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Geçmiyen yazı geri verilmez 

~abeşliler ita/yanları sıkıştırma"ğa baş/adı1Mu~~~~!d~?eıer 
\~nevver Habeş vatanperverleri motörlü Italyan kuvvetlerini püskürttüler Habeşi;ta~: 'almakla 
~ ~t~:;~ 2~ -United Press ı Yeniden müdafai vatan teş RctS Seyyum· Kassa ord~- larıo zayiatı büyüktu~:!'f1uha- bere nazaran bu kuvvetlere İtalya memnun oldu mu 
~ gı bır habere göre kilatı kurmaya başlayan Ha- suna mensub çeteler moto· samahn cereyan ettıgı saha bir Çekoslovakyalı miralay 111,,..._ __ 

~ ,iiİlldtnberi H b t beşler, bu işte Bvrupa ve rize edilmiş ltalyan kuvetleri cesetlerle doludur. kumanda etmek.tedir. Musolı· nı· cevab 
ti ile it a eş çe e: arasında yapılan çarpışma· Royter muhabiri muntazam 

~tiı-~ alyan kuvvetlerı Amerikada tahsil eden genç- Iarda Habeşler tefevvuk babeş kuvvetlerinin Adis·A- İtalyan müstemlekat nazırı 
~İt•• baba civarında kanii lere büyük vezifeler vermiş· ederek İtalyanları ric'ata babaya doğru yürüdüklerini bu haberleri tekzip etmek • 

verıyor: 
tedir. ---oo---

ARTIK ITALYA MEM-

••oo .. ----------------------

\1 e Cumhuriyet matbuatı Bar elon yanıyor tayyare 
~:------ •• 00 .. ---------------

~ ılletin hakimiyetini şartsız ve ka )'ıtsız l b b -.J d l 
r~buı etmiyenlerin dilleri altında daima er om a yag ırıyor ar 
aşasın Padişahlık! ) <- iinılesi saklıdır ... 

-.~dı - - 0000 -
----~~~~----~--~ ---- OO••OO~~~----------------~~ 

)'tiıtı·). llıt Cuınuriyet - Demokratya - Halk hakimliği dedi-
~G~ -~ biziın hükumet şeklimiz olduğu için değil fakat 
~ı ol~ ~ki hükumet şekillerinin en müktmmeJi ve en jnsan
' 1 tııak Ugu için bağlı ve sadık kaldığımız bu rejimde res· 
\ttktat •11ı~ar kadar, Türk gazetecileri de her şeyden ve 
~ tcb11t:ll once balkın itimadını' halkın sevgisini kazanmağa 

• • 
ihtilal neticesinde Isuanyada ya komünizm 

vahud faşizmin ilan edilece~i anlaşılıyor 

1ıııek . ".r. Çünkü birincısi iş görebilmek, ikincisi yaşıya
&ıa •çın bu itimad ve sevgiye muhtaçtır ... 

~i~tk"t lırları yukarıya ge- Türk milletinin derdine der-
t~1 t1ı ~ trd ınaksadımız, son man, yarasına merhem, ızdı-
~~ ~.~d~ Halkın Sesi, Hak- rabma teselli, işsizine İş, 
~ lıııı 1't ır ) köşesinde yaz- çalışanınaekmek verilsin. Biz 
~!' bi ~t halkıo bir derdini eminız ki halkın hakkı için 
L°"'t . ". dileğini ortaya attı- hazan yükselttiğimiz acı fer-
"'~ •çıtı 0 d b 1 yatların sebeb ve menba-

lllt ' ra a yer u an ları öğrenildiği zaman 
\u ~ • ele ve şikayetler 
.~ti ' b ı d bizi sevmez görünenler veya 
~~ 'İddi e e iyemizin yap- onları bize öyle gösterenler 
~l t tahkikat ve tetki- göreceklerdir ki en önce 
blıJ ~)e~~ckkür etmektir. elimizi samimiyet ve mubah· 
ltıi~tı b ıa: veya belediyede betle sıkanlar gene onlar 
fal ~t) aıı zatlar gazete-
L ~t .. ~.bizi sevmiyebilirler, olacaklardar. Çünkü hepimiz 
~~ " ... ı halk hakimliğinin bu milleti 
)t~ ._,~ il olsunlar ki onları, kurtardığı gibi onu yüksel-
diı~titt1·,11 dileklerini, şika-
ıc~ d tecek aziz 11 Cumuriyet ,, in 

dtt~ btıa erdlerioi böyl.e evladlarıyız. Çünkü hakiki 
)~ı '-, b· rına alarak bır Cumuriyetçiler pekala bilir-
i~ b11ı11a '~Çare, bir tatmin ler ki : 
illi)·~ tt •ga çahşır gördü- "Milletin hikimiyetini şart-
~~ ~ltleti inan b z, bizi sev- sız ve kayıtsız kabul etmi-
~ ltıtit can ve [gönülden yenlerin dilleri altında daima 
\tt'e~ti ~:'?.atacağız, yeter ( yaşasın Padişahlık 1 ) Cüm-
~ ı..y:~~adından kuv· lesi saklıdır .... 
~lı~ bulduğumuz SıRRI SANLI 

~~Ot::ı ı'" 11 ij~ÖŞESI: 

~K ARASINDA ... ! 
"-. Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFİ 
b.~ -49-
~iıı~ -, 

l bir duy2unun verdi~i 
~-ık· haklı bir gurur 
~ b·(jt'.,,:r:ce sabahlara göğüslerini kabartıyorlardı .. 
~' 1

" ia . eden şenlik Bir yerde güme halinde top-

İstanbul 23 (Özel) -- İs· 
panya ihtilali kanlı ve tehli
keli vaziyetini muhafaza et
mektedir. Avrupada ihtilalin 
İspanyada ya faşizm veya 
komünizim doğurmasından 
korkulmaktadır. Bugün ielen 
radyo telsiz ve telgraf haber
lerini bildiriyorum : 

Asi general Mallanın kuv
veti Burgose girmek üzere 
Diğer iki kol Madrid üzerine 
yürümektedir. Bu kuvvetlere 
iki kolonel kumanda etmek-
tedir. Madridin muhasara 
edilmesinden korkulmakta-
dır. 

Asiler hükumet kuvvetleri 
arasında Barselonda çok 
kanlı çarpımalar olmuştur. 
Katalonyadaki papazlar ko
münistler tarafından öldürül-

~:,.__ .., _,___ 
:::::s -~ 
-::: -=-=-
~ ~ 
-; , 

müştür. Bütün kilise ve ma
nastırlar yakılmıştır. 

Madridde de süküneti halk 
cephesine mensub kadınlar 
temin etmektedir. 

Londradan gelen haberler, 
ispanya hükümet kuvvetleri
nin bu~ün son kozlarını oy
nadıklarını iki tarafın da mu
vaffakıyet kazanma ihtimal
lerinin ayni derecede oldu
ğunu bildirmektedir. 
FAŞiSTLiK VE BOLŞE

VİKLiK 
İngiliz gazetelerine göre, 

İspanyada ihtilal neticesinde 
ya faşist direktörlüğü yahud 
da bolşevizm galebe edecek 
tir. Bugünkü haJisler bolşe· 
vizm ibtim1'linin daha galib 
olduğunu göstermektedir. 

Cebelüttarik 23 - Hükii-

\ --..... ~ 

t~'~'~ıll tıklaJ şenliğidir. lanmış muhtelif halk tabaka-
ttıt.. •t~i ~hundan kopup 

1 
k b' ~Şişman; kadın ;_ Senli:bendenrşık, benden ~~o~uğ~ 

tt "Ce llcı ·· arı arasına arışmış ır ta- halde geçen _, adamlar hep. bana • bakıyorlardı, .tuhaf şev 
L ttı . 2e ..... ,. gusteren bu .. _ 
'\ ıc 1 .... 1 ribçi Çanakkalenin maziye degv il mi?I · 
t) llttde '.Yer yer ge- d ''d .. 'l>ıtıak n ınceye tedki- aı tarihçesini anlatıyor ve - Pek tuhaf değJ, demin geçenler bizim mahallenin 
~~. fırsatını kaçır- - Sonu 4 üncüde - kas :t hı ile onun çırak lan idi .. 

~~~::.~:~~=:: =--~-000000-~~no 
' 't~tre.,:'k Yerlere secca- Hadiseleri 
~I~~· tıt'İtı gülüş ahenk 
·~"d~Qrı,.,dverdiği neş' e ile Berlinde toplanan 

"'- ı hapishanelerin ıslahı 
~ '"da b·· Cumhuriyet kongresinden bir in-
\)i ')'kt Uyük bir kala- tıba.. Bu beynelmilel 
)~ '~t: dolaşıyor. İlk kongrede bütün dün-

1 t ren Atat" k'-
-~,f . ur un ya hapishanelerinin 

11_ tlbin edıyorlar ve ıslahı çareleri bak-
,_.tba nazarlar atfe- kında kararlar alın-

llefeıler ılarak mıtbr. 

met tayyareleri Fasta! Meli· 
layı bombardıman etmişler· 
dir. 

Madrid 23 - Hükumet 
kuvvetleri bugün de asiler 
elinde bulunan bir çok yer· 
leri geri almışlardır. Asiler 
CebeJüttarıkta, hükumete sa
dık bulunan bir torpitoya 
ateş etmişlerdir. 

Hükumet tayyareleri asile-
rin tayyare karargahı üzerin
de dolaşarak bütün tayyare
leri tahrib etmişlerdir, 

- Arkası 4 üncüde -

EFE 

Efe'nin dördüncü kahra-
~nlık ve zafor sayısı yarın 
çıkıyor. Bekleyiniz, her halde 
bir dane alınız ve bunu zafer 
hatırası olarak saklayınız. 

M. Mussolini f' Paril (Suvar 1 
ğazetesine beyanatta buluna• 
rak demittir ki:' 

- Zecri tedbirlerin liğYı, 
beynelmilel milnasebatta en· 
dişe sebeblerinden birini orta 
dan kaldıracak ve Avrupada 
sulh işine yarayacaktır. Zecri 
tedbirlerin kaldınlması, diin
yanrn iktısadi vaziyetine biz· 
met edecek ve beynelmilel 
ticarete yeni bir hamle vere 
cektir. 

Maamafih zecri tedbirler, 
herkesltarafından ebediyen 
bitmiş sayılmak lazım gelir. 
istikbali karşılıklı bir emni-

• yet ve teşriki mesai zihniyeti 
,.,il;-kurmak ve hazırlamak , 
"'icabeder. ~ 

İtalya, Habeşistanın ikti· 
sadi inkişafına ve işletilme
sineııkendi tkendine devam 
:;töieğe hazırdır. Fakat bu 
Habeşistanın ecnebi ıerma· 
yesine ve teşebbüslerine kar· 
şı kapanacağı minasını ta· 

·zammun etmez. ltalyan mil· 
Jeti bu istismar itine allka· 
dar olabilecek ecnebi ıerma· 

- Sonu 4 iiııcüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
---------------0000---------------
Bıktık bu hilekarlıktan 

1-:'\ll ün bu sütunlarda fakir bir v aile rei_sinin d~rd yan· 
1111..:.fl masından, bütün çoluk çocugunun hılekir bır bakka• 

lın kurbanı olarak aç kalmasından · bl\bsetmiştik .. 
Bugün de Karşıyakada Alaybeyde oturan Sami imzalı bir 

kariimiz yoğurtlardan şikayet etmektedir. 

Okurumuzun iddiasına nazaran seyyar satıcıların satbklan 
yoğurtlara kola ve soda konuyormuş. Bu yoğurtlarda yağ ve 
kaymak namına hiçbir şey yokmuş .. 

Yoğurtçulara " Bu nasıl yoğurt? ,, Diye sorulduğu zaman, 
yoğul'çular sinsi sinsi gülmekle iktifa ediyorlarmış .. 

Yoğur diyip de geçmiyelim. Yoğurt bir hasta için iliçtır. 
Yazın en başta gelen gadalardao biridir. Bu itibarla basta• 
ların çocukların ve bütün halkıo en mühim gıdasını bet on 
dane hilekarın kendi keyf ve hevesine bırakmak doğru de
ğildir. O mıntakadaki belediye memurJannın kontrol vazife· 
lerini daha ziyade artırmaları lazımdır. 

Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
il Hl 
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Aşk Gecesi 
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-- iki lzmirlt Gencin Romanı --
- 26 - Yazan: EROL TEKiN 

Gel Esat bizim aramızda kalbimizde yaşa 
Niçin uyuyamıyorum. Niçin 

kalbim şu karanhğın içinde 
yatan insanlarınki gibi dur
mayor.. Bilmiyorum. 

- Of!. Ne can sıkıntısı .. 
Küçük pençeremin geceyle 

ışıldayan sarı renkli bir ke
narına kolumu dayayarak 
başımı göğe kaldırdım. 

Ah!. Ne güzel bir mavilik. 
Yıldızlar bir peri kadar gü
zel gözlerini kırpıştırıyorlar 

ve bana sanki "Gel, gel 
Esat.. Bizim aramızda, bizim 
kalbimizde yaşa,, diye küçü
cük elleriyle puseler gönde
riyorlardı. 

Baktım .. Onlara doya do
ya, içime sindire sindire 
baktım. Fakat kıskanç bu
lutlar onlara karşı unutul
mağa başlanan benliğimin 

acı tahassürü le bakmama 
öfkelendiler. Perilerle önü
me korkunç siyah bir perde 
çektiler. Bu siyah perde 
kalbimi siyahlıklar içinde 
boğdu! 

Elimi kalbimin üzerine ko
yarak dinledim. Ne boş şey .. 
Hiç bir şey yok.. Yalnız 

hissiz bir kalp ve bunun bir 
mermer üzerine vuru!arak 
çıkarılan bir ses gibi mun
tazam tıkırdısı.. Lakin 

Birden bir çift göz kalbi
min, ruhumun şimdiye ka
dar .saklamağa muvaffak 
olduğum en gizli köşelerini 

aydıolattı ve soğuktan tir tir 
titreyen yücuduma tatlı bir 
gevşeklik verdi. Bu ışık ba
na eski mes,ut günlerimi 
hatırlattı ve ben bu coşkun 
g\inlerimi göz yaşlarımla 
teşyi ettim. 

Artık tahammülüm kal
mamıştı. O gözlerin önünde 
hürmetle eğildim. Başımı 
kaldırarak gözlerimi onun 
bana onun bana ebediyen 
hayat verecek gözlerine bü
tün varlığımla bıraktım. 

İşte tam bu sırada gözler 
yavaş yavaş parlayarak yü
zünü aydınlattı. Sarı kıvırcık 
saçlarının çevre)ediği uzun 
asil çehresi mevzun vücudu, 
küçük kan gibi kızıl dudak
ları vardı. 

Bir küçük çocuk masumi
yetini andıran bu kan emen 
dudaklar ruhnevaz bir şekil
de büküldü, kıvrıldı. Biraz 
sonra bütün vücudumu baş
tan başa titreten ve ölmüş 

8irı 
Gecede 

l zannettiğim hayatıma tekrar 
can veren bu dudaklar: 

- Benimle beraber gel 
Esat.. İkimiz tarihin bu fena 
cilvelerini yenip hayatın en 
mes'ut dakikalarını yaşıyahm. 
istemez misin?. · 

Dedi. Ona kollarımı açtım. 
F a_kat o açılan kollarımı açık 
buakarak kaçtı. Onun. arka
sından koşarak yerde bütün 
kalpleri toplayan beyaz ete
ğinden tuttum. Sıkı sıkı tut
tum. Beni yalnız bırakma· 
ması i ;in ağlayarak yalvar
dım 

Fakat heyhat.. O yine 
benden kaçmakta devam 
etti. Gözlerinde kaçarken 
bütün hayatımı nurlandıran 
o ışıkta bir daha yanmamak 
üzere söndü. Koştum. Koş

tum. Ayaklarımı dikenler 
yüzümü çalılar yırttığı halde 
koştum. Aklımdan hiç bir 
türlü caymak geçmedi. Ha
yatımı kurtarmağa gelen 
bu yüzün arkasından yine 
kosmağa devam ettim. Ni
hayet çehre büsbütün kay
boldu. Önüme karanlık bir 
uçurum çıktı. Uçutumu at
layıp onu takip edemedim. 
Fakat öyle zannediyorumki 
kalbim bütün hızıyla onu 
arkasından kovalıyor .. 

- Düüüüütt .. 

Birden ürpererek titredim. 
Başım ansızın önümdeki ka
napeye çarptı. Tren durmuş
tu, Bütün halk yerlerinden 

fırladı. .Elektrikler yandı. 
Her kafadan tahammül edil
mez ağır bir gürültü çıkı

yordu. Kimisi gözlerini oğuŞ-
tururken soruyor, kimisi de 
ya11ındakine heyecanla soru
yordu: 

- Ne olmuş 
Dinle bak dinle .. 

- Galiba tren bozuldu 
- Makinist bir şey gör-

müş olacak .. 
Ben bu gibi sözlere, he

yecanlarla dışarıya dökülen 
ahaliye hiç aldırış etmedim 
Nevin.. Yine sana hayallerle 
dolu olan mektubumu bitir· 
meğe çalışıyorum. Ahi. Ne
vin .. Biraz evvel gördüğüm 
hayal ne güzeldi. O tüllere 
bürünmüş mütenasip vücu
dunu muntazam bir edayla 
salJayan gölge ne şirindi. 

( Arkası var ) 

cinayet 
___ .... 

Korku \ 7c Heyecan Romanı 
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0nıuzlarına atılmış olan örtüyü çekti 
Yukardan ve aşağıdan ge-

lenler arasıoda detektif Z. R. 

çelik sinirli kadın bütün ta
savvur ve planlarının ifşa 

olunacağına hükoıetti. 

Fakat, Z.R. binlerce defa 
böyle müşkül vaziyete düş
müş, 1 sinirlerinin kuvvet ve 

sağlamlığı sayesinde gene 
kurtulmuştu! Böyle hallerde 
soğukkanhlığı, muvaffak ol-

zerrece kaybetmemişti! 
• Omuzlarına atılmış olan 
örtüyü çekti, elleri arasına 

aldı ve merdiven mermerlet'i 
tzerine up uzun yattı. 

· Tabii bayğm bir kadın 
halini almıştı. 

Bu hareket tam vaktmda 
yapılmıştı. Çünkü o anda 
aşağıdan polisler yukarı çık
makta ve Elsgurs de aşağı 

'di. 

( llAllaa Sal J 24 

Askeri tıbbiye- ,1 Gar~p bir. ~evk ıeulgaristan ve' H ou·· NYADA 
• k Amerıkada lshngtonda R d 8 ? yeye gırme sokak süpürücüm~u .işi yap- ~manya ~n aNeler oluyoı 

İstiyenler ?1a~ta ola_n. ~e~s~ ~~~gerso~ Bınlerce muhacır Ö8ı>0eıooc:>00ooc:~~ooc-~ 
. . ısmınde bırısı oldugu vakıt geliyor Pudra kutuları 

Askerlık şubesınden: varislerine yarım milyon frank B · R 
1 T - k' C b · t" ulgarıstan ve omanya- k l k . - ur ıye um urıye 1 bırakmıştı Bu adam hayatta d - d o e sıyonu b'ır 
b d b 1 k (T · ' an goçmen akını evam 

ta asın an u unma anın- bir defa olsun bir bar hatta k d' N kl' .. · Koleksiyon meraklısı Jao· 
b 1 • • .. t kt' ) etme te ır. a ıyata uzerıne kul ma e gesını gos erece ır. bir kahvehaneye girmemiştir 1 k J •1 Amerikalı kadınların ... 

b 
. . . • a an vapur umpanya arı ı e (art.,. 

T~nınma. elgesının yenı Yiyecek için de hemen hiç çıkan ihtilaf halledilmiş ve dıkları pudraların kut~ oıilf 
Turkçe ıle yazılmış olması para vermemi• ve ancak bu- t ı.ı· t b toplamak merakına duş faO 

d k " mun azaman na~ ıya a aş- b d d yapı 
ve soy a ının onulmuş bu· la bildiğini yemiştir. Bu suret- 1 t ve ütün ün ya ı f rtllle 
lunması lazımdır. le az olan kazancı ve kendi- an9J6ş :~~una kadar Roman- pudraların kutularını g~ ~ode 

2 - Fen fakültesine ka- sine verilen bahşiş l eri dikkat ya ve Bulgaristandan müte- ye başlamış. Beş ıeo~ ~İ~rde 
tt ı ı· · b't' · topladığı ayr1 ayrı cın dört yı an evve ıseyı ı ırmış .-e itina ile saklamış, nihayet madiyen göçmen gelecektir. 

ı l k d . ı 1 pudra kutularının sayısı 'kalı ve o gun u ıp oma arını fakir yaşayan fakat zengin Göçmenler için Trakyada ve A er• 
" t k yüz bini geçmiş... aı '·•'ık 

gos erme · olarak ölen budalalardan biri lzmitte yeniden göçmen ev· k CP."' 
3 T- k d'l' · k koleksiyonunun ço k 1 • .-io 

- ur ı ını no sansız , olmuştur. leri yaptırılmağa başlanmıştir. J a r 
bilmek. ·- • ·• • • olduğundan, tamam akl aıe1' 

ı be 
daha çok sene be e 111 4 - Fen fakültesi tanın- Kordon rakısı Şahane ta e ve çok para sarfetmek ıaıı 

ma belgesini göstermek. Romanya veliahtı prens geldiğini söyliyoniıuş. 
5 - 18 yaşını bitirmiş ve pek yakında çıkacak MişeJ sınıfının birincisi de- G' 1 · - e 

ız ı muz dır· 23 yaşına girmiş bulunmak. VE ğilse de sonuneusu da de- d ar 
Gizli müzeler e ~ llU 

. 6 - Tam teqekküllü as- K d • ğil. B' t · B ı· dedır· " Or On gecesi K 2 ş ı 1 ır anesı er ın ,. keri bir heyet tarafından ral nci ar oğ unu . i Y müzeye halkın gıraıes 
muayene olmak (Okurun ra- nin zevkini tamamhyacakhr lisede okutuyor. Muallimlere 

. uktı~ ~~ 
por üzerinde tasdikli fotog- ..... . u.... emreth: Bu müze kaçakçılık .. 1' .. 
rafı bulunacaktır. ) kudret kağıdını göstermek. - Kralzadedir diye ilti- ve edevatı müzesidir. ı<a1ç1• 0• 

7 - Aşı vesikasını gös- ( İşbu senedde velisinin fo- mas edip hakkı olmıyan nu- çıların ne gibi şeyler t<u ~t' 
k togv rafı bulunması lazımdır. ) maraları vermiyeceksioiz! d ki ll nere 

terme · Muallimler bu emri tek- 1 arını, ma arını ı ıO' 
8 - Kendı' ve aı'lesı'nı'n 10 - Baba ve ana ölmüş de ve nasıl sakladık ard• 

rar ettirmediler. Tevzii mü- "ıe " 
fena hal ve şöhret salıibi ise büyük baba ve ana, amca, \<afat merasiminde prensin gösteren her şey bu. aıu agoıı 
olmadığı, okurun nişanh ve dayı, bala, teyze, kız ve üçüncü derece ile sın ıfı geç- mevcuttur. Küçük bır "' 1'•· 
nikahlı bulunmadığı zabıta erkek kardeş veli olabilir. tiği anlaşıldı. da vardır. Bu vagond~açalı 
tarafından tahkik ve tasdik Şukadar ki ana ve babanın çakçılarm nerelere .. ·ı-ek• 
edilecektir. öldüklerine dair resmi bir eşya sakladıkları gorü ,,.. 

9 - Okurun ana ve ba- kağıd getirmeleridir. Öze} Öğretmen tedir. var· 
11 - 4 - 6 Büyüklüğünde Bir de delik tabak• bir 

bası bulunmadığı takdirde 6 kıta fotoğraf. Fırsattan İstifade dır. Bu tabakayı oıüıe_ye Sit 
aşağıda yazılı velilerden biri- 12 _ 1\1 ektebe kat'i kayıt Bir ay kalan ikmal im ti- kaçakçı hediye etoıiştır· t•• 
nin talebenin mektebe gir- muamelesi fen fakültesinden hanlarına çalışıb hazırlanmak kolcu ateş etmiş, kurşuıı alı" 
mesine muvafakatı olduğuua alınacak tanınma varakası ve istiyen ilk, orta ve lise tale- bakaya isabet ederek kaç 
daır musaddak senedi bulun- yukarıda istenilen vesaik ve belerine her türlü derslerle çının hayatını kurtar?1ıŞ·J.f11 
mak ve mektepten \ istifa sağlam raporu verildikten lisan dersleri de verir adres Kedi diyip geç01ıye1

1

1etİ ederse mekteb masarifini sonra ifa edilir. ( Kayıt za- hastahane tarafı Arab fırını d' eve 
birden verebileceğine dair manı fakültenin kayıt zamanı . Yağcılar sokağı 12 numaraya 

1 

Bu haber ke ı 1 

) alakadar eder : ıılerdeıı 
noterlikçe musaddak mali bulunan Eylül ayıdır. müracaatları. Seville şehrinde, gil d' bir 

............................................................................. 

1 GözüMüZE CARPAN YAZILARİ 
ı ' ı •••• .. •••••••• .. ••••••••••••••••o•••• .... •••••• .. •• .. •••••• .. •••• .. •• .. •••••• 
Çanakkale! 
Oi=ıH oğazlar diyince akla 
UL:Jll Çanakkale gelir, Ça

nakkale diyince de oradaki 
çelik müdafaa ve birbirini 
takib eden şanla Türk zafer- 1 
leri. 

Ç,anakkale her Türkün yü- , 
reğini heyecanla, iftiharla ' 
gururla saygı ile titreten yü
ce isimi 

Çanakkale, Türkiyenin ka
pısında, ~50,000 Türkün te
miz kanlarile 55,000 şehidin 
oıübarek kemikle. inden ya- ' 

, pılmış yiğitlik ve fedakarlık 
abidesi! 

Çanakkale, güllelerin gö
ğüslere mağliıb olduğu, yü
reklerdeki çeliğin mermiler
deki çelığe galib geldiği ha
rikalar diyarı! 

Z. R. nin bayğın olarak 
uzanm1ş olduğu yere geldik
leri vakit, hepsi de hayretle 
durdular. Dru Dovan deh
şetle: 

- Bu kadın da kimdir ? 
Diye rsordu. 

Polis müdür muavinlerinden 
Raklif de merdivenleri dör
der dörder atlıyarak yetişti. 
Ve: 

- Bilmiyorum .. Buraya bir 
kadın girdiğinden hiçbirimi
zin haberi yoktur! Dedi. 

Elsgurs, IJayğın kadına 

dikkatle ve hiddetle baktı; 
polislere; 

- Şu halde, bunu buraya 
şeytanlar mı getirdi ? Diye 
sordu, arkasından niye gel
mediniz? 

Raklif, ıefe hayretle ba-

Çanakkale, tarihte, devir- yaşıyor ve bugünü bekliyor-
ler açıp kapıyan asil ve merd du. 
neslinin bütün soylara üstün Rüzgarların Ezine ve Bay-
olduğunu göstermek için ta- ramiçten getirdiği boru ses-
rihe parmak ısırtan bir cen- leri, Boğazın kıyılarında ve 
gaverlikle dövüştüğü yer! mavi sularında, uzaklardan 

Çanakkale, Allahm daima gelen sevgilinin sesi gibi, 
muzaffer olmak üzere yarat- heyecanlar, ürpermeler uyan-
tığt Türkün, yaradaı;ıın haki- dırırdı. 13 senedir öksüz ve 
katen en yüksek eseri oldu
ğunu isbat için yarattığı 
eşsiz kahramanhk mucizesi! 

Çanakkale, Türkün alnında 
şan, şeref ve şehamet halesi 
haliude, ebediyete kadar 
parhyacak oJan Çanakkale! 

On ilç yıldır. Türk ordu
sundan ayrı düştüğü için, bir 
yetim gibi boynu bükük ve 
mahzun kalm:-ştı. On üç se
nedir, kemikleri sinesinde 
yatan, ruhları havasında do
laşan şehidlerin ha tırasile 

karak: 
- Fakat biz bu kadın ve 

ya lalettayin bir kadın içio 
yukarı geliyorduk. Şu sırada 
Barkleyin evinden, maktul 
ayanın cesedinin kayLoldu-
ğunu telefonla bildirdiler. 
Bunu . haber vermek üzere 
yukarı geliyorduk! dedi. 

Bu sırada, merdivenler 
üzeriu<le yatmakta olan de
tektif Z. R. nın yüzüne bak
mış olsalardı, genç kızın yü
zünün buruştuğunu görecek
lerdi. F akal bu hale dikkat 
eden bile olmadı. Maktul 
ayanın cesedinin kaybolması 
Skotland Bard'dekilerin hep
sini de yeni bir hayrete dü
şürmüştü. 

Liyonel Kramer: 
- Fakat böyle ne duru-

yetim kalan . Boğaz. bugün, 
bütün kederlerjni unutmuş, 
sanki hayata yeniden doğ
muştur. 

Bütün ömrünü, sllahı ku
cağında yaşamış bir cenga
ver tasavvur edin ki kahpe 

fe!ek, bir gün onun .. silahını 
elinden almış; fakat bir müd-· 
det sonta da, tekrar silahına 
kavuşmuş olsun !.. 

İşte size Çanakkale ... 
(Cumhuriyet) 

yorsun uz? İçinizden~~ iki kişi 
bu baygm kadını hemen 
aşağıya bir adaya götürsün 
ve muhafaza etsin. Geri ka
lanlarda Raki'f'in kumanda
sında Barkley'in evine gide
rek cesedin nasıl kayboldu
ğunu anlasın! Dedi. 

iki polis kuvvetli kollarile 
bayğın kadını kaldırdılar, 

aşağı indirmeğe başladılar. 

EJsgurs bunlara : 
- Bu kadın kendine gel

diği vakit hemen bana ge~ 
tiriniz. Dedi. 

Ve kedi kendine dişlerini 
gıcudatarak: 

- Bu akşam Londra israr 
kumkumasına benziyor! dedi. 

••• 
Baygın genç kadını kaldır· 

mıt olan iki polis, geniş mer-

bir gün, yaralı bir k
8
e. 
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l. r ır . 
hastahaneye ge ıyo · iıh" 
tan kedinin yarasını teJIJ 
yor, ilaç sürüyor. . geoe 

Ertesi sabah kedı o>İJ" 
Sıııı te • geliyor, gene yara ptır• 

)ettiriyor, pansuaıanı ya 
yor. .. ii0Jet 

Üçüncü, dördüııcu ikaı>•" 
yine geliyor ve yarası ... d1o 

·1 ·yiJeşı .. 
nıncıya, tamamı e 1 tab•· 

n bas O' kadar muntazam•. de~• 
neye gelib tedavıye alo•'' 
ediyor ve ya~a~ınıD d!ktor• 
ilk günü temızlıyen 501ıol• 
temizletiyor, başkasın• 
mıyor .. 

-·--- tii" Muğlada , 
•• koltesı t n re asiil' 

M ., la "e yat 
Muğla - ug bU yıl t' 

hakatile beraber 956 as' 
iki milyon 645 bin 18 tiila: 

b b. alall0 l•'' re mura b aı ır b•"a 11 
ekimi yetpıl~ış ve ·toıe'İ"tuo 
tütüne müsaıt g~ıyorı 
rekoltenin beş ~;dıt· 
olacağı umulmak . 1,,tl 

·dılı ... 
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· d'I r''3 " 0·ıer· ile aşağı ind~r. 1
• ee' git 1
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Kadın bili baYiı1 birİ5'.fi 
kadını koltuklardall.ıeo bİ'Ji' 

! P r ,ıer0 f•' 
oturddular o 1 k jçİfJ "''• z R yi ayıltaıa . · o" . . . ·ı klerıtı' 
yete geçtı; bı e ııt'' 
ğa başladı. ktalJ •0 

Biraz uğraştı ıı•&'' 
arkadaşına : 811ıı• ;10' 

_ Bu kadın Y b .,ıe-"'ıo1'' 
.. e • 

bile ayılaca~a t r "eY tere· 
Cimmi, biraz e ed bir . . e 
man ruhu getır ,.,. 

. k" ~ rübe edehm: . 0 td&J 1,rıa. 
lsminin Cuııııı• Je 0 §ıet• 

. ace se ,,ıt 
laşılan poııs, s1' "',, 
odadan çıktı; a.Y ısd•l1 

"''"' .. baŞ f,I 
duyulmamaga ıloııı 
z. R. Artık aY etti• ~) 
geldiğine bü~~r1'•'' 
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''l.Şevki Uğur 
\ bahili hastalıklar mütehassısı 
laL~Yl.bın Ha b H • • "t • ..J - k H ~h m urg unıversı esınae o umuş. astalannı 

k.~ re '~·~ d~:Cuza kadar ve öğleden sonra birden 
"'-re .. lıce trı dahi muayene ve tedavi eder. 

L: ... e an . B I ~tıa d esı : eyler sokağı bay Memdubun Jabrotu-
~ci~ •ıı a 36 numaralı muayenehanesinda . 

~~1\1karaciğer, kan hastalıkları kans,zhk, :ıayiflik, 
1 an, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

~~ı~~~r~IBill 1 · ~ 
Zınir Yü11 Mensucatı 1 

Ji l Türk A. Sirketiuin ~· 
'1 a kapınar Kumaş Fabrikasının 1 

~ii~~layısiyle yeni çıkardığı kumaılar: 1 

, laıc.. »••• 24 Temmn" 

: S. Ferit Eczacıbaşı ı~*:i::t::t::a::ı::t:~~>t:a:ı:t::ı::ı::a::ı::a::ı::ı::ı:~**~ 

SULF ATO KOMPRİMELERİ 
En saf ~ulfatodan yapılmıştır 

Hazmı kolay tesiri idaresinde Milli Kütüphane ıinema11 
çabuk ve kat'i. 
Şekerli şekersiz ola- Bu gün 

rek muhtelif zarif ~ iki büyük film birden 
ambalajlıdır. 

En iyi neticeyi ~ 1 - VİYANA BÜJ .. BÜLÜ 
f E R J T = · l\lartha Eggerh 

Sulfato kompri- 2 - Fakir bir delikanlının 
meleri kullanmak hikayesi 

la alırsınız. ~te Marie Belle i .. 
Markaya dikkat 

Merkez depo: Hüktlmet caddesinde Duhuliye 20 kuruştur. 
Şifa Eczanesidir <t( 4 de Fakir delikanlı 6 da Viyana bülbülil u 

tc 7,30 " " 9,15 ,, " ,. 
TOPTAN PERAKENDE ~ ~ 

~ll==RC~~~m~~~~~• 

Zarif 1 'lt*********tet!~:.t*-***:A:::.t)t:A:**" 
Ve Ucuzdur j: DO K T O R ~ 

~İltj k Satış yerleri ~ ~ )fo 
''l\:rdonda. 186 numarada ŞARK HALI T. A. ş. i ~ A. Kemal Tonay » 

' tnaleddın caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~ ot( BakteriyoJog ve bulaşık, salğın )Eo 

~~~~IK@~r~~~ ~ hastalıklar mütehassısı ~ 
t fC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek ~oltak başm- >+ ·lçen ler b ,·ı,( r +c da 30 sayılı ev ve mı:aycnehanesinde sabah saat 8 den ,. 

1 

f( akşam saat 6 ya kadar hastalarmı kabul eder. 
t( Müracaat eden hastalara yapılması lô.zımgelea sair 4<J 

B 
tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ot( 
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- * 
sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

~ ~ 
~~~~~~~~=Rtr.A::n;~~~~~~~~ 

" Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaşırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çama~ırla
rmızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırl..uı adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beyu lığını muhafaza eder. Bu çivid He yıkanmayan 
çamaşlzlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir ıenk almak-
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya piyangosu vardır. Her on küçük kiğıd iç n bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eylôl Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 
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Başvekilimizin 
• 
lzmire Cevabı 

lzmir C.H.P. İlyönkurul baş 
kanı Fazlı Güleç ve arkad
aşları. 

Büyük milli muzafferiyeti 
ben de size muhabbetle teb
rile ederim. 

Başvekil 

iSMET INÖNO 

Bir çoc:k kam-1 
yon altında 
can verdi 

lzmir-Çiğli yolunda Ahır
kapı mevkiinde 16 yaşında 
Murad oğlu Şaban kamyon 
altında kalarak can vermiştir. 
Şoför yakalanmıştır. 

Filozofun 
Köşesi 
- Baştarafı 1 incide -

dinliyenler de derin birsükut 
içinde atalarından kalar. bu 
tarihi güzeran muhtelif men~ 

kabelerini büyük haz ve gurur 
ile tahayyül eyliyorlardı. 

İsmet paşa bulvarından 
fevç, fevç halk kitleleri akın 
akın gelip geçiyorlardı. Bas
mane önünde elektrik lam
balarının kuvvetli ziyaları al
tında nutuklar söyleniyor ve 
Alyanak parkında davul 
zurna ile milli havalar can
landırılıyor, çeşit, çeşit raks
larla tabesabab gülüb eğ
leniyorlardı! .. 

Gece yarısından sonra 
herkes istirahata çekilecek 
zanneden kahveciler .. Halkın 
gittikçe artan coşkunluğu 
karşısında iştibaları ve gay
retleri ziyadeleşiyor, topla
mak üzere bulundukları san
dalyaları yeniden tertibine 
koyarak: 

- Buyurun baylar, bayan
lar ... Kahvemiz sabaha ka
dar açıktır. Radyo, davul ve 
saz takımlarımız vardır. Bu 
günün şerefine getirdik, fi. 
atlar eskisi gibidir. Buyurun 
naraları dört tarafı çınlatı
yordu. 

Senelerdenber. külüp eğ
lenmek arzu ve ıhtiyacını 
duyan ve bol bol tatmin 
eden halkımızın bu geceki 
sürurunu ve bu sürurun 
bıraktığı intibaı kısaca ifade 
etmek lazım gelirse ( Milli 
bir duygunun verdiği bir 
haklı gurur .. ) Diye tarif et
mek en isabetli bir görüş ve 
duyuş olur. 

Tarihi şanh ve şerefli bir 
milletin böyle zafer günle
rinde yaşadığı heyecanı gör

mek ne tatlı bir z~vktir. işte 
evvelki gece ben bu layemut 
zevki gördüm ve yaşadım !. 

Şark Filozofu 
HiDAYET KEŞFi 

lzmir SiciJJi Ticaret Me
murluğundan : 

Avram Karako Ticaret 
unvanile İzmirde Yemiş 
çarşısında 10 numarada incir 
ve sair maHar üzrrine 
Ticaret ve Komisyonculuk 
yapan Avram Karakonun 
işbu Ticaret unvanı Tican:t 
kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1778 numarasına ka· 
yit ve tescil edildiği ilin 
olunur. (2297) 

(llalkm Sal J 

Boğazlar heyetimiz bugün geliyor 
OO••OO 

Atatürk /ngiiiz sefirini 
kabul ederek görüştüler 
lstanbul 23 (Özel) - Ça

nakkalede şenlikler devam 
dadır Yurddan gelen heyet-

ler bugün Mehmed çavuş 
abidesine çelenk koymuştur. 
Bu merasim çok parlak ol
muştur. Eski muharibler ha-

tıralarını anlatmışlardır. Eski 
bir malul gazi heyecana gele
rek: 

- Götürün beni arkadaş
larımın mezarını öpeyim di-

ye haykırmış! Bu samımı 
heyecan levhası birçok kim
seleri ağlatmıştır. 

İşgal kuvvetleri kuman
danı, işgal edilmemiş tek bir 
karış yer kalmadığını söyle
miştir. Başta Tevfik Rüştü 

olmak üzere Montrö zaferini 

kazanan heyetimiz yarın 

( bugün ) geliyorlar.. Heyet 
parlak şekilde karşılanacak 
Tevfik Rüştü Aras doğruca 

Atatürkün nezdine gide
cektir. 

Tevfik Rüştü Aras Bel· 
gradda beyanatta bulunarak 
Boğazların on beş Ağustosta 

tahkim edeceğimizi Türkiye 
ve Sovyetlerin ayni günde 
anlaşmayı tasdik edecektir. 

Atatürk Filoryada İngiliz 
sefirini kabul buyurmuşlar 
ve uzun müddet görüşmüş
lerdir. 

~-------------------

Müthiş bir rekor 
Rus tayyarecisi kutuplarda nasıl uçtu? 

Moskova 23 (A.A) - Ant : parlak bir surette ifa etmiş· ı yük müşkilitla karşılaşmış ve 1 

25 tayyaresi mürettebatı lerdir. Tayyare 56 saat 20 bunları büyük bir muvaffa· 
hi~bir uerde tevekkuf et- dakika havada kalmış ve kiyetle yenmiştir. Severnaya 
meksizin Moskova - Berenk 9374 kilometrelik yol katet- Zemlia mıntakasında Ant 25 
denizi Fransova Jozef ara· miştir. Bu mesafeden 8774 kuvvetli bir kutup tayfununa 
zisi Çelyoskin burnu yolu kilometresi evvelce tesbit rastlamış ve üst üste gelmiş 1 
ile Kamçatkada Petropov, ve kesif bulut tabakalar1 

edilmiş olan .: yol üzerinde 
lovskıa kadar uçmak vazi- içine girmiştir. 4 saat tay-
fesini almıştı. Bundan sonra katedilmiş yalnız 600 kilo· yare mütemadiyan körü kö-
eğer vaziyet ve hava müsait metresini tayyre Severneya rüne uçarak kendisine bir 
ise tayyare Amur nehri üze- Zemlia ve Okkoto denizin- yol açmağa çalışmış ve sa-
rinde Nikolayovska doğru de tesadüf ettiği tayfunlar atte 700 kilometre süratin-
uçuşuna devam edecekti. dolayisile başka yoldan yap· deki bir fırtınadan kurtula-

Ant 25 mürettebatı ken- mıştır. bilmek için 4000 metreye 
dilerine verilen bu vazifeyi Tayyare mürettebatı bü- kadar çıkmıştır. 

ücler konferansı , 
Alman Italyan tehlikesini önlemek istiyor 

Londra 23 (Özel) - Fran· Avrapanın görünüşte veya· kail bulunmaktadır. Üç hü-
sa, lngiltere Belçika üçler hud ha~ikatta birbirine mu- kfımetin fikrince ilk iş Lo· 
konferansı neticesinde aşa· halif Bloklara ayrılması key- karno p~ktının yerini tutacak 
ğıdaki neticelere varılmıştır: fiyetinden daha fena bir şey bir anlaşmayı müzakere etmek 

1 - Bütün Avrupa millet- olamaz ve Alman hareketi ile vucud 
)erinin bütün gayretlerinin bulan vaziyeti bütün alaka-
esas hedefi sulhu umumi hal 3 - Bu sebeb dolayısile darların iş birliği ile hallet-

üç hükumet beş Lokarno mek olmahdır. 
devleti aarsında buluşmanın Üç hükumet bundan dolayı 
kolaylıkla vukua gelebileceği Alman ve İtalyan hükumet-
bir anda böyle bir buluşma )erinin bu toplanmaya iştiraki 
organize edilmesi için teşeb- zımmnda bu hükumetlere ir-

suretile takviye etmektedir. 
2 - Böle bir hal sureti 

ancak alakadar bütün 
devletlerin iş birliğile 
elde edilebilir. Ve bu husus-
ta idamesi lazım olan iş için büslerde bulunması lüzumuna tibata gelmek niyetindedir. 

Bugün Lozan ; 
. günü~ür 

Atatürkle 
Edvard 

Istaobul, 23 (Ozel) - Bu 
gün Lozan muahedesinin tas-
dik edildiği günün yıldönü
müdür. Bu münasebetle yur
dun bertarafında ve İstanbul 
üniversitesinde büyük mera-
sim yapılacaktır. 

Dinarlı 
Mehmed •• 
Cim l.Jondos'la 
'karşılaşacak .. 

lstanbul 23 - Atinadan 
haber verildiğine göre, Di
narlı .. Mehmet pehlivan eski 
dünya şampiyonu meşhur 
Yunanlı pehlivan Cim Lon
dosla 26 Temmuz Pazar 
günü güreşeceklerdir 

İnhisarlar vekili 
Şehrimizde bulunmakta 

olan inhisarlar Vekili bav 
Ali Rana dün Çamaltı tuz 
fabrikasını gezmiş ve tetkik· 
lerinden çok memun kal · 
mıştır. 

Tuzlaya bir beton iskele 

Aarasındaki telgraflar 
Ankara, 23 (A.A) - Bü

yük Britanya Kralına karşı 
yapılan suikasd dolayısiyle 

Atatürkle Sekizinci Edvard 
arasında aşağıdak ı telgraflar 
teati olunmuştur: 

MAJESTE EDV ARD 

Zati şahanelerine tevcih 
edilen menfur suikasddan 

kurtulmaları dolayısiyle Ma
jestelerine en har tebrikleri
mi ve derin sempatimi bil
diririm. 

K. ATATÜRK 

ATATÜRK 
Türkiye Reisicumhuru 

Sempati ve tebiklerini bil
diren çok nazik telgrafınız
dRn dolayı samimi surette 
teşekkür ederim. 

EDVARD 
~~'"""""""'"~. 
yapılmaaı da gözden geçi-
rilmiştir. Fabrika günde 50-
60 bin paket sofra tuzu is
tihsal edecektir. 

Musolini neler, 
söyledi? 

- Baş tarafı 1 incide -
yeleri arasında Amerikan 
sermayesine bir t!!veccühü 
mahsusla gözlerini çeviriyor. 

-Acaba Habeş toprakları 
kaç sene zarfında istismar 
edilebilecek? 

- Habeş toprakları o ka
dar geniş ve servet menba
ları o derece gayri malum
dur ki bu işletmenin seme
relerini ne kadar müddet 
sonra vereceğini kestirmek 
imkansızdır. Bu iş heyeti 
umumiyesi itibarile uzun se· 
ne!ere mütevakkıftır. 

- italya tamamile mem
nun olmuş mudur?. 

- Habeşistan, ltab•an mil
letinin şiddetli genişleme ih
tiyacını tatmin etmiştir. Bu 
hal İtalyayı memnun müstem· 
lekeci milletler arasına koyu
yor. İtalyan sıyasetinin en 
belli başlı temelleri kendi 
imparatorluğunun emniyet ve 
cihan sulhun un takviyesidir. 

İtalyanın siyasetini bu pren-

ispanyadaki 
ihtilal 

Neden doğdu, nasıl bü
yüdü ve ne olacak? 

Avrupa korku 
•• d 
rçın e •• 

BU YAZIYI OKURSANIZ 
VAZiYETi ANLIYA

CAKSıNIZ 

Son günlerde f spanya 
kanlı bir ihtilal içinde yüzü
yor. Bu hadise neden doğ
du ? Bt1 hadisenin başlıca 
sebebi, hükumetin artık Is· 
panyadaki siyasi partilerin 
üzerinde nufuzu kalmaması, 
asayişi ve emniyeti temine 
memur olaıc kuvvetlerin dahi 
muhalif partilere mensub 
billunmasıdır. Nitekim son 
ihtilali hazırhyanlarda zabit
lerdir. 

Bunlardan iki zabitle bir 
kaç nefer İspanyada hüküm· 
darlık taraftarlarının lideri 
ve faşistlerin mühim siması 
mebus Calvo Seteloyu evin
den kaldırıp götürmüşler, 
yolda öldürmüşler ve cese
dini morga bırakmışlardır. 

Vaktile bir faşisti öldüren 
sivil muhafız zabitlerinden 
birinin muahharen meçhul 
adamlar tarafından öldürül
mesinin intikamını almak için 
ispanyanın en maruf politi
kacılarından sabık maliye 
nazırı Sotelo öldürülmüştür. 
ispanyada zabıta kuvvetleri
nin öteki beriki partinin tet
hiş ve icra teşkilatı haline 
gelmeleri üzerine memlekette 
hiç biı emniyet kalmamıştır. 
Bunun üzerine hükumet bü
yük hadiselerin önünü almak 
için parlamentoyu bir müd
det için tatil etti ve memle
ketin her tarafında örfi 

idareyi ilan eyledi. 

Zaten İspanyada sol ce
nah partilerile faşist sayılan 
sağ partiler arasında her 
tarafta kanla çarpışmalar 
oluyordu. Faşbtler Valansi· 
yadaki hükumetin telsiz neş
riyat merkezini zaptederek 
faşist inkllabı yapılması için 
halkı ihtilal çıkarmağa davet 
etmışlerdi Bu hadise mez
kur şehirde ve bu şehrin 
merkezi olan eyalette büyük 
taşkınlıklara ve tahribata 
sebep olmuştu. Bu hadisele
rin akabinde faşistlerin en 
maruf bir liderinin zabıta 
memurları tarafından kaçı· 

rıfarak öldürülmesi iki tara
fın kin ve husumetini büs
bütün alevlendirmiştir. 

Hükümet örfi idare ve 
şiddetli tadbirlerle iki tarafı 
yatıştırmadığından dahili harb 
patlak vermiştir. 

Bu karışıklıktan komünist
lerle faşistler istifade ederek 
kendi diktatörlüklerini kur
mağa fırsat arıyorlardı. Ni
yet Sotelonun öldürülmesi üze 
rine faşistler askeri bir isyan 
çıkardılar. ispanya komünist 
mi yoksa faşist mi vlacak
tır ? Suali şimdi Avrupa 
politikacılarının ağzında do· 
)aşmakta ve ispanya ahvali 
derin •alaka ile takib edil
mektedir. Ayni zamanda 
Avrupa ve Akdeniz muvaze
nesinin bozulb.lasından ziya· 
desile korkuluyor. 

sipler sevk ve idare edilir· 
ken ltalyan milleti de Habe· 
şistanın istismarına ve me
deniyetine sarfı &•yret ede
cektir. 

j ispanya ih~I 
- Baştarafı 1 ioCI fi 
Barselon 23 (A.A) ' 

çı cephe gönüllüleriodell 
rekkep bir ordu kaıDY0 

Saragose yürümek) nıA) 
Cebelüttarık 23 (A·.,eı 

Hükfımetin deniz taıOJ 
dün öğleden sonra . le 
~ombardıman etııı~~IJO 
Asilerin ellerinde or'• 
deniz tayyareleri de ~ 
yetişerek mitralyö~Ier ek 
kumet tayyarelerıo~ • 
bir hava muharebesı 
lardır. Hiç bir hasat 

0 

mıştır. ) ..,,, 
Vaşington 23 (A.A 

denizde bulunmakta ri 
Ekter adındaki A~:tdl 
gemisine ispanyayı ter etİ 
arzusunda bulunan AtJJ el 
lıları almak üzere B•.~jf 
gitmek için emir verı 

Barselon, 23 (A.A) ':' 
selondan hareket etın~~· 

de11>1 
tayyc.reler Saragose to>İf 
leri bombardıman e bO 
Kışlaların üzerine 70 

1 b- .. k b• atı mış ve uy'! . t6 
ika edilmiştir. Asıferbel 
ve mitralyözlerle muk• ı,6 
bulunmuşlar ise de 
tayyareler hiçbir ba5•':ıe 
ramak sızın üssülha reke 

dönmüşlerdir. A A) 
A Casablanca, 23 ( 'ge 
Asiler Bado jozu ele . 
mişlerdir. Dolaşan bı~üt 
aya göre asiler Ceb~ 
limanında hüküaıetıo""' 

'b' bO..,.. torpido muharı ını b• 
dıman etmişler ve 

uğratmışlardır. oof/. 
iN GİLİZ SEFiRi " 

YOK 
ı .1 . Madrid 
ngı terenın 

ortadan kaybolmuştur· 
rin bir ıuikasda uğr• 
dan korkulmaktadır. 1tY. 

AMERlKALILNVI 
, YARALA ) 

Vaşington 23 (A_:,e 
Amerikanın Madr• tf 

· b' k k 'Dlub• retı ır so a . lı bir 
esnasında Amerıka old " 
dının yaralanmış tiJJ 
bildirmek·ir. Sef~r;,ıı 
telgrafında ilave 0 a 

niliyor ki: fC f 
Mücadelenin ~vlerçatP• 

ler arasında . bır 1ıor 
haline gelmesındeo 
maktadır. .. A eti bi1 

Amerika bukulll ketle 
Amerikalıları oıeınle .,d• 
göndermek tasavvu~ll e ef 

· babrıY de ispanyaya 
çıkarmıyacaktır. A) "' 

Madrit 23 (A· k' ,,;J 
kümet Kordu'~a 1

0ıcftl 
saat 14 de tesluD . 

ktedıt· nl tebliğ etme 

Zamana 1l1'J 
karar ,, 

B- .. d"" ya i)e ~~ 
ulun u? kte o I 

bizim de geıçr~e ,,ııs•~r 
muz şu buhran 1 dilfi)ll. 
herkes tasarruf b•'J'ıert 

· ·sa ucuzluk sergısı y•P ,-
düşündüler ve pe 01ı 
. 1 _ Az karla ç ..,.ab' 

2 - Pazarhksıı 1 
satış 1•16 

3 - Damla daJIS ııır-' 
Bu üç oıaddeY~ulı f 

rip açtıkları uc~ı ıı•''~,; 
sinde üç senedır oşterl 
tatbik ediyorlar ın .,,ot~ 
satışı çogv aldıkça ,e ..tJ 

ld• J'y~. yen ucuz alına et'1 

satmakta devaın.,,_. 
b .. t" ı'btiyaçları 

u un dall 
madan aldanoıad -
sız ayni zaıD~~odtll 
ucuzluk serJ151 


