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Zafer bayramı candan 
tezahuratla kutlulandı 

I' ' Ingiltere kralı 

llinıerce kişinin alkışl;;;.;rasında büyük bir ge 
çit resmi yapıldı. Gece de fener alayı vardı 
Büyük Türk ordusu

llun, ulu başkumanda
'llnın sevk ve idaresi 
~!tında yurdu ebediyen 
Utlardığı 30 Ağustos 

~af er gününün l 4 üncü 
Yıl d" .. .. d" b" ı-· onumu, un, u-
dun lzmir halkı tarafın-

an candan tezahürler 
Ve •• 1 la numayişlerle kut u-

b rıınıştır. Şehir baştan 
başa donanmış, Türk 

ayrağı her yeri süsle
ltıişt' d 1• Caddeler, or-
h Uyu candan alkışlıyan 
alk ile dolmuştu. 

k Sabahleyin saat se- Geçen seneki merasimde 
~lden itibaren müstahkem tır. Bundan sonra müstahkem 
··•evk· k B h dd tikt 1 umandanlığında teb- mevki komutanı ur ane in, 
9 

3 
er kabul edilmiş, saat orduya bir hitabede bulunmuş 

~: O da Cumhuriyet meyda- ve bu muazzam eserin kıyme-

kumandanlarımız 
tebarüz ettirmiş, büyük önderin 
'fumandası altında çarpışan 
ve en büyük zafere ulaşan 
Türk ordusunun bir harika 

---··---
Salı günü Çanakka
le' de bulur. acaklar 

Londra, 30 (A.A) - Ha
vas Ajansı bildiriyor: 

Sa Majeste 8 inci Edvard'ın 
Türkiye devlet reisine mü
laki olmak üzere Yunanis
tandan Türkiye'ye gideceği 
hakkında yara resmi olarak 

bir haber verilmektedir.Bu zi
yaret bir İngiliz kralının bir 
Türk devlet reisini ilk ziya
reti ol?caktır. 

Atina, 31 (Hususi) - İn-
giltere kralı 8 inci Edvard'ın 
hamil olan Nahlin yatı iki 
lngiliz torpitosunun muhafa
zası ile dün de Yunan ada-
larında seyretmiştir. Kralın, 
bu hafta içinde Yunan sula
rından ayrılacağı zannolu-
nuyor. 

lstanbul, 31 ( Hususi ) -
lngiltere kralı Sa Majeste 
Edvard, salı günü Çanak
kale' de bulnnacaklardır. 

\... _________ .) 

Loid Corç 
~ tören yapılmıştır. tini anlatmıştır. 

~ h rdunun en genç zabiti Şehir namına söyliyen şehir 
... ~~i . tarafından bir söylev meclisi azasından Muzaffer, 

nümunesi olan bu zaferinin 
ebediyen unutulmıyacağını söy
lemiş ve başkumandanı, Türk 
ordusunu selamlamıştır. Bun
( Devamı 4 üncü sahifede) 

J 
Almanya'ya gidiyorl 

~ lllış, başkumandanlık mu- düşman ç.iımeleri altında inli-
tcbesinin tarihçesi yapılmış- yen vatanın çektiği ıztırapları 

Londra, 31 (Radyo) - M. 
Loid Corç, Çarşamba günü 
Almanya'ya gıdecektır. 

~Usyada yeniden 25 k~-··İ~panyadaki kanii ihti-
şi tevkif edildi ıaı devam ediyor 

Sovyetı Rusya, no;veç hükıimetine bir Madrit şeılli,.cİÜn gece tek· 
nota vererek, Troçkinin hudut rar bombardıman edildi 
haricine cıkarılmasını istedi 

' T ohaçefski de nazaret al- • 

. 
I ~o k 1'ohaçe/ski 
~"'tst~ ova, 3 l ( Radyo ) -
~ .. · Ya ~a t · "d" .. B "tırı .1 c; ze esı mu uru u-
~t p0~te başmuharriri Radek 
~f, ltı a telgraf komiseri Ri

dar Uhakemcnin neticesine 
'bı evt · ok erınde zabıtanın sıkı 
ııı ' ası l ~ıctil.ı a tında bulundurul
~ - ~ıtla 

~ ~tı h r. 
~ "'• aakab~tlcre göre, Mos
d~'tilt erı mektebi müdürü 

tıe~ Sokulinkof ile karısı 
Ilı ~'l\e;elt altına alınmışlardır. 
~lllilile \ Putnaya gelince, 
b llterı; bugünlerde divanı 
~~~. b ·~Çırilecektir. Bundan 

tla Utün b" "k 
~ti ser uyu memur-
..,~~td, aret ve konsolosha · 
ıtı· ~etirı· ~alışan memurların 
~' teş~k~=tkik için bir ko
>-..:~ll Bul etmiştir. Lenin· 
~~il 

2 
orkuleç şehrinde 
S kiıi · tevkif edil-

tın dadır. 
Oslo 31 (Radyo) - Sovyet 

Rusya'nın Norveç sefiri Yakup 
f Devamı 4 üncü sahifede} 

Şild maçları 
ba~ladı ---·····---Bornova, K.S.K. f ı 
2-1 yendi 

Atlamalar ya
pıldı 

Dün öğleden sonra halk sa

hasında 934 - 935 senesi böl
ge şild maçlarının ilk müsa
bakası K.S.K - Bornova ta
kımları arasında yapıldı. Maçı 
Fehmi idare ediyordu. A.0.dan 

Mustafa, l.S.dan Sabri yan hake
mi idiler. Oyunun birinci dev
resi mütevazin akınlarla devam 
ederken, K.S.K. takımı yavaş 
yavaş hakimiyeti aldı ve pe
naltıdan bir sayı kazanarak 
devreyi 0-1 galip bitirdi. 

ikinci devrenin başlanğıcın
da daha güzel oynıyan Bor
nova bir penaltı kazandı ve 
müsavatı temin etti. Golün 
neş 'esife oynıyan Bornovalılar 
maçın bitmesine beı dakika 
kala bir sayı daha yaparak 

Asi ordu başkumandanı general Franko 
Madrid 31 (Radyo) - Bir ı matını su~turınağa muvaffak 

asi tayyare, gece yarısı Cibe· olmuşlar ve bütün mazgalları 
les meydanına bir bomba at- yıkmışlardır. 67 amele cephane 
mıştır. Bu meydan etrafında taşıdıkları için kurşuna dizil-
Harbiye bakanlığı, posta bi- mişlerdir. Galaça mektep ge-
nası, ispanya bankası vardır. misi, tayfa ve talebelerle bir-
Bombadan dört kişi yaralan- likte asilere iltihak etmiştir. 
mıştır. Lizbun, 31 (Radyo) - Por-

Henday, 31 (Radyo) - • .\si tekiz'in her tarafında komü-
kuvvetler, (Gadelop) istihka- nizm aleyhine' bir cereyan 

oyunu 2-1 kazandılar. başlamıştır. Amele, dün büyük 
Atlamalar: bir miting tertip etmiş ve 
Dün Karşıyaka banyoların- (Kahrolsun komünistler) diye 

da yapılan bölge deniz atla- haykırmıştır. 
ma birinciliklerinde Altaydan Sevilla 31 (Radyo) - Asi 
Sabri birinci, Demirspordan kuvvetler kumandanlarından 
Selihettin ikinci Altaydan Ih- (Sekepoda Liyano), Madrid 

rahim üçüncü geldiler. (IJe:wunı 4 ilnd · Wle) 

Başvekilimiz geliyor 

Beyn~lmilel lzmir Fu
arı yarın açılıyor 

~~---._., ____ _ 
Dün de şehrimizeyüzler~e sey-
yah geldi. Oteller dolmuş~ur 

t 
· Başvekilimizin, evvelki sene Panayırı açmağa 

geldikleri zaman vapurda alınmış resimleri 
Istanbul 31 (Hususi)- lzmir ismet lnönü'ne, Dahiliye Ve-

foarını açacak olan Başvekil kili Şükrü Kaya, Maliye Vekili 
ismet lrıönü bugün, öğleye tuad Ağralı, Isparta meb'usu 
doğru lzmir vapuru ile lzmir'e Mükerrem, lzmir meb'usu ge-
hareket edeceklerdir. /Devamı 4 üncü sahifede --------. ---------
Titulesko Tayfun 

Yeni kabinede 379 kişi öldü, 88 ki-
.f al şi kayboldu 

V8ZI e madı Seol, 30 (A.A) - Dün bir 

Bükreş, 31 (Radyo) - M. 
Tataresko, yeni kabineyi teş
kil etmiş ve nazırların isim
lerini havi listeyi, Kral Karola 
takdim etmiştir. Yeni kabine, 
milli liberal partisine istinad 
etmektedir. 

Yeni kabinede, M. Titules-

tayfun Kore'nin cenubunu 
tahrip etmiştir. 379 ölü, 88 
kaip, 45 yaralı vardır. Böyle 

· bir felaket, 30 senedenberi 
hiç kaydedilmemişti. Hasarat 
birkaç milyon lngiliz lirasıdır. 
ko vazife almamıştır. 

Yeni hariciye nazırı, M. 
Antülesko'dur. 

( (Ulusal Birlik) e G6re 1 
' / 

Köylümüzün kalkınması 
Vilayette evvelki gün bir toplantı yapıldı. Vilayet köylüsü

nün kalkınması mes'elesi konuşuldu. 

Köy deyince, muhakkak ki Türkiye içtimai bünyesinde en 
faal, en verimli ve en büyük unsur hatıra gelir. 

Memleketin yüzde doksan niifusn köylerdedir. Bütün istihsa
latı ona borçluyuz. Devletin bütçesi, köyler varidatı ile kuvvet 
buluyor. Bizim yeni sanayiimiz de temellerini gene bu köylü 
ve çiftçiye istinat ettirmiştir. 

Bu böyle olduğuna göre, köylüye, bu cemiyete getirdiği va
ridat ve temin ettiği faydalarla mütenasip haklar vermek hem 
vazifedir, hem de mantıkın ve zaruretin bir icabıdır. 

Köylünün seviyesi yükseldikçe; 
Köylüde istihsal kudreti arttıkça , 
Köy sıhhata kavuştukça, 

Köylü kazandıkça ve onun istihlaki arttıkça, mahakkak ki, 
cemiyetin bütün işleme kabiliyet ve kudreti de artacaktır. 

Evet, bizim noktainazarımızca, köylünün hem müstahsil, hem 
müstehlik olarak, her ikisini de başarabilecek bir kudrete ma
lik olması demek, istihsal ve istihlak müvazenesini temin et
mesi demektir ki, bu sayede şehirlerin hayatı ve varlığı da gı
dasını almış olacaktır. 

Binaenaleyh köylü üzerindeki her çalışmanın, her tetkikin 
ve her hareketin netictsi, doğrudan doğruya memleketin hey' eti 
umumiyesine matuf demektir. Bugün itirafa mecburuz ki, köy
lüye layık olduğu mevkii vermiş olmakla beraber, tam hakkını 
henüz başarıp ta suna~amışızdır. Buna muvaffaak oldutum\IX. 

-n saadet ve bahti 
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.. •-• Sovyetler Hak daima yerini bul r ı N. v. 
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insan Kolu Yiyenler · Birı·g\J inde Ja- d k_ k ____ k_ hk A W. F. H. Van 
Ye i sene üre cezası çe en, ma um Der Zee 

Bir 

• 
Bahriyelinin Başından 

Korkunc Maceralar 
Gecen , 

• , 
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Akşam üzeri evime döndü
ğüm zaman, genç ve güzel 
kadını kapısında gördüm. Ka
dının içeri çekilmesine mey
dan bırakmamak için acele 
ile kendimi taktim ettim: 

- Madam, dedim. Komşu· 
nuz Mişel Alban kaptan. 

Madam ani bir tesir altın· 
da kalmış gibi biraz düşündü 
ve sonra: 

- Mişel Alban kaptan mı? 
Zevcimin sizden pek çok de· 
fa bahsettiğini hatırlıyorum. 
Sizi çok sevdiğini, fakat çok 
zamanlardanberi ne olduğunu· 
zu bilmediğini anlamışhm. 

Madam birden irkildi. Ak· 
lı başına gelmiş, aklına birşey 
gelmiş gibi bir hareket yaptı 
ve benimle görüştüğüne piş· 
man olmuş, tarafımdan taciz 
edilmiş göründü. Fakat ben 
eski dostum ile mülakat arzu· 
sunda olduğumu söyledim. 
Kadın tehalükle bana : 
- Mümkün değil... Kendi

sine sizinle tesadüfümü söyle
rim, fakat o hiçbir kimseyi 
kabul etmiyor. Evvela söyle
rim... Sonra.. Zaten bu gece 
Jerar Kaptanın sizi kabul ede
ceğini kat'iyyen ümit etmiyo· 
rum . Affedersiniz, bu gece 
mümkün değil.. Dedi. 
- Fakat - dedim - bu gece 

davetiniz var . 
Kadın büsbütün bozuldu, büs

bütün telaşlandı ve: 
- Davet mi?. Fakat bu hu· 

susi, çok hususi bir davettir. 
Bu davetliler büsbütün başka 
ve ayrı dostlardır; evet herkes· 
ten başkadırlar. 

Genç kadın biraz sükuttan 
sonra, rica eder bir tavırla 
ilave etti; 
- Hususile bu gece.. Çok, 

pek çok rica ederim, bu gece 

kat'iyyen gelmeyiniz!. Dedi. 
Ve bunu söyledikten sonra 

içeri çekildi, ben de evıme 

girdim; fakat gizliden taras
suda başladım . 

Saat yedide ben de suare 
elbiselerimi giydim, ayni za· 
manda silahımı da yanıma 
aldım. Ve ... 

Mişel kaptanın arkadaşları 
yumruklarını masaya vurdular; 
kadehlerini birer defa daha 
boşalttılar ve kahkahalarla 
gülerek: 

- Amma güzel masal ha .. 
Fakat bunun senin tek kollu 
kalmaklığın ile henüz alakası 
yok .. Dediler. 

Mişcl kaptan, bunlara hiç 
ehemmiyet vermeden anlat· 
makta devam etti: 

- Karşıki sayfiye eşiğinde 
geçen sene kendi kendisine 
açıldığını gördüğüm kapının 

topuzunu çevirdim, kapı açıldı. 
Herhalde birisi bekleniyor· 

du ki içeriden bir ses: 
- Buyurunuz! Dedi. 
Bu sesin jerar kaptanın 

sesi olduğunu anladım ve bü· 
yük bir meırınuniyetle içeri 
girdim, biraz ilerledikten 
sonra, iyi tenvir edilmiş olan 
salona: 

- Dostum Jerıır .. Ben gel· 
dim, eski dostun Mişel kap· 
tan!. Diyerek girdim. 

Jerar'ın sesi cevap verdi: 
- Oh .. Oh.. Dedi. Niha-

yet gelmeğe karar verdin, 

öyle mi; senden birçok defa
lar zevceme de bahsettim. 
Fakat görüyorumki sen hiç 
değişmemişsin. 

Benim bu andaki hayreti· 
mi size tarifi mü~kün değil· 
dir; vakıa Jerar'ın sesini işiti· 
yordum. Fakat. Evet ne deh
şetli bir halki. Sesini bu ka· 
dar yakından işittiğim halde 
dostumu bir türlü göremiyor· 
dum. Salon tamamile boştu. 

Jerar'ın sesi devam ederek: 
- Otur hele dostum, otur. 

Dedi. Zevcem şimdi gelecek· 
tir. Çünkü beni şömine üze· 
rinde unuttuğunu hatırlıyacak 
ve her halde şimdi gelerek 
beni indirecektir!. Dedi. 

Ve... Başımı kaldırdım, bu 
anda Jerar'ı keşfetmeğe mu· 
vaffak oldum( 

Şöminenin ta üstünde bir 
büst, yani dostumun kol ve 
ayaktan mahrum yarım bir 
heykeli vardı. işte bu yarım 
heykel idi ki bana hitap edi
yor, söz söylüyordu. 

Mişel'in arkadaşları gene 
güldüler. Birer kadeh daha 
yuvarladılar. 
-Amma .. Mişel senin hikaye 

Jol Vermin fenni romanlarına 
benzemeğe başladı. Marsilya· 
lıların şöhretini artıracaksın .. 
Atmak meharetinde görüyoruz 
ki rekor sende kalacak! 

Dediler. Fakat Mişel kaptan 
bu sözlere de aldırmadı! Gene 
hikayesine devam etti: 

Heykel sözüne devam ede· 
r0l< bana: · ' ~ 

- Aziz dostum, seni yirmi, 
yirmi beş sencdenberi görme· 
dim. Bu kadar uzun bir ayrı· 
lıktan sonra, kucaklamağa 
muktedir olamıyorum. Görü· 
yorsun ya, kollarım yoktur! 
Fakat sen biraz uzanırsan 
beni olduğum yerden alır, 

masa üzerine koymağa mu· 
vaff ak olursun. Karım biraz 
tuhaftır. Salonu tanzim eder· 
ken kendisini rahatsız ettiğime 
hükmetti ve böylece rafa 
kaldırdı. 

Fakat, ne yaparsın .. Karı· 
ma ihtiyacım büyüktür! Dedi. 

Ve yarım heykel kahkaha 
ile güldü. Aman yarabbi, ne 
acip kahkaha idi bul 

Kendimi müthiş bir kabus 
içinde sanıyordum. Maamafih 
rüya görmüyordum: Çünkü 
eski dostum, bugün yarım 
adam halinde olan Jerar kap
tanı şömine üzerinden aldım 
ve odada ki masanın üzerine 
koydum. Ve muhterem bahri
ye zabiti Jerar'ın kocaman 
bir baş ve bir de kütük gibi 
gövdeden ibaret vücud baki
yesine derin bir hayret ve 
teessürle baktım, kaldım .. 

Bu vücut harabesi, küçük ve 
dört tekerlekli bir arabacık 
üzerine yerleştirilmiş ve kol· 
lan yerine otomatik birer çen· 
gel takılmıştı t 

Bu kolsuz ve bacaksız vücu· 
dun yaptığı seri ve muhtelif 
hareketlere bakıp ta şaşmamak 
ve hatta gülmemek mümkün 
değildi. Uzun bir itiyat Jerarı 
elsizliğe ve ayaksızlığa mükem· 
mel surette alıştırmış ve hatta 
yaptığı hareketlere nazaran, 

elsizlik ve ayaksızlığı unuturmuş 
idi bile .. Diyebilirim. 

• Arkası var . 

pon çiçekler· suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı 
Japonya' da ve Çin• de bu Lartig isminde bir adam Karar verildikten sonra şa- & Co • 

memleketler nebatatı üzerinde 1929 senesinde bir cinayetten hitlik eden hizmetçinin aklın- DEUTSCH LEVANTE LINIE 
tetkikler yapmış olan Sovyet suçlu olarak beş sene kürek da kaçıklık olduğu a_nlaş1ldı. G. m. b. H. 
heyeti Leningrad'a dönmüş- cezasına çarpılmış, aradan Çok geçmeden başkalarını da HAMBURG 

t .. seneler geçmiş, nihayet geçen· hırsızlık ve cinayetle ittiham "HERAKLIA" vapuru 24 
ur. ld 

Nebat Enstitüsü mütehassıs· lerde adamın suçsuz olduğu etti. Sonra sözlerini geri a ı. ağustosta bekleniyor, 29 ağus· 
!arından Şliko'un başkanlığın· meydana çıkmıştı. Bu sucsuz Bu vaziyet karşısında mah· tosa kadar ANVERS, ROT· 
da bulunan bu heyete Ziraat adam geçen hafta Fransaya keme onun Lartig hakkındaki TERDAM, HAMBURG ve 
Halk komiserliği tarafından dönmüştür. şahadetinden de şüphe etme· BREMEN limanları için yük 
verilen vazife, Sovyet sübtro- Bu dikkate şayan hadise ğe başladı. Bununla beraber alacaktır. 
pik nrazisine yeni ınand'1.ina, şu şekilde cereyan etmişti. hükmü bozacak bir delil bu· "ART AA., vapuru 5 eylülde 
limon ve portakal nevileri ile 1928 kanunusanisinde Fran· lunamadığı için, Lartig vapu- bekle-.1iyor, 9 eylüle kadar 
ayni zamanda lak ağacı, dut sa'da bir kasabada Domerk ra bindirildiği ve Fransa müs- ANVERS ' ROTTERDAM' 

v J h J ·ısminde bı"r adamla karısı öl- temlekelerinden birine gönde- HAMBURG ve BREMEN agacı, apon urması, apon rildi. 
krizantemleri, leylakları, ka· dürülmüştü Tahkikatta cinaye· Fakat, kendisinin masum limanları için yük alacaktır. 
melyaları, azaleleri ve daha tin hırsızlık maksadile yapıldı- olduğunu bilen ailesi onu "PLANET,, vapuru 15 ef 
diğer o memleketler çiçek ve ğı anlaşıldı. müdafaa etmeğe başladılar. tülde bekleniyor, 18 eylüle 
kıymetli ağaçları cinsleri ge· Fakat katilin kim olduğu Avukat çok takdir edilen mü· kadar ANVERS, ROTTER· 
tirmekti. belli değildi. Bir gün bir hiz· teadid müdafaalarda bulundu. DAM, HAMBURG ve BRE· 

Heyet dönerken beraberin· metçi karakola g!derek, bu Nihayet Lartig'in suÇsuz ol· MEN için yük alacaktır. 
de 50 binden fazla müsmir, cinayeti yanımda çalıştığı ada'- duğu anlaşıldı. "SOFIA,, motörü 24 e)'· 

dekoratif veyahut endüstriel mın işlemiş olduğunu söylüyor Zavallı adam, yedi seneden· lü1de bekleniyor, 29 eylüle 
fidan ile birkaç ton tohum Hizmetçinin bu sözleri üze· beri yaşadığı azap dolu ha- kadnr ANVERS, ROTTER· 
getirmiştir. rinc Lartig tutuluyor. Evvela yatla bitkin bir halde bulun· DAM, HAMBURG ve BRf.· 

Getirilen fidanların bir kıs· suçunu şiddetle inkar etmekte maktadır. Eakat belki sürgü- MEN için yük alacaktır. 
mı, bunların teksiri içiı1 kul· idi. Sonra müdefaasının boşa nü memleketine tercih ede: 
lanılacaktır. Fidanlar esasen çıktığını gorunce vazgeçti. ccktiJ. Çünkü, Paris'e gelir DEN NORSKE MIDOEL.· 
Poti'de karantina fidanlıkları· Mahkeme Lartig'i on beş se- gelmez annesile karısının, bu HAVSLINJE (D/S. AIS. 
na dikilmiştir. Sonbaharda ne küreğe ve on sene de haksızlık karşısında duyma· SPANSKELINJE) 

memleketten hariçte kolma· dıkları ıstıraptan öldüklerini OSLO " 
bunlar buradan kaldırılarak "BOSPHORUS" motöıü 2" sına mahkum etti. haber almıştır. cenup kolkoz ve sovkhozları· s· ------•..,... •~ • ... _. ağustosta bekleniyor, 24 ağtı 
na dağıtılacaktır. Dekoratif 9 b• k•ı t eı•k ka l RlYfn in 1 Ome r 1 • tosa kadar SKENDE 
fidanlar, Kafkasya'da Karade· E ve 

ROUEN, Le HA VR .. ,. 
niz kıyısında Adler civannda dın otomobil yarışı NORVEÇ limanları için ytı'" 
ki cenup Kültürü sovkhozun- kabul edecektir. 

da teksir olunacaktır. Buradan Kırım' da eski. Kermen hafriya. "BANADORUS,, motörü 2° 
da bu fidanlar Sovyetler bir· / / d eylülde bekleniyor, 25 eylü!e 
liğinin bütün iklim müsait tında iyi netice er a ın ı kadar Le HAVRE, DJEPPÇ 
arazisine dağıtılacaktır. Sovyetler birliğinde ilk de- 1 de yapılacak olan otomobil DÜNKERK ve NORVf. 

fa Olarak bı·r kadın otomobil yarışma, 14 Sovyet otomobili l' l · · ··k ı ktır Heyet ayni zamanda tetki· ıman arı ıçın yu a aca · 
Yarışına Moskovada 31 tem- ile 44 kadın şoför, makinist, 

katı hakkında da alakadar mühendis, doktor, gazeteci, 
mak l b .. "k b" muzda da bao;lanmıştır. 

am ara uyu ır rapor T sinemacı ve fotograf iştirak 

_h_az_ı_rl_am_a_kt_a_.d_ır_ . ...._ _______ D_o_k_u_z_b_in_kilometre üzerin- etmektedir. Yarış, Sovyetler 

Bergama belediyesinden: 
Her sene açılması mutat olan Bergama hayvan panayırı bu 

sene de 14/9/936 da açılacağı ve umumunun istirahatinin mü-
emmen bulunduğu ilan olunur. 23 30 7 505/103 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden: 

Seneliği 

L. K. Vakfı Semti Cinsi No. 
400 Kıllı oğlu Tilkilik caddesi hamam 254 
150 Kaplan Mustafa Yemiş çarşısı mağaza 40 
84 S. Süleyman Şadırvan altı dükkan 6 

150 # Salepçi oğlu Cezayir han mağaza 24 
50 Esnaf şeyhi Arap furun dükkan 62/l 
96 Kıldı mescit Damlacık ev 15 

115 Hisar Hisar meydanı dükkan 34 
Yukanda mevkii nev.i ve numaralan ve senelik kiraları ya· 

zılı akarat on gün müddetle açık arttırmaya çıknrılmıştır. 
İhalesi 4/9/936 cuma günü saat onbeştedir. istekli olçınların 
vakıflar direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 26 31 4 

Milli Emlak müdüriyetinden: 
S. No: Lira K. 
466 Alaybey eski Gllü yeni dündar S. 4t24 eski 

24/1 taj No: lu 136 metre murabbaı arsa 
468 Alaybey eski gijllü yeni dündar S. 20/22 eski 

24 taj No. lu 180 metre murabbaı arsa 

54 40 

90 00 
472 Tepecik bağçe S. 2/16 ve mektep S. 11 /3 taj 

No: lu 80, 19 metre murabbaı arsa " 64 15 
474 lsmetpaşa mahallesinin bardakçı S. 6/3 taj 

No: lu 80 metre murabbaı arsa 
476 lzmetpaşa M. bard~kçı S. 4 taj No: lu 51 metre 

M. arsa 

32 00 

20 40 
477 İsmetpaşa mahallesinin bardakçı S. 2 No: taj 

morahancden 30 No.: taj alan 58 metreM. arsa 38 90 
478 fsmetpaşa mahallesinin morahane S. 58/8taj 

No:lu 395 metre M. arsa 
479 lsmetpaşa M·. bardakçı S. çıkmazında 912 taj 

No: lu 322 metre M. arsa 
482 fsmetpaşa M. makara çıkmazmda 25/5 taj No:lu 

41 metre murabbaı arsa 
483 lsmetpaşa M. bardakçı çıkmazında 25/8 tajNo:lu 

138 25 

128 80 

14 35 

53,50 metre murabbnı arsa 18 76 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve on 

beş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 10/9/936 
perşembe günü saat 16 dadır. Alıcıların milli emlak müdü-
riyetin:> müracaatları. 83 

birliğinin merkezi kısmında, 
Ural ve Ka7.akistan steplerin
de, Karakum çölünde, Aral 
gölü mıntakasında, Ukranya 
ve Bielorusyada cereyan ede· 
cek ve tahmin edildiğine gö
re, yarışa iştirak eden otomo· 
biller, iki ay sonra, Moskova· 
ya dönecekler ve yarışı biti· 
receklerdir. 

Bu yarışa iştirak eden ka· 
dınların ekserisi gençtir. He
yetin kumandanı Anastasya 
Petrovna Volkova ancak 31 
yaşındadır ve Moskova'da şi

mal deniz yolları merkez 
idaresinde şoförlük etmekte, 
geceleri ise, gece halk üni· 
versitesinde tahsil görmek
tedir. 

Bayan Volkova, bu yarışın, 
Sovyet kadınının tekniği haz-
metmiş olduğunu göstereceğini 

bildirmiş ve muvaff akıyetten 
emin bulunduğunu da ilave 
e.ylem iştir. 

Kırmızı ortaçağa kadar çı· 
kan arkeoloji zenginlikleri 
arasında birçok sun'i mağara
ları havi eski Kermen şehri 
harabeleri daima naüarı dik· 
katı çekmiştir. 

Bu şehir harabeleri üzerin· 
de tetkikata Leningrad tarih 
akademisi tarafından 1928 
yılında başlanmıştı. O yıldan
beri her yıl bu akademi ora· 
ya bir heyet göndermiş ve 
bu heyet mezarlar içinde yap· 
tığı taharriyatta ortaçağa, 
altıncı ila ondördüncü yiiz 
yıllara aid mühim eserler ge
tirmiştir. Bulunan yüz kadar 
mezardan büyük bir kısmı 
kolektiftir. Ayrıca yiiz kadar 
kafa tası da bulunmuştur ki 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 2 

" DUROSTOR " vapurDS
eylülde bekleniyor, K -rı 
TENCE, SULINA, GALA ~ 
ve GALA TZ aktarması olıırÔ 
BELGRAD, NOVISAD. J( yt: 
MARNO, BUDAPEST. ··~ 
YANA ve LINZ için ytJ 
kabul edecektir. 

S. A. ROYAL HONGROIS~ 
DE NAVIGATION DANl) 

BIENNE MARlTIM 

BUDAPEST r 
"SZEGED .. .. ağ°ll ,, motoru 

1 
ır 

tos nihayetine doğru bC~Q· 
mektedir. BELGRAD, F.A' 
VISSAT, BUDAPEST. B 1~ı TISLA VA, VIY ANA ve L 
için yük kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

LIVDRPOOL ıJ· 
"JESSMORE.. vapur0 ~~ 

VERPUL ve ANVERS'teıı t,-t 
getirerek tahliye etmiş 
gitmiştir. 1111' 

"Vapurların isimleri, ~(eıe~ 
tarihleri ve navlun tarı gı~· 
hakkında bir taahhüde 
şilmez... fooıı 

Birinci Kordon, tele2~ 
No. 2007 ;::)fje 

--------: .. oıer 
bunlar autropolojik etli 

ışe yarıyacaktır. 1'8f 
Harabeler arasında, etı1' 

lardan oyulmuş olan vebedl't 
fın<la mezarlar ve m9 çO~ 
için mağaralar bulunıııı 1 bi' 

"k mrrıc 11" enteresan ve mu e . 1't1r 
yol bulunmuştur. Şehı~ubiı1' 
ları civarında da "8rdıf' 
istihkamlar ve kaleler ·n eıı 

ehrı ' 1930 hafriyatınd~ .. ş bİJ' ıı1 d 
yüksek yerinde buyuk J110bet· 
bed bulunmuştur. Bo ıı. 11 

"Ik .. ııarırı "'1~ ortaçağın ı yuzyı ·1'İ , •. , 
tir. Ayrıca pulunan Jı1-JeJ6 
( Devamı4 üncü sa ı 
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Sahif c 3 (Ulusal Birlik) 

r~:~~~ı~n~~~,~Y~k~k~~~~~~ı·~~~ll~ıo~li~·TI3·=e~r~v=e~ş~~~~~~~
\ _ ı ı sarayın masa ı 1rekisı Limited co Vapur Acen,. 

Eski Konya vilayetinin çok da nöbet beklermiş! Vapur acentaSI tası 
eski, adeta un"utulmuş ve kü- Evet, bu fidanda bir sır, Pasport yolcu salonu kar- ROY AL NEERLANDAIS 
çük bir kasabası vardır ki, hem de büyük bir sır vardı; ~asında Lekol Riz binasında KUMPANYASI .. 
orada ancak dıvarları kalmış fakat hiçbir kimse, ne Beyke no. 168 Tel. 2443 "ORESTES" vapuru elyevm 
olan eski ve yıkık bir konak, (Bey karısı), nede beyin sevgili Not: Vurul tarihleri ve va· limanımızda olup 4 eylülde 
Yahud kasaba halkının tabi- ve tek kızı bile bu fidanın purların isimleri üzerine deği· ANVERS , ROTTERDAM , 
tince bir saray hakkındaki sırrını, nereden geldiğini, neye şikliklerden mesuliyet kabul AMSTERDAM ve HAMBURG 
masalı herkes bilir.. yaradığını ve niçin bu kadar edilmez. limanları için yük alacaktır. 

Zaten böyle küçük ve ol- kıymetli olduğunu bilmiyorlar· THE ELLERMAN LINES LTD. "GANYMEDES" vapuru 10 
dukça tenha bir yere çekilmiş mışl Yalnız, beyin savaşların .. OPORTO " vapuru 

15 
eylülde gelip 14 eylülde AN-

kalmış memleketlerde, halkın birinden dönerken bunu bera- VERS, ROTTERDAM, AMS-
lİhinleri masallara çok alış- ber getirdiği ve kış olmasına ağustos 1936 LONDRA ve TERDAM ve HAMBURG 
kındır, bir defa, bir seyahat rağmen hemen dikilerek ba- ANVERS'ten gelip yük boşal-
ltlünasebetile buraya uğramış- şına da mahud nöbetçinin tacvktır. 
lıın, ve misafir olduğum evin dikildiğini biliyorlardı! "FLAMINIAN" vapuru ağus-
sahibi bu sarayın hikayesini İşte .. Bir sene gene münadi, tos sonunda LIVERPOOL ve 
bana da· bir armağan olarak- beyin bu kıymetli fidanının SWENSEA' dan gelip yük bo· 
anlatmıştı. yeni bir gül daha açtığını ve 

şaltacaktır. • * • hiçbir kimsenin bu fidandan 
D b DEUTSCHE LEVANTE-LINIE ere eylerin hüküm sürdüğü bile koparmamasını ilan ettiği 

be biribirlerile mütema.Piyen gün de idi. 
Oğuştuğu eski zamanlarda, O gün, adeti veçhile beyin 

bııraları da bir takım çapulcu- tek ve güzel bir gül koparmış 
larm ve <:elali sürülerinin ayak ve babasına vermişti. 
ı.rı altında kalmıştı. Bey kızının verdiği bu es-

Bu sürüler, her türlü kanun rarlı gülü altından bir kupaya 
Ve Vicdan düşüncelerinden aza- koymuş ve karşısında derin 
de ve uzak olarak, ayak bas· bir düşünceye dalmıştı. Bu-
tıktarı yerleri yakarlar, yıkar· nunla beraber, mutad ~enlik-
lar, yükte hafif ve pahada ağır lerin yapılmasını da emretmiş 
le bulurlarsa alırlar, giderlerdi. ve sarayda o gün bayram 

ne bu hallerin geçtiği zaman· yapılmış ve gece de meş'ale-
~tda şimdi sade yıkık duvar· ler yakılarak eğlenceler yapıl· . 
karı kalmış eski sarayda da mıştı. 

11
VVetli bir bey vardı; bu bey Eğlencelerin en ziyade ko· 

"SAMOS,, vapuru 23 ağus· 
tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN
VERS'ten gelip yük boşalta· 
caktır. 

il 
Mücellit 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 ~n derecede zengin olduğu yulaştığı sırada, dışarıda rnüt- • 

d ide arada sırada savaşa gi· 1 hiş bir fırtına ve yağmur hü- ----

~Ve akla hayale sığmaz de- küm sürmekte idi. Bu sırada 1 Doktor J 
t~d b" ""k • 1 1 1 d" e uyu ganımet er e beyin muhafaza ağası gelerek 1 
Orıerdi r Ali Ag~ L lbr · fırtınadan ve karanlıktan yolu- itil 

c..._'Yarların anlattıklarına göre nu kaybetmiş bir beyin mai-
~~ctt d d · ı Çocuk Hastalıkları 'f.:ı~a e e onun . erecesıne yetile birlikte saraya çıkmak 
~ n k d mütehassısı ' 'o yo muş, aynı zaman a istediğini haber vermişti. 

J.i n derece iyi kalpli imiş .. Sonu ikinci Beyler Sokağı No. 68 
'lta 40 - 40 ·· yan n - 1 T 1 f 3452 ..:.,d gun, gece at uze· e e on • 

'

1

•

1 

e Vedlii~Fı~i=k~re~t~~-========== bi n inmemiş "Olduğu halde ~ ... ' 
r defacık olsun· r t 
~ Y0ruıdumı. dememiş,. 1 lzmir Yün Mensuca 1 

~kat~'. çok sever, hücumlarda • • 

limanlan için yük alacaktır. 
"HERCULES,, vapuru 3 ey

lülde gelip ayni gün yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
V ARNA ve KÖSTENCE li-
manian için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 19 
eylülde beklenmekte olup 24 
eylülde ANVERS, ROTTER
DAM, AMSTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 30 ey
lülde gelip 5 birinciteşrinde 

ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" NORDLAND ,, motörü 

28 ağustosta ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

" BIRKALAND " motörü 
14 eylül<le beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLAND,, motörü 29 
eylülde ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, DANTZJG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKANDINA VY A Ji. 
manian için yük alacaktır. 

EGLUG ~ POLSKA 

2 ve 20 komprımclık ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ® markasını arayınız. 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• •• .ı.-S:· .. , ' ·:-~. . - • • ~ • .... -~ •• TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"SARMACJA,, mctörü 20 
eylülde gelip DUNKERG, 
ANVERS, DANTZIG ve 
GDYNIA limanları için yük 
alacaktır. 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak ye· 

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

FRA TELLi SPERCO acenta· daı g\izcf ve yerinde kuman- Türk A. Şirk etı n ı n 
~~r v.~rir, icabında da en ön 

~-ın duşmana saldınr bir kah· Jfalkapınar kuma~ fabrikası 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

1
'LEWANT,, motörü 1 ey· Daha fazla tafsilat almak sına müracaat edilmesi rica 

olunur. an irniş Y 

di,~lsıl bö;ıe olmasın ki ken· Tarafından mevsim· dolayısile yeni 
b~k Türkoğlu Türk'tü; Bu çıkardığı kuma, şiar: 
"t sarayını ancak cesaret 
'-t '-vaştan sayesinde yapmış, s v 1 m 
~~~nın içine süs, halı, altın, ag a 
~ Uş ve demir her ne koy· Zar-ıf 
~· ganaimden koymuş, 
t~ enlerindeki altın küplerini Ve ucuzdur 
ltı~şe savaş sayesinde doldur· 
bGtG Ve nihayet.. Bu civarın 
)~&i rı köylerine bu şöhret sa-
'di. ilde ağa ve bey kesilmiş 

, .. Cene 'ht" 1 . . 'Ote b ı ıyar arın rıvayetıne 
hıı1 d u beyin gŞzünde, sara· 
)'llın olduran bu kıymetli eş
~ll b~c servetin kıymeti he· 
'~de ~ç İmişi.. Fakat bahçe
~ııı k ulunan bir gül fidanı
~)d 1>'rneti onun için her 
. ~ ~ fazla imiş! 

Yeni yaptıracağmız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş . • 
Mimar Kemalettin 
KANDEMiR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

,1 .................. --~------------
1~ rı/k~ toprakları, sınırları 
~'li: ı halk bu ağacın kıy- ~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!* 
b~ fj; Şaşıp kalırlarmış, ve BAŞD U RAK 
~"'n·'nın tek meziyeti de Hamdı· Nu··zhet ~~ ın her mevsiminde çi-
h· 'çın 'tbir asında, yapraklarının 

lülde gelip 5 eylülde AN· için ikinci Kordonda Tahmil 
VERS, ROTTERDAM, AMS- ve Tahliye binası arkasında ____ ...;__ ________ ..;... __________ ...;... __ 

''1 ıarnan solmamasında Sıhhat Eczanesi 
~~i·. .,, 
~ a k Jın bu fidanın kıyme- Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet / 1<uruf. 

T clcfon: 2004/2005/2663 

I• ~ •r _büyük·imiş ki har· çeşitleri satar. j \ / 
~t~ll~ ~uır halde,bbütün si- .. • 1 1 r_? r ._, _ , rı ,...._ • 7.1 

lin Se Şanmış ir asker • 1 ,1 L ..... ra OB ll ~ .J_J .t:::.. " /'\ 1 1 

en a aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlaraabıle Doktorlar bunu tavsıye ede~ 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Mussolini, Berline giderek Hitlere teşekkür edecek! 

lşevik devletlere karşı bir orta Avrupa 
bloku teşkil edilmek üzeredir 

o a, Almanya, Italya, Avusturya, Lehistan, macaristan 
ve belki de Bulgaristan da girecektir 

istediğini ilave etmektedirler. Berlin 31 (Radyo)- Berlin Siyasi mahafilinde söylendiğine 
göre M. Mussolini'nin ,Eylülde Almanya'ya geleceği muhak

kaktır. 
Bu mahfeller, bu ziyaretin, Hitler ile Horti arasındaki müla

katların mevzuunu teşkil ettiğini söylemekte ve Mussolini'nin 
Hitler'c ve Almanya'ya, zecri tedbirlerin devamı müddetince 
Almanya tarafından alınan durumdan dolayı teşekkür etmek 

Bazı siyasi müşahitler, ltalya ile Almanya'nın, Bolşevik dev
letlere karşı bir orta Avrupa bloku teşkiline teşebbüs edecek· 
!erini ve ispanya hadiselerinin, ltalya - Almanya siyasetinin 
inkişafını tesri eylediğini söylemektedirler. 

Mevzuubahs ittifaka, Almanya, İtalya, Avusturya, Lehistan, 
Macaristan ve belki de Bulgaristan dahil olacaklardır. 

--------------19·• ........... --------------
ah - ap 

i ·ıafı 
Grev bitmek üzere, 

4 çocuk öldü 
Kudüs, 31 (Radvo) - Ta

beriye' de bir bomba patlamış 
ve dört çocuk ölmüştür. 

Kudüs, 30 (A.A) - Arap 
şefleri Yahudi mes'elesinin 
hal'.ine matuf olan müzakere· 
lerin iyiden iyiye ilerlemiş 
olduğunu ve grevin pek ) a· 
kında nihayete ereceğini te
min ediyorlar. 

--~--------~~-Uzak şarkta va-, 
ziyet nazik 

Hirota, İmparatoru 
ziyaret etti 

Tokyo 30 (A.A) - Başvekil 
Hirota, imparatoru ziyaret et
miş ve kabinenin yeni siyaseti 
ile Sangtu hadisesi hakkında 
izahat vermiştir. 
Yarın veya öbürgün Bahriye 

ve Hariciye bakanlarının bu 
son mes' ele hakkında müza
kerelerde bulunacağı zannedil-
mektedir. 

İspanya'daki kanlı 
ihtilal devam ediyor 
f Baştarafı 1 inci sahifede J 

ile Barslon radyolarının ver· 
diği haberleri tamamen tek· 
zip etmiş ve, radyoda verdi
ği bir söylevde, ecnebi. gaze
tecilerinin de tastik ve itiraf 
eyledikleri veçhile asi kuvvet
lerin, her yerde galip olduk· 
)arını söylemiştir. 

General, Madrid'in, birkaç 
gün içinde asilerin eline ge
çeceğini ilave eylemiştir. 

Valadolid 31 ( Radyo ) -
Madrid'in Somospera ve lrun 
havalisindc müthiş top ateşi 
başlamıştır. Asilerin elindeki 
tayyareler, Madrid etrafındaki 
mevzileri ve (Vil Alpa)yı bom· 
bardıman etmişler ve hüku
met kuvvetlerine mensup üç 
harp tayyaresini düşürmüş· 
lerdir. 

Pampelon şehrine vasıl olan 
Jil Rubles, halk tarafından 
büyük tezahüratla karşılan· 
mıştır. 

Yunan kabinesinde 
değişiklikler yapıldı 

--~-----~-----------M. Metaksas, yeni bakanlarla 
birlikte Korf o adasına gitti 
• Atina, 30 (A.A) - Atina - Bu yeni tayinler büdce-

ajansı bildiriyor: ye hiçbir yeni masraf tahmil 
Eski bakanlardan Tifolidis etmiyecek, fakat hükumet iş-

yeni teşkil olunan matbuat ve lerinin azami surette iyi işle-
turizm işleri rniisteşarlığına mesi zımnında muhtelif ba-
tayin olunmu~tur. Halen Atina kanlıkların mesaısını daha 
belediye reisi bulunan Kotzi- ziyade ahenktar bir hale ko· 
yos bakan payesiie Atina, yacaklardır. 
Pire ve havalisi valii umumi- Atina 31 (Radyo)- Başbakan 
Jiğine tayin edilmiştir. Elen general Metaksas, matbuat 

erkanını toplayarak beyanatta 
endüstriyelleri birliği başkanı bulunmuş ve demiştir ki : 
hacı Kiryakos da milli eko- _ Kahvehr.melerde söylenen 
nomi bakanlığına getirilmiştir. lakırdılara ehemmiyet verecek 
Mavrudis ise dış işleri bakan- değilim. Bununla beraber, Yu-
lığı daimi müsteşarı tayin nan banknotlarını ikiye ayıra· 
olunmuştur. . ~ cağımız hakkındaki haberlere 

Başbakan yanında yeni hü- karşı sükut etmemek mecbu
kumet azaları olduğu halde riyetindeyim. Şunu kaydederek 
bugün Korfo'ya hareket etmiş- Komünistlere bir daha söyle-
tir. Yeni kabine azası kral meliyim ki, Yunan parası için 
huzurunda yemin edeceklerdir. endişe edilecek hiçbir cihet 

Metaksas yeni tayinler hak- yoktur. Ortalığı karıştırmak is
kında beyanatta bulunarak tiyen Komünistlere çok dik
demiştir ki: katli olmalarını tekrar ederim. 

----------·ıı-•··~·--~--~-------

ecaşi Habeşista· 
a dönüyor ---------------Garbi Habeşistan'da İngi/te, lsveç ve İs-

viçre'ye manda verilmesini istiyecek 
Londra 31 ( Radyo ) - Deyli Herald gazetesi, Negüs'ün 

Habeşistana avdete hazırlandığını haber vermektedir. · 
Bu gazete, Necaşi'nin Habeşistana avdetinden evvel Mil

letler cemiyetine müracaatla, iki milyon nüfuslu garbi Habe· 
şistan üzerinde lngiltereye, lsveçe ve lsviçreye idari bir man· 
da verilmesini istemek niyetinde olduğunu bildiriyor. 

~~-----·--····~----~-------

slovak a' da isyan 
Ordu, isyanı bastırmak 

• • • aldı ıçın emır 
Budapeşte 31 (Radyo)- [Macaro Strak] gazetesinin verdiği 

malumata göre; Cenubi Çekoslovakya' da isyan başlamıştır. 
Ordu, isyanı bastırmak üzere kat'i emir almıştır. 

Çekoslovakya Harbiye Nazırı, Erkanı Harbiyei umumiye . re
isi le birlikte isyan mıntakasına hareket etmişlerdir. 

A kara , Atatürk 
Burgostan gelen haberlere 

göre, hükumet ordularının is- Orman ziraat ensti- Afgan kralını teb-
tihkam hizmetlerinde çalıştık- tüsü talebesi rik ettiler 
)arı anlaşılan bazı ecnebiler, Ankara 31 (Hususi) _ Af-
asilerce yakslanmış ve kısa Ankara ziraat, baytar ve 
bir muhalremeden sonra der- orman enstitüleri talebesinden 
hal kurşıma dizilmiştir. 66 kişilik bir kafile, başların-

Asiler, (Oviyod~ madenle-
rinde çalışan bolşevik amele· 
leri de muhasara etmeğe mu
vaffak olmuşlardır. Bunlann, 
bugün • yarın teslim olmaları 
muhtemeldir. 

da profesörleri olduğu halde 

dün şehrimize gelmişler ve 

akşam üzeri Atatürk heyke

line çelenk koymuşlardır. 

Kafile, öbür gün Ege mm-

gan istiklalinin yıldönümü mü

nasebetile Cumhur reisimiz 
Atatürk ile Kral Samajeste 
Muhammet Zahir han arasında 
tebrik ve teşekkür telgraflan 
teati edilmiştir. 

takası köylerinde tetkikata 
çıkacaklardır. 

Fransa' da 
Kabine buhranından 

endişe ediliyor 
Paris, 31 (Radyo) - Sağ 

cenah matbuatı; komünistle
rin, başbakan M. Blum hak· 
kındaki hücumlerine cevap 
vermekte ve şiddetli neşriyat 
yapmaktadır. 

Fransız kabinesinde yeni 
buhranlar çıkacağından endişe 
ediliyor, Hariciye nazırı M. 
Delboş, komünistlerin tazyiki 
altında kalmaktansa istifa et-
meği tercih eylediğini bildir· 
miştir. ----···---Rusya'da yeniden 
25 kişi daha tevkif 

edildi 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
Oviç, Norveç Hariciye Neza· 
retine bir nota vererek, T roç
ki 'nin derhal hudut haricine 
çıkarılmasını istemiştir. 

Londra 30 (A.A) - Londra 
daki Sovyet Ticaret mümes
silliği şefi Ôzerski'nin ne ol
duğu halekmda hiçbir · malı1-

mat alınamamıştır. Moskova'dan 
gelen haberler ise mes' elenin 
gittikçe daha anlaşılmaz bir 
mahiyet aldığını bildirmekte· 
dir. Akşam gazeteleri 17 Ağus 
tosta Londra'yı terkeden Sov
yet'lerin Londra büyük elçisi 
Maiski'nin akıbeti ile de uğ· 
raşmaktadırlar. Sovyet büyük 
elçiliği bütün bu şayiaları tek
zip etmekte ve Maiski'nin ha· 
len mezunen Kafkasya' da bu· 
lunduğunu bildirmektedir. Eve
nin gnev gazetesinin yazdığına 
göre Londra'ya gelen Sovyet 
Devlet Emniyet teşkilatı, me-
murlarının faaliyeti neticesinde 
hakiki bir paniğe tutulmuş 
bulunmaktadır. 

- ---·--·----
9 bin kilometrelik 
kadın otomobil 

yarışı 

( Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
bedde de 12 ila 14 uncu 
yüzyıllar bizans freskleri mev· 
cuttur. 

Şehrin büyük genişliği, ha
yatının devamlılığı ve müda
faa vasıtalarının kaviliği, haf· 
riyalı yepanlarda bu şehrin, 
eski kitaplarda ismi Doros 
diye geçen, Kırım Got eyaleti 
merkezini teşkil ettiği fikrini 
vermiştir. 

1933 denberi Filadelfiya 
üniversitesi Amerikan profe
sörleri de bu şehir harabele· 
rindeki hafriyata iş\irak etmek· 
tedirler. 

Hafriyata hala devam olun
maktadır. 

---- ·- - - .-.----~ 
-----=-----=------ --

31 Ağustos 926 - Osmanlı Tarihinde 
........ ............. ,, ----

(iirid Hadiseleri 
İİll - 16- .. 

Sünbül ağa lbrahim reisi bol 
altınlarla kandırmağa 

muvaffak oldu 
O artık, pek çok olan gü

nahlarım allaha affettirmek 
ihtiyacında idi; . bunun ıçın 
hacce gidecek, tevbe, istifar 
edecek, sonra Mısır' da bir 
kenara çekilecek, kendi key
fine yaşayacak, ölümünü bek· 
liyecekti. 

Kızlar ağasının bu kararı 
ve talebi deli lbrahim'in hiç 
hoşuna gitmemiş ve: 

-- Kafir arap tez buradan 
gitsin, bir daha da Mısır' dan 
harice ayak basmasınl iradesi· 
ni vermişti. 

Halbuki, henüz mevsımı 

değildi. Alay gemileri gitmiş 
ve Mısır'a gidecek hiçbir 
sefine yoktu. Taş yatar Ali 
ağa da getirtilmiş ve kızlar 
ağası nasbedilmişti. 

Sünbül ağa, maiyetinin 
birdenbire böylece inkişafın
dan çok korktu; İstanbul' da 
geçecek her günün, yağlı ke· 
mende bir adım daha yak
laşmak olduğunu anladı. 

Bunun için, hemen yola 
çıkmak çarelerine baş vurdu. 

Adamları vasıtasile yaptır
dığı tahkikatta henüz yeni 
inşa edilmiş, fakat techizatı 
tamam olmıyan bir gemi bu
lunduğunu haber aldı. Bu 
gemi İbrahim Çelebi isminde 
bir reisin gemisi idi. Sünbül 
ağa lbrahim Çelebi'yi yanına 
getirtti ve: 

- Ben Mısır'a gideceğim. 

Gemini hemen hazırla. Dedi. 

Arap, emir etmekten baş

ka konuşma usulü bilmezdi; 

Sarayda padışahın köpekten 
zelil bir kölesi idi; fakat pa· 
dişahtan sonra, herkese emir 
eder ve emirlerinin mutlak 
surette yapılmasını isterdi. 
İbrahim reise de böyle mua
mele etti; fakat lbrahim reis 
öyle olur olmaz rüzgara me
telik verecek adamlardan de
ğildi, bunun için: 

- Ağam, benim sefer -------İtalyan ordusu-
nun manevraları 
Veliahd Omberto

nun kuvvetleri galip 
Roma, 31 (Radyo) - ltal

yan ordusunun, manevralarda 
kullandığı yeni sistem toplarda 
tanklar ve motorize edilmiş 
mühimmat, ecnebi devletler 
ateşemiliterlerinin dikkat na· 
zarını çekmiştir. Bu manevra
lar, müstakbel harpların, ehem
miyet ve ciddiyetini isbat 
etmektedir. Manevralarda, ltal
yan veliahdı prens Omberto· 
nun kumanda ettiği kıtaat, 
faraziyatta muvaffak olmu~ ve 
düşmanı mağlup etmiştir. Ge
neral Gilye'nin idare ettiği 
kızıl kıtaat ise, Omberto'nun 
hücumundan kurtulmağa gay
ret etmiştir. Netice itibarile, 
manevraların elastikiyeti gö· 
rülmüştür. 

Başbakan Sinyor Mussolini, 
dün, sabahtan akşama kadar 
bütün vaktin1 manevraların 
cereyan ettiği sahalarda geçir· 
miştir. 

kılmak için kırk güne ihtiya· 
cım var. Sen başka bir geıni 
bul! Dedi. 

- Başka gemi yok. Ben 
sana emrediyorum. İşte sana 
avuç dolusu altın. Gemi ni· 
hayet bir haftaya kadar hare· 
kete hazır olmalıdır!. 

lbrahim reis bir haftaya de· 
ğil, iki haftaya bile hazırlık 
mümkün olmıyacağına emindi; 
fakat nasıl olsa gemiyi techiı 
edecekti. Bol para ile beş 
günde olacak bir işin iki veya 
birgünde bitirilmesi de imkan· 
sız değildi. 

( Arkası var) ------Başvekil geliyor 
( Baçtarafı 1 inci sahifede) 
neral Kazım, Trabzon meb'usıı 
Sırrı, Trakya umumi müfettişi 
Kazım Dirik refakat edecek· 
lerdir. 

Başvekil, panayırı açtıktao 

sonra, o gece lstanbula döne· 
ce\derdir. 

fr 

• • 
Fuarda hazırlıklara devanı 

edilmektedir. Belediye reisi 
Behçet Uz, dün de fuar yeri· 
ne giderek, hazırlıkları tetkik 

·etmiştir. 
F uarm açılış töreninde bu· 

lunmak üzere, gerek Karade· 
niz vapurile ve gerekse Ban· 
dırma yoluyle İstanbul' dan "'.e 
Kırklarelinden şehrimize bır 
çok tüccar, muallim ve dok· 
tor gelmiştir. Taşradan lz~i· 
re akın edenler çoktur. ou11 

gece, şehirin en uzak yerle· 
rindeki otellerde hiç boş ys· 
tak kalmamıştı. Bazı kimseler 
yatak bulmakta son derece 
müşkülat çekmişlerdir. ---·.-. .... --
Zafer bayraııı• 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 
dan sonra halk partisi adı~~ 
doktor Kamran Kenan 

1 

söylev vermiş ve nıei~ 
danı dolduran yüzlere. 
h ık ık d kerı 

a ın a ışları arasın a as i 
geçid resmi başlamıştır. Re~. 
geçide piyade, topçu, nıu .,. 
bere, bahriye ve tayyare ~f· 
taları, polis ve beledize ~tl 
rezeleri iştirak eylemişlerd 1" 

c··ıev• 
Törende vali Fazlı \Jt• 

belediye reisi Behçet 
1 

müstahkem mevki komuta~: 
general Rasim ve kumand8 b'· 
larla şehı:imizde bulunan f1l' 
uslar bulunmuşlardır. dil 

Öğleden sonra kışlala'ıer 
askerler arasında eğlence ıtl 
tertip olunmuş, gece muaı~>'' 
fener alayı yapılmıştır. ~bcfl 
kışladan kordonu ta~;rııiŞı 
Atatürk heykeli önüne gı rı 
oradan ismet Paşa boh':d· 
Mezarlıkbaşı Kemeraltı . ~·).s 
desini takiben Karantıl1 ,e~ 
kadar gitmiş ve geri dö~~ti~i 
dağılmıştır. Alayın g pıl· 
caddelerde tezah~r.ıt f r:,,~
mıştır. Gece, her tara 
triklerle tenvir edilmiŞ!)ir:_... 50 

Istan bul, 31 (Hususı dllfl 
Yur ~ 

Ağustos zafer bayramı ıtlhil' 
her tarafında candan te 

ratla kutlulanmıştır. ·d 111t)J 
Dün burada Bayezı. gevi 

danında büyük ı esfll1 ıııi5• 
··y}efl I 

yapılmış, nutuklar so d 110tı • 
şehir baştan başa 0 

mıştar. 


