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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

Çinliler 
İki Japon gazetecisini öl. 

dürdüler. Japonya protesto 
hazırlıyor. 
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Rusya' da l(arışılilılilar Oluvorınuş 
Fransa'ya verdiğimiz bir nota ile Almanya 

ispanya h8diselerinde bita- Fransa'yı Rus-

' 
ld v b•ld. d•k yadan ayıra-ra o ugumuzu 1 ır 1 cakmış 

1 • d k- J ·-• -· 1 f M Paris 27 (Radyo) - (Pari run cıvarın a an 1 çarpışma ar o uyor. a- ınedi) gazetesi, doktor Şaht'ın 

1 ' b•• ••k b• k t J • • d Paris scyahatından bahsile aga nın uyu ır smı a eş er ıçın e. uzun bir makale yazmış ve 

" .. ,. . . 1 .. • ''H.. . . . J .. k ••/ bu seyahatın, Fransa'yı Rus-
(\.Qtalonya hukumet reısı söy uyor: urrıyet ıçır. .-ıo u en her ya'dan ayırmağa matuf olma-

clamla kan daha iyi günler için tarlaya atılmış bir tohumdur,, ~· i.hti~ali.~1d:n korkulduğunu 
m'şt' ılerı surmuştur. 

. 
11Panyol askerleri, şarjurlara kurşun yerleştiriyorlar 

1 .. A~kara, 27 ( Husvsi ) - leri, hükumete sadık kalan 
~~lcıye Hariciye Vekili T. donanmayı Malaga limanında 
~~dii Aras, f Fransanın bura topa tutmuşlardır. 
1' .. lretine bir nota vermiş ve Paris 27 (Radyo) - lspan-
la Utkiye'nin, ispanya işlerinde ya asileri, yalan havadislere 

.rn bir bitaratlık takıp etmek mani olmak için Borgus'ta bir 
rııy f 
ın· c ınde bulunduğunu bildir· matbuat ve propaganda neza· 

ıştir. reti teşil eylemişlerdir. 
1 ~0rıdra, 27 (Rad10) - Asi- Tokyo, 27 (Radyo) - Is-
~tırı, Ribotcnto havalisindeki panya'nm bura sefiri ile sefa-
~ aden ocaklarını baştan başa ret başkatibi, istifalarını vcr-
~i~kl eylediklerini, ocaklar mişlerdir. 
'>'l et ınüdürHiğü de teyid Cenova, 27 (Radyo) - İs· 

thlektedir. panya'nın en büyük şairlerin-
\ah tun, 26 (Radyo) - Asiler den . f banes, bugün Madrid-
l'ıt-ıht~ köprü kurmak suretile den buraya gelmiştir. Şair, 
ı: geçmişlerdir. ispanya ahvalinden çok me-

~ rıdra 27 [Radyo) - Asi- yus olduğunu ve bu halin çok te . 
, Olensup bazı harp gemi- devam edemiyeceğini söyle-
'().. -·· .... _. 
llşmanlarımız yerlerini almışlardır!,, 

Stalin'in Rus ordusuna 
beyannamesi .. 

St . -·-·----~lı~'in bu beyannamesi, Alman tedbir-
erıne bir mukabele telakki ediliyor 

neşreylediği bir habere göre, 
Stalin, Rus ordusuna hitaben 
bir beyanname neşretmiştir. 

Stalin, bu beyannamede di
yorki: 

- Arkadaşlar! kat'i karar· 
lar verecek günlerin arifesin
de bulunuyoruz. Her daki
ka için hayatınızı feda) a 
amade bulunmalısınız. Gerçi 
bunda hiç şüphem yoktur. 
Düşmanlarımız yerlerini almış· 
lardır. Binaenaleyh sizde ona 
göre tedbirlerinizi alınız. 

Stalin'ın bu beyannamesi, 
gerek Paris'te ve gerekse 
Londra'da derin akisler yap· 
ınıştır. 

Paris siyasal mahafili, Sta
lin 'in bu beyannamesini Al
manya'nın askeri tedbirlerine 
karşı bir mukabele mahiye· 
tinde telikki ediyorlar. 

ı ır. 

Paris 27 (Radyo) - Deyli 
Meyi gazetesi, Almanya ile 
İspanya'nın, hiçbir zaman is
panya komünistlerinin kazan· 
malarma meydan vermiyccek· 
!erini yazmakta ve asiler ta
rafından Borgus'ta kurulan 
hükumetin, lspanya'yı en me.ş; 
ru surette idare edebileceğin
den, bu hükumetin, yakında 
bütlin devletlerce lastik cdile
ceğ-ini kaydeylemektedir. 
Başka türlü bir haber 
Hinday 27 (Radyo) - İrun 

cephesinde saatlarça süren bir 
tayyare hücumu olmuştur. Asi 
kuvvetler, hükumet ordusunu 
hezimete uğratmış, Fransayı, 
lspanya'ya birleştiren büyük 
köpriiler brr~~ıva rdilmiştir. 

Fas kuvvetleri, hükumet or· 
dusunun en miihinı mevzilerini 
işgale muvaffak olmuşlardır. 

Paris, 27 (Radyo) - Asi· 
!erin idaresi altında bulunan 
tayyareler, Toledo havalisinde
( Devamı 4 üncü salıif ede) 

--··· 
Garip şey! 

Bir tayyareyi çalıp 
gittiler 

Brüksel 27 (Radyo)- Suvar 
gazetesinin verdiği bir habere 
göre, eski bir harp tayyaresi 
birkaç gündenberi hava istas· 

yonunda tamir edilirken, dün 

ansızın genç bir pilot bu tay· 
yareye girmiş ve motörü işlet-

meğc başlıyarak tayyareyi meç

hul bir semte scvkeylemiştir. 
Tayyare, henüz bulunamamıştır. 

- - .•. -
Fransa'da mühim 

konuşmalar 
Paris 27 (Radyo) - Hari· 

ciüe nazırı M. lvon Delbuş, 
dün, Romanya, Çekoslovakya, 
Yugoslavya ve Polonya sefir
lerini kabul ederek uzun müd
det konuşmuştur. Bu konuş
malara ehemmiyet verilmek· 
tedir. ·-----...... ·· .... _. ___ _ 

Fuar sah günü saat 
15,30da a~llacak .. -Dün gece, büyük havuzun 
elektrikli renkli su tertibatı 

tecrübe edildi 

Fuarda büyük havuz ve kapunu11 içerden görünüşü 
Kültür parkta büyük bir fa- renkli su fışkırtma tecrübeleri 

aliyct var. Fuarın bir Eylüle yapılmış ve iyi neticeler alın-
kadar hazır olabilmesi ıçın mıştır. Gazino tamamlanmak 

gece gündüz çalışılıyor. Fua· üzeredir. 

rın beş kapısına gideıı yollar Fuar, Salı günii saat 15,30 
kamilen parke döşenmiş, içer- da, başvekilin bir söylevi ile 
deki asfalt işleri de bitmek açılacnktır. Belediye, şim-
üzere. Pavyonların tezyini de- diden davetiyeler hazırlaınak-
vaın ediyor. Herkes, pavyonu· tadır. 
nu birbirikinden daha güzel Bir Eylülden 22 Eylüle ka-
bir şekle koymağa çalışıyor. dar lzmir, tarihi Qİr gün ya· 
Dün gece, büyük havuzun ~r. 

Necaşi Vokingde bir 
cami'i ziyaret etti 

--~~--------·------------Cami'in imamı kendisine Kur-
anın bir nüshasını hediye etti 

Necaşi'nin Londra'da almmış bir resmi 
Londra, 26 (A.A) - Necaşi 

Vokirıgdeki camii ziyaret et
miş ve orada birçok ınüslü
manlar ile yerli ahaliden bir 
çok kimseler tarafından kar-

şılanmıştır. Necaşi bu fırsattan 

bilistifade şöyle drmiştir: 

"- Memleketimizin istik

lalini muhafaza etmek için 

elimizden geleni yaptık. Dün

yanın bu hususta vereceği 
hükme intizar etmekten başka 
birşey yapamayız. Aramızda 
sulhun hakim olmasını L-Jndan 
dünyanın sulha kavuşmasını 
temenni ederiz., 

Camiin imamı, Necaşiye 
hitaben bir hoş amedi arizası 
okumuştur. Necaşi Amharik 
dili · ile buna cevap vererek 
Habeşistan' a karşı lngiliz mil· 
leti tarafından gösterilmiş olan 
sempatiden dolayı teşekkür 
etmiştir. imam Necaşiye ziya
retinin bir hatırası olmak 

üzere kur' anın bir nüshasını 
takdim etmiştir. 

• '• 
-~4- ,,,., .. ' • 

insan Kolu 
Yiyenler --·····---Bir bahriye zabitinin ha· 

tıraları, denizlerde ga· 
çen korkunç maceralar. 

"Maça Kızı,, tefrikamız 

bugün bitti. Yarından itiba· 
ren, ( iNSAN KOLU Yi
YENLER ) adlı ve 10 gün 
devam edecek yeni bir tef
rikaya başlıgacağız. •. 

Normandi yolda 
Havr, 27 (Radyo) - Nor

mandi Fransız vapuru, Nev

york'a müteveccihen buradan 

hareket etmiştir. 
İçinde 1825 yolcu vardır. 

' ' 1 (Ulusal Birlik) e Göre 1 
~ J 

Fas kahramanı Abdülkerim 
gene sahneye mi çıkıyor ? 

Abdülkerim, Fas'ta istiklal istiyen bir kahramandır. Yıllarca 
çarpışmış ve Rif dağlarında dolaşmıştır. Sonunda yakalanmış 

ve hapse tıkılmıştır. Merhum Süleyman Nazif, ondan hararetle 
bahsederdi. 

Şimdi ispanya hadiseleri arasında, Abdülkerim 'in, mahpus 

bulunduğu çatıdan kaçtığı haber veriliyor. Nasıl kaçtı; kim ka· 
çınlı, bu cihet meçhuldür . 

Fakat haber doğru ise şu da muhakkaktır ki, Abdülkerimin 

tekrar hüıriycte kavuşması ile yeniden bir Rif mes'elesi doğ
maktadır. Çiinkü o, memleketi için, bir istiklal mücahidi, bir 
hürriyet kahramanı idi ve bütün Fas, ona karşı derin bir hay
ranlıkla, sevgi ile bağlıdır. Şimdi ispanya asileri taı af ından is· 
tihdam edilen Faslı askerlerin hiç olmazsa mühim bir kısmı, 
Abdülkerim'in açacağı bayrağa şitap edecektir. Belki de Ab· 
dülkerim 'in ilk mücadelesi lspanyoi asilerine karşı olacakbr. 
Bu takdirde asiler ispanya' da yavaş yavaş inkişaf eden muvaf· 
fakiyetlcrini kaybedeceklerdir. Çünkü mevcut kuvvetlerinden 
bir kısmını çıracaklar ve Fas'ta artık bir istinat noktaları 
kalmıyacaktır. Bunun, bir ispanya hadisesi ve dolayııile 
bu hadiseye bağlı olan bir Avrupa vaziyeti üzerinde o,vn~ım.if. 
cağı rol de mühimdir. Yani bir şahsın kurtuluşu ve harelW'm~ 
derhal hadiselerin şimdiki inkişaf ediş tarzını ve mahiyetini 
değiştirebilir. Fakat herşeyden e:vvel haberin tahakkuku li~ 

Abdülkerim şimdi nerdedir, hakikaten hürriyetine k&wşmuş 
mudur, yoksa gene zındanda mıdır, bunu gelecek haber 
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Yazan: l\luks Kcmmcrich 

Hekimlik 
13 üncü asır başlarında Pa· 

e, A ki s şa o _ pa Üçüncü Houorius hekimli· 
ği zarar gördüğü için papaz
ların ve kilise mensuplannın 
bu mesleğe girmelerini yasak 
etmiştir. 

e 
nı ke 

re , ken • 
• 

rı 

-- Fakat beyaz boyun-
bağlı birisi de var! 

-- Hapishaneye giriyorlar. 
Girdiler. 

Hakikaten asayiş reisi, re· 
fakatında bulunan iki kişi ile 
beraber hapishaneye girmişti. 

Cellad, bir daha saatına 

baktı, sonra muavinlerine işa· 

ret vererek, mahkum ile ya· 
nındakilerin yakında görüne· 
cekleri büyük kapuya doğru 
yürümeğe başladı. 

Onbirinci fasıl 
O gün, o vakte kadar hiç 

işitilmemiş bir fevkaladelik 

şayiası, daha sabı.thleyin er· 

kenden Paris sokaklarında 

deveran ediyordu. 
Hemen hemen altmış seneye 

yakın bir zamandanberi, o 

gun ilk defa olarak kiyotin 

makinesi kurulduktan sonra 

bir kelle uçurmadan, gene 

bozulmuştu. 

Mahkumun katlini görmek 

üzere siyaset meydanının etra

fında ~ irikmiş olan kalabalık, 

hlikmü idamın icra edileceği 

saat geldiği zaman, belediye 
çavuşları tarafından dağıtılmış 

ve Lüi Anri hakkında verilen 

idamın tehri icrasına karar 
verildiği şayi olmuştu. 

Ertesi gün ise, bir masu
mun başı kesilmesine cenabı 
hakkın müsaade göstermemiş 
olduğunu herkes öğrendi. 

Müttehimler, Atkins'in İvet 
değirmeni yanındaki şatosun
da, enkaz altında kalarak öl
müşlerdi. Tolbiyak ve diğer 
caniler şatoya girdikleri za· 
man, başla baba Anri ve 
papas olduğu halde jandar
malarla şatoyu muhasara et
mişler, katlller kurtuluş çaresi 
kalmadığını anlayınca, sığın· 
dıkları binayı berhava etmiş· 
lerdi. 

Dilsizin elegeçmiş olması, 
esrar perdesini tamamen kal
dırdığından, katillerin ceza-

larını kendi ellerile vermiş 
olmaları, herkesi sevindirmiş, 
zavallı Baba Anri'nin çalışma-

ları, Paris halkını hayrette 

bırakmıştı . Fakat bütün bun· 
lar, Lüi Anri için kafi d e
ğildi. Reisicumhurun da ver· 
diği kararı geri alması 
lazım. geliyordu ki, bunun is· 
tihsa!i gayet müşkül bir 
şeydi. 

Eğer asıl cani meydanda ol· 
saydı, onu itham ile Lüi hak
kındaki hükmü fesheylemek 
kolaydı . Fakat caniler, cezala
rını bulmuşlar, bunlarla bir
likte, cinayetle alakadar olan· 
larm kaffesi ortadan kalkmıştı . 

Fakat dilsizin mevcudiyeti, 
hukmün feshi için kafi geldi. 
Asıl katil ile maktule kadının 
eski halleri tetkik edildi. Ve 

Arbaladizney ismini alarak Tol
biyak'la birlikte ıezen ve as· 
len maktule lngiliz'in oda hiz· 
metçisi olan kadının ne şe
kilde yardımda bulunduğu 
tesbit olundu. 

1e Tolbiyak'ın, kendi ile 

• ve !. 
evlenmekten çekinen Mari 
Fasiti katlettiği, Osilvan'ın 
diğer varislerini de öldürmeğe 
teşebbüs eylediği, sarhoş At
kins ile ortak olduğu ve mi· 
rası taksim edecekleri mevkii 
subuta çıktı. 

Dilsiz de, Kanunusaninin on 
üçüncü gecesi Paris'e nasıl 
getirildiğini ve Tolbiyak' ın 
kendisini köşke ne suretle 
soktuğunu, sabaha karşı da 
sırtına, nehre atılmak üzere 
bir sandık yükletilmiş oldu· 
ğunu birer birer tahriren hi
kaye eylemişti. 

İtali caddesinde katil ile 
maktulenin cesedini almak 
için bekliyen dilsizi ha· 
pishaneden ve Mart Kambrc
mer ile madmazel Lö Kontu 
evlerinden kaçıran mükellef 
araba, beygirleri ile birlikte 
Tolbiyak'ın şatosunda bulun
du ki bunun kah değirmenci 
Şofay ve kah uşak Jako tara
fından idare edildiği anlaşıldı. 

Hey' eti hakime için bundan 
daha kuvvetli delillere lüzum 
kalmamıştı. Lüi, üç ay daha 
uzayan bir muhakemeden son
ra hapishaneden çıktı. 

Fakat bu müddet kendisine 

pek uzun gelmemişti. Çünkü 

pederi hergün hapishaneye 

kadar gelir, nişanlısının sela

mını getirirdi. 

Madam Lö Kont, kızmı 

türlü iztirabata düçar eden 

Lüi'yi affetmişti. Kızına binba

şıdan milyonlarca liralık ser· 

vet kalıyordu. 

Fakat Lüi, artık T erez ile 

evlenritek istemiyordu. Baba

sının ihtiyar ettiği masraflar, 

bütçeltrini alt-üst etmiş, para

ları azalmıştı . 

Halbuki T erez bunlara 

ehemmiyet vermiyordu. Lüi'yi 

sonderece seviyordu. Bir hafta 

sonra, Boloni kilisesinde ni

kahları kıyıldı ve ikisi de 

İtalya taraflarında bal ayı se· 

yahatına çıktılar. 
Baba Anri, oğlu ile gelini· 

nin seyahatine iştirak etmemiş, 
onları yalnız bırakmağı daha 
münasip görmüştü . 

Kendisi, Konti rıhtımındaki 
dairesine çekilip gene serçe· 
lere yem atmak ve balık av
lamakla meşgul olmağa baş· 
ladı. Tüyleri sarayındaki ser
çeler, çoktanberi mahrum 
kaldıkları eski dostlarına ka· 
vuştuklarından dolayı, bayağı 

icrai şehri . ayin eylediler. 
Oğlu ve gelini ltalya' da 

bulundukları sırada , baba 
Anri kendilerine büyük bir 
çiftlik satın alınış, burmun 
müdürlüğüne Piycdoşu tayin 
eylemişti. Sadık hafiyenin ço
cukları da mektebe verilmişti. 

Pigaş. polislikten ayrılmak 
istemediği ıçın, Baba Anri 
kendisine külliyetli miktarda 
para vermiş, dilsizi Sen Jak 
köyündeki dilsiz mektebinde 
muallim yapmış, kömürcülere 
de nakden yardım da buluna· 
rak Kovitiyos hala'nın arazi-

* * * Wurzburg ruhani meclisi 
1928 senesinde yalnız papaz· 
ların cerrahlık yapmalarını 
menetmekle kalmamış, bunla· 
rın bir cerrahi ameliyatta ha
zır bulunmalarını bile kat'i 
surette yasak etmiştir. Bu yüz
den cerrahlık mesleki uzun 
zaman m~şum addedilerek ih
mal edilmiştir. 

1416 senesinde Viyana üni
versitesi doktorluk payesini 
elde etmek için müracaat ed<'n 
bir cerrahın teklifini "Pek 
münasebetsiz,, bularak reddet
miştir. Ancak 1456 yılında 
bir "Cerrahi doktor,, pa
yesi veriimiştir. Fakat impa
rator ikinci Rudolf 1577 de 
cerrahlığın şerefli bir meslek 
olduği.mu tekrar ilana mec
bur olmuştur. 

* ... ot< 

1912 senesine kadar Bav-
yera sarayına alaydan yetiş
.me itfaiye zabitleri girebilirler 
fakat asker ve doktorlar gi
remezlerdi. Hatta rütbece 
fırka kumandanına muadil 
olan ordu sıhhiye reisi dahi 
Lu müsaade<len mahrum idiler. 

f: . '·' 
Akıl hastaları için eskiden 

çok tesirli vasıtalar mevcud 

idi. Etrafı rahatsız ederlerse 

hapse konulurlar, azarlarsa 

zencire vurulurlardı. Akıl has· 

tası olan yabancıları ise şehir 

ve memleket hududları hari

cine çıkarırlardı. Fakat daha 

evvel öyle bir döverlerdi ki, 

hastalarda bir daha geri dön

mek hevesi kalmazdı. 

* ...... 
Bugünkü doktorların da 

bazen kullandıkları bir usulü, 
ormanlarda kullanırlar miş: 
1300 senesinde Montpellier'de 
tıp dersleri veren Arnoldus 

Villaonvanus adındaki adam 
taleb~sine şöyle bir şey tav-

siye etmiştir: " İdrarı tahlil 
edip bir şey bulamazsan bir 

karaciğer " Obstruktion ,, u 

mcvcud olduğunu söyleyiniz. 

Hasta baş ağrısından şikayet 

ederse bu ağrının da kara

ciğerden geldiğin söyley,iniz. 

Fakat bilhassa Obstruktion 

kelimesini çok kullanınız. Çün

kü hastalar bundan bir şey 
anlamazlar ve onların anlıya· 
mıyacakları şeyleri söylemek 

çok tesirli bir usuldür. 

sini satın almıştı. 

Kambremer, artık makasçı-

lık yapmıyordu. Küçük Mart 

ile birlikte italy' dan dönen 

yeni çiftlerle ayni köşkte otu
ruyorlardı . 

Lüi ile Terez, ltalya'<lan Pa· 
ris' e döndükleri zaman üç kişi 
olmuşlardı. Bir de mini mini 
kızcağızları dünyaya gelmişti. 

Baba Anri, bu saadet kar
şısında çektiklerini unutmuş, 

çiftliğe gezmeğe gittiği zaman· 
lar, son aşkı olan torunu ile 
oynamnğa başlamıştı. 

SON 

, 

Ağustos za
r bara 

27 Ağustos 93~ 

atelli Sper· r 
co Vapur Acen- \ 

Dum upınar' da yapılacak tö
en programı geldi· 

asker anıtına gidilecektir. 

/ 

Dumlupınar abidesi 
30 Ağustos 936 günü baş· 

buğ meydan muharebesinin 
14 ncü yıl dönümünde Dum
lupınar' da şehid asker anıtı 
başında yapılacak tören prog
ramı vilayete gelmiştir. Prog
ram şudur: 

1 -- 30 Ağustos 936 günü 
saal 6 da Afyonkarahisar'm 
ana istasyonundan Yıldırım 

Kemal istasyonuna özel bir 
trenle gidilecek ve Silgisaray 
köyü önünde trenin duracağı 
yerde bulundurulacak otomo· 
bil ve kamyonetlerle şehid 

2 -- Bandolarile merasime 
memur kıtalar saat 15 te anı
tın kapusundan itibaren yol 
boyunca nizamında durarak 
heyeti selamlıyacak ve kam
yon nakliyatının sonu alınınca 
piyade kıtaları anıt avlusunun 
içine girerek krokide gösteri· 
len tertibatı alacaklardır. 

Sahra top takımı, anıtın 
dışında ateşe hazır bir vazi· 
yelle bulunacaktır. 

3 -- Saat 11 de K. ve se
yirciler anıt yerine geldikten 
sonra bando istiklal marşını 
çalmağa başlıyacaktır. Bu es· 
nada halk şapkalarını çıkara
cak ve Türk bayrağı yarıya 

kadar indirilecek ve merasim 
sonuna kadar bu vaziyette 
kalacaktır. 

Direğin ihzarı ve bayrağın 
indirilmesine memur gedikli 
Bmy. Tb. tarafından bu marş 
kıtalar ve hazır bulunanlar 
tarafından hep bir ağızdan 
söylenecek ve ayni zamanda 
sahra top takımı tarafından 
21 atım merasim ateşi ile 
merasime başlanacaktır. 

A. --Merasime iştirak eden 
her il namına bir zat tarafın
dan bu zaferin tarihi ve Türk 
milletine kazandırdığı büyük 
ve nurlu istikbal hakkında 
birer söylev verilecektir . 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

. ~------. ----~-

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" UL YSSES " vapuru 17 

ağustostan 22 ağustosa kadar 

limanımızda olup ANVERS:, 

ROTTERDAM,AMSTERDA~ 
ve HAMBURG limanları içiıı 
yük alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru 22 
ağustosta beklenmekte olı.ıP 
yükünü tahliyeden sonrS 
BURGAS, VARNA ve KôS· 
TENCE limanları için yii~ 
alacaktır. 1 

" ORESTES ,, vapuru 3 
ağustosta gelip 4 eylülde 
ANVERS, ROTTERDAM 1 

AMSTERDAM ve HAMBl1R
0 

limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIE~ 
" VIKINGLAND " moto~ 

17 ağustosta gelip yükii11~ 
tahliyeden sonra ROTTf.~· 
DAM, HAMBURG, corE~' 
HAGE, DANTZIG, GDYNI

5
P.. 

GOTEBURG, OSLO ve 1 • 
KANDINAVY A limanlar10

' 

hareket edecektir. . 28 
"NORDLAND" motöriı 

ağustosta beklenmekte olı.ıP 
yükünü tahliyeden soflı 
ROTTERDAM, HAMBUR ' 
COPENHAGE DANTZJGı · as· GDYNIA, GOTEBURG. r 
LO ve ISKANDINA VY A ı· 
manian için yülc alacaktır. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN z6 
" SUÇEVA vapuru 

" tll 
ağustosta gelip 27 ağust0y.A 
PiRE, MALTA, MARSIL .. ıe 
BRAILA ve BARSELÜ1

" 

hareket edecen.Lir. 
Yolcu ve yük kabul ahi'··~ 
Daha fazla tafsilat aln'111;ı 

için ikinci Kordonda Tah~, 
ve Tahliye binası arkasıfltıı• 

- --• FRA TELLi SPERCO ace
0.c.> 

'

Dört kişiye mukabil tek ba-I sına müracaat. edilmesi '~11• 

Arab'ın yeni 
~uva akı eti 

olunur. Navlonlardaki ~~ r~· 
ş na koştu, gene yarışı kazandı, reket tarihlerindeki değışık~ııl 

. lerden acente mesuliyct k3 

11 inci Berlin Olimpiyat
larında üç altın madalya ka
zanan sür'at ve tek adım re
kortmeni Amerika'lı Jess 
Owens, olimpiyatlar bittikten 
sonra beynelmilel atletizm ta· 

rihinde kaydedilecek heyecanlı 

bir müsabakaya girişmiştir. 

100 metre sür'at koşusun· 
da en iyi derece almış olan 
muhtelif milletlere mensup 
4 atlete karşı 4 X 50 metre 

layış yapmış ve tam 8, 12 
metre atlamıştır. 

Bayrak yarışında Owens' e 
karşı koşanların 100 metre 
rekorlan 10,3/10 saniyedir. 
Japon, Zenci, Alman ve bir 
Hollanda'lı takımı teşkil eyle
mişlerdir. 

flk çıkışta Japon Owensi bir 

metre kadar açmış ve bu me

safeyi 25 metreye kadar mu

hafaza eylemiştir. Fakat git-

etmez. fi;, 
T clefon: 2004/20Q5/2v ./ 

~ıı· 
izmir ikinci icra menıur 

ğu~dan: W 
İzmirde mir ali mahalle

5 ~ 
de topal hoca sokağınd:flsı 
numaralı evde Mustafa k 
Fahriye. h~r 

İzmir birinci hukuk n1~ ~f 
mesıne müracaatla üçüncü 0ş 
rataşta yeni türkiye sokagıfl ,.,.ef 

bayrak yarışını tek başına koş· 
muş ve her elli metre de taze 

afl, ... 
15/19 numaralı hanede m0 rtl' 

tikçe sür'atini arttıran Owens, d "tl ) 
birinci 50 metrede bu mesa· aleyhine, açılmış ol ug 11ıı 

kuvvetle koşan bu takımı 5 feyi kapatmış, ikincisinde gö· 
metre geride bırakarak birinci ğüs göğüse mücadele etmiş, 
gelmiştir. üçüncüyü biraz dördüncüyü ise 

Owens müsabaka nihayete tam beş metre aşmıştır. 
erdiği zaman hızını alamamış Owensin bu muvaffakiyeti 
ve ipi geçtikten sonra ayağı herkesi hayrette bırakmıştır. 
tek adım tahtasına tesadüf Stadyumda toplanan binlerce 
ettiğinden, burada da bir at· seyırcı zencıyı alkışlamıştır. -------

lzmir Eİnrazı sariye hasta-
hane i başhekimliğinden; 
_Hastahanemizin 936 mali yılına ait 9 aylık ihtiyacından 

miktar ve tahmini fiatları ve muvakkat teminatları aşağıda 
yazılı ilaç ve ekmek 20 gün miiddetle açık eksiltmeye konul
muştur. istekliler şartnameleri her gün hastahane başhekimli
ğinden alıp okuyabilir. eksiltme 4 Eyliil 636 cuma günü saat 
11 de Tepecikte Fmrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminatlarını nakit veya kıymetli evrak olarak vere
ceklerin eksiltme gününe kadar vilayet veznesine yatırmalan 
lazımdır. 15 21 27 1 7 

Teminat 

Lira Kr. 
69 19 

162 64 

Tahmin cJilen 
Fi at 

Lira Kr. 
922 50 

2169 26 

Miktarı 

9000 kilo 
94 kalem 

Cinsi 

Ekmek 
ilaç 

karıda adresi yazılı ıs/19 wıı 
maralı evin tahliyesi htı" tılı' 
d k. d .. . v·ın tıı a ı ava uzerınc e ~lg· 

yesine karar verilmiş olnıııblı~ 
· te 

tahliye hakkında berayt ·cf' 
gönderilen beş günlük ıbıl' 

.k "h nıeÇ emrı ı ametga mızın .90e 

liyetine mebni bila tebliğ' 
1

0
f 1 

edilmiş olmakla, hukuku 41 ıı~ 
muhakemeleri, kanonun ~l'fl(~ 

1 8 ·ı 
maddesi mucibince "eı1 
tebligat icrasına kara~ tllfl' 

miştir. işbu ilanın neşrı 1.sf' 

h. d .. b ai.İ!l S 
ın en ıtı aren on b. ,ıı 

fmda mezkur. evin bır jc" 
tahliye ile anahtarı01~,Jifde 
d . . ı · . ksi ta "''' aıresıne tes ımı a 5oı· . 
miiddet mürurundan ed1 

cebri icra suretile tahliYeııc~, 
1. olufl ,~ 

rek, sahibine tes ım . 0 \rfl 
tebliğ makamına kaıro ı.ıı'· 
üzere keyfiyet ilan oluNo· 

~~z;65Z 

ç 
f 

y 
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ııtKAYE Büyük afet! w F H v • • • an rekası Limited 
BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 

93tJ 

A.y, büyük yüksek Baobap Arslanın hakikaten güçlükle 
k~açl&rının üzerine geldiği va- yürüdüğünü gören küçük bir 
.•t, gök yüzünün yükseklikle
~~d1en arza sanki güler bir 
uz e bakıyordu! 

. Yüksek bir dal üzerinde, 
ışsjz ve güçsüz duran bir 
llıaymun elini uzattı, ay ile 

11 h~naşmak istedi; fakat aydan 
ıçbir hareket ve iltifat gör-

2 llıey· . ınce, ince, uzun parmaklı 

P bı~ah elini geri çekti. Belki 
b~raz da mahcub olmuştu! Ve 
t ır hamle ile daha tepelere 

k ırınandı, kuyruğunu bir dala 
&ararak kendisini tepe aşağı 
sarkıttı! 

e l<üçük gölün }'iizü, ay ışık) ın 
a arı altında ve çalıların 
dtasından bir ayna gibi parıl
laa~ordu. Suyun içinde, su yı-
b.01arı, sarmaşık kökleri bir
ır · 

il) erıne sarılmışlar, hiç dur-
~~n kıpırdamakta idiler. 

rj 
1
.a uzaklardan, ormanın de

~:111klerinden veya ovalardan, 
fak erden müphem, karışık 
hay~ korkunç homurdanmalar, 
\t ırışmalar ve sesler geli
ıOrdu 

Bu .s k.t . b 
0 . a ı gecenın u saati 
h cıvardaki vahşi ve mühteris 
lca~vanların, kuvvet ve vahşet-

rı . 
, t.... . sayesınde kurulmuş bir 

~tıfat ·f . .. tel sırası ı e su ıçmege 
~ de ecekleri vakit idi: Hepsin-
;; n evv 1 'h . Ji· lan e cı anı tıtreten ars-

lan' 0~.dan sonra sıra ile kap
kuı' kgozleri görmiyen fakat 

a ları t .... 
~ed gaye ıyı ışıten ger-

maymun. 
- Vay gidi vay .. Dedi. Bu 

zenciler bizim şaha da teca· 
viize cesaret ettiler demek. 

Hayvanların şahı hala ve 
hiddetle söyleniyordu: 

- Beni kaplan gibi buda
la sandılar, onun ilk işi yer
lerde yuvarlanmaktadır. Bu
nun için bu yapışkan otlar 
onun her tarafına, yüzüne gö
züne yapışır ve etrafını göre
mez bir hale gelir. Fakat ben 
böyle budala mıyım? 

Bu sırada suyu geçmeğc 
muvaffak olan Hipopotam: 

- Bu insanlar hakikaten 
müthiş mahluklar! Dedi. Her 
gün onların tecavüzlerine mu
kabele ve müdafaa ile meş

gul oluyorum. Eğer derim 
sert olmasa. Beyaz insanların 

kurşunlarile. 

Bir ses .. 
- Sus. Senin derin kalın. 

Ya olmıyanlar ne yapsınlar? 
Diye haykırdı. 

Dallar arasındaki papağan 
da: 

- Ya biz ne yapalım?De
di. Bizim zavallı tüylerimiz, 
bizi hiÇ muhafaza edemediği-

gibi, beyaz insanların dişilerinin 
süslerine lazım olduğu için 
başımıza bela oldu .. Hem de 
biz hayvanlar içinde en hisli 
olanlarız, bir çiftten birini öl
dürürlerse diğeri de behem~-

~et an, ağır vücutlü fil; niha-

~Utefauzun . boyu ile ahmak oluyor ki bir kurşun bizden 
Ma vesaıre geldiler. iki kurban alıyor! 

hal kederinden ölür. Demek 

~Ote Y~unJar da boylarma Meçhul bir ses cevap verdi: 
bur d bır sıra takip ederek - Adam sen de.. Siz ça-D a mevki aldılar! buk ürersinizl 
l'iirı:llar arasında fakat gö- Zürefa ağlar bir sesle: 

......., e~en bir papağan: - Pekala.. Biz ne yapa-
~ahı b anıyorumki, hayvanlar hm? Senede ancak iki yavru 

Bir u gtce geç kaldı! Dedi. yetiştiriyoruz, halbuki beyaz-
' Şempanze cevap vererek: lar bizi sürü ile avlıyorlar! 

,. l\ıttu jrtık ihtiyarlamağa yüz Dedi. 
ilr dedi a ondan geç kaldı, fillerden biri: 

0
1 'be Ve hemen en yüksek bir - Ah .. Bizim halimiz hepi-

ın t . nizden yaman! Dedi. insanlar M cpesıne tırmandı. 
,ır... evcud h bize karşı merhametsiz bir 
'1~dan: ayvanlar hep bir harp açtılar. Yakın bir zaman-
b ' İşt ı G l da buralarda fil kalmıyacak! 
ahışt 1 e.. e iyorlarl. Diye 
Lı ı ar! Bir maymun: 
rıak'k P ..... L ~ aten gelen 0 'd· - Bu beyazların moda be-

>ı~vr.alade b" ı ı. l h "lliu ır azamet ile kuy- ası epimizi mahvedecek. 
ttliynu iki tarafa sallıyarak Buralarda hayvanların bir ta-
ltork or. Etraftaki mahluklar kımımn tüyleri, bir takımının 
1. U ve h·· I kemikleri, derileri bu deli 
~dıl urmet e susuyor-B beyazların kadınlarına süs 
'qi v u arslanın yanında, oluyor! 
d'ha e solunda dört tane Deyince, hayvanların şahı 
de L arslan vardı. Hepsinin 1 · k 
t "'<lnlı o" l . . ars an söze arıştı: 
~lığ o 0

Z erı, gecenın ka- - Hakikat şudur ki hali-
~tı ~~:~~ fosforlanmış birer miz günden güne fenalaş-

~ 'tanı gını andırıyorlardı! maktadır: 
~kit, te suyun kenarına geldiği Rahmetli babam bizim gün-
~kt Pelerden nurlarını saç- lerimizden çok iyi günler 
, a ola j ~rslanın n ayın ışığı sayesinde gördüğünü söylerdi. nsanlar 

IJr\ı ayaklarına bir suru o vakitten sonra çok fenalaş-
r:ııd Ol V lığ-u he hyaprağın yapışmış tılar! Dedi. 

Atsl goruldü. ihtiyar fil söz aldı: 
l ....._ ;n hiddetle: - Rahmetli babanızı ve 
-'dil akat, dedi. Bu insan- onun zamanını ben çok iyi 
lttırııakt!ı~ çok o1uyorlar, kuş hatırlarım. Ben zencilerin kuv-
·~lar1nı ıçın ökse kullanmağı vetsiz okları ile derime birer 
~~ttitıd~k· Fakat benim yolum iğne yaracığı açtıkları mesud 
~l~>'Ctek 1 ku.ru otları da ök- devri de bilirim. Fakat yavaş, 
~ile h" benı rahatsız etme- yavaş buralarda beyaz insanlar 
l· ~e ıç tahammül edemem! görünmeğe başladıktan sonra .. 
tıı '"', tıce köye hu··cunı edece- H 11 k d w • • H 'fi · .,, a er ço egıştı. erı erın 
t. e k d 
ti var a ar sığır ve inek- kuvvetli ve korkunç silahları 
Yarıınsad Parçalıyacağım. var; küçücük bir mermi koca-

ak·1 .,. ' s· l arslardan biri: man bir fil veya arslam biranda 
tt I~ 1 
~lılc}'ıni:( 0 n ara ehemmiyet yere seriyor. Beyazlar korkunç 

lltıut b· Ayaklarınızı suya 1 mahlUklardır, çünk onlar kor-

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"HERAKLIA., vapuru 24 
ağustosta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

"ARTAA,. vapuru 5 eylülde 
bekleaiyor, 9 eyliile kadar 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ~ BREMEN 
limanları için yiik alacaktır. 

"PLANET,, vapuru 15 ey-
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

"SOFIA,. motörü 24 ey
lülde bekleniyor, 29 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER-

DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HA VSLINJE (D/S. A/S. 

SPANSKELINJE) 
OSLO 

"BOSPHORUS .. motörü 22 
ağustosta bekleniyor, 24 ağus
tosa kadar ISKENDERiYE, 
ROUEN, Le HAVRE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul edecektir. 

"BANADORUS,. motörü 20 
eylülde bekleniyor, 25 eylüle 
kadar Le HAVRE, DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ 
limanları için yük alacaktır. 

vapur acentası 
Pasport yolcu salonu kar

şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va-

" OPORTO .. vapuru 15 
ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal-
tacvktır. 

"FLAMINIAN 11 vapuru ağus
tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük bo-
şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE-UNIE 
"SAMOS., vapuru 23 ağus

tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN-

VERS'ten gelip yük boşalta

caktır. 

Mücellit 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• 
Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak ye

rinde 681 numaralı ev kira· 
lıktır. Evde her türlü tesisat 

SERViCE MARITIM ve konfur mevcuttur. Görmek 
ROUMAIN için Köprü bakkalı bay Ah-

.. DUROSTOR .. vapuru 2 med'e müracaat. 

eylülde bekleniyor, KÖS- ı----------

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

IZMIR 
Pam k ensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkrz ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

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

Telefon o. 2211 ve 3067 
Telgra 

iz _ ir ··n Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

'ialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarıt 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri TENCE, suuNA, GALArz I Doktor ı 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, KO- Ali Agah ı Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
MARNO, BUDAPEST, VI- ç k H l ki HAii T. A. Ş. 
YANA ve LINZ için yiik ocu asta ı arı 
kabul edecektir. miitehassısı ı ıMimar Kemalettin caddesinde F AHRıl 
S. A. ROYAL HONGROISE İkinci Beyler Sokağı No. 68 KANDEMİR Oğlu 
DE NAVIGATION DANU- ı•--T•el•ef.on ... 3.45•2-••• ,_ •-~-----~------------------~ 

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

"SZEGED" motörü ağus
tos nihayetine doğru beklen· 
mektedir. BELGRAD, NO
VISSAT, BUDAPEST, BRA-
TİSLA VA, ViY ANA ve LINZ 
için yük kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

LIVDRPOOL 
"JESSMORE.. vapuru Li

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

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez." 

Birinci 

sokt"üı;;:. 

Kordon, 
No. 2007 

telefoon 
2008 

Bütün hayvanlar bir 6lğız

clan sordular: 
-- Nasıl afet?. 
Ve hepsi de filin vcrecegi 

cevabı daha iyi duyabilmek 
için kulak kabarttılar~ fil bütün 
heybctile: 

- Evet, beyazlar buralara 
mühiş bir afet getirdiler. Bu 
af etin ismi de "Arap mede· 
niyeti,, diri. Dedi. 

Vedi Fikret 

/ 

j\ / 
1 , ,.J 
J '" , . • .,,;z. onları temizleriz! kunç bir afeti de buraya '• .......................................................................................................... .. \lrJ·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 

· rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara:bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Osmanlı Tarihinde -- ,.. .... _ - .-...-

Ciirid Hildiseleri 
Sovyet Rusyada, karışıklıklar - - 13-

,, .. 
Sen YeniÇeri isen, hen de Pa-Volga ve Hazer sahillerinde, Stalin aleyhine kı

yamlar olmuş, bir kaç kişi öldürülmüştür 
~-----~~~~----------------~--..;.;...--

yeni bir suikasd şebekesi daha meydana çıkarıldı, tevkif 
ed·lenlerin sayısı 1000 i aştı. Bir casus şebekesi de yakalandı 

lstanbul 27 (Hususi)- Verilen haberlere inanmak lazımge· mıştır. Bundan başka Odesa ile Ukranya'da faaliyette bulunan 
lirs7, Rusya' daki s~ikasd tahkikatı y_eni yeni safhalar arzetmek- bir casus şebekesi tesbit edilmiş, elemanları yakalanmıştır. 
tcdır. Şebeke genışlemekte ve yem gruplar meydana çıkmak· D h . .. · d k' b' k b d k . 2 tadır. Bir habere nazaran tevkif edilenlerin sayısı bioi bulmuş- on ~e rı uzerın e ı ır asa a a çı an ısyanda O mak-
tur. Yeni şebeke Smolenski' de bulunmuştur. Bu şebekenin tul ve bırçok mecruh, Dinyeper nehri üzerinde Diyeleskostaki 

porselen ve sair fabrikalar konsorsiyomunca idare edildiği, M. diğer bir hadisede kadın ve çocuk olmak üzre 40 maktul var· 
Stalin'in öldürülerek rejime yeni bir yol verilmek istendiği an- dır. Hükümet, bu hareketleri derhal bastırmıştır. 
laşılmışbr. Norveç hükumetinin Troçki'yi hudut haricine çıkaracağı 

Henüz teeyyüt etmiyen bir habere göre de, Volga ve Ha· hakkında bir hahber vardır. Troçki, verilen idam kararlarını 
zer sahillerinde, Stalin aleyhtarlarının teşviki ile küçük küçük tamamile haksız bulduğunu söylemekte ve bunun siyasi bir 
kıyamlar olmuş, bastırılmış ve bu yüzden de tevkifat yapıl- kinden başka birşey olmadığını iddia etmektedir. 

-----------•• .. +•·•·----------
Samuel Hoar Italyan manev-

Malta'da İngiliz do- raları iki 
Çinliler 
Japon gazeteci

sini öldürdüler nanmasını teftiş 
edecek 

Paris 27 ( Radyo ) - Sir 
Samuel Hoar, lngiltere'nin 
Akderıiz filosunu teftiş eyle· 
mek üzere Vil F ranştan tay· 
yare ile hareket eylemiştir. 

Samuel Hoar'm yanında 
zevcesi de bulunmaktadır. 
Teftiş, bir hafta kadar süre· 

cektir. ---···------Ziyaret iadesi 
Varşova, 27 ( Radyo ) -

General Riç Mikles ile yaver
leri, general Gamelenin ziya· 
retini iade etmek ve Fransız 
ordusu manevralarına İştirak 
eylemek üzere bugün Paris' e 
müteveccihen hareket eyle

mişlerdir. --------Fransa'ya verdiği-
miz bir nota ile 

( Baştara/ı 1 inci sahi/ ede) 
ki Alkazare mevzilerini bom· 
bardıman etmişler ve büyük 
zayiat ika eylemşilerdir. 

Oviyedo mıntakasında da 
büyük bir muharebeden sonra 
Oviyepo şehri işgal edilmiştir. 
Bu şehri müdafaa eden hüku· 
met kuvvetlerile asiler arasın
da sokak muharebeleri başla-
mıştır. Her. iki kuvvet müthiş 
surette kan dökmektedir. 

Londra 26 (A.A) - ispan
ya' dan haber verildiğine göre 
San Sebastiycn cephesindeki 
n 1syonalist kuvvetler Lejyon 
Etranjer kıtaları ile takviye 

Kral Mussolini ile 
görüştü 

Roma 27 (Radyo) - Ital
ya kralı, hususi trenle ( San· 
curciyo'ya varmıştır. Kral bu· 
rada durmuş ' 'e vagonda baş 
bakan Mussolini ile iki saat 
kadar konuşmuştur. 

Kral, manevraların cereyan 
ettiği Anelino mıntakasına ha
reket etmiştir. 

Kralı, Mussolini ile Faşist 
partisi sekreteri Staraci takip 
etmişlerdir. 

---··---
Terfi 

• # 

Şehrimiz Birinci icra dairesi 
katiplerinden Bekir Sıtkı Karslı 
oğlu, imtihan vermek suretile 
icra memurluğuna terfi etmiş 
ve terfii, . "dliye bakanlığınca 
tasdik edilmiştir. 

Bekir Sıtkı Karslıoğlu, temiz 
ve çalışkan memurlarımızdan
dır. Kendisini tebrik eder ve 
muvaffakiyetler dileriz. 

{ 

Doğum 
Gazetemiz idare memuru 

Husamittinin baldızı Kadriye
nin bir erkek çocuğu doğur
duğunu sevinçle haber aldık. 
Yavrunun babası Reşad'la 

anasını ve arkadaşımız Hüsa
meddini kutlular, yavrunun 
uzun ömürlü olmasını temenni 
ederiz. 

teşekkür 
edilmiş bulunmaktadır. Çok güç ve ıstıraplı bir 

Madrid'den Royter ajansına doğum vaziyeti karşısında 
haber verildiğine göre, bu şe· baldızım Kadriye'yi büyük 
hirde yiyecek işleri git-gide bir felaketten kurtaran, ha· 
sıkışmaktadır. zakat ve çok f edakarane hiz-

Fnkat, Hükumet merkezin· nletlcrde bulunarak yı'rmı'do"rt 
de sükün hüküm sürmektedir. 
Malaga şehrinin büyük bir saat uyku uyumadan bu do-
kısmının yanmakta olduğu ğum için çalışan belediye 

k ebelerinden Eşref Ünver'e 
nasyonalist umumi ararga-
hından bildirilmektedir. teşekkürlerimi alenen sunmayı 

Tokyo, 27 (Radyo) - Çin· 
lilerin iki Japon gazetecisini 
öldürmeleri, burada derin bir 
teesst!r husule getirmiştir. Ja
pon hükumeti, bunun için bir 
protesto hazırlamaktadır. ---··· ... --Amerikada ku· 

raklık 
Vaşington, 27 (Radyo) -

Amerika'nın bazı yerlerinde 
dehşetli bir kuraklık hüküm 

sürmektedir. Reisicumhur M. 
Ruzvelt, bu mıntakalara hare
ket etmiştir. M. Ruzvelt, ku· 

raklığın verdiği zararlar hak· 

kında radyo ile Amerika 
halkına malumat verecektir. ---·---

Bulgaristan' da 
Alınan yeni tedbirler 

Belgrad, 27 ( Radyo ) -
Bulgaristan'ın almağa başla
dığı yeni tedbirler, burada 
dikkatle takip olunuyor. 

Başvekil Köse lvanof, in ti· 

habat başladıktan sonra hü

kumetçe takip olunan siy~-;;:
tin ana hatlarını bildirecektir. 

' ---··---
30 Ağustos za

fer bayramı 
(Başlara/ ı 2inci sahi/ ede) 

3 - Davetlilerden en son 

söylev veren zatı mütakip 

Kor komutan tarafından söy· 

lev söylenecek ve aziz şehit

lerimizin yüksek kıymetleri 

canlandırılacak ve merasime 

nihayet verilecektir. 
4 - Merasimden sonra 

davetliler anıt dışındaki çar· 

daklarda dinleneceklerdir. 

5 - Kıtalar geçit resmi Barselon, 26 (A.A) - Ora· bir vazife bilirim. 
gon cephesine gitmekte olan Anadolu gazetesi için hazırlanıncaya kadar mi-
bir kızıl süvari alayı Jenera- idare memuru safirler büfeden ağırlanacaklar-
lite sarayında bir geçit resmi Hüsameddin d 

\... 1 ır. 
yapmış, M. Companyası se- """ 6 - Geçit resminden son 
lamlamış, o da bir nutuk irad cak adamlara ihtiyacımız var-

d B k l ra davetliler Yıldırım Kemal 
ederek: ır. unu yapamıyaca o an· 

- Ktzıl arkadaşlar! Sizi Ka lar yerlerinden çekilsinler. 
talonya namına selamlıyorum. Hürriyet için dökülen her 
Sız de cephede şecaatla çar- damla kan daha iyi günler 
pışan arkadaşları benim na- için tarlaya atılmış bir to· 
mıma kucaklayınız. Katalon· humdur. 
ya'yı ve lspanya'yı diriltecek Cümlelerile halk tarafından 
olan saatlan yaşıyoruz . 

Dedikten sonra, askerlere 
disiplin tavsiye etmiş. 

- Teşkilat ve icraat yapa-

alkışlanmış; 

- Yaşasın hürriyet, 
sın Katalonya! 

Diye bağırmıştır. 

yaşa· 

tren durak yerine kamyonlarla 

taşınacak ve bu taşınmanın 

arkası alınınca tren saat 16,30 
da Afyona harçket edecektir, 

7 - Tren durak yerinden 
anıta ve hurdan da trene gi
dişinde nakliyatın düzgün ya· 
pılması işine bakacak subay
lann direktiflerine aykırı ha
rekt eedilmemesi gerektir. 

Küçük kral 
Eylülde 14 yaşına 

• • 
gırıyor 

Belgrad, 27 ( Radyo ) -
Yugoslavya kralı ikinci (Piyer), 
Eylülün altıncı günü 14 ·ya
şına giriyor. Bu münasebetle 
bütün Yugoslavya'da büyük 
şenlikler olacaktır. Kral, ya· 
pılacak olan geçid resminde 
kıtaatı teftiş edecektir. 

--------------~-~ Donanmamız 
Bu sabah İstanbul'a 

gitti 
Şanlı donanmamız, bu sa

bah lstanbul'a gitmiştir. Saat 
sekize doğru evvela tahteha· 
birlerimiz hareket etmişler; 
müteakiben hücumbotlarımız, 
torpitolarımız ve en son ola
rak ta Yavuz zırhlımız liman
dan ayrılmıştır. 

Donanmamızın 9 Eylul için 
tekrar limanımıza geleceği 
söylenmektedir. 

İzmir birinci iflas dairesin· 
den: 

Müflis Mustafa Nuri iflas 
dairesi memuru avukat Mus
tafa Nuri iflas idaresi memur· 

luğundan !stifa ettiğinden ye
rine diğerinin intihap ve gö· 

rüşülerek icap eden kararları 

ittihaz eylemek üzere alacak· 

lıların 10/9/936 perşembe gü

nü saat onaltıda birinci icra 

memurluğu dairesine müra
caatları ilan olunur. 

lzmir Sulh hukuk mahkeme
sinden : 

Süleyman kızı Safiye ile Ay· 

dın, Selime ve Hayriye arasın

daki izaleişuyu davasının yapı

lan duruşması sırasında; Ada

nanın Abdi oğlu köyünde ika

met etmekte olduğu bildirilen 

Hayriye'ye tebliğ edilmek üzre 

gönclerilen gıyap kararı bila· 
tebliğ iade edildiği görülmüş 
ve mübaşir meşruhatına naza· 
ran ikametgahı meçhul kalan 
Hayriye'ye evvelcede bizzat 
kendisine tebligat yapılamadı
ğından mahkeme ilanen tebli· 
gat ifasına karar vermiş oldu
ğundan; M. aleyh Hayriye'nin 
yevmi muhakeme olan 8/9/936 
tarihine müsadif Salı günü saat 
onda mahkemede hazır bulun
ması veya bir vekil gönder
mesi aksi takdirde mahkeme 
gıyabında cereyan edeceğini 
mübeyyin işbu gıyap kararı 
ilanen tebliğ olunur. 

dışahiyim. Vurun boynunu 
Sultan İbrahim, Edirne'ye camii kapılarına halkı \'t 

av ve eğlence için gitmişti. ocaklıyı isyana davet ede!! 
Fakat nedense yanına gözdesi yaftalar astırtarak lbrahim'i j, 
bir iki kadın, Cinci hcoa ve tanbul'a avdete mecbur et· 
silahtar Yusuf paşadan baş- miştir. 
kasını almamıştı. Sadrazam İbrahim, silahtar ve kaptııııl 
Mehmcd paşa, padişah henüz derya Yusuf paşayı pe~ 
yolda iken Harami dere ya- sevmekle beraber bir gii!I 
kınlarında kendisine iltihak Camlı köşkte kendisini bok' 
etmiş, fakat: <lurtmuş ve huzuruna getirilefl 

- Bir av ve eğlence için cesedi karşısında : I 
gidiyorum, sadrazam ve şey- - Yazık, yazık!. Ne giiıe 
hülislam beraberimde lazım kırmızı elma gibi yanakltı~ 
değildir, halk sizin beraber varmış, yazık oldu ki kıydıfll 
olduğunuzu haber alırsa ha- Demiştir. 
şımı ağrıtır! Diyerek sad-
razamı geri yollamıştı. 

lbrahim, Edirne'de birkaç 
hırsız ve suç sahibinin idamı· 
na irade vermişti. Bunlardan 
birisi: 

- Beni ne güne idam eder
siz, ben yeniçeriyiml Deyince, 
deli lbrahim de: 

- Sen Yeniçeri isen, ben 
de zamanın padişahıyım! Vu· 
run kafirin başını! Cevabını 

vermişti. 

Edirne'ye hamallarla İstan
bul' dan odun getirtmesi, lstan· 
bul' da çok dedikodulara sebep 
olmuş ve sadrazam bu fırsat
tan istifade ederek Simkeş 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Abdurrahman, Gülsüm İs-
mail ve Sabriye ve Sadık'ın 
Nuriyeye olan yüz yirmi lira 
ve ayrıca masraf borçlarından 
dolayı ipotekli bulunup Buca 
Soukkuyu mevkiinde kain eski 
40 yeni 32 numrolu yalnız 
tahtani dört oda iki mutbak 
ahır ve muntazam bir su ku
yusu müştemil altı yüz lira 
kıymet muhammineli bir bap 
ev açık artırma suretile 22/ ey
lül/936 tarihine müsadif salı 
günü saat 11 de satılığa çıka
rılacaktır. Bu artırmada satış 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en çok artıran istek· 
}isinin taahhüdü baki kalmak 
şartile satış onbeş gün daha 
uzatılarak ikinci artırması 15 
birinci teşrin perşembe günü 
saat 11 de yapılacaktır. Bu 
artırma dahi satış bedeli mu
hammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en 
çok artıran taliplisine ihale 
olunacaktır. işbu gayri men· 
kul üzerinde herhangi bir şe· 
kilde hak talebinde bulunan· 
ların tarihi ilandan itibaren 
yirmi gün zarfında vesaiki ile 
birlikte dairemize müracaatlan 

lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilile sabit olmıyanlar 
paraların paylaşmasından ha· 
riç bırakılacaklardır. Şartname 
9/9/36 tarihinden itibaren her· 
kese açık bulundurulacaktır. 
Yüzde iki buçuk dellaliyt= ile 
müterakim vergi ve tenviriye 
ve tanzifiyeden olan belediye 
rüsumu ve vakıf icaresi artır· 
ma bedelinden tenzil olunur 
artırmaya iştirak etmek isti
yenler yüzde yedi buçuk pey 
akçeısı veya milli bank itibar 
mektubunu hamilen dairemize 
36/3377 numrolu dosya ına ve 
icra münadisine müracaatlatt 
ilan olunur. 

Dosya 

-2-
Sünbül ağanın feci 

ô:kibeti 
1 - Gözden düşen kıılıır 

ağası. 

Deli İbrahim'in sarayınd~ 
en ziyade gözde olan Süobll 
ağa idi. Sünbül ağa Kızl~r 
ağası olduğundan, lbrahirn 1~ 
ilk zamanlarında iyi bir me"'~1 

elde etmiş idi. Sünbül ağ8 

esasen çok tecrübeli bir ArBP 
hadım idi. Üç padişahın ağll' 
lığını yapmış, sarayın kad111 

kısmını idare etmişti. Muv8~j 
fak olduğuna en büyük deh 
de üç padişahın zamanıodıı 
hizmetinde kalabilmesi idi .. 

Sünbül ağa, lbrahime Vs· 
lide sultandan vezirlerin heP' 
sine kadar kadın takdiı11 
edildiği sırada deli lbrahirn'if1 

çok hoşuna gitmişti. Kad'.11~~ 
ve zevkprest bir sultan ıv'. 
Sünbül ağadan daha iyi bıt 

ııı· harem ve kızlar ağası bu 
namazdı, 

Sünbül ağa, kendine ıns~· 
sus zekaveti ile bilhassa "~ 
Kösem valideyi daima tutfll8 

. 

lüzumunu hissetmiş idi. AY11~ 
zamanda padişaha yaranfll~e 
yollarını bilir. Gözdelere 
hizmet ediyordu. . 

·ıııll 
Fakat Osmanlı devletı r 

belki de en güç işi kı~l;e 
ağalığıdır. Padişaha, Yalı 11 
sultan, ya kadın efendi, .;e) 

hud ta gözdeye ayni zafll11.~; 
da yaranmak, vezir vüzera 

1
• 

d 
.. bıt 

e uğraşmak cidden guÇ o' 
işli. Yerine göre ocaklı .11 
bütün eğri ve kötü işlerıp· 
mes'uliyeti bu ince sesli arsb~ 
lar da bulurdu. Çok defa -r ·st• 
kuru kafayı padişahtan 1 

ve alırdı. 

( Arkası var ) 

Y unani~ta;;' dıl 
(1' 

Tiyatroların kaptı 
ma saatı ,ıı 

Atina 27 (Radyo) - Y~fl t 
Dahiliye Nezareti, bütün tı~ıı 
roların, yazın gece yarısın d~ 
sonra saat birde ve kışı~fl& 
saat yarımda kapatrn8 

emretmiştir. ~ ... ..-- ,e 
Mısır - Ingilte 

.J ... (J 
Muahedesi utl 

imzalandı ~ı 
Londra, 27 (Hususi) ;' [,,O' 
· · duO sır·lngiliz muahedesı, pB~g 

karno salonunda NahaS 8jşf1' 
ve Eden tarafından !111ı jçıf1' 
mıştır. Mısır'lılar sevınÇ 
dedirler. 


