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Asi zırhlılar İspanya sahillerini bombardıman ediyorlar. İhtilalciler dün bir şehir daha zaptettiler
günliik bir mes'eledir.
Paris 18 (Radyo)- ispanya
asi kuvvetler başkumandanı
general Fıanko, Yorgos'a vasıl olmuş ve halk tarafından
büyük -tezahüratla karşılanmış
tır .
Pari.;, 18 (Radyo) - Elce·
zire' de (Yon) ha valisinde büyük hır yangın çıkmış ve
hayli tahribat yapmıştır.
Paris 18 (Radyo) - Badamos kasabası asi kuvvetler
tarafından

Cepheye sevkedilen hükumel kavvetleri

(

edilmiştir.

Asilerin geldiğini gören komünistler, birkaç saat evvel
katliama başlamışlar ve bütün

gelmemiştir.

bi, mahsulün dünkü trene yükletilememesidir. İncir bugün
gelecek ve piyasa, yarın sabah saat onda açılacaktır.

---------

Dolmabahçe sarayında hazırlıklar
devam ediyor. Kurultay müza.
keratı radyoya verilecek

--+••-

Troçki
Oslo'da bulunuyor
Paris, 18 (Radyo) - Oslo·
da bulunmakta olan Troçki
aleyhine şiddetli yazı yazan
gazeteler, bu adamın, misafiri
bulunduğu Norveçi bile düşünmiyerek daimi surette tahrikatta bulunduğunu iddia etmektedirler.

Dolmabahçe

İstanbul, 18 ( Hususi ) Üçiincü büyük dil kurultayı,
---~•· • ........,.

Küçük itilaf 1 EylQI'de
Bükreş'te toplanacak

sarayı

altı gün sonra, yanı onumuz·
deki Pazartesi günü Dolma
bahçe sarayında açı!acaktır.

Büyük kurultay, Dolmabahçe

::~:~~~.. ön

salonunda top-

sa•~0 ına, 18 (Radyo) - Fıanşa tıın
b b ura se c·ırı· Kont o··oba~ .ron, dün gece İtalya
.
ttltıcıye Kont c·ıyano,yu zıyak011 etmiş ve bir
müddet

Saraydaki hazırlıklar ikmal
edilmek üzeredir. Büyük Şef
antantı
F ccaat, akla hayret verecek
Atatürk kurultay müzakeredereceyi bulmuştur.
lerine iştirak etmek üzere dün,
Malaga, 17 ( A.A ) - Hahususi "yatlarile Yalova'dan
vas ajansmın hususi muhabilstanbul'a dönmüşlerdir.
rinin bildiğine göre, vaziyet
Kurultayda bulunacaklara
sakindir. Ortada hiçbir deği
davetiyeler gönderilmektedir.
şiklik yoktur. Uzun bir harbe
O güne kadar adresleri meçhazırlanıldığı hissolunınaktadır.
hul kalan davetliler, davetiHükumet, milisleri tensik
yelerini saraydan alacaklardır.
edilmekte ve her gün ciddi
Kurultana iştirak edecek olao
bır talime tabi tutmaktadır.
Alman, Rus ve Japon alimleri
Ecnebilerin ekserisi şehirden
şehrimize gelmiş bulunmakta·
ayrılmıştır.
dırlar. Bugünlerde iki alim
daha gelecektir.
Dil kurultayının bu celsesine
Fransız
büyük ehemmiyet verilmekte·
Küçük itilaf Bükrüşte hariciye neza~eli binasında toplanacak dir. Kurultay müzakeratı radyo
İstanbul 18 (Hususi) -Kü· tikleri son vaziyet ve Alman
Moskova'ya gittiler çük itilafın Eylül içinde Bük- İtalyan anlaşmasının küçük ile neşredilecektir.
Paris 18 (Radyo) - Tay- reş'te yapacağı toplantıya bü- itilafı yakından alakadar eden
Cesetleri bulundu
yarecilerden mürekkep
bir yük ehemmiyet verilmektedir. kıs_ımları, ~a_rare.~ı:. münak~şa
Paris, 18 (Radyo) - Ayın
heyet, bugün buradan MosBu toplantıda bilhassa te- edılecek gıbı gorulmektedır.
on dördünde Fransız ~deniz
kova'ya hareket etmiştir. Bu
barüz ettirilecek nokta uluslar
Küçük itilaf, Almanya'nın lerinde bir lngiliz vapuruna
heyet, Moskova'da
tayyare
sosyetesi esasları ile muahe- orta Avrupa üzerinden yeni çarparak batan Fransız banfabrikalarını gezerek tetkikatbir siyaset takip etmesine dralı Rope vapurunun müret·
ta bulunacak ve müteakiben delerin vaziyetir. Almanya ve
•
mukabil, uluslar sosyetesinin tebatından 4 kişinin cesetleri
İtalya'nın Avrupada ihdas ettekrar Paris'e dönecektir.
------•••
(Devamı 4 üncü sahifede) Çlkmıştır,

bakk Ya, İspanya hadiseled
br-n ~ •rıdaki Fransız notasına
busuuz cevap vermemiştir. Bu
Stak'1 temaslara devam
tdıı·1
Yor

lngiltere krall Şe- (_-=.(_u_1u_sa1_B_ir_1_ikJ_e_G_öre~benik limanında
Meslek buhranı

Paris, 18 (Radyo) - Hüku111et kuvvetleri, (Sansa Ba·
Siten} şehrini müdafaa edemiYeceğini bildirmiştir. Bu münasebetle hükumet
erkanı,
~ehri terkcderek bir zırhlıya
ıltj,..,
• .
ey1emıştır.
k Enclay, 18 (Radyo) - Asi
~vvetlere iltihak etmiş olan
f> Pana lorpitosu, dün Fon
daradi istihkainlarını bombar•tnan etmiş ve hayli tahribat
Yapmıştır. Bundan başka Al""<>.

il

işgal

!Atatürk, Kurultay müza
saat
kerelerine iştirak için
onda acılacak
,
Yeni sene incir
mahsulü,
Yalova'dan döndüler
Bunun sebedün

mirante Çerdera ile Volasko
torpitoları, Pasaces sahiline
kadar olan bütün istihkamları
bombardıman ediyorlar. Kara
kuvvetleri de, lron şehri civarına gelmişler ve muhasaraya
başlamışlardır.

Paris 18 (Radyo} - Ma'a6a
istikametinde ileri haıe'dila
ba~lıyan general Valera kuvvetleri. Yobodenya 'yı işgal etmiştir.

Malaga

şehrinin işğali,

birkaç

Almanya F~a·nsız notası
. na cevap verdi
lrıgifiz ve Fransız hükumetlerinin beya.
natla.rına, bazı

ile

.ita/ya da

kuyudu ihtiraziye
istirak
etmektedir...
""
------~

bugün cevap verecek

ltUşınuştur.

1

Betli~

trı 8lit an beri görülmediğini
1{ ll1ektedir.
lı 11 0 tna 18
~ ~lorı .
(Radyo) - Er1
Q.it huku51 a~ fabrikası, lspanı...~tre ısınetıne teslim edilmek
1
•• cr
ın·ı
, 1 tı<le . ı Yon Peçeta kıy11'-hl
Sıp .
~-· 'tın Farış almıştır. Bu
ttı/' lesİirn~ansa yolile Ispan1
Q~'tı ed'l·
Şart olarak der1 •Yor
~t1·
A

'ltı

17

.

·ı- ~A.A] 1

••lerıne
.
Y

ispanya·
karışılma·

- • -·

''Romanya, Balkan
ve
Fransa'dan ayrılamaz,, 1

------tayya
recileri

M. Hitler
ması

hakkındaki

Fransız

notasına Alman cevabı, bugün
Fransa'rıın Berlin büyük elçisine tevdi olunmuştur.
Bu mektupla, Alman hüku·
meti evvelce lngiliz ve Fran·
sız hükumetlerinin ispanya işi
hakkındaki

beyanatına

bazı
iştirak

kuyudu ihtiraziye ile
etmemektedir. Alman cevabının metni yakında neşredilecektir ·
Roma 18 [ Radyo] - ltalya
hükumeti Fransız notasına bu·
gün cevap verecektir.

----··-----

Önümdeki gazetelere bakıyorum :
Ne değişiklikler, ne tezadlar ve neler de neler 1
çı_Bunlardan birisinde sütunu bulunan bir doktor, temizlikten,
şehri
boya kullanmamaktan bahsediyor. Sıhhi kaidelerin neleri icap
ettirdiğini anlatıyor. Diğer bir sahifeye göz gezdirince, yeni
Paris 18 (Radgelmiş dudak boyaları ile kremlerin nefasetinden, verdikleri tara·
yo) İngiltere
vetten, taşıdıkları güzel kokudan dem vuruluyor ..
Kralı 8 inci EdGene bir gazete, aşağı yukarı falcılık yapıyor ve falcıhğa
vard, dün Şebenik
mükemmel bir kulp takmış, ilim, diye söylüyor.
limanında bir gezinti yapmış ve
Diğer sahifede bir muharrir üfürük ve falcılığa şiddetle hümüteakiben, ingiliz
cum ediyor.
konsolosu ile uzun
Bir başka gazete gençlerin ruhi ve ahlaki vaziyetlerini'mü·
müddet konuşarak
talaa ederek cinsi temayüllerin ne suretle taşırıldığını ve bu·
mahalli vaziyet haknun ne gibi tesirleri olduğunu anlatıyor. Halbuki diğer sahi·
kında izahat alfeye göz gezdirince san'at ve modanın çırıl çıplak kadınlan
mıştır.
teşhir etmekte olduğu nazara çarpıyor.
Kra], Şebenik liDaha mı istiyorsunuz :
manına her sene
Bir muharrir, hayat sahasında işçinin, fakir ailelerin ıstırap
ne kadar İngiliz
ve sefaletlerini anlatırken diğer bir sahifede zenginlikten dem
gemısı
geldiğini
vuruluyor.
ve daha bazı şeyler
Öyle tezadlar ki, bizzat kendi elimizden çıktığı halde fariçin konsolostan /ngiltere Kralı Adirgalik sahillerinde
sualler sormuştur.
adacığı sahilinde demir atmış- kında değiliz. Bu, neyi ifade eder bilir misiniz :
Gazetelerdeki meslek buhranı 1..
1 Kralın maiyetini hamil olan tır. Burada, iki lngiliz torpiBiraz da kendimiz için dojnıyu IÖ l
Asmari yatı da dün gece Dob·

Sekizinci Edvard, karaya
karak
gezdiler

ıı. esı 1
..
·"''eber'
spanya hAd'
a ısatı multde I ıle yazdığı bir makaYıtp~ spanya Komünistlerinin
tckatıış oldukları caniyane haitd' ııl tadat etmekte ve bu gibi
lıttla tarın beynelmilel kanunıt~ır b~Cziyc edilmiyerek, en
11
'tlıkı ır şekilde yaptıkları fe~b atın h
ıtr
esabını vermeğe

~lirık~~ilmelerini istemekte
~ithı i u, bu kadar kanlı ve
illır~laı~ani harekatın, dünya

geçirmişlerdir.

~~~-------·~------~---

~it~et . 16 (Radyo)- Ankrif
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M. Holç, Osilvan ailesinin yegane varisini Hind prensine takdim edecekti.
Herşey

Baba Anri'nin ar·
zusu veçhile oldu. Araba,
muayyen vakitte söylenen ma·
halle geldi, ve M. Anri,
arabanın içinde tebdili kıyafet
ederek, kırk dakika sonra
Hind prensi kıyafetile Gran·
dotele geldi.
Dairei mahsusasına geldiği
zaman, uşağı Ali'nin hastala·
narak Havr'da kaldığını, son·
radan geleceğini söylemiş ve
kendisini ziyarete gelecek bütün misafirlerini kabul edebileceğini bildirmişti. Bu şekilde
bir emir vermesinin sebebi,
Pigaş ile Piyedoş avdet edince,
müşkülata maruz kalmadan
yanına gelebilmeleri içindi.
Fakat Prensin yanına en evvel Piyedoş gelmemiş, öğle
ye doğru otel hizmetkarla·
rından birisi, bir adamım Prensi
görmek istediğini söylemiş ve
bir de kart uzatmıştı. Bunun
üzerinde "Holç" isim yazılı idi.
M. Anri, bu ismi okuyunca
titredi. Çünkü ümitlerinin bu
kadar sür'atle husule geleceğini
hiç te tahmin etmiyordu. En
:ziyade nefret ettıği şahsı huzuruna kabul etmekte istical
gösterdi.
M. Holç, yüzünde ve başında yapma saç ve sakal,
gözlerinde mavi gözlük olduğu ve gene evvelki gibi vü·
cudü kamburlaşmış bulunduğu
halde tepdli kıyafet etmekte
hakikaten muvaffak olmuştu.
Baba Anri:
- Nihayet muvaffak oldu·
nuzmu M. Holç?
Diye sordu.
Ümitlerimin fevkinde
muvaffak oldum. Binbaşı Osil·
vanın varisini buldum.
- Oh, cenabı hakka ham·
düscna olsun.
Büyük bir
meşakkattan kurtulabileceğim.

Varis dediniz, değilıni?
Demek oluyor ki
Osil·
van
familyasında
tek bir
adam kalmış?
- Bu hususta henüz kat'i
Fakat
malumat alamadım.
burasının tahkiki mümkündür.

Çünkü binbaşının pederi Mo·
ris Osilva'nın bütün evlatla·
rının isimlerini gösteren bir
vesikayı elegeçirdim.
Bunlardan birinin berhayat
bulunduğunun delili vardır.
Diğerlerinin esamisini bildiğim
cihetle, berhayat bulunup bu·
lunmadıklarının tahkiki kolaydır.

- Pederimin en mükem·
mel dostunun akrabasından
olan bu adam nerededir? İsmi
nedir?
- insan, bazı kerre elinin
yanında bulunan şeyi uzak·
larda arar. Binbaşının varisi;
Savini denilip, şurada, Paris'in yanı başında bulunan ve
Orlcan yolu üzerinde en yakın
mevkilerden olan, güzel bir
kasabada bulunuyor.
- Demek oluyorki yanıl·
mamışım.

- Kendisine Jori Atkens
derler. İngiliz tebaasındandır.
Otuz sekiz yaşındadır Sofu·

936
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neslin oğludur. Bu kız
ıse
Hindistan' da vefat edip milyonlar terketmiş olan
Jan
Patris, Osilva'nın hemşiresi
Anna Osilvan'ın hafidcsi idi.
- O halde binbaşının ha·
Fidesinin oğludur. Belki ondan
daha yakın varisler de bulunur. Doğrusu, ondan yakın
varisler zuhur etmesini de ar·
zu ediyorum. Bu varis acaba
şimdi ne halde bulunuyor.
-Pek te iyi halde değildir.
Validesi komedya oynayan
bir aktörü sevip onunla evlenmişti. Binbaşının en küçük
hemşiresi ve bu kadının tey·
zesi de böyle bir aktör ile
izdivaç etmiş idi. Fransa köy·
}erinden birisinde az masrafla
geçinebilmek için buraya gelmiştir. Akrabasından cüzi, bir
servet kaldığından onunla ge·
çınıyor.

-

Büyük bir servete nail
olacağını kendisine söyledi·
niz mi?
- Henüz daha söylemedim.
Kendisinin yegane varis oldu·
ğunu ve sizin de eski fikrinizi
muhafaza edip etmediğinizi
öğrenmek istiyorum. Kendisini
boş boşuna sevindiririm diye
korkuyorum.
isabetini.
- Mütaleanızın
tasdik ederim. Fakat kendisinin son derecede zengin ola·
cağını ve onu varisi yegane
olmak üzere tanıdığımı artık
kendisine söyliyebilirsiniz.
- Em,rinizi, bu akşam ye·
rıne
getireceğim.
Müsaade
edecek olursanız, Jorj Atkensi
yarın size de takdim edebilirim.
kendisini
- Evet, yarın
kabul edeceğim ve sizin hakkınızı da vermekle büyük bir
zevzk duyacağım. işinizi bu

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

bir

DEUTSCH LEVANTE LINlE
G. m. b. H.
"ARKADIA,, vapuru hale,ı
limanımızda olup ANVERS,
ROTTERDAM, HAMBURG
ve BREMEN limanları için
yük kabul etmektedir.
"HERAKLIA,, vapuru 24
ağustosta bekleniyor, 29 ağus·
tosa kadar ANVERS, ROTTERDAM, HAMBURG ~
BREMEN limanları için yük

~------·-------

Ibnissuud, Gaz· vel ve
emen imamı
Yahya ngi iz kra ına m··ra aat etmiş
Te -Av·v'e yap an gece baskını
kararı verildiği

zannolunmak·

tadır.
fr

•

4

Amman kongresinin muvaf·
fakiyetsizlği üzerine
Filistin
ihtilalcıları daha şiddetli hare·
ket etmeğe başlamışlardır.
Hayfa'dan gelen bir katar
Kalkiliye civarında devrilmiş
tir. Vagonlar
parçalanmış,
içindeki askerlerden çoğu ya·

alacaktır.

JOHNSON WERREN
LİNES Ltd.
"JESMOORE" vapuru 15
ağustosta bekleniyor, LIVER·
PUL ve ANVERS'ten yük
boşaltarak BURGAZ, VARNA, KÖSTENC~ GALATZ
SULINA ve BRAILA limanları için yük alacaktır.

ralanmıştır.

Tel-Aviv'de lngiliz zırhlı otomobillerinden
Araplara ateş ediyorlar
Tel·Aviv, ( Hususi muhabirimizden ) - Maverayı Erden Emiri Abdullah, Filistin
ihtilaline beşinci defa lavassut etmek üzere Arap fıkraları
birlik
heyetinin
Amman'a
davet etmiştir.
Heyetle yapılan içtimada,
Emir Abdülhamid'in son gün·
lerinden bugüne kadar Arap
istiklal hareketlerinin tarihçe·
sini yapmış, senunda Filistin
mücadelesini ve yapılan fedakarlıkları takdir ettiğini, Arap
hükümdarlarının esaslı bir
yardımda
bulunmadıklarına
teessüf eylediğini söylemiştir.
Emir AbduJlah, Filistinde
şiddetin bırakılması için İngi·
liz komiserine yazdığı mektubu
ve aldığı cevabı okumuş, içtimada bulunanların bir beyan·
name neşrederek ihtilalcıları
sükunete davet etmelerini ve
bunu yapacaklarına dair ken·
disine bif' taahhut mektubu
vermelerini, kendisinin de sü·
kunet teessüs edince Yahudi
muhaceretini durduracağını vadettiğini bildirmiştir.

Filistin mümessilleri, lngilizlcrin kadın, çocuk demeden
katliamlar yaptıklarını, bundan
başka Araplara karşı tayyare
tank, zırhlı, top ve gaz kul·
landıklarmı, bundan başka ne
yapabileceklerini söylemişler
ve peşin olarak Arap dileklinin kabul edildiği ilan edilmezse ihtilale nihayet vermi·
yeceklerini, Emirin
istediği
beyanname ve taahhüdnameyi
) azamıyacaklarını bildirmişler·
dir.
İçtima dağıldıktan sonra
Emirin bir memuru otomobille Kudiis' e giderek komisere
içtimaın neticesini bildirmiştir.
Bunu müteakip komiser, kumandanları davet ederek askeri bir içtima yapmıştır.
Bu içtimaa hava umum
kumandanı Mareşal Robert
Brok Yuham, Amiral Liyon,
Vis Mareşal Pirs, Kolonel El·
fits, Kolonel Kik Simon ile
hükumet katibi umumisi Hol
iştirak etmiştir.
İçtimada Filistin ihtilalcılarına karşı umumi bir hiicum

--------.-···~·------~---

Umumi har
sır daham

d bir
ana ıktı

kadar sür'atle bitirdiğinizden
sizi tebrik ederim.

Jap op ya'n ı----------~·-~-------~----n Avrupa'ya bir milyon asker

- Fakat henüz iş bitmedi.
Jorj Atkens'in varisi yegane
olduğu muhakkaktır.
Fakat
diğer varislerin vefat pusulaları henüz elde edilememiştir.
- Bunları yakında
elde
edeceğinizi ümid ediyor mu·
sunuz?

göndermesini neden istememisler ..

Yirmi bir sene sonra ancak şimdi büyük harbin en
mühim sıralarından biri mey·
dana çıkmıştır.
lngilizce Peaple gazetesinde okunduğuna göre, bu gizli
hakikat, muhasamatı 1918den
- Evet, bunu pek kolay çok zaman evvel bitirilecek
bulabilirim. Jak Patrisin iki mahiyette görülen veya öyle
Fransız ile evlenen kız kar·
telekki edilen bir p(ana aittir.
<leşlerinin izini buldum. Yirmi
1910 senesinin iptidala·
dört saat sonra bu iki şube rında Janon hükumeti lngil·
tere, Fransa ve Rusyaya bir
hakkında size malumat vere·
dlan arzetmiştir. Bu plan mu·
ceğiın. Jak'ın hemşiresinden
yalnız bir kızı olmuştu ki, o da
kabil kuvvetler üzerine kahir
bir asker kuvveti sevketmek
bu kış vefat etmiştir.
- Demek oluyorlki, Osil- sureti le zafeai daha yakı.nlaş·
tırmak etrafında idi.
van ailesine borçlu olduğum
Şöyle ki, Japonya 1,000,000
teveccüh ve muhabbeti Jori
Atkense hasredip etmemek asker seferber edecekti. Bu
lazım geldiğini yarın öğrene
askerler, itilaf kuvvetleri, Hızım
ceğim ha? Şüphesiz ki bugün
gelen nakliyat gemilerini ha·
gene Savini kasabasına döne· zırladığı zaman harekete mü·
ceksiniz?
heyya bulunacaktı.
- Evet efendim, bu akşam
Teklif edildiğine göre, bu
oraya döneceğim .
yeni ordu, Japon donanması
Bu sözleri, Prensin dairesine toplarının ateşi altında Belçika
henüz girmiş olan bir şahıs ta sahilinde karaya ihraç edile·
işitmişti. Bu adam, zengin kim cek ve Alman sağ cenahını
selere mahsus bir kıyafette bu· tehdit edecek ani bir taarruza
lunan Piyedoş idi .
geçerek sahilde kalacaklardı.
- Arkası var .
1915 senesi nihayete erme·

~

den Japonya ordusu bir efrad
teminine hazır bulunuyordu.
Gelecek yıl :içinde de
icap
ederse iki milyon daha temin
edecekti.
Japonya'nın bu husustaki
bütün teferrüatı havi
olan
planı itilaf devletlerinin askeri şeflerine tevzi edilmiş, ve
sağlam bir plan olduğu anla·
şılmıştır.
1

Bununla beraber İngiltere
hükumeti muhtelif sebepler
dolayısile planı muvafık bul·
mamış ve tatbikine
engel
olmuştur. ·
Mesela, lngiltcre ve Fransa
tarafından Hindistan ve Af.
rika
askerlerinin istihdamı
tasavvuru Amerika'da hissiyatı
tahrik etmişti. Amerika'nın
hüsnü niyeti ise mali ve diğer
sebeplerden lazımdı. Japon·
ları ileri sürmek de gene
Amerika'da fena aksi tesir
yapacaktı.

lngiltere hükumeti, bundan
beyaz ırktan olmıyan·

başka

ların,

harbın
kazanılmasına
edecekleri yardım neticesinde

imparatorluğun muhtelif mev·
/Devamı

4 üncü sahifedeJ

Telmon

Yahudi Kolonisi
civarında iki Arab'ın ölü olarak bulunması üzerine ihtilalciler bu koloniye hücum ede·
rek halkı kurşun yağmuru
altına
almışlarsa da askeri
kuvvetlerın gelmesi üzerine

DEN

NORSKE MJDDELHASUNJE
"BOSPHORUS,, motörü 21
ağustosta bekleniyor, iSKEN·
DERiYE, ROUEN, HAVRE
ve NORVEÇ limanları için
yük alacaktır.

dağlara çekilmişlerdir.

fhtilalciler son hafta içinde
Yabudilerin Tel-Aviv şehrini
müthiş
bir gece · baskını
yaptılar.

iki tarafın attığı bombala·
rın akisleri şehir halkının gc·
ce kıyafctıerile sokağa atıl
malarına sebep olmuştur.
Şehirde önüne güç geçilen
(Devamı

4 üncü sahifede)

·------

Güreş müsabakaları
Limanımızda bulunan Yavuz
zırhlımızın güreş takımı,

bu
akşam saat 70,30 da Halkevinde lzmir giircşçileri
ile
müsabakalar
yapacaklardır.
Müsabakalara gitmek istiyen·
lerden ücret alınmıyacaktır.
lzmir birinci icra memurlu·
ğundan:

Bir borçtan dolayı tahtı ha·
cıza alınan muhtelifülcins, 9
parça gramofon ile bir adet
radyo
20/8/936 perşembe
günü saat onbirde yeni Bit
pazarında satılacaktır. istekli
olan'.arın tayin olunan gün ve
saatta mezkur mahalle gelme·
leri ilan olunur.
.--...ı..yı

S. A. ROYAL HONGROISE
DE NAVIGATION DANU·
BIENNE MARITIM
BUDAPEST
"SZEGED,, motörü ağus
tos nihayetine doğru beklenmektedir. BELGRAD, NO·
VISSAT, BUDAPEST, BRA·
TİSLAVA, Vf YANA ve Lf NZ
için yük kabul edecektir.
SERViCE MARITIM
ROUMAIN
"DUROSTOR ,, vapuru z
eylülde bekleniyor,
KôSi
TENCE, SULINA, GALA1 ~
ve GALATZ aktarması olartJB
BELGRAD, NOVISAD, B •
DAPEST, BRATISLAV~, ~~
YANA ve LINZ için yLI
kabul edecektir.
"Vapurların isimleri, gclıTI~
tarihleri ve navlun tarifeler'
hakkında bir taahhüde gi(İ'
şilmez.,,

Birinci

0011

Kordon, tclef
No. 2007 -

~
dı lık direktörlüğün.-

den;

616 lira 42 kuruş keşif bedelli Mersinli · Çamdibi yolofltl~
95
1 + 190-1+832 inci kilometroları arasındaki şosanın es
onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğonds;
isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları teminat
ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan 27 I 8 I
perşembe günü saat 10 da il daimi encümene gelmeleri 1 ıı
olunur.
~

;b

;,fl

ay nd r ık direktörlüğiiJ1"
en,
.

~

48Q5 lira 23 kuruş keşif bedelli lzmir· Torbalı- Tire yolll:
50 + 0,40-54 + 100 Üncü kilometroları arasındaki şosanın esd~
onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye kontılduğı.ıfl.1 11,ı
isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları teı1l er

vcsikalarilc birlikte ihale günlemeci olan 27 / 8 I 936. ~ıır
şembe günü saat 10 da il daimi encümene gelmel~Sl /
olunur.

____:?

Bayındırlık

direktörlüğiiıl"

d n·'

1

0 ııııtıl
5000 lira 60 kuruş keşif bedelli lzmir • Çeşme Y 0rıl
6 f-300·8 +O, 70 kilometroları arasındaki şosanın esaslı 1·ı:l'~
rılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğund~fl ; '
lilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları teJ11 111 ıı o

ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan 27 I ~Cflel
perşembe günü saat 10 da il daimi encümenine ge 1
53
ilan olunur.
'},

Sahife 3

(Ulusal Birlik)

~~~iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii:-~:~ouı!.:ivı~·~e=-r-:v=e::-:ş~ü-

l

Oyuncak paketi!

, ntKAYE
-

Saat kaç?

Altı?

öldürdüğü

ve dağa çıktığı zaman yalnız
kalmış ve sefalet içinde ölDiğer haydut Ali hissesine
düşen paketi açınca bir küfür
savurdu; hissesine düşen pa·
kette yalnız çocuklara mahsus

- Sus.. • \ raba göründü.
kBu karlı muhitin azametli sü·
Gtu, burada pusuya yatmış
ola.n b
B eş haydudu da kapladı.
t~·adamlar, birer beyaz ayı
~ 1 umumi yoldan bir iki
k etre kenarda bulunan bir
t ~vukta sinmiş idiler. Çetenin
Yavaşça:

k - Posta geliyor işte! dikat dl!di.

·· ·
· b eş
ad Bunu n uzerıne
çetenın
b' aını da yalnız göz yerlerinde
'f
• çı t delik bulunan maskiter
1
il~ erıni yüzlerine taktılar, gelaş şapkalarını da iyice baş
anıı~a. bastırdılar, hepsi de bir
h ıçınde fırlıyarak hücuma
azır b·
ır vaziyete geldiler.

B

(

anasını

lım!
- Delimisin yahu? Bu posta her neye mal olursa olsun
bu seferi yapacaktır. Çünkü
bankanın altınlarını getirecektir?

ne kaybettik demektir!
- Sen deliden ziyade bir
ahınaksınl Sana kaç defa söy·
lemeliyimki altın öyle tantana,
depdebe ile değil, fakat hiç
belli etmeden nakledilir! Bu
Posta on bin altınlık bir yük
olduğundan kimse şüphelen·
memelidir. Biliyorsun ya. Ge·
Çenlerde de bir posta devril·
diği için her tarafta şüphe
Vardı. Bunun için bankanın
altınlarım kuvvetli bir jandarma müfrezesi ile nakledileceği ilan edilmiştir.
b•Sanki biz buna aldanarak
u fena havada Jandarmalarla
~~rılmış bir posta arabası bek·
ıyecekmişiz gibi .. Halbuki al~n~ar bugün buradan geçecek
bdı Posta arabasındadır. Ah
Uktkarlar.. Omuzlarıma kadar
Çı 1, yahu ..

,,

kötüleşen

müştül

Jandarmanın
muhafaza~ altındadır. Biz ge·

I•

fade edecek kimsesi yoktu;
küçük bir oğlu, Nacisi vardı;

olmasınlar? Aldanmış olmıya·

O halde,

,,

bir haydut olan Temele hakiiyi bir hisse düşmüştü;
fakat onun bu hissesinde istika~en

G
k ld 1l 1
eç a
ar
- Tabii değil mi ya. Ka·
rın şiddeti karşısında buna
şaşmamak lazım! Posta yollarda müşkülata uğramıştır.
- Sakın yolu değiştirmiş

eısj

~

*•

eş dakika sonrn, ağır ve
b\i..Yiik
.
iirıü d bır araba kovuğun tam
ltıik~ e durdu, içinden inen
beş ~tı az yolcular, birdenbire
}'alld abancanın alınlarına da·
lah •kını, içlerinden elini si·
ına 00
~··t··
1llrı
urmek gafletinde bu. an b'
'htiy t ır arkadaşlarının bu
al ka sızlığının cezası olarak
!tarı anlara boyanmış bir halde
~tab:d Ü~erine düştüğü ve ...
ketıerleakı altınların sair pa·
başla d beraber taşınmağa
bittik~ •ğını görebilir.. Bu iş
}'olcul en sonra, beş haydut
s~>'ah ara hayırlı ve rahat bir
' tbes~t b temennisi le yollarına
~atlı d ıraktılar, kendileri de

~ıtrı1 ağların
er.

arasına dalıp

• *..,.
h~klettik~tlar paketleri ine
b~Sseye en sonra, beş takribi
1&seıe . ayırdılar; tabii bu
dun ttıtıı" her biri bir haydu·
~ 1-tay~ ı oldu.
~ \iştUğij~~lar hisselerine neler
tUcrj
anlamak için pa·
!;tılar,
kocaman
1-tayd

'•
P\trJ·en

Fratelli Sperltekisı Limited coVapur Acen.

kıymetli oyuncaklar vardı!
Fakat Temel birden irkildi,
ıçını
çekerek oyuncaklara
baktı, acaba hangi mes'ud
babanın hediyesi idi? Kutu·
nun kenarında bir de mektup
vardı.

- Temel mektubu aldı ve
okudu:
- Sevgili oğlum Naci?
"işte, oynadığın vakitler bir
az da beni düşünmekliğin için
sana babanın gönderdiği oyun·
caklar... Baban senden çok
uzaktadır. Bilirsin, ki onun
bütün saadeti, bütün dünyası
sensin! Sana bunlan şimdiden
gönderiyorum ki tam bayramda eline gelebilsin.
Baban

Mahmut
Temel, bu iri yapılı haydut,
bu mektubu okurken ağlıyor,
maskesi altında iri göz yaşla
rı dökülüyordu. Mektubu okuyup bitirdikten
sonra, bir
müddet boynu bükük, derin,
düşündü kaldı. Sonra birden:
- Ali -dedi- benim mücevherlerden mürekkep olan his·
semi senin oyuncaklardan mü·
rekkep hissen ile değişirim "
ister misin?
- Delirdin mi yahu! Benim
hissemden hiçbir vakit tek
bir altın alamazsın. Hepsi de
nihayet dört mecidiyelik birşey.
- Sen evet veya hayır diye
cevap ver; ötesine karışma 1.
Razı mısın?
_ Razı olmakta iş midir?
iki haydut hisselerini deg" iş·

vapur acentaSI

taSI

Pasport yolcu salonu karROY AL NEERLANDAIS
şısında Lekol Riz binasında
KUMPANYASI
no. 168
Tel. 2443
" UL YSSES ,, vapuru 17
Not: Vurul tarihleri ve vaağustostan 22 ağustosa kadar
purların isimleri üzerine değilimanımızda olup ANVERS,
şikliklerden mesuliyet kabul
edilmez.
ROTTERDAM, AMSTERDAM
·THE ELLERMAN LINES LTD. ve HAMBURG limanları için
" OPORTO " vapuru 15 yük alacaktır.
ağustos 1936 LONDRA ve
"GANYMEDES,. vapuru 22
ANVERS'ten gelip yük boşal·
ağustosta heklenmekte olup
tacvktır.
tahliyeden
sonra
"FLAMINlAN,, vapuru ağus- yükünü
tos sonunda LIVERPOOL ve BURGAS, VARNA ve KOSSWENSEA' dan gelip yük bo- TENCE limanları için yük
alacaktır.
şaltacaktır.
DEUTSCHE LEVANTE-LINIE
" ORESTES .. vapuru 31
j "SAMOS,, vapuru 23 ağus ağustosta gelip 4 eylülde
tos 1936 bekleniyor. HAM- ANVERS , ROTTERDAM ,
BURG BREMEN ve AN- AMSTERDAM ve HAMBURG
1
VERS'ten gelip yiik boşaltalimanları için yük alacaktır.
1
SVENSKA ORIENT LINIEN
•
" VIKINGLAND,, motörü
J
ı
17 ağustosta gelip yükünü
1
ıza tahliyeden sonra ROTTERDAM, HAMBURG, COPENHAGE, DANTZIG, GDYNIA,
1
GOTEBURG, OSLO ve ISKANDINAVYA limanlarına

caktır.
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Kiralık

ev
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BAŞDURAK

•
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•

Hamdi a•zhet
Sıhhat Eczanesi
Yalnız taze temiz ve ucuz
çeşitleri

ilaç ve tuvalet

satar.
·~

11ms;~

-lıi·

Pamuk Me

s

Türk Anonim

-.

catı
Şirketi

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

Telefon No. 2211 ve 3067
Telgraf adresi: Bayrak Izmir

~--~~~l·
&G!$&

Jfalkapınar kumaş fabrikası
Tarafından mevsim dolayısile yeni
çıkardığı kumaşlar:

Sağlam

Zarif
Ve ucuzdu

•

Ucuz evler

...
;_, .;,.
... ,J!. ·~ ~~"-'"'~.... . 1
-

Sür'at, zarafet
ve ehveniyet

hareket edecektir.
"NORDLAND,. motörü 28
ağustosta beklenmekte olup
YENi KAV AFLAR Çarşısı
yükünü
tahliyeden
sonra
Numara : 34
ROTTERDAM, HAMBURG,
COPENHAGE, DANTZIG,
GDYNIA, GOTEBURG, OSLO ve ISKANDINA VY A liGöztepede tramvay caddesine manları için yük alacaktır.
yakın ve elektrik tesisatını
SERViCE MARITIM
havi beş odalı kullanışlı bir
ROUMAIN
ev kiralıktır. Tutmak istiyen" SUÇEVA " vapuru 26
ler gazetemiz idare memuru ağustosta gelip 27 ağustosta
Hüsameddine müracaatları.
PiRE, MALTA, MARSiLYA
BRAILA ve BARSELONE
hareket
edecen. lir.
Satılık
kiralık
Yolcu ve yük kabul alır ..
Daha fazla tafsilat almak
için ikinci Kordonda Tahmil
Park ve hastahane arasında
ve
Tahliye binası arkasında
Damlacık cadde-sinde 34 ve
70/1 numaralı evler gayet FRATELLI SPERCO acentasına müracaat edilmesi rica
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır.
Taliplerin öğleden sonra Ko· olunur. Navlonlardaki ve ha-

·,

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz

Satış

Yerleri

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK
HA// T. A. Ş.
imar Kem. alettin caddesinde F AHRı
KANDEMiR Oğlu

iM

reket tarihlerindeki değişiklik·
!erden acente mesuliyet kabul
racaatları.
etmez.
çete reisi , - - - - - - · - - - - _Telefon: 2004/2005/2663 ı~-

tirdiler. Bu sırada
sert bir sesle=
- Bu gece hiçbir kimse buradan ayrılmıyacaktır. dedi.
Gece oldu, fakat çete reisinin bu emrine yalnız Temel
riayet etmedi, gecenin zifiri
karanlığına, kar tipisinin şid·
detine rağmen yerini terketti,
oyuncak paketi de koltuğu al·
tında olduğu halde !
Yalınız akşamdan arkadaşla·
rından birine :

- Yarın bayram mıdır?
Diye sormuştu .
Evet.. Vurgun yapılan gün,
bir arefe günü idi.
4

*•

Bu iri yarı haydudun maksadı ne idi. Temelin maksadı

bayram gecesi şehre girmek
şimdi otuz kilometre uzakta
bulunan meçhul Mahmudun
oğlu Naci'ye babasının bayram
hediyesini vaktinde yetiştirmek
Azimkar bir adam olan Te·
mel sabaha yakın şehre vara·
bildi ve saat dört buçukta,
tıpkı bir ğece cadısı gibi, şehrin sokaklarında paket üzerin·
de yazılı adres ile Nacinin
evini aradı .
Hiç· durmadan yağan karlar
pek şiddetli bir soğuk temele
en küçük bir tesir yapmıyor-

nak yanmda Hacı Sadullah
otelinde Bay Şevket' e mu·

Doktor 1

~

AJi Agah
1

Çocuk Hastalıkları
mütehassısı
ikinci Beyler Sokağı No. 68
Telefon
3452
•

du bile !
Nıhayet

Naci'nin ikamet·
gahım buldu, burası büyük,
bir bina idi; bahçesinin demir·
parmaklık kapısı kapatılmamış

bulunuyordu.
Temel buradan içeri girJi
ve paketi iç kapının eşiğine
hürmetle bırakarak döndü,
dışarı çıkarken, yaşlı gözlerile
evin pencerelerine baktı, karanlıklar içine bir deli gibi
daldı, kaçtı ...

•**

Sabahleyin, karların altın·
da yarı gömülmüş bir halde
oyuncak paketini buldular,
Paketi Naciye verirlerken
Üzerine kurşun kalemile yazı
lan şu cümleyi derin bir hay·
ret ve merhametle okudular:
"Şimdi ruhµnu
Allahına
teslim etmiş olan ve günahkar Temel tarafından babasısevgilisi Naci'ye .. ,,

_A-.

Vedi Fikret

Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zara.rsızdır ki gebelere Ralk,~öbreklerı
rahatsız ve wtansıyonları yüksek.olanlara bıle

Doktorlar bunu t

18 Ağustos 926

(Ulusal Birlik)

Sahife 4
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Osmanlı
Sıra

..

Kirkor'un marifet erı

Cim Londosa geldi
1

ü ey kızı sevmi ve
··zerine saldırmış

h .. k_

Kız bağırınca bıçağını çekmiş,

3

1

•

----+

·----

anasını

öldürmü, kızı
diside yaralanmıştır

en galip ge di
İstanbul 18 (Hususi) -Yu-

heyecanlı oldu. Neticede has-

nanlı Cim Londos, fstanbuldan kaçarken Dinarlıya bir
haber göndermiş:
- Evvela Yunanistan şanı·
p yonu Maksosu ) ensin, on·
dan sonra benimle güreşmeğe
hak kazanır!
Demişti. Dinarlı dün Mako 'la güreşti ve bu güreş çok

mını 32 dakikada tuşla yendi.
Bunu; Mülayim'le Kara Alinin güreşleri takip etti.
İki

kain
ve ken-

lstanbul, 17 ( Hususi ) - ı dığını görünce fena halde
Burada büyük ve kanlı bir asebileşmiş ve kızı yaralaaile faciası olmuştur. Duvarcı mıştır.
Kirkor namında oldukça yaşlı
Bu sırada kızın attığı çığpehlivan arasında öteden beri bir Ermeni, kendi üvey kızını lıkları duyan Kirkor'un kayın
iddialar bulunduğu rr.alı1mdür. sevmiş ve bunu birkaç defa anası koşup, gelmiş;
Tuh rezil, utanmıyorKaraali, beklendiği gibi Mü- kıza ihsas etmiştir. Fakat kız
aldırmamıştır.
Üvey
baba,
ni·
musun?
liiyim pehlivanı sayı hesabile
hayel evde bir fırsatını bula·
Diyerek damadının yüzüne
·
yendi.
rak kızın üstüne saldırmıştır. tükürmüştür. Kirkor, bu defa
Ermeni
kızı bu tecavüz karkudurmuş bir vaziyette kayın
Onkon'da heyelan
şısında kendisini şiddetli bir
anasına saldırmış ve zavallı
surette müdafaaya başlamıştır.
kadını
öldürmüştür.
Fakat
Kirkor, kızının teslim olma·
Kirkor bunun belasını bulmuş
ve ayağı kayarak yuvarlanmıştır. Elindeki bıçak böğrüne
Hattan cıktı altı batmış kendisi de ölüm vaziye'
kişi yaralandı
tine gelmiş ve bu suretle
Paris, 18 (Radyo) - Dün· yakalanmıştır.
kü ekspres, Montaradyo istas·
Kanton, 18 (Radyo} - Ka- lunmuştur. l :t'} elan mıntaka· Aonundan verilmiş yanlış bir
sırgadan mütevellid, zararlar,
sında diri diri insanlar yerl~rc sinyal neticesinde hattan çık
tasavvurun fevkinde mühim gömülmüş ve kaybolmuştur. mıştır. Ekspresi idare eden
Bir treni taşladılar
ve büyüktür, Onkon havali- Böyle bir felaket, daha gö· şeftren ölmüş ve altı kişi ağır
Kudüs 18 (Radyo) - Yainde yirmi cesed daha bu- rülmemiştir.
surette yaralanmıştır.
fa' dan gelen haberlere göre
---=CC~•• • ··~---- Paris, 18 (Radyo ) - Mo- Araplar, bir yolcu trenini tarelen·Molison şimendifer hat-· şa tutmuşlardır. Yolculardan
tında işliyen trenler, havanın
bir Ermeni ve daha bazı kim·
müsaadcsizliğinden dolayı seseler yaralanmıştır.
ferlerini tatil etmişlerdir. Bir
Tel-Aviv'de de büyük bir
çok yerlerde yüzlerce evler heyecan vardır. Araplar, her
Hırsız, vicdan azabı duyuyormuş, çaldıgı
yerde vaziyete hakimdirler.
yıkılmış ve seylaplar olmuştur.

---·----Paris ekspres
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paranın

100

lirasını

lstanbul' da Aksarayda otu·
ran Nadire namında zengin
ve ihtiyar bir kadın, bundan
iki buçuk ay evvel, kurnazlık
il<' soyulmuş, vak'a faillerinden ıkisi yakalanmış, üçüncüsü
kaybolmuştu .
ı
fsmail Hakkı adını taşıyan
'
bu üçüncüsü, Beştepelerde bir
evde tutulmuştur. Anasıl Gemliklidir. Vaktile Gedikli başça·
vuşu iken rütbesi alınmış, ne·
erliğe indirilmiştir.

F.akat firar
etmiştir. lstanbulda Kurun ga·
zctesinde mürettip Necati ve
Fatihte bakkal Mehmed'le buluşmuştur. Mehmed ve İsmail
Hakkı, kendilerine elektrik şir
keti memuru süsünü vererek
ı eriye girmiş, kadını sım-sıkı

fakirlere

bağladıktan

dağıtmış!

sonra bir kemer

içindeki 14 beşibirlik, 5 altın
2 altın bilezik, 2 elmas yüzük
bir altın kordonunu çalmışlardır. İsmail Hakkı hissesini alıp
fzmir'e gelmiş, burada Fatma
namında bir kadınla sevişmiş,
beraberce Karaburunun Ahırlı
köyüne gitmişler, fakat asker
kaçaklığının meydana çıkaca
ğından korkarak köyden kaçmıştır. Kadını da erkek kıya·
fetinde bir müddet yanında
gezdirdikten sonra fzmire dönmüş ve burada yakalanmıştır.
Diyor ki:
- Azabı vicdani duyuyordum. Paranın yüz lirasını fakirlere dağıttım. Esasen lstanbula gidip teslim olmağı düşünüyordum .

i i af
İstanbul seyuhatını
anlatıyor
Belediye reisi doktor Beh·
çet Salih'in lstanbul'dan dön·
dilğünü yazmıştık. Reisin h<'·
yanatına nazaran, başbakanımız
izmir'lilere ve izmir panayırına
büyük alaka göstermiş, bu
sayede birçok zorluklar ortadan kalkmıştır.
Büyük şefimiz ise lzmir
hakkında her zamanki yüksek
teveccühlerini lütüf buyurmuş·
lardır. Bütün vilayetler, geniş
mikyasta panayıra iştirak edeceklerdir. Fuarı bizzat başbakan
açacaktır. İçten ve dıştan çok
ziyaretçi gelecekt~. istanbul
ehir tiyatrosunun operet kıs
mının ve bir Çekoslovak sirk
kumpanyasının iştiraki muhakkaktır.

Otel, gazino

ve lokanta-

( Baştara/ı 1 inci sahifede)
esaslı

surette ve Fransa ile
birlik fyaparak takviyesini is·
tcınektedir.

Muahedelerin tadili cereyan·
!arına karşı mukavemet edile·
cektir. Nitekim Romanya köy·
lü partisinin genel sekreteri
son bir nutkunda demiştir ki:
- Romanya muahedelerin
tadiline aleyhtar olan devlet·
!erden yani Fransa, küçük
antant ve Balkan antandan
ayrılmaz.
Romanya, Sovyet
Rusya ile de Fransa ve Sovyetler arasındaki pakta müşa·
bih bir pakt nktetmektedir.
larda ücret listeleri hazırlar:
maktadır. Bazı evler, pansiyon
şeklinde kullanılacak,
mıza

limanı·

gelecek olan bir vapur
300 kişi için seyyar otel vazifesini görecektir.

--··
.. ····-Araplar

-----~----~·~-~---~--

Bir maliy memuru
tevkif edildi
-------------------

Şükrü, bazı iddialarda bulunuyor, yolsuzluğu yalnız kendisi yapmamış ..
Basmahane
şubesi

tebliğ

Şükrü, işlediği

maliye

tahsil

memurlarından

yolsuzluklardan

dolayı

tevkif edilmiştir. Şükrü,
son zamanlarda bolca para
sarfediyorıriuş. Bilahara, vergi
tahsilatında muhtelif surette
yolsuzlukları bulunduğu anla~

şılmıştır.

Kendisinin dostu bulunan
Melek namında bir kadından
vergi hesabına 30 lira almış,
makbuz yerine bir başka
kağıd vermiştir. Hadise, Melekten diğer memurların para
istemesi ile meydana çık

Şükrü, şube

tahakkuk memuru Ali Riza hakkında da
ısnadatta bulunmuştur. Şük
rünün iddiasına göre, gazozcu

lsmail Hakkı' dan, kazanç vergilerinin takdiri sırasında 150
lira almış, yüz lirasını alıkoy·
muş, 50 lirasını baş memura
vermiş lir.
Gene Şükrü'nün ifadesine
bakılırsa, bu memur Zeybek
fabrikasından da 200 lira almış,

başmcmura

vermiştir.

irid

Tarihi de

Sdiseleri
6 -

ethüda kadın sadrazamdan
500 yük odun istedi
lbrahimin cülusunda ipka
sadrazam Kara Mustafa paşa, vakıa cahil ve okumak. yazmak bilmez bir adam·
dı; fakat sert, idaresi oldukça
iyi, zararsız bir vezinli. Deli
İbrahimin cülusundan sonra
memleketi oldukça iyi bir şe·
kilde idare etmiş idi. Fakat
yerme geçen sultan zade
Mehmet paşanın idaresi daha
fena olmuştu. Daha başka olmasına da imkan yoktu. Çün
kü İbrahimin deliliği her geçen ay ve sene ile bir dere·
ce daha artmış idi.
Ve, her iş de beş, on saray kadınının keyf ve zevkine
tabi idi artık!
Zaten sadrazam Kara Mustafa paşa da, bu deliliğin ve
bu çirkin kadınlar tahakkümünün tarihlere leke olacak
ettiği

şekilde kurbanı olmamış mıydı?

Sadrazam Kara Mustafa
paşa, artık vezirlere, ağalara
saray kadmlarına hoş göriin·
memeğe başlamıştı! Adamcağız da, padişahtan başka, ve
padişahtan ziyade bir sürü
hadım veya
gayri hadım
ağalara, birçok saray kadın
larına kul ve köle olmaktan
çoktan bezmişti!. Bu bezginlik, paianın Valde sultan
kıymetini
ıyıce
gözündeki

Sadrıazama

haber salmıştı.
Sadrıazam Kara Mustafa paşa
bu yersiz isteğe çok hiddet·
lenmiş ve " bu kadar mühim
devlet umuru arasında sarayın
bu nüfuzlu kadınının odun ta·
lebine,. ehemmiyet vermeınış,
baştan
savmakla mukabele
etmişti.

Deli İbrahimin sarayında,
Kösem valdcnin nüfuzu altında
bulunan gözde bir kadın için
kendi arzu ve heveslerinden
ehem ve elzem bir iş olabi·
lir mi idi, hiç? ..

(

Arkası

var )

Tashih
Üç gün evvelki
sayımızdıı
"lspanyol askerlerin diye gös·
terilen bir klişe vardı. Bu klişe
kendi askerlerimize aittir. Her
nasılsa bir yanlışlıkla bu sc·
kilde gösterilmiştir. Tashih
eder, özür dileriz.

--··-.----

Filistin

mektupları

( Baştarafı 2 inci sahifede)
bir panik oldu. Askeri kuv·
çoğalması

vctlerin

ihtilalcılar

dağlara

üzerinde
ç .. kilmiş·

lerdir.
Londra' daki gayri
resmi
Filistin heyeti müstemlekeler
nazırını ziyaret ederek Filistin
Araplarının dileklerini arzet·

azaltmıştı.

mişlerdir.

Valde sultan zaten ken·
di gözdelerinden ve sa·
bık
hükümdar
dördüncü
Murad'ın nedimlerinden silahtar Mustafa paşayı idamından
dolayı sadrazama çok muğ
berdi; intikam almak ıçın
münasip bir fırsat kolluyordu!
Kara Mustafa paşa bunları
bilmiyor mu idi?. Bilmediğini
sanmak safdillik olur! Fakat
ihtiyar vezir, hakkın ve k~v
vetin kendisinde
olduğuna
daha fazla kanaat getirmişti.
Ve bu kanaattedir, ki en bü·
yük hatayı da irtikap etmiş,
Kethuda kadının arzu ve heveslerine muhalefette bulun-

Nazır. Yahudi muhacereti·
nin muvakkat olarak durd1.ı
rulmasının tetkik
edilmekte

muştu\

Kethüda kadının beşyüz araba odun istiyeceği tutmuş ve

Umumf harbe aid
bir sır daha meydana cıktı

olduğunu söylemiştir.

Londra' da Arap taraftarı in·
giliz gençlerinden kalabalık
bir grup ellerinde (Yahudi nıır
haceretini durdurunuz} (Arap·
lar, büyük harpta müttefikle·
riınizdiler) cümleleri yazılı }ev·
halarla Parlamento ve Neıa·
retler önünden geçmişlerdir.

*

Necid Kralı* "'lbnissuud, irs~
Kralı Gazi, Yemen Emiri ysb
ya Hamidüddin, Filistin AraP·.
1
larına insafla muamele edilfll~
ve dileklerinin is'af edi]flles•
8
.ıica yollu lngiltere KralıP
müşterek bir müzekkere gi:W
der~işlerd~~· L?nd~ Ira: ~~
Necıd

mumessıllerı

rnuıe

kereyi Krale takdim etmişler
dir.
Filistin ihtilalcılarının şefler'
e·
Nablus dağlarında ilk konı'
' sahi/ede)
(Baş tarafı 2inci
lerini akdettiler.
t
mıştır.
kilerinde,
İngiliz
hakimiyetini
Kongrede son nefese ka~ııe
_______...,..__
tehdit edebilecek bir yerli mücadeleye devam edilrnes 111
. e d"Id"k
ırk galeyanı baş gösterebileyeının
ı ı ten sonra bııı·
,
ceğinden endişe ediyordu.
mukarrerat ittihaz olunrnuşlı.I ~
Rusya, Japonlara karşı hisİ htilalcı reisleri Afll11191j
. . T el-A vıv
. ' e, ur11ı.1 11 f
--------------siyatı noktasından ve ltalya kongresını,
S fırıncı
<lahi doğrudan doğruya, Japon bir hücumu, lngiliz'lerle 9•
askerlerinin Avrupaya gelme· mübadelesini Elhalil dağ 11
ı11\11
diası
doğru
sını en son tedbir olarak isti- rında da yeni bir ihtilal 851
taka kumandanlığı ihd
yordu.
İstanbul 18 (Hususi) - Fı- · taya müracaatla garip bir iddiada bulunmuş ve tanımadıBu vaziyet karşısında Ja- müzakere etmişlerdir .
rıncı Nuri namında biri zabı. . .ıcra nıe rııll'
1zımr. b"ırıncı
ğı meçhul bir şahsın kendisi- don teklifi geri çevrilmişti.
Yeni bir tip tayyare ne hücum ettiğini, kollarını
hl'
Fakat iş bununla bitme· ğundan:
Bir borçtan dolayı t~~
sım·sıkı bağladıktan
sonra wişti. Ertesi sene Son taarru·
bulacaklarmış!
hacze
afınan 6040 liralık . 01 ~
cüzdanında
bulunan
1500
lirazu
ümit
edilen
neticeyi
veme·
Roma, 18 (Radyo) - Italya
seki bankası hisse senetletı ef'
diğinden itilaf devletleri Jahükumeti; bütün fabrikalarla yı alıp kaçtığını söylemiştir.
Zabıta, bu iddiayı biraz yer·
ponyaya hala asker gönder- birinci artırması 20/8/9'36. ~ıı'
tayyarecilere verdiği bir emir·
siz
bulmakla
beraber
tahkimek
fikrinde olup olmadığını şembe günü saat 14 de bı~t
de, yeni bir . tayyare tipi
bulmalarını istemiştir. Bu tip;
kata da başlamıştır.
sormuşlar, fakat Japonya ilk
icra dairesinde yapıln~~it~~
şimdiyekadar görülmemiş şekilde
Haber aldığıma göre, Nurinin defa teklifinin reddedilmesin· istekli olanların satışa ıŞ 111 ~
olacak ve bulunacak olan for- bir iflas mes' elesi de vardır. 1 den duduğu infial netisindc ve satış şartlarını a 0 e ıC
mul,
kat'i
surette
gizli Binaenaleyh hadisenin uydur· yeniden böyle bir vaziyet te- üzere 36/4015 numara 1 011t
l arı ·1~
olO
tutulacaktır.
min etmemiştir.
ma oıması ihtimali vardır.
raya muracaat
ı an
Hatta bu münasebetle bir ziyafet tertip edilmiş ve bu
ziyafette fotoğraf çekilmiştir.
Şükrü, bu fotoğraflardan bir
tanesini müfettişlere vermiştir.

+•~-~------------

Ko la ını

ağlayıp 500
liras nı a ışlar!
Müfl•
Nuri'nin bu idacaba
mu?

e:
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