memleketimizden temin et01e 
kasabasına giden yolda il er· edebilen, lbir otomobil içinde mektedirler. Yoksulluk, yorucu listin ve Maverayı Erden' deki istiyorlar ve diğer iizümlere 
!emeğe başladı. · • mütemadiyen manzara değiş- işler yarından emin olmamak tahribatlar, petrol şirketine çok nazaran yüksek fiat veriyorlıı;; 
Baba Anri, yolda ellerini, kol tirebilen, çiçekli oberilerin düşüncesi onları, hakiki saa· pahalıya mal olmuştur. Almanya'nın mühim ith818 

tarını sallıyarak, söylenerek dinlendiricı sükunetini tada- dete kavuşmaktan alıkoyma- İngilizler Arap büyüklerinin firmalarından bazıları bu
0011 

çabuk çabuk yürüdüğünden bilen, kendilerini yaz ve maktır. nefilerine devam etmektedir. için fktısad Vekaletine 01ii'11~ 
maiyetindeki memurlar, kendi- kış sporlannın koynu· Sııadetin ne olduğunu anla· Zındanlarda artık yer kalma· caat etmişlerdir, Alman firıtl;. 
. . h l l l na atabilen 'er, arada sırada dığımız ve onu bulundıJğu yerde mıştır. . !arının bu tekliflerini bu .. s~;..1 

sının şuuruna a e ge miş ol· ., ... 
d kendilerine bu neviden zevk- aramayı bildiğimiz gün bizde Emir Abdullah komiser ve derhal karşılamak için uı 1,. uğunu · zannediyorlardı . ı"' 

lerin ziyafetini çekmekte hak· de beşikler canlanacak ve do- Aı ap fırkalar birliği heyetiyle müstahsillerimizin kurutac ı 
Şatodan yüz adım kadar lıd1r)ar. Fakat bunlar insanı ğum azlığı ortadan kalkacaktır. içtimalar yapmakta ve ihtilale ları birer veya ikişer .. çu~~-

uzakta birdenbire durduğunu aldamamalıdır. Fakat bunlar • • - 4111111---- üzüm lzmir'de Tariş üzuOl 
ve ırmak tarafına dalgın dal- eğlenceler saadet arıyanlar Bağcıfarımıza öğütler rumuna gönderilecektir. "S' 

gın baktıktan sonra çayırlığa için bir açlık aldatandır. lmdı -· ---- 9 - Manisa vilayeti ırı~ 
doğru koşar adımlarla gitti· vatandaşlarımızdan pek çoğu Kaliforniya t rel üzü- tahsillerinin bu tarzda J.:tlw 
ğini gören hafiyeler, hayret bir eğlence sıtması içinde tacakları üzümler gazete jj• 
içinde kalmışlardı. böyle bir serap peşinden koş- m .. ün kurutulması ilan edilecek günde her 

111 .~ 
Biraz sonra da M. Anri'yi maktadırlar. Öyle çiftler tanı· tahsil bulunduğu kas~b;;e~ 

takip eyledikleri zaman, • mu- yoruz kı otomobileri içinde Üzüm kurumu, Kaliforniya kalmış olan taneler ayni de· istasyonuna malları getır ~t 
maileyhin dua kitabını oku· daha" serbestce macera peşin- nalurel çekirdeksiz üzüm ku- recede kurumuş olur. ve bu mallar lzmir' c se" fi 
makla beraber Orj nehri de koşabilmek için, tatlı gü- rutması usulü hakkında bağ- 5 - Üzümler böylece ku· dilmcden eV( 1 Manisa ~.~~fi' 
boyunca da gitmekte olan bir lüşler sevimli okşayışlarla do· cılanmıza hitaben bir bülten rutulmuşnsonldukratao mor ka asma fidanlıklar mll ·19' 
rahibi takip ettiğini gördüler. Ju bir aile yuvası zevkinden hazırlamıştır. Bunda deni· bir renk alırlar. Reşad tarafından, lzmir. ~;,i~ 
Rahip, artık köprüden geçe· kendilerini mahrum ediyorlar. liyor ki: · 6 - Bu tarzda kurutulan yeli dahilindeki müstahsıl ~· 
ceği sırada M. Anri kendisine İlerde, yolların tozunu yut· 1 - Üzümler tam kemale üzümlerin bandırma masrafı üzümleri de doğrudan do .,Jı 
yetişip: k erdiği, yani iyice ballandığı olmadığı gibi cihan piyasala· ya İzmir üzüm kurun10 

ma tan, eğlenceden eğlenceye zamana kadar beklenecektir. d k 11 d 
- Rica ederim rahip efen- koşmaktan yorulacak ve bun· rm a i isti ı aki gün en güne muayene edilecektir. tJ!l,~ 

di, dedi. Dün nehir kenarında !arın monotonluğunu hisse· 2 - Bu üiWnlcr asmadan artmaktadır. 10 - Tariş üzüm ktı~sıJ'( 
S 'ze · t . d b' d l'k J kesilip sergi )'erinde hazırla- 7 K l'f · 'd b 1 ı d · h lunarı -ı ı ın ızar e en ır e ı an ı decck olanlar, kaybetmiş ol· - a ı ornıya a u usu • yu <arı a ıza o .. Jc" 
·ı k ] A b · · ı nan tahta tepsilere veya sergi d k ı ·· .. ı · k .. · · k t 1 üztl(ll ~ ı e şu ·u u eye gıren sız o up dukları vakitleri ne büyük e ·urutu an uzum erın mı ·· gore ıyı uru u muş 5o 
olmadığınızı bana söyler mi· teessürle hissedecek ve buna kağıtları üzerine bandırma tarı 100 bin tomı geçmekte tcınizleyib ambalajladıktıı;cct~ 
siniz?. acınacaklar. Ve hayatın eğlen- ameliyesi yapılmadan serı· ve bunlar gerek Amerika ve ra Alınanyaya ihraç cdcceı: 

Hayret içinde: ederini hakir görmeden, ha· lecekti r. gerekse Avrupa halkı tarafın· ve bu yüzden elde e bBl.i 
- Dün gördüğünüz rahip kiki saadetin çok deha basit 3 - Güneşin kuvvetine dan sofralarda çerez olarak parayı, temizleme, af%tı (1• 

ben idim. Fakat sizin kim k d göre 8-10 günde salkımın t'ı' "l sarf edilmektedir. nakliye vesair masra . ~" ve ço aha asil olduğunu "' b f 
olduğunuzu. vaktinde anlamış o-anlara na· yüzü tamamilc kurur ve alt 3 - Birleşik Amerika şim- karıldıktan sonra hiç 

1 ·ıırt< 
- Oğlumun hayatı sızın sıl gıptaave hasetle bakacaklar. taraflarında hafif bir yeşillik diye kadar bu üzümlerden misyon almadan müst~hsı 

vereceğiniz cevaba bağlıdır. Onlar, muvakkat zevklerin görülür. Bağcı bu salkımları mühim bir kısmını Almanya- verecektir. . fi1 

O yanınızdaki delikanlı kim tadına aldanarak, aşklarını alt üst ederek güneş görmiyen ya ihraç ediyordu. Almanya 11 - Bu hususa daıtl r 1 

idi? kendilerine benziyen insanlar taraflarını da güneşe çevirir. ile birleşik Amerika arasında malumat almak istiycll ~st9" 
Bir müddet tereddütten sonra yaratmak suretiyle ispat etmek Bu suretle üzümler 4-5 gün yapılan ticari muamel'!lerde mirde Burnava bağcılık ~tl 

sıkılarak : çağım artık geçirmişlerdir. Bun şonra tamamile kurumuş olur. para tediyesi usullerinden yon şefliği ile Manisadıı iJOl 
- Kendisine ders vermekte dan böyle yalnızlık içinde ih- 4 - Güneşte kurutulmuş çıkan ihtilaflar dolayısile Al- rika asma fidanlıklar -~rle' 

olduğum fakir bir dilsizdir. tiyarlamaya mahkumdurlar . olan üzümlerde yeknesaklığı manlar bu tarzdaki üzüm ihti· lüğüne müracaat edebı rı•"~~ 
Hergün yanıma gelip, benden Ölüm döşeklerinde, gözlerini temin için sergiden kaldırılan yaçlarını memleketimizden te- 12 - Kaliforniya tB 11jjtı1 ~. 
ders alıyor · kapayacak sevdikleri bir insan üzümler, bir arada ve yığın min etmek istiyorlar ve diğer kurutulmuş üzümlerin besi~ 

Baba Anri, sevincinden çıl· bile bulunmıyacaktır: halinde çardak ambar veya üzümlere nazarnn yüksek fiat neleri Türkofis lzmir şll ""J 
dıracnk bir halde ; Gençlik zevkleri artık kendi- sundurma gibi üstü kapalı veriyorlar. Almanya'nın mü· de Tariş iizüm koru~ o01 

- Kendisi şu ormanın ke· lcrini eğlendiremez olduğu yerlerde ovalanmadan ve çöp- him ithalatı firmalarından ha· Manisa Turgutlu tica~~dB" ~ 
narındaki şatoda oturuyor de· zaman - ve bu halin önüne leri aynlmadan bir müddet zıları bunun için iktısad Ve· larında, Manisa asnıa. tıı<) 
ğil mi? geçmek mümkün değildir, bir daha bırakılır. Bu suretle çok kaletine müracaat etmişlerdir; ve Burnava bağcılık ıs 

( Arkası var ) serap uğrunda harcamış ol· kurumuş olan tanelerle nemli Alman firmalarının bu teklif- larında mevcuttur. 
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(
utK.AYE Silkdtt · clı ~ /; •• ,I Olivier ve şü- Fratelli Sper· 

Hayatta ne kadar garip ha
diseler vardır! insan, bazan o 
kadar tuhaf olur ki, bildiğini 
bile söylemek fırsatını bula
maz 1 

- Amma yapıyorsun ha 1. 
insanın bildiğini söylemesine 
mani ancak fevkalade tehdit 
olabilir.. Yoksa .. 

- Böyle demeyiniz, rica 
ederim. insan çok garip mah
luktur. Tehdit karşısında en 
söylenmiyecek şeyleri söyliye· 
tek kadar cesaret gösterir. En 
lazım ve en kolay bir yerde 
susar. 

- Anlıyorum, siz benim bu 
sözlerimi kabule şayan gör· 
nıiyorsunuz, şu halde size ba
fımdan geçen şu hadiseyi an· 
latayım : 

Benim adetimdir, ekser gü
ıel gecelerde sahilde gezerim 
eğer ay varsa, deniz kıyısının 
hıümkün mertebe tenha bir 
tarafında saatlarca durur, ayın 
denize vuran ışığını seyreder 
denizin hafif hışıltırarını din
lerim. 

Hayata en fazla zevk aldı
iını anlar, böylece deniz ke· 
l\arlarmda, yalnızca geçirdiğim 
anlardır. 

Evelki sene, havanın çok 
lakin ve güzel olduğu bir ge· 
~e, sahile doğru uzanmış, ol
ukça ilerlemiştim. Ayın ber

~~k ve sakin denizde nurdan 
ır sutun teşkil ettiği yerde 

&aatfarca durmuş ve bu bedii 
ltıanıarayı seyretmiştimJ 
ita Burada bu güzel manzara 
karşısında ne kadar zaman 
ti ldığı mı bilemiyorum. Vak· 
h~ artık iyiden iyiye geçtiğine 
d uknıederek döneceğim sıra· 
l •: uzaktan bir kadın haya-
etı <>'" •• "b" ld 6orur gı ı o um. 
d 8.u saatte, böyle tenha bir 
Dcnız kıyısında bir kadın? 
rı Oğrusu buna birdenbire ma
ı,' Veremedim, kadının yak-

an ogan acıa . rekisı Limited co Vapur Acen-
da birleşiyoruz. Sizin de pek 
sevdiğiniz bu yerde, bu gü· 
zel muhitte aşkımızın en ilahi 
anlarını yaşıyorduk· 

- Şimdi? 
- Bilmem ne oldu? Bu 

akşam pazartesi akşamı.. Dört 
saattir onu bekledim, gelmedi. 
Bu saatler o kadar uzadı. O 
kadar uzadı ki.. Artık ömrü· .. 
mün saatlerinin tükendiğine 
hükmettim. 

- Şimdi ne yapacaksınız? 
- Ne mi yapacağım. Öm-

rümün saatleri tükendi diyo· 
rum size.. Kendimi denize 
atacağım. ... 

Bu sırada müthiş bir kasır· 
ga rüzgarı esmeğe başladı, 
denizin yüzü buruştu, kıvrıldı, 
ayın denizdeki mevzun sütunu 
boz~ldul 

Ve... Genç kız da kendini 
kuduran denizin dalgaları 
arasına attı. 

Halbuki, bugün, pazartesi 
değildi, cumartesi idi. Genç 
kıza bu bildiğim hakikati söy· 
lemeğe muvaffak olamamış· 
tım.. Eğer söyleseydim.. Bu 
facia olmıyacaktı, değil mi? 

Vedi Fikret 

Satılık ve kiralık 

Ucuz evler 
Park ve hastahane arasında 

DamlacılC cadde-sinde 34 ve 
70/J numaralı evler gayet 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. 
Taliplerin öğleden sonra Ko
nak yanında Hacı Sadullah 
otelinde Bay Şevket' e mü· 
racaatları. 

N· V. 
W.F.H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 

vapur acentası tası 
Pasport yolcu salonu kar· 

şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

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

THE ELLERMAN LINES L fü. 
" OPORTO " vapuru 15 

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

"FLAMlNIAN" vapuru ağus· 
tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan gelip yük bo· 
şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SAMOS" vapuru 23 ağus· 

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

Mücellit 

Ali Rıza 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 

havi beş odalı kullanışlı bir 

ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

• 
Kiralık Ev 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

" UL YSSES ,, vapuru 17 

ağustostan 22 ağustosa kadar 

limanımızda olup ANVERS, 

ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 22 
ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve KÖS
TENCE limanları için yük 
alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 31 
ağustosta gelip 4 eylülde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limapları 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, 
GDYNlA, GOTEBURG, 05· 
LO ve ISKANDINA VY A li
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" SUÇEVA " vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosta 

PiRE, MAL TA, MARSIL YA 
BRAILA ve BARSELONE 
hareket edece~ lir. 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve 

ç eşi.,eri satar. 
UCUZ ilaç ve tuvalet 

*:~~~~~~~~=====~· 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 
· Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli · pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

1 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jrfalkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordo11da 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

fl!lasını bekledim. 

ı'f 'l<.adın gittikçe yaklaştı; yak· 
._tıkça da kadın, kıvırcık ve 
kt~ saçlı, ~eyaz ve güzel bir 

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. 

Yolcu ve yük kabul alır •• 
Daha fazla tl\f sil at almak 

için Jkinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRA TELLi SPERCO acenta· 
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. Navlonlardaki ve ha· 
reket tarihlerindeki değişiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Telefon: 2004/2005/2663 

'

Mimar Ke'!1alettin caddesinde F AHRı 
KANDEMiR Oğlu 

yn, helkı de bir kız idi. 
"c b~nırna telaşlı, telişlı geldi, 

ırden bana· 
&o - Affedersiniz .. Size birşey 

taca1. D d. ~ım.. e ı. di; Buyurunuz Bayan! De· 

~----------------------------# 
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Osmanlı Tarihinde 
_............... .... -- -

Ciirid Hitdiseleri 
• 11- .. Suikastçılar müdafaalarını kendileri yapacaklar 

Ba Uda ve Azerbaycanda 200 
kişi daha tevkif edildi 

Deli Ibrahim, vezir Kara Mus-
taf a'yı öldürtmüştü .. 

Bostancı başı, köşk yanında 
ve perde arkasından padişahla 
vezirazam ar sında geçen mu
havereyi tamamen cluymuşl u. 
Vt• deli lbrahim'in: 

min dam tarafından Nallıuıe:;· 
cit cihetine indi. 

erkez komitesi yedek azasından Mişel intihar etti. Beri tarafta <leli lbrahim bo!>· 
tancı başı biraz sonra : 

Troçki, Alman faşistlerinin aleti midir? - Al şunu! 
- Nice ettin? diye sordu. 
Bostancı başı mühürü padi· 

şaha verdi, ve: Moskova 24 (Radyo) - isvestiya gazetesi müdürü Yukarin, bahseden İzvestiya ve Pravda gazeteleri, 1 roçki prensipleri 
Stalin'e suikast mes'elesinden tevkif edilmiştir. ismi hala ga· perdesi arkasında Alman Faşistlerinin aleti olarak, memlekete 

iradesini sadece "mührü 
al., manasında telakki etti, 
İhtiyar vezirin başıııı ve bu 
suretle canını alacağı yerde 
sakın bir tavırla: 

zeteden çıkarılmamıştır. Bugünkü makaleyi Radek yazmıştır. hizmet edenlerin vücudunu ortadan kaldırmak istiyen mücrim· 
Son gelen haberlere göre, Baku'da ve Azerbaycan'da 200 l~r ~ak.kında. n:fr.et izhar etı~ektedirler. Pravda gazetesi, ted· 

- Lala gitti! Dedi. 
Deli İbrahim, tepiıııııeğt 

başlı yarak: 
kişi daha yakalanarak tevkif edilmişlerdir. hışçılerı takbıh ıçın memlcketın her tarafından akın akın gelen 

Moskova 23 (A.A ) _ Sovyetler birliği Komünist Partisi telgrafların manasını tebarüz ettirdikten sonra, beş bin Kuban 
- Tezol kafir, ya başı, ys 

başın! Diye bağırdı. 
merkez komitesi tarafından neşr..ı:dilen bir tebliğde deniyor ki: kazağından Staline gelen telgrafı neşrelmektedir. 

· Troçki - Zipoviyef mukabil ihtilal tedhişçilerile rabıtası olan Bu telgrafta Kazaklar, Staline sadakatlarmı teyid etmekte 

- Mühürü verin! dedi. 
Paşa mühürü verdi. Ve Bostancı ne kadar büyii~ 

bir hataya düştüğünü anca~ 
deli lbrahim'in bu hitabı ile ve merkez komitesi yedek azasından bulunan Mişel Tomski, ve Troçkicilerin imhasını istemektedir. 

Bel Suvedeki köşkünde intihar etmiştir. Son dakika : 
köşkten dışarı çıkmak. ıçın 
l>ir hareket yaptı. Bostancı 
başının arkasından yürümedi
gını hissedince, padişahın 
emrini yanlış anladığını fark 
etti ve bu yanlışlığı cana min
net ve fırsat bilerek atına 

bindi. 

Moskova 23 (A.A)- Muhakemenin dün akşamki celsesi so
nunda maznunların idamını istiyen müddeiumuminin iddiasını 
müteakip, reis Vbrich, maznunlara hitap ederek kendilerini 
müdafaaya davet etmiştir. Maznunlar avukat istememişler ve 
son sözlerini söylemek hakkını kullanacaklarını bildirmişlerdir. 

Moskova 23 (A.A) -- tedhişçilerin muhakemesini mevzuu 

Moskova 24 (A.A) - Mahkemede bugün bütün maznunlar 
son sözlerini söylemişler ve mücrimiyetlerini itiraf ederek ga
yet samimi olarak nedamet gösterdiklerine itimat edilmesini 
mahkemeden rica etmişlerdir. 

Geç vakit hakimler müzakereye çekilmişlerdir, 

anlıyabildi ve beşyüz kadar 
bostancıyı peşine alarak sad· 
razamın konağına saldırdı. 

-----------~·····-----------
Kara Mustafa paşa korku 

ive dehşet içinde atını sii· 
rerek konağına dar can attı 
ve konağın kapı!arını sıkı, 
sıkı kapatarak adamlarına: 

Konağın sağlam ve kalıll 
kapılarını kapalı buldulDr 
Konağı bastılar; tabii veıiı1 
bulamadılar, 

- Arkası v r / 

Hava kurumu reisi 
uad Moskovada ---------Leninin mezarına çelenk koydu. Pla
nörist kamplarını gezdi 

Moskova 23 (A.A) - Türk lenk koymuştur. Akşam Eide-
Tayyare cemiyeti reisi Fuat man bir ziyafet vermiş ve Bul-
Bulca Pervamonskaidaki pla· ca ile Eideınan söyledikleri 
nör istasyonunu gezmiş ve nutuklarda Türk ve Sovyet 
planörcülerin uçuş talimlerinde milletlerini birbirine bağlıyan 
bulunmuştur. Bulca, Kuskava· sempati ve dostluk hislerini 
daki assavakin kampını da tebarüz ettirmişlerdir. 
ziyaret etmiştir. 20 Ağustosta Bulca 21 Ağustosta Mos· 
Alksnis tarafından kabul olun· kova' daki Aero dinamik mües· 
muş ve ayni gün Lenin'in me· sesesini ve Aero kulübünü 
zarını ziyaret ederek bir çe· ziyaret eimiştir. 

~--~----· ...... ···~·------~----
Dünkü müsabakalar 

(Başlara/ ı 1 inci sahifede J 
liği altında büyük bir intizam
la yapılan bu müsabakalar ol
dukça heyecanlı geçti. 

Müsabakalar saat 9,30 da 
ve 100 metre serbest yarışile 
başladı. Bu yanşa tam on 
yüzücü iştirak elti ve K.S.K. 
ftan Ekrem 1,31,5/l 5 dakika
da birinci, Göztepe' den Fik
ret ikinci, Altaydan Özer 
üçüncü geldiler. 

200 metre serbest yarışta: 
K. S. K. h Cemal 3,18 daki
ka ile birinci Göztepe'den 
Mehmed ikinci K. S. K. tan 
Arslan üçüncü geldiler. 

100 metre sırtüstü müsaba
kasına 5 yüzücü iştirak etti. 
Neticede K. S. K. tan Hüsa· 
mettin birinci olarak müsaba
kayı kazanmış isede ikinci 
gelen yüzücüye favul yaptı
ğından birinciliği 2,7 3/5 da
kika ile Göztepe'den Nafiz 
aldı. Altay' dan Haldun ikinci 
Altay' dan Münir üçüncü ol
dular. 

200 metre kurbağlama ya-
rışını müsabaka harici yarışan 
K. S. K. tan Şerif 3,45 da· 
kikada bitirdi bu müsabakada 
Altay'dan Süha birinci K. S. 
K. tan Muhtar ikinci ve idris 
üçüncü geldiler. 

1500 metre mukavemet ya
rışına muhtelif kuliiplerden 
11 yüzücü iştirak etti. Neti-, 
cede K. S. K. tan Kenan 
birinci Kazım Ça göğüs far
kile ikinci geldiler. Her iki 
yüzücü maalesef müsabaka 
}larici yarıştılar ve bunların 

rekorları sayılmadı. 
Birinci gelen Kenan'ın 25,36 

dakikalık rekoru yeni lzmir 
rekorudur . .Bu suretle Demir 
spordan Ali birinci, Mustafa 
ikinci Göztepe' den Cevad 
üçüncü geldiler. 

4 X 200 serbest bayrak ya· 
rışında K.S.K, Göztepe, De
mirspor takımları iştirak etti. 
Daha yarış başlar başlamaz 
iyice bir mesafe ile açılmağa 
muvaffak. olan K.S.K flı Tur· 
gud 25 metre farkla bayrağı 
arkadaşına verdi. Fakat Göz
tepe'li Orhan mesafeyi kapat
mağa ve bayrağı K.S.Kflile 
beraber getirmeğe muvaffak 
oldu. Fakat Göztepe'nin di
ğer iki yüzücüsü müsavatı te-

mine muvaffak olamadılar ve 

bu suretle K.S.K. fın Turgud 
Aslan, Azmi, Ekrem, takımı 
birinci, Göztepe ikinci, De
mirspor üçüncü geldiler. 

Bu bayrak yanşını Türk 
bayrak 100 X 200 X 100 yarlşı 
takip etti. Bu yarışa Altay, 
Göztepe, K. S. K. takımları 
iştirak etti. Yarışa her üç 
kulübün en güzel yüzücüler! 
iştirak ettiğinden başta niha· 
yete kadar büyük alaka ve 
heyecanla geçti. Neticede Al
tay' dan Süha, Haldun ve 
Özer takımı dört metre farkla 
birinci, rekor 7, 15 dakika, 
K. S. K takımı ikinci Göz
tepe üçüncü geldiler. 

400 metre serbest yarışında 
K. S. K. tan Cemal ., 7 ,29 
dakika ile birinci Demirspor
dan Servet ikinci, Göztepe-

Yunan donanması ma
nevralara başladı 

Yeni polis miİ' 
dürü geldi~ 

verdi . Şehrimiz Emniyet müdürlıl 
- Tez silahlanın ! emrini 

Yunanistan, Eski borclarına mukabil şim-' Fakat adamları Veziıin yanına ğüne tayin olunan Kartal kıtf 
dilik 123 bin sterlin ödiyecek toplanarak : makamı Salaheddin Kork0

:. 

Atina, 24 (Radyo) - Yu· olan borçları işi, son günler· - Bu nasıl suitedbirdir, bu· dün Ankara vapurile Is~anb0 
nan donanması (Averof) da de yeni bir safhaya girmiş ve rası lstanbul şehridir, Cümle- dan gelmiş ve Pasaportta P0

:1 
dahil olduğu halde Yunan Yunan finans bakanı ile da- mizi kılıçtan geçirirler; bun· lis müdür muavini ls

111111 

adalarında manevralarına de· inler vekilleri arasında uzla- dan gayri bir tedbir ve çaren Küntay ile merkez memurlıı~ 
vam etmektedir. şılmıştır. Yeni uzlaşmaya gö· varsa onu görl dediler. ve dostları tarafından kaı'Ş 

Yunan donanmasının, bura· re, Yunanistan şimdilik 123 Kara Mustafa paşa çaresiz lanmıştır. Yeni müdür, bu 5D' 

larda on gün kalması muhte- bin sterlin ödeyecek ve 1936 kaldı, hareme girdi, burada bah makamına gelerek vazife· 
ld. ·1 1937 1 · d ·· d sine başlamıştır. . me ır. ı e sene erm e yuz e kıyafetini tebdil ederek hare· f ~I' 

.'\tina 24 (Radyo) - Yu- 40 vermek suretile borçlarını Hoş geldin der, muvaf 8 

nanistan'ın dış memleketlere itfa edecektir. ıitalyan ordusu yarın yetler temenni ederjz. 

M d 
•d d:;•~···-- manevraya başlıyor Filistin'de sorı a rı ' un gene bom• (Baştarafı 1 inci sahifede) vaziyet ) .. b d • • tahşid etmiş olduğu kuvvetleri ( Baştarafı 2inci sahife1;. ar ıman edıldı geri çağırması, Londra ve Pa- tin gizli fedailer komitesi) 

11:' 
ris siyasi mahfellerinde çok iyi zasiyle; kamyonlarını işlet•Jl. eJe 

( Baçtarafı 1 inci sahifede) Madrid'in anahtarı: d ro 
bir tesir bırakmıştır. ten imtina etmediği tak ı < 

muhasara edildiğini bildiril· Lizbon 23 (A.A) - Roy- ' 
mektedl

·r. d Salahiyettar mahfellerde söy- kendisinin öldürüleceği "' 

Komünistlerin 
leri: 

ter en: Badajuza karşı yapılan 1111• 

O··ıdu-rdu··k- lendiğine göre, bu hadise, ya· kamyonlarının yakılacııo1·Jı• taarruza iştirak eden asi kuv· 8 o 
kında toplanacak olan Lokarno dair bir tehdit mektubu ,, 

Madrid, 24 (Radyo) - Ko· 
münistler, lspanya'nın en bü
yük edip ve müelliflerinden 
(Yetevento), (Hintora) ve meş-, . 
hur rassam Uoaves) ı kurşuna 
dizmi~lerdir. Bu meyanda, 
eski başvekil (Kont Deroma· 
tones) ile liberallerin lideri 
Alares, Zamora ve Ortega da 
öldürülmüşlerdir. 

Sen Sebastiyen bombar
dıman edildi: 

Henday 23 (A.A) - Havas 
ajansından: 

Asilere ait 1 O bin tonluk 
Conaria kruvazörü Sen Seba's-

tiyanı saat ona doğru iki de
fa bombardıman etmiştir. 

Ilk bombardıman da şehire 

dört obüs düşmüş fakat öğ
leden sonraki bombardıman 
şiddetli olmuş ve mühim ha· 
sar yapmıştır. Ölü olup ol
madığı henüz belli değildir. 

Fakat bombardımanlar mü· 
<lafilerin maneviyatını boz
mak şöyle dursun, bil'akis art· 
tırmıştır. Vali nikbindir. 

den Orhan üçncü geldiler. 
2 çift futa yarışları 1500 

metre mesafe üzerinde yapıl
dı. Neticede. Lütfü, Selim, 
Behzad Göztepe takımı birinci 
4 tek futa yarışında Melih'in 
idare ~ettiği K. S. K. takımı 
birinci geldi. 

vetleri Toledo üzerine yürü· f b ı l tıJle~ kon eransının müs et kararlar ğından kamyonlarını iş e 
mektedirler. Bu şehirde hü-

almasını temin edecektir. ten vaz geçmiştir. ~ 
kumetçilerin muhasarasına mu· ~ 
kavemet gösteren Alcazar İzmir milli emlak müdürlüğünden: 
akademisine iltica etmiş olan 
bazı asiler de vardır. Bu şeh
rin zaptı Madrid üzerine 
yapılacak taarruzun anahtarı 
olacaktır. 

Malaga yanıyor: 
Cebelüttarık 23 ( A.A ) 

Elcezire askeri makamatına 
gelen haberlere göre, asi tay· 
yareler Mala~cflya yangın 
bombaları atmışlar ve şehirde 
bulunan benzin deposu ateş 
almıştır. 

, Depoda bir milyon galon 
benzin vardır. Bu deponun 
ateş aldığı doğru ise, şehiı 
kül olacaktır. 

Son dakika -----lspanyol harp gemileri bir 
lngiliz vapurunu tevkif 

ettiler 
Istanbul 24 (Hususi) - Yu

goslavya ve Macaristan hüku
metleri, Fransız ·bitaraflık tek· 
lifini kabul etmişler ve Paris 
hükumetir.e bildirmişlerdir. 
Cebelüttarık'tan Fas'a yolcu 

nakleden bir lngiliz vapuru da 
açık denizlerde ispanya hüku· 
metine ait harp gemileri ta· 
rafından tevkif ve taharri edil
miştir. Geminin Malagaya gö· 
türültlüğü sanılıyor. 

Liıtt ~ 
81 Karşıyaka osman z. intikam s. 14 eski 17 yeni ve tlı 

Reşadiyeden 33 taj numara a'an dükkan ~~ ~ 
80 Girit h~ında 45:32 eski no.lu mağaza :

0 
(}. 

82 Birinci kordon 550 no.lu arsa ' ef, 
79 Yemiş çarşısında 52 eski 49/51 taj no.lu kahvehane 120 &-
83 Darağaç avcı s. 11 -eski 13 taj no.lu tarla fa l1 
84 Alsancak demir mehmetçik s". 7 no.lu ar.sa 

39 
0-

85 Tuzhane ikinci kordonda 20 eski 26 taj kahvehane 
23 

0-
86 Bayraklı menemen c. 49/ 1 eski 56 taj no.lu dükkan c;. 
87 ., ., ., 49 eski 63 taj no.lu kahvehane •

12 ~ 
88 Karantina iskele caddesinde 1/3 büfe 5S C': 

89 Darağaç tramvay c. 86 eski 66 taj no.lu ev zı 0-
90 Birinci süleyr..aniye hacı ali sokak 529 no.lu ev 5 0-
91 Ayavukla kemer caddesinde 20 eski 220 taj no.lu arsa 

51 gv 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları onbeŞ rt1~ 

müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 3191936 pefşe (.' 
günü saat 16 dadır. Taliplerin milli emlak ınüdüriy:~~/ 
racaatları. ~ . 

Bayındırlık direktöriüğiiJJ' 
den; wıı 

1994 lira 84 kuruş keşif bedelli Tire-Bahçe ~ahve 0"~oıı~ 
geri kalan yapısı onbeş gün müddetle açık eksiltıneye ~-ıı( 
duğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre jlıg 
lıyacakları teminat mektubu ve ehliyet vesikasile birlikte 

11
d8 

günlemeci olan 31/ Ağustos/936 pazartesi günü saat 
0 

6 
daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 

Bergama belediyesindeıı:,~ 
Her sene l\_çılması mutat olan Bergama hayvan P8~9jfl 

sene de ltl79/936 da açılacağı ve umumunun istirah3~11

1 o; 
emmen bulunduğu ilan olunur. 23 30 7 50 


