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lht; lalciler şimdiye kadar 
S bin k~şiyi kurşuna dizdiı 

· ~~!k ve sefalet yüzü;J; ölenlerin sayısı belli I 
tildir ihtililciler zafer günleri yakı dır diyor 1 

lfa,.bde 25 bin kadın dul 
60 bin cocuk öksüz kaldı 
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bda başlamış piyasayı açmıştır. 
~-~ "cla11 sa ahın alaca Üzüm salonunda vali ilk 

1~ hpın akşanıa kadar üzüm nümuneleri örten ör-
\ı.~i..~ tu ıştır. tüyü kaldırmış ve bu sırada 

~"• cca.,ı 
ı 1et Od ar, alakadar- alışverişlerin herkes için ha-
" Q~ ası T" k f' '; <l "•el ur o ıs yırb olması temennisinde bu-

l~ d., dt : ~oplanmıştı. lunmuştur. Valimiz, üzüm 
~, hor:lınıiz Fazlı Borsasında bulunan müstab-
~lltıd a salonuna sil ve simsarlarıu ayn ayrı 

• bulunanlara - Sonu 4 tlnctıde -

denizine dönmeğe mecbur 
olmuştur . 

Bu hadise hakkında Al-
man gazeteleri diyorlar ki: 
"Berlin şimdilik sessizdir. Fa
kat çok şiddetli davranacağı 
dakikalar da gelecektir.,, 
Berlin hükumeti İspanyol hü
kumetine şiddetli bir protes-
to göndermiştir. Bu hadise 
AJmanyada çok büyük akis
ler uyandırmıştır. 

Madrid 20 - Hükumet 
kuvvetleri daha şimdiden 
Grenadayı sarmış buluuuyo; 
lar. ttsilerin her tarafla ir-
tibatı kesilmiştir. 

Londra 20 -- lspanyol 
ihtilalcileri Guadarema cephe
sinde şiddetli bir muharebe
den sonra Albay Mogadasın 
kumandası altındaki kuvvet
leri perişan etmişlerdir. Hü
kumet kuvvetlerine mensup 
bir tayyare ihtilalciler tara· 
fından düşürülmüş, tayyare
nin üç kişiden ibaret olan 
mürettebatı öldürülmüştür. 

Paris 20 - Son muhare
belerde ölen onbinlerce kişi
den 25 bin kadın dol kalmış 
ve 60 bin çocuk öksüz kal
mıştır. Yalnız ih' Halciler şim
diye kadar muhtelif şehirler
de 5 bin kişiyi kurşuna diz
mişlerdir. Açlık, ıztırab ve 
sefalet yüzünden ölenlerin 
sayısı belli değildir. 

Asi generaller neşrettik· 
leri bir tebliğde "kat'i za· 
fer günleri yakmdır. ,, de
mektedirler. 

- Sonu 4 ündüde -

Berlin Olimpi
yatlarının umumi 
tasnifi bitti. Biz 19 
uncu olduk .. Olim
piyatlarda 19 un
culuğu almamız bir 
çok yerlerd '! çok 
fena karşılandı. 
Bukadar aşağı de
rece aldıktan sonra 

bilende bilmiyende -~· ::;:::::::?':~~~=---.-...!:::::;;::;;.-=:RR~~~~":;?4~r~i2 
keşke bu işe gir
me:seydik, 

Dediler. Fakat 
bukadar bedbin ol
ma ne lüzum var .. , 
İşin iç yüzene ba • 
kalım. Olimpiyat· 
iara 49 miUet g irdi. 
Bu 49 milletten 
derece almak biJc 
yalnız yarısına nasib 
olur. Biz yalnız bir 
iki spora iştirak 
ettiğimiz halde de
rece alan milletler 
arasınrla da 19 un· 

ru olduk.. Bu da bizim ıçın bir muvaffakiyettir. Hem bu Olimpiyatlar bize ders olurda 
sporcularımızı daha ziyade gayrete getirirse bundan sonraki Olimpiyatlarda daha iyi neti
celer almamız da muhtemeldir .. 

ooocooooooooooooooocıoooooooooooooooooooooo • 
işçi TEŞEKKÜLLERi MILLILESIYOR T 

--------------
Yunatı darülfünunluları ko-

münist eserlerini bir meydan
da yaktılar ... ...._ .... 

Yunanistan a<lenıi merl eziyet-"'t1 ulüne döntiyor 
Atina 20 (Özel} - Hükii- hinde büyük nümayişler ter-

met yeni aldığı karariarla tib edilmektedir. Bu meyanda 

işçi sınıfını çok tatmin etmiş
tir. Hükumetin başl.ca pren-

METAKSAS 

sibi komünist ve Sosyalist 
temayülleri bulunan teşekkül
leri milli)eştirmektir. Yuna
nistanın her tarafında komo· 
nizm ve sol ceryanlar af ey-

Donanmamız 
akdenize açıldı 

Limanımızda bulunmakta 
olan şanlı ve kahraman Ya 

vuz ve donanmamızın diğer 

parçaları dün sabah Akde
nize açılmışlardır. 

Donanmamızın tekrar lima· 
nımıza dönmesi muhtemeldir. 

Bu takdirde belediyece 
filo amirali Şükrü ve deniz 

zabitlerimize bir veda ziyafe
ti verilecektir. 

Denizci efrada da İzmirin 
en meşhur mahsulleri olan 
üzUm, k a.vun, karpuz ve in· 
cir hediye edecektir. 

Pirede paşa limanında Pire 
öoiversitelileri büyük bir 
nüma ıı iş yapmışlardır. 

Bu nümayışte Yunanistan
da intişar eden ve ko.'lünist 
propaganda~• yapan bütün 
kitaplar dün binlerce halkın 

huzurunda bu meydana dul
durulmuş ve yakılmıştır. Bu 
münasebetle hararetli nutuk
lar sölmiş ve numayişler ya
pılmıştır. 

Hükumet yeni bir proje 
hazırlamakt&dır. Buna naza
ran Yunıınistanın idaresi mer
keziyen usulünden ayrılacak 
ve ademi merkeziyen esasına 
dönecektir. Bu suretle her 
mm taka valilerine fevkalade 
salahiyetler verilecektir. 

Sekizinci 
Edvard 

l{orfoya vasıl oldu ve 
Yunan kralile görüştü 

Korfo 20 - İngiliz kralı 
sekizinci Edvard bugün yat-
larile Korfoya vasıl olmuş ve 

Yunan kralının ikamet etmek· 
te olduğu köşkte ziyaret et-
miştir. İngiliz kralı istikbal 
ve merasim istemediğinden 
bu geliş ziyaret çok sikina
ne olmuştur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------~----0000~--------------

Mösyöler biz fesi atalı on yıl 
oldu 

"Vu" adında bir Fransız mecmuası vardır. Bu mecmua 
geçen sene fevkalade bir sayı çıkardı. Bu sayıda inkılib 
Türkiyesinin yarattığı bütün yenilikleri en canlı resimlerle 
süslü olarak neşretti, bütün dünyaya yaydı .• 

Bu ayni mecmua olimpiyatlar dolayısile yine bir resim 
neşretti Olimpiyatlarda derece Mısırlılara aid olan bu reai
min altına 11 Türk atlatlerden ikisinin feslerinin üzerine çe
lenk taktıklarını, üçünün de tlindc ki hasır şabka bu çe
lenkle süslemeğe cesaret edemediklerin11 yazıyordu. 

Bu, ya koyu bir cehalet eseridir yahudda büyük garez 
mahsulüdür. Bu mecmuanın geçen sene bizim çok lehimizde 
bir fevkalade nusha neşrettiğini düşünecek olursak garezine 
hükmedemeyiz. O halde bu mecmuayı çı\caran eller Türk!· 
yede fes kalkalı on yıl olduğunu bilmiyecek kadar koyu bır 
cehalet içinde yüzüyorlar. Türk inkilabını bütün dünya adım 
adım takib edib imrenirken bu Fransız mecmusının kara 
cahilliğine kızmamak elden gelmiyor. 

Halk bağırıyor : 
Mösyöler biz fesi atalı on yıl oldu. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
az 
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,.,.ahra bey ispanya ihlilali neden cıktıfiiuNv AD'-
1. j • • :J Neler oluyor 
Izmirde Papulasın Ve nasıl bır nefıce Verecek 

Falına Nasıl 
Baktı? •• 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 
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Tahra bey şeyhin yanına gir
mek için hazırlanıyordu 

bu esnada ••• 
Nihayet yavaş yavaş cesa· ı 

retlendi. Ve o da ~özlerini 
kaldırarak şeyhin simasını 
tedkike başladı. Şeyh fevka· 
iade parlak ve kuvvetli göz· 
lere malikti. İnsana bir ba
kışta idaresini kaldıracak bir 
kudreti haiz bu közlerin te
siri altında şeyh hazretinden 
UZ?klaşan Tahra bey o gece 
mütemadiyen şeyhi düşündü. 
Beyaz sakallı ve dua eder 
gibi titriyen so)ğun dudak
ları ile şeyhin hali, ta ertesi 
güne kadar kendisini hkib 
etti. Sabah yaklaştığı halda 
Tahra bey bala odasına çe
kilmemişti. Nihayet kahveci · 
nin ihtara üzerine kendine 
geldi: 

Uyumuş muyum! diye 
sordu. Hayır .. Belki hiç uyu
mamış, fakat derin tiir dal· 
gaya düşmüştü. 

Gözlerini açarak etrafına 
bakındı. Sonra kahveciyi 
yukarıdan aşağıya sözerek: 

- Beni rahat bırakınız ! 
Dedi. 

Fakat, kahveci ısrar edi
yordu: 

- Pek iyi amma.. Benim 
uykuya ihtiyacım var, siz 
çekiliniz ki ben de uyuya
yım .. 

Ve nihayet onun koluna 
girerek yukarı çıktı. Ertesi 
günü öğle vakti Tahra, kah
veye indi. ilk işi şeyh hak
kında malumat istemek ol
muştu. O zaman kendisine 
izahat verdiler: 

- Hazretüşşeyh, Hindli bir 
fakirdir. 

Bir müddetten beri bura
da seyyah sıfatile bulunuyor. 

Bz izahat, Tahra beyin 
Şeyh ile görüşme't hakkın· 
daki arzusunu bir kat daha 
kuvvetlendirdi. Ve nihayet 
çırağın ellerine sarılarak: 

- Aman bebi " Hazret ,, 
ile görüştür ! 

Diye yalvardı. Hatta bu 
ricasına bir de şu vadı ilave 
etti: 

-' $Pvh ile arzu ett ğim 

Bir 
Gecede 

gibi goruşursem sana bin 
lira vereceğim. Her şeyden 
ziyade bu vad, tesirini gös
termişti: Kahveci, nihaJ et 
Tahra beyin ricasına daya
namamış göründü. Onu Şey
hin huzuruna çıkaracak ve 
kendisine taktim edecekti ! 

Tahra bey o gün kahve
haneden dışarıya çıkmamağa 
karar verdi ve akşama ka
dar pençerenin önünden ay· 
rılmadı. N.hayet dün akş.:.m 
şeyhin sağ tarafında oturan 
zat uzaktan göründü. Bunun 
üzerine çirak onun yanına 

yaklaştı ve gözlerile Tahra 
beyi işaret ederek kulağına 

bir şeyier söyledi. Şeyh mu
vaffat cevabı verenJerda gö
rülen bir tebessüm ile başını 
salladığı zaman Tahranın 

sevincine payan yoktu. De
mek ricası kabul edilmişti. 

Hele şeyhin dişarı çıkarken 
kendisine selam vermesi 
memnuniyetini bir kat daha 
artırdı. 

Artık işler yolunda gidi
yordu. Derhal fırladı ve kah
vecinin yanına koştu: 

- Ne dedi, ne dedi! 
Kahvecı gülerek müjdeyi 

verdi: 
- Siz pek temiz yürekli 

bir adam olmalısınız ki rica
nız derhal kabul edildi. Şeyh 
efendi, sizi yarın Şafak klü
bünde "seyidina hazreti şeyh,, 
e takdim edecek 

Ellerini uğuşturdu: 
- Kendisi ile başbaşa 

kalabilecek miyim? 
Evet ... 

( Arkası var) 

~·-

Bir ineğin 
marifeti 

Bir Amerikan sigorta şir· 
keti 70 senelik mevcudiyeti 
tarihini göteren bir risale 
neşretmiştir. Bu risalesinde 
en ziyada zararı mucip olan 
hadiselerden de bahsetmek
tedir. Bunla, arasında şu ha-

cinayet 
•••• 

l{orku \T e Heveca n l~on1anı 
.J 
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Çelik sinirli kadın söz söylen1eğe hazırlandı 
Koridora geldikleri vakit Lütfen isminizi söyler misi-

Elsgurs bir kapı önünde niz? Bu hususta beni yormı-
duı du; genç kadının içeri yeceğinizi ümid adiyorum. 
girmesiııi emretti. Detektif kadın, hiç tered-

Burası, Elsgursun yazıha- düd göstermedi: 
nesi idi. Genç kız heman - Feliçuja Haylevl Dedi. 
içeri girdi; polis amiri de Polis şefi, kzın gözlerinin 
içeriye girdi, kapıyı iyice ka- içine bakarak: · 
pattıktan sonra Z. R. ye H kiki ismin bu mu-
oturacak ver gösterdi va: dur? Diye sordu. 

- Şimdi burada ikimizden - Hayır. Hakiki ismim 
başka bir kimse yok. Dedi. bu değildir. Hakiki ismimi, 

? 
Yanlışlık rnı · 0ı.ı 

---------------00 .. 00--------------- Olimpiyadlarda bufuaı• Eo 
müttefikan söyHyorJar: ol· 
çok alkışlanan Fraosıılar bir 
muş... Ve bu esoad• 

Bu ihtila!in muhakkak surette patlak v~re
ceğini biliyordum buv.ün iki taraf ta mağlub 
Vatanımın, i ı inde yuvar- Yazan: sükun ve intizam isti yen bir 

yanlışlık yapılmış... bİ~ 
Fransız atletleriııdeP eref 

birinciliği kazanınca ·~eti' 
direğine başka bir ıııı ııt~• 
bayrağı çekilmiş ve ~. bİ' 
Marseyezi değil, baş ııoıt·" 
milletin marşını ça ..,,rfl 
Herkes ayakta bu 

landığı tehlikeler beni kor- ispanya Cumhuriyetini kuran mesaiye lüzum hissettiriyordu. 
kvtuyor. Talihin bana tesis e~ki ispanya reisicumhuru Fakt ispanyada kaynayan 
etmek lutfünü verdiği hpan- OLCALA ZAMARO kan bu fırsatı vermedi ve 
ya cumhur~yetinin geçirdiği ufak bir siyasi pot, üzerine 
safhaları gözümün onune larında kuvvetli geniş, içti- buhranın tevlit ettiği mem· 
getirince benim yaptığım ve mai bir kuvvetin mevcudi- nuniyetsizlik ile mücadeleci 
idare ettiğim ihtilalin çok yetini hissetmeselerdi orduya ispanya elele verdiler ve bu d. ı · o· ın emış... 

1 
)Ilı • 

daha yumuşak olduğunu an- karşı gelmezler ve gene or- dahili harb böyle patladı. Onda:\ sonra yan ış jıOı 
laşılmış, Fransız baYr~,,. 
direğe çekmişle, ınııık• 

Jıyorum. Şimdi yıkılmasa bi- du da eğer arkasında şim- Biz sulh içinde bir inkilap 
le, ~ayemin uzun müddet diki hükumete muhalif un- yaptıktan sonra büyük bir 
için sarsıldığını görüyorum. surlara maJik olmasaydı, kı- hata işledik ve bütün sela· seyezi çalmış... :oifl 

Bir vağınur tane~• Bu satırları okuyacak vatan- yam etmezdi. hiyeti tek bir meclisin eJine 
daşlarıoıın milli birlik içinde Dert, çok eskidir. Bu der- verdik. "' d' ') sıkleti ne ır · t•o,. 
çalışmalarını rahat ve huzur di güzel ispanya asırlardan İntihap kanunu da çok 
içinde yaşamalarını dilerim. beri koynunda taşıma' tadır. fena idi Öyle tertip edilmiş-

Almanlar yağınut eto>İf' 
lerinin sıkletini hesap ı•'~ 

Fakat ben onlara huzur ve İspanyanın zayıf oluşu; di · ti ki, mütevassıt müntebibi b na I' !erdir. Bu hesa a 
2

18 o> 
sükunet devrinde sözümü ğer devletlere nazaran nis- ya tamamile sağa veya ta-
dinJetememiştim, Bugün in- beten geri kalışı, bed bu mamiJe sola sevkediyordu. 

her damlanın kutru 'ıetİ de 
ı . . . e sık ısfı 

tikam hisleriyle birbirlerinin dahili hastalığın bir neticesi- Bunun acı misallerini son 
ımetre ımış v oro> 
130 miligramı bulu~ı. ol•' 

gırtlaklarına sarıldıkları bir dir. seneler zarfında bir kaç ke-
zamanda sözümü nasıl din- Bir aralık dahili harpler re gördük. 

b"yU,,. · e bamlalar bundan u j~ıY 
mazlarmış, zira he'?1eP 
ttaks!m edilirlerlJllŞ· lerler? ve ihtilaller azaldı. Fakat Hnlk k f!ndisini mütemadi-

Bununla beraber iki tara
fı uzlaştırmak fikri bugün 
bende her zamandan daha 
fazla ve daha kuvvetlidir. 

Ben ispanyada iken bile 
bugünkü gibi bir facianın 
meydana gelebilmesi muh
temeldi, Bugünkü ihtilalin 
sebepleri zannedildiği v ı:. 

her kesin bildiği kadar ba
sit değileir. Hadisenin kök
lerini daha derinl~rde ara
mak icap eder.~ 

Eğer muharebe, kuman
danlarla nazırlar arasında 

patlamasaydı, ne bu kadar 
devamlı, ne de bu kadar 
acıklı olurdu, nazırlar arka-
~- * * * ***• 

dise gariptir: 
1871 da Şikagoda bir şir

ket büyük bir binayı beş 
milyon dolara sigorta etmiş
tir. Bu bina müştemilatından 
bir ahırda bulunan bir inek 
teı inerek bir ... petrol fene· 
rini devirmiş ve kırmıştır. 

Bu hadiseden çıkan yangın 
üzerine muazzam bina yan
mış ve kül olmuştur. Bu 
bina bu şirketten başka 
diğer iki şirketede sigortalı 

idi. İki şirket bu yangını 
kasti addederek parayı ver
memek istemişler, fakat bu 
şirket iflas haline gelerek 
taahhüdü olan beş milyon 
doları vermiştir. Bu sayede 
diger iki şirket rekabet sa
hasından kalkmış ve bu 
şirket bu fedakarlığın büyük 
mükafatlarını vermiştir. 

elinizi tabanca bulunan ce
binizden ve kollarımdaki ke
lepçeleri çıl<ardıktan sonra 
söyliyeceğim. Bu kelekçer 

beni rahatsız ediyorlar ve 
lüzumu da yoktur. Skottand 
Barddan hiçbir kimse firar 
etmiş değildir. 

Elsgurs yerinden kalktı; 
cebinden küçük bir anahtar 
çıkararak kelepçeleri Z. R. 
nin bileklerinden çıl•ardı. 
Bundan sonra nezaketle: 

Oturunuz şimdi, dedi. 
iki iyi dost gibi gör üşelim. 
Biraz evvel, bana zabıta ve 
Adliyeden korkmanızı İcab 

ettirecek biç bir hareketiniz 
olmadığından bahsettiniz. 
Bunun için ben hiç bir şey 
saklamıyacağınızı kuvvetle 

sonraları bu tedavi edilemez 
hastalık gene nüksetti ve 
maalesef boğazlaşmağa ka
dar ilerledi. Artık dövüşme 

es~dsi gibi şimal şehirlerinde 
olmuyordu. Memleketin en 
uzak ve en ucra yerlerine 
kadar sokuluyordu. Memle
ketin bütün içtimaı sınıfla

rına nüfuz ediyordu. 

Hasta bir bünye üzerinde 
sınıf mücadeleşi bütün hızı 
ile baş gösterdi. Bunu bazı 
fikirler ve bilhassa infialler 
buhranı körükledi. 

İki zıt fikir biri, Sovyet 
Rusyanın muvaffakiyetinden, 
diğeri de Faşist Ita:yanın 
muvaffakiyetinden mülhem 
oldular ve birbirlerinin kar
şısına geçtiler. 

iktisadi vaziyetler, kayna
yan lspanyol ruhuna yeni 
Lir mücadele hırsı verdi ve 
lspanyollan müfrit cereyan
lara sap~ırdı. 

Filhakika ispanya gibi, sa
nayii geri olan bir memle

kette, taprak, bazı kısımlar· 
da münbit olmakla beraber, 
umumtyetle fakir olursa, 
halk o toprakların adilane 
bir ta sime tabi tutulmasını 
ister. Günd Jikçi az kazanır, 
sermaye, tabia t unsurunun 
yardını etmemesi yüzünden 
verimsizlikten şikayet eder. 
Hepsinin de hakları vardır. 

Fskat bilhassa ispanyada 
iktisadi vaziyetin başka yer· 
}erden daha fena olması, 

ümid ediyorum. 
11 Çelik sinirli kadın,, söz 

söylemiye ha'!ırla ıı dı; fakat 

tam bu sırada gözü merde
venin dibindeki büyük pen· 
çeresine ilişti kaldı. 

Bu pençerede bir insan 
gizlenmiş idi Bunula bera
ber Z. R. hiç bir telaş eseri 
göstermedi. Yalnız elini ete · 

ğinin yan tarafına tabii bir 
haraket yapar gibi fırlattı. 
Makhdı mini, mini fakat 
korkunç tabaııcasının yerinde 
olup olmadığını anlamak idi. 

Bu sırada pençe rede bulu· 
nan adam bir darbe ile camı 
kırdı dai,·enin ortasınR atladı. 

Elsgurs, şaşırmış bir halde 
bu tarafa döndü. içeriye 
böyle garib şekilde girmiş 

yen sağdan sola düşünc..?s:z. 
ce attı durdu. 

Ben iktidar mevkiinde 
bulunduğum peş sen~ zar
fında dahili harbe mani ol
dum. Kardeş kavgasını, va
tan için en muzır bir felaket 
olarak telakki ederim. O za
man kendi kuvvet ve nüfuft 
zumu tetkik ettim ve şimdi 

anladım kı bu işe yani rejim 
şeklini değiştirecek kuvvet 
ve iktidara malik değildim. 

- Arkası 4 üncüde -

1. · · banka · 
sınısız . bao~' 

Dünyanın en garıp b•11' 

d su ~-sı Vaşingtonda ır. çe 
oktur, f 

kanın bilançosu Y su b•. 
lerinde ismi yoktur. ar• i( 
ka sr.de mebusların p 

lerine bakar. Jınıf ol~ 
Bankaya yatırı .Joıardr 

·ı n o o' paralar 150 mı yo b• 
fazla olmakla beraber, o>e'' 
kanın mürakibi, idare 

k b
_.d, 

lisi yo tur. t IY 
·rın• Emniyet ve 1 1 

) 

derler işteı.. ~ 
................... Tii777?0iiiiii--.;;iiiira~--..... ~iiiiiiôiiiiiiiiiiiiiiii -

Karataş .. 
r9·· ııiJ Biçki yurdu Ruhsar l us 

•• • f 
muessesesı ·rkıe itt~,-

Yurdumuz iki sınıftır. Birinci sınıf ayloız te~ı~ 1ci .tı01 ~ 
eder ve bir senede terzilik d.ploması veri~. Bır~ıere1' '"'' 
mezun olanlar Kiiltür bakanhğıncada tasdık ~krt 9ıoıfı i# 
ettikleri yerde yurd açabilirler. ikinci sınıf tatbı tik şelı 
Bu sınıfa devam ihtiyaridir. Bu sınıfta terzilik pra " 
ilerletilir. boyal•r:,~ 

Sun'i çiçek, makine derslerile Silka ve Fosfor uıa deerf 
kadife kabartma dersleride gö terilir. Yurdurtı ekle b

1 
,1; 

ki · · .. ğrenlJJ ı' 1e eden bayanlar sanatın bütün inceli erını o I cib'. efıı 
ber kendi eJile kendi zevkine göre az masra~:jliyetiıt1 

karyola takımlarına varasıya kadar yapmak k 9" 
d 1 

,,,,., ( 
e er er. dalya ~ i p' · 

Her sene yapılan musabakalarda altın malk p8rtı• l 
yurdumuz geçen sene 9 Eyliil panayırında H~ aP•r•" 
yonuuda da yapılan musabakada birinciliği aı j 

mükafat olmışbr. f'IO"" 
ADRES Rubs•' 

Karataş tramvağ caddesi numara 
biçki yurdu. Müracaat öğyele ,,,t "' 

f• ... 1 
olan meçhul adam : istediğinıız yok'. tedii1 _J 

b. r ıs .ıt~-· 
- Sir Elsgurs, bağırarak sin elbet ı ırıe" r f 

ortalığı telaşa vermeyiniz ! 
Yoksa beynini hemen dağı· 
tırım! Dedi. 

Skotland Bardın bu aza
metli şefi, yıldırılma çarpıl

mış gibi kaldı. Ve: 

- Ne .. Ne istiyorsun şu 
halde? Diye öildi. 

Bu sırada kırık camdan 
beş kişi daha birer birer 

Reisimiz seni be retti· ·~ 
. eıfl ·~tı 

sevketmemizı d•"i 1 O" 
1 raoıı ı 

saat evve 8 ıd•"'f.' d ayrı _, 
halletaıe en t•f' / 
diler. b" tıı'e~1 

B. köşeden "'e bj( 
ır 

1 1e1 • 

[ zar•'/ .. ıer1 .ıı 
ıayret man • goı ~er-. 

R n•" ,a 41 olan z. · d 6" , Ja ı. .,, ,1 
denbire par 811 ıııı dıJdll -
çok bilyük ıtl .. tı•1 ı~ııl,, 

içeri atladılar. Her birinin 
1 0 rsU•· i o 11r 

elinde kocaman tabancalar mekti. E sg ıcere' çit • 

vardı! 

Bu adamlardan üçü şefin 
yanına yaklaştılar, tabanca-

farının suğuk namlusunu şa· 
kağına dayayarak: 

- Bizim senden birşey 

. rrıuııı t ,, 
şefile bır f•"' . ~i '' 

dll· ıı•" ... ~ anlaşılıyor 1ııı• . ı 
• aeJ1Ç ti"' 

bır ses, & ı.,ırıe I . . \1.,. f 
ziyetının 

1
.,. .,, 

• t'l0 1 • fi 
ettiği bır r ( j\r1'' 
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1 
~ US OS CumaE!l 

11alkapınar Kumaş Fabrikasının ~ . . . . ~ 
S 

P.fc\'ai d I • • . v ~ Günü TAYYARE sıneması senenın en güzel fılmlerıyle ~ 
~") rn o ayısıyle,ryenı çıkardıgı kumaılar : i il . . · · kapılarını açıyor ~ qg am ~ ~yem mevsım ıç~n-- ... n • • m 1 ı Baştan başa yeniden tamir ve telvin edilmış olan: il 

Zari~ e U~uzdur 1; Tayyare Sineması ' 
~ilci k Satış yerlerı ~ ~ Önümüzdeki mevsim için piyasada mevcüt en yükse~. ~ 

21 Ağaıteı 

Fakir ve kimsesiz çocuklarl 1 
için parasız sünnet 

En son sıhhi usullerle ve ağrı çektirmez 
ayni zamanda çabuk tedavi etmek üzere: 

Her hafta salı günleri sabahtan akşama 
kadar Keçecilerde üç katlı yeni binada No. 

122 de kain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTİN 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

~,r 1( Ordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 ~ en büyük. en güzel filmleri tamamen angaje etm ştir. ~ 
cınaJeddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu S ~ ~ f K 
~ ~ ~ . ~ 
-~~~~~~~~ ~Tarass Boulba-Mışel Strogo~~ 

M Bunların arasındadır Bilhassa müteaddit RENKU ~ 
DO 

ecr •• b ı · Bir ~ rnmıer her kesi hayrete düşürecek güzemktedirıer. ~ 
U e l ••v ~ ~ 

r~, oeretmen ~ ~ 11
1>· ·ık ~ ı·ık m ???? ~ ~~riııi dı o'·ul talebelerinden ikmali olanlar ile orta ~ progra • • • • • • • • • • • t*l 

~~bir e hazırlanmak istiyen gayet ehven şeraitle az ~ (İKİ ŞAHESER FİLM) m 
-"4Urlbt~~rnan içinde muvaffak etmek üzere çalıştırıb ~ ~ 

gı terni t hb-d d S ~ i\rah ı· n ve aa u e er. EBEC!2t!l~~~ge2~~f~~~~~8~f!l~~mms~E~ 
c urunu \'ağcılar sokak No. 1 ~ 

~ c:::c: == =::a:=-=====·=·= - - - - -·------ .. 

Rakısı 
pek yakında 

YOR 
Aı Doktor 

'rı. Şevki Uğur 
BÜTÜN TÜRKİYE HALKI 

· ~'·Q !)ahili hastalıklar mütehassısı 
~l '-1>.~•nın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
"'teıa saat d ... :rnza kadar ve öğleden sonra birden 

~a~ıı.)t ltceleri dahi muayene ve tedavi eder. 
"l'l ı. tlclıa . • I "•rıı nesı : Beyler sokagı bay Memduhun labrotu-

• ~ ~kci~ 1111
da 36 numaralı muayenehanesinda. 

( ~ ~.~er, karaciğer. kan hastalıkları kansıılık. zayiflik, 

'lıktarı, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

• 
ıçenler bilir 

1 

Büvük ., tiibü If) kurus 
~ 

Ferid eczacıbaşı 
ECZANESİ 

DOKTOR 

Alameti farikası FİL BAŞI resminden ibaret olan 

"Türk çamaşır çividi" 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığmı muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaşır· 
)arı harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL
GA yapmaz. Eski çaruaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini :nuhafaza eder. 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi ., 
suyun dibine çökmez bo a kuvveti piyasada satılan diğer 

ECNEBi MARKALI ve İSİMLİ çividJerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi ,. bediyelidir. 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 
diyeleri almak için çividin sarılı olan kağıdlarından 1 O 
dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

A. Kemal 
9 Eylôl Baharat Deposu 

T , Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 
Onay ·\ ediniz. Bütün Türkiye kadınlarının kullandığı yalnız. 

Bakteriyolog ve bulaşık, sa]ğın bir çivid vardır bu da 

hastalıkJar mütehassısı M· "Türk çamaşır çivididir '' 
Basrnahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ ~~,·-· ~- .... • _... • - ---===- ..__ 

da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )Y ~~~~~~00 ~Bil 
akşam saat 6 ya kadar hastalannı kabul eder. )t ~ B 

Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair ~ ~ S\ D •k k t 1 
tahlilat ve rnikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- « ~ "'azarı l a e 
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ~ ·~~J • • 
sinde muntazaman yapıhr. Telefon: 4115 )f ~ · • • • l , .. 

te~:W::f:~:W::f:~~~:f:!~~~:f::\Cl$:\C~~~~~:W:>+ ~ Izmır 6 ncı Arsıulusal Fuvarına ıştıra c 
E R Z I ~ edecek rekl<\ın sever pavyon sahiplerine: 

el Pavyonunuzun Boya. Yazı. Resim, Dekorasyon ve Ci2 

Ji JI h t '7 k • ~ Elektirik işlerini temiz. ve ucuz bir şekilde yaptırmak rg 
y ,le m e , ; p l .~ ayni zamanda menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: m 

. ~ ~ BALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA TiCARET 8 
f' ~' . _ , Kemfralbnda Hükumet karşAsında numara ~4 ~ E'"ill~UE NiYAZi OZAN ve arkadaşlarına lütfen B 

d.'1~. t..ı· b. d b . l t ~ müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 CI 'i -~ erıiz. . . cı.ıç ır yer e şu esı yo ~ ·ur E B 
ll}ı Stt .ı, hayatınızın zevkını. sıhhatınızın Gaa • ıtr;iQı ~ ~ ılıılı• ılıD m~~lfeU~~fS}~~~~~~ ~~~~M~~~~~mma 

, ~~~ette korunmasını temin edecek ancak ·~ Ressam _ Dekoratör , -

!; ·-~ ~•, Kabadavı ve Billur vadrı· A tamal t 
il ~ıdır. @ &~ ... 
~ ~) ----------------- t lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden ı: 
~ '-llo~arını yepyeni yapmak ~ Z 
,, ~ • t• 1 v1 f) 
~•' )~tl)~'~aı,rını ıs ı yen er " .-; 

~ı "' bir h rtıftlcemmel )urette aklSrd ettirmek ve onları ~ 1' 
~ t•. lat ale sokmak] istiyenler matbaamıze müracaat : ve bilumum tesirr" kabul eder • ı 
l,~'r'k '11,~uldan · gelen kıymetli bir san'atkAr rekllm il ADRES - «FUAq» PAVYON 48 • 

fe)ll • ~as:ord için yalız (175) kurut alacakhr. 4'( ~\ 
. ~3 , ............ ~ ............ , 
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Dünkü bısıklet 1 
Rus suikastcılarının muhakemesi 

koşuları 's . l S.. R 
--

ma~u~::.:0 ~~;:~:;:0ç;~:~ '. uıkastcı ar ovyet usya 
bısıkletçilerle Bölgemiz bısık-

~:ı~~~·~::~~n;:;~ ~~~:.~ı:: nın ş. el ferini öldürecekti 
uzerınden Kordonda yapıl

mıştır. 

10 Turdan iba. et olan bu 
koşulara hafta ortası olmak 
dolayisile BöJgeıı1izden pek 
az musabık iştirak etmiş ve 
iştirak edenlerde hem 
Bölgemizin 2 inci ve 3 üncü 
dereced~ki musabıklara idi. 
Koşu erken olması dolayisile 
tenha olan kordonda çok 
zevkli ve ahenkli olmuştur. 
Neticede 52 dakika 4 sani
yede Bursalı Bekir birinci 

Paris 20 - Rusyanın bü
yük şeflerine karşı tertib 
edilen suikasd maznunları
nın muhakemesi başlamıştır. 

Müddei umumi iddianame
sinde, Troçki ile oğlunu hü
kumet erkanına karşı ted
hişci hareketlere teşebbüs 
etmekle ittim etmiştir. İddi
anemeye göre Troçki Sov
yet arazisine sokulnnca 24 
saat içinde Sovyetler askeri 
muhakemesi huzurunda iha-

bir saniye farkla İ7mirsporlu netle ittiham edilerek cezası 
Süleyman 2 inci ve İki sa· verilmelidir. 
niye farkla Bursalı Faruk 
hçüncü gelmişlerdir. Misafir
ler bugün Manisa yolula 
turlarına devam etmişlerdir. 

Pazar maçları 
Yavuz takımı-Altay·Göz

tepe kulüplerimiz ın müşterek 
çıkaracakları takımla önü
müzdeki pazar günü Halk 
sahasında bir maç yapacak· 
tır. Bu maç için her iki ta· 
raf ta hazırlanmaktadır. Se
yircilerin istirahatleri için 
şimdiden hazırlıklar başla
mıştır. O gün sahada Ya
vuzun bandosu da buluna
caktır. 

Panayır 
Panayır faaliyetine geceli 

gündüzlü devam edilmekte
dir. Pavyonlar bitmek üzere
dir. Sovyet pavyonu tamam
lanmıştır. Eşyaların yerleşti
rilmesine başlanmaktadır. 
Beton yol yapılmaktadır. 
Panayır güzel bir lşekilde 
yJkselmektedir. 

•• 
____ ..,, __ _ 

Uzüm piyasası 
açıldı 

- Baş tarafı 1 incide -
ellerini sıkmış ve satış pa
zarlıkldrma başlanılan nümu· 
ne meşherinin önüne gitmiş
tir. 

Valinin ve diğer zevatın 
önünde ilk üzüm satışı Re
şad Leblebicioğlu tarafından 
yapılmıştır. Şerif Rıza ha
lefleri ticarethanesi namına 
Sela e idin ilk üzümü kilosu 
11,5 8 kuruştan satın al
mıştır. İkinci muamele Ah
med Müftüoğlu tarafıudan 
gene Şerif Rıza halefleri 
ticarethanesi 11,5-12 kuru~ 

üzerinden satılan üzümle 
olmuştur. Bu iki muamele
den sonra üzüm borsasında 
satışlar hararetlenmiş ve hız 
lanmıştır. 

Bu satış muameleleri, sa
lonu dolduran müstahsillerle 
satıcılar tarafından sürekli 
surette alkışlanmıştır. Piy:--
sada bulunan 3849 çuval 
üzüm akşama kadar tama
men satılmıştır. Muhtelif nevi 
ü,ümlerın sabşı 6,75-16,50 
kuruş arasında olmuştur. 
6,75 kuruştan satılan üzmler 
yağmur yiyen nevilerdir. 

Muhtelif tip üzümlerin dün 
akşam üzeri Borsada tesbit 
edilen sataş fiatleri şu suret-

Eski Maliye Nazırı ve son 
günlere kadar Hariciye Na
zır vekili Sokol Nikof derhal 
tevkif edilmiştir. Elyevm bü-

1 

yük vazifelerde bulunan bir 
çok şahıslaıın da muhakeme-

İSP8DV8 ihtilali 
-Baştarafı 1 incide

Madrid 20, - Hükümet-

çilerin verdikleri haberlere 
göre lspanyol Fasında asi-
ler aleyhinde bir isyan baş

göstermiştir. İsyanın sebebi 

isyancıların çok fena idare 
edilmeleridir. 

Burgos, 20 - Asiler çok 
kanlı ve çok inadcı bir mu-

harebeden sonra lrun'u zap 
tet~işlerdir. 
~'""'~""'~~~~. 

ledir: 
6 Numara 
7 il 

9 il 

10 ,, 

7-7,5 Kuruş 
8·8,5 ti 

10,5-11 ,, 
13· 14 ti 

Piyasada 11 numara üzüm
den hemen yok gibidir. Yal
nız iki çuval iyi üzüm 16 
kuruştan satılmıştır. 

Üzüm rekoltesi, 70 bin 
ton tahmin edilmektedir. 

Üüziim kurumu ve İnhi
sarlar idaresi geçen sene 
piyasadan topladlğı neviden 
üzümleri bu sene de satın 
alacaktır. 

Dün Borsada 1872 çuval 
incir satılmıştır. incir piya
sası 7-8·9 kuruş üzerindedir 

Dün lsveç bandıralı Viki
golan vapurile lngiltere, Bel 
çika ve Almanyaya 170 ton 
üzüm ve incir gönderilmiştir. 

Vapur saat 13 de ilk mah
sulü yüklenmiş bu müna
sebetle mutad merasim ya
pılmış, limandaki vapurlar 
düdük çalmışlar bu mes'ud 
hadiseyi kutlulam1şlardır. 

FrateJli Sperko acente
sine aid olan vapur, bütün 
gece mal yükletmiştir. 

Aloayrak ticarethanesi ta
rafından vapura 70;) kutu, 

yani 20 ton incir yükletilmiş 
ve Hocazade Ahmed ticaret· 
hanesi tarafından da 1000 
kutu üzüm tahmil edilmiştir. 
Diğer ihracatcılarımızın mal 
yükletmeleride saat 24 e ka
dar devam etmiştir. 

Vapur, saat 24 de limanı
mızdan hareket etmiştir. 

ye sevkedilmeleri beklen
mektedir. İzvestiya gazete
sinin direktörünün de sui-

kastla alakadar olduğu anla
şılmaktadır. 

Norveçte bulunan Troçıd 

ve oğlu polise bir mektub 

yazarak bütün bu hadiseleri 
tekıib etmiştir. 

Yeni hadiseler dolayısile 

yapılan tahkihat bütü knti
yetiyle göstermiştir ki 1 Zi-

novyef, Kamenef, Edokimov 
ve Beakev Kirovun katlinde 
doğrudan doğruya methaldar 
olduktan başka Sovyet Rus
yanm şefleriyle Sovyet hü-

kümetin azalarına kar~ı ba
şarılmakta olan suikastları 

hazırlamakta idiler. O ta-

rihten beri Troçkınin tali
matı mucibince hareket e
den Troçkist ve Zinoviyavist 
lere bütün faaliyetlerini parti 
ve Sovyet hükumeti aleyhi
ne vermiş bulunmakta idiler. 

Bu faaliyet Sovyet hüku
metinin en mümtaz şefleri 

aleyhine çevrilmiş bulunmak
ta idi. Teşkil edilen tethiş 
grupları Stalin, Voroşilof, 
Kaganoviç, Kirov, Orgeni
kidze, Canov, Kossior, Pos
tev ve diğer hükumet adam
larının katli için tertibat al
mağa başlamışlardır. 

Bu gruplardan bıri Zinov
yof. Maznunlar kendilerine 
karşt yapılan ithamları red
detmemiş ve suçlarını tama
mile itiraf etmişlerdir. . 

Necaşinin kızı hasta 
bakıcı olu11or 

Londra 20 (A.A) - Necaşi in kızı prenses Tsabai, ya
rın Londraya gelecektir. Prenses, Ves· End de bir çocuk 
hastanesinde hasta bakıci stajeri yapacaktır. 

Futboleularımız Silezyada 2-2 
berabere kaldı •• 

Beuthen 20 - Olimpiyatlara iştirak eden Türk futbol 
takımı Silezya muhteliıi ile burada yaptığı maçta 2·2 bera· 
bere kalmıştır. 

Türk takımının yaptığı golleri Şeref atmıştır. 

Siırorta sahtekarları hakkın
daki tahkikat devam ediyor 

lstanbut 20 - Yaşıyanlara ölü göstererek kendine vari
dat temin eden şebekenin tahkikatı meraklı safhalar arzet
mektedir. Şimdiye kadar tetkik edilen üç dosyadan gayri 
kanuni bir şekilde 40,000 lira alındığı tesbit edildi. 

Tetkik edilmesi icabeden dosyalar 23 tanedir. Kanun
suz olarak çekilen para tutarının 150,000 liraya baliğ ola
cağı tahmin ediliyor, 

Galatasaraylı bir genç İstanbul 
. Boğazını yüzerek geçti.. 1 
lstanbul 20 - Boğazı karşıdan karşıya geçme müsabakası 

bugün yapılmıştır. Müsabaka küçük su köşkünün önünden 
başlamış ve Bebekte hitam bulmuştur. Galatasaraylı yüzücü 
Orhan 21 dakikada Boğazı geçmeğe muyaffak olmuş ve 
birinci gelmiştir. 

ooooooooooooooooooooooooOOCOOOOOOOOODOoooaooooooooooo 

Nasreddin ho- Alman anı 
canın türbesi 

yandı 
İstanbul 20 (Özel) - Nas

reddin hocanın Akşebirdeki 
türbesi kısmen yandı. Yan
gının türbe etrofmda }akılan 
otlardan çıktığı anlaşılıyor. 

-
Bir saatta 

Diinvada ne kadar tel-., 

graf çekiliyor ve ne 
kadar nıektub 

veriliyor? 
J 

Yapı an hesaplar nazaran 
günün bir saatinde 1141 mil
yon pssta kutusu ve kişe
sinden 25 milyon dolarlık 
pu? satılmakta ve o kadarlık 
mektup dünyayı dolaşmakta
dır. 

Yine yapılan bu hesaplara 

Londra sefiri 
Von Pıbbentrop yakında 

Londraya gide<.ek ve sefaret 
binasına yerleşecek. 

Ribbentrop bit kaç sene
den beri elbiselerini Londra 
diktiriliyordu. Çok şık bir 
zattır. Londra hariciye neza
retinde de 11 Ye kürküm ye ,, 
felıv sı caridir. 

Londranın Almanya sefa
ret binasında da haftanın 

dört günü mükellef ziyafet
ler, suvar~ler verileceği mu· 
hakkak. 

Von Ribbentrop, Seriinin 
şampanya kralı Henckel in 
damadıdır, mondendir, misa
fir sever. 

nazaran bir saate verilen 
telgrafların miktarlar de 114 
milyonu bulmaktadır. 

FıLOZOFUN KÖŞESi : 

HAIAK ARASINDA ! . ' 

Pa.nayıra rağbet ve ibtİ1118 

gösterelim , 
k. 1 gı' r'ıb çıkacak veci"" · Bu seneki pana}ır, es ı ., .,. 

panayırların çok fevkinde yaşayacağı bayata ıP' 
olacak. Hem de tam İzmirin küçük bir nüaıune 1,yıt 
göbeğinde. Geniş bir saha yavaş, yavaş bu pallber 
vasi bir bahçe ortasında... yatını her gün .. "e dıb' f 

Eylülün birinden itibaren yaşayabilmek ıçıP ·oi ;J 
h "Jler• Jfl 20 gün devam edecek her çalışacak, ma su gtıs" 

taraftan talipler şimdiden ve anbalajları d~b~ Je f 
kiralamağa başlamışlardır. fiatleri dolgun bır ~ot 

(Fuvar) dahilinde her ç~şit recek. Hülasa düııY' t .,.f 
konforu haiz eğlence mahal- mur ve kalbini ceıı11~1,,J' 
leri okadar çok olacak ki rak gözlerini nurlan ~ol. 
herkes kendini cennette zan- Ceblerini altın ve ~·;a 
nedecek her ne arasa ve larla dolu bir nes 1 b'~ 
h ki ı b b. · · · kadar er ne a ına ge se arayı ızım ıçın ne _.. 
bulabilecek. Türkiyede çıkan yarlık olacaktır. . kİ r:-, 
her çeşit mahsulat ve mamu- Çok ümit ederı~ .. 1ıe 
Jat ve Avrupada yetişen ve yakın bir zamanda 

0 ·ıe ~ d ıırı aıs-
biz de bulunmıyan her nevi çük nümune a ıı:P ,,c11·~ 
istihsalat mamulat orada yük saadetlere_ k;\':deril ~ 
bulunacak. Yirmi gün bütün Ve gene çok uı:Pı d bir 
Izmirlilerin yüzü gülecek ve Her şehirde sene e serf. 
gece eğlencelerini bol bol defa buna beııze,r t 1e 

yapacak, gezecek, eğlenecek ler yapılarak. ~an :eticel' 
ve hatta şemsiye ile bir mi- rifettc daha ıyı 
nare .•·ükseklikten uçacak alalım. f'I 5of1l .. ı:ı 
v~lhasıl saadet kapıs odan Şark 1 0 1'~~~ 
bir müddet ıçın olsun HİDA yEi 
oooocx,oooooooooooooooOOOOC>OOOOOOO·~~'°°o0:>0C~:-

(span ya ihtilili neden çık:? 
na~~ir nt;!.!~~~ 

Bu ihtilalin muhakkak surette oatlak .. :ıubtıl 
ğini biliyordum bugün iki taraf ta ınag 

- Baştarafı 2 incide - halledildi. balİlli ~ 
Beş sene zarfında, kuv- Vergiler yagıııa 1'itl~~ 

vetlerini birJenbire artıran- Sosyalist hük~fI!~t'al ed1~ 
larla mütemadiyen mücade- mislini değil ıst~ 5 (se~;' 
le ettim. iktidarı ellerinde olan malın ya~ı ÜÇ SSJ

1 

tutanlar benim bitaraflığıma 
ve itidalime kızıyorlardı. 

Onları memnun !edemedi
ğimi biliyordum. Fakeı mem
leket n umumi menfaatleri 
namına, siyasi taassupları, 

fikir tezatlarını telif etmeğe 
çalışıyordum. 

Her fırka mevcud demok-
ratik rejimi islah edeceğine 

kendi diktatörlüğünü hakim 
kılmak istiyordu. 

Sol taraf ezici bir eks _ ii-
yet kazandı, ve derhal nü· 
fuzunu aşırı hareketıerle hal
ka ihsas etmeğe başladı. 

Evvela beni azlettiler. Kar-
deş kavgalarına mani olan 
son unsur da böylece ortadan 
kayboldu, benimle beraber 
demokratik, rejim de yıkı
lıyordu. Bu hareketle dahili 
harbe yol açılıyordu. 

Bu sebeplerden başka is
panyayı bu vaziyete sürük
leyen ikinci derecede de se
bepler de vardır. 

Bunların başmpa fırka ıh
tirası gelir. lspanyol ihtila
linin çetin ve mücadeleci 
oluşu, mühım bir kargaşalık 
s bebidir. Asilerin ceza gör
memelerı ve affı umumilerin 
cezaların tesirini.sıfıra indir
miş olması naza· ı ddikkatten 
uzak tutulmamalarıoır. 

Fırka mücadeleleri taraf-
tarların gayretiyle (tamamiy
le yolundan çıkmıştır.. Şim
diki ükümet kendisini fır-
kaların tesirine kaptırmış gi
diyordu, hükumetin karar
ları ancak merkezde muta 
alabiliyordu. 
Dah ıli harp bu vaziyet 

karşısında muhakkak patla
yacaktı. işin meçhul kaJan 
tarefı bu harbin ne zaman 
patlayacağı idi. Şimdi o da 

karlı) maddenın 

almağa koyuldu. pi~ 
isyanın sonbahal~a 1• lıl' 

yacağını söyle~e:ltii çı~'; 
ağustosta da guı'b yet ı~~tl' 
lir dediler. Ve ~ı :etli f1.f 
ci tahmin taba •sa urPooJ/ 

Halk ve efkarı ğıll' 
kimin muzaffer alaca 11edi~ .. 1 ;ıall ~· 
ruyol Ben ~Y t· kardef ~I 
rum ki bu tu.~ ~ buluP çı ~i 
galarındt?, gaubı~ f'le' ·" 

ktıt· .;,,,,, 
mak zor olaca .. ib''" 
taraf da mağluptur· ,JIO 
tarının tahrikatın ııı ·:" 
d l · reF" ur ar, k 891 ıı• 

ispanyayı denıo b"~ir· tJ~,
itihada sevkede. 

1 t•t•~,ı 
A d ı • "be11ıtll O f• ~ lazım ır u bih'• ·;e 

Çok ag~ ır yaralana de"' •' 
oıe !'ı.llfr 

ölmez. Avrupa ·c d'!J rP 
l ıııı.,• pi 

için ınücadeJe e anra" ·ri~' 
ya ışık salmış, birb• _, 
esnasında AvruP~os,ıe 
girerken sulh "e fi 
tin merkezi oJ.nUŞ· jokif' ~, 

L-k· Amerikaıııo t•"' 1ı4 a ın . v• dıJ»-. 
hizmet etmiş bırb " ol _,&1' 
memeğe rnüsta ~ a d• t•' 
ka'dar iki yaşao>ag dab• '-'~' 
tabaktır. Bir ker1~..,e ol•., ti 

l · e ıv- tir•r e 
ralanacak, 1~. ol İl g1' 
fakat g·idecegı Y 1 8 d• 

1 o s t<tıt· 
tevekkül yo u r•'' n9 
K;:;;d~d~~~ 

P'I ·11~' 
kuruşa r•t1et1 &Jt' 

Et 
1 ıı0' Konya - beŞ 1ttl'' 

d.. d itibareıı 1pılısJ ıtt 
un en r t y d• , -

luk bir ten.zi : \'anl•;.a11d', 
Civardakı b t!ııj• 1 170 ~

rülen Şap bas _ etİll 
1 

,,t 
k ·1 kordoPı f'atill "~ çe ı en kıt ı &J o1-,s 

mana kadar olJJl&Jtl d~'·, 
masına sebeb tar•f e tell~ 

ber ~tı' hastalığının J<urlJf 171r 
üıerine et beŞtılJJl'j' 
litla 20 Y 1 s• 
mıştır. 


