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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pazartesi - 17 Ağustos 1936 

Ingiltere kralı 
Bugün, Yugoslavya'nın 

Kinze sehrinde buluna-.. 
cak. 

Hüklimet Madridi terk ede- ı 
~------~-----------------------------~ 

Fiati (100) Para 

rek bir zırhhya ~ekilmiş 
lfer tarafta ka~iı muha;ebeler devam ediyor. 
aeisicumhur iki harp gemisini korsan ilin etti 

~il ~ 

Almanya 
İhracat primlerini 

ilga etti 
Vaşington, 16 ( A.A ) -

Maliye vekaleti, Almanya'nın 
ihracat primlerini ilga edece-

ğine dair teminat vermesi 

üzerine, Alman mevaridatına 

ka.şı rnukabelci hilmisil ola

' ak konnıuş olan ithalat 

r<:simle-rini kaldırmıştır. 
- ........... ._ 

Yavuz-K.S.K. :takımları, 
3-3 berabere kaldı ------Maç çok zevkli geçti. Gelecek Pazar 

bir maç daha yapılacak 
r -

~ncir 
1 

Bugün gelecek 

ispanya ihtilalinden 
londra, 17 ( Radyo ) -

(Sunday dösbaç) gazetesi, 
~neral Valbera kuvvetlerinin 

alaga istikametindeki yürü
~Ütleri dün başlamıştır. Hü
iikuıııe~ kuvvetlerinin, burada 

.... 

intibalar: Kumandanlar ve 
son bir müdafaada buluna
cakları tahmin ediliyor. 

General Valera kuvvetleri, 
hükumet kuvvetlerine müte-
fevviktir. 

Asi kuvvetler kumandanla· 

-----~·····_.· -- -
İspanya ihtilali ve devletler 

'f edi devlet, Fransız tek
lifini kabul ediyor . 

..\iınanya ve İtaly~d;jlerin hükümet kur-
~tıkları şehre birer heyet göndermişler 

le. ndra 17 (Radyo)- Gazete-ı dirler. 

I\~: Verdikler~ haberlere göre Paris, 16 (A.A) - Hariciye 
N anya ve ltalya Hariciye /Devamı 4 üncü sahifede J 
hUek~retlPri, ispanya asilerinin 

sokak muharebeleri 
rından general Ponte'nin ku
manda ettiği kuvvetle, Eskor
yal cephesinde hükumet kuv
vetlerini ric'ate icbar eyle
mişlerdir. 

General Kosteyon'un ku
mandasındaki kuvvetlerde 
Madrid'i muhasara etmiş bu
lunan orduya iltihak etmi~tir. 

San-Sebesiyan halkı, asilerJe 
hükumt>t kuvvetleri arasında 
başlıyan kanlı muharebeleri 

nazarı dikkate alarak şehri 
terkeylemişlerdir. 

Madrid 16 (A.A)- Toryova 
üzerine yürüyen milis kuvvetle
rine kumanda etmekte olan 
Sosyalist meb'us Gueranun bil
( Devamı 4 üncü salaif ede) 

İik incir mahsulü, bugün 

D<:nizli ve Nazilli' den hususi 

trene ytikletilerek şehrimize 
getirilecektir . 

İlk mahsul arabalarla kor· 

dondan geçerken vapurlar dü
dük çalacaktır. ------.. 
Behçet Uz 

Bir haftadan beri lstanbul' da 

panayır işlerini takip eden 

belediye reisi doktor Behçet 

Uz, dün Ege vapurile ile gel

miş ve belediye erkanı tara· 

fından karşılanmıştır. 

~-~~-----~--
Brezilya - ltalya 

Tic.aret muahedesi 
Riyodejaneryo 17 (Radyo) -

Brezilya Hariciye Nazın ile 
ltalyanın Riyodejaneryo sefiri 
arasında bir ticaret muahedesi 
akdolunmuştur . 

._. .... •·*-411--...__ __ _ 
~ uınet kurmuş oldukları Bor 
d~s ~ehrine birer hey'et gön
te~tnuşler ve asiler rüesasile 
beltıasa başlamışlardır. Bu ha-
411 r, büyük bir alaka ile kar-

Clnınıştır. 

Onbirinci Berlin olimpıyad
ları dün gece kapandı 

4 ·ı 11 
e,.fo hükumet reisi 

~ . G. Kabarıelgas 
~lat:tks, 1~. (A.:A) - Sir Corç 
~. D İ d~n oğleden sonra 
llıudah boş a ispanya işlerine 
~t•tı ale edilmesi hakkındaki 
llırı :ıı tekliflerine f ngiltere 
ç,ldul\.esınen muvafakat etmiş 

1 ~Unu b"ld" . . 
tı<>·ı ı ırmı~tır. .. 

~ (\ı İ<:r , . 
~vaPt e nın vermiş olduğu 'L. a, u A b" o •ıAf '%1itı mumı ır ıtı a 

ht ve' ~talyan, Alman, Sov
~ıtak· 0 rtekiz hükumeterlnin 

Yarı 1 Şartile kabil olduğu 
~ plltia 

01~.nnıaktadır. 
~ttıirı k sıyasi mehafili ingil-
. tııla lrarını memnuniyetle 

tilttte'ltı.ıştır. Bu rnehafil in· 
v,b nın . ' 
~ ırı Vermış olduğu ce-
llı tııa v dofrrudanan doğruya 
,,.'• b' e Berlin'e karşı yapıl
"ıd it h" 
~ lllurıu .. 1tap mahiyetinde 
•-~<>tı L •• Çunkü Moskova ve 
"ij· QUk" ~ ifltrin urnetlerinin Fransız 

bir e daha evvelce mü
•Urette cevap vermiş 
ili b eyan etmekte-

~----------------Umumi tasnifte Almanya birinci, Amerika 
ikinci, Macaristan ücüncüdür. Biz19ncu olduk 

Berlin, 16 (A.A) - Cumar
tesi günkü kararlardan sonra 
Almanya, milletler arası tas
nifte yetişilemiyecek şekilde 
birinci gelmektedir. Çünkü iki 
Alman boksörü birer altın 
madalya almışlardır. 11 nci 
olimpiyadların son günü olan 

bugün, ancak dört müsabaka 

kalmış olduğundan, Almanya

nın elinden birinciliği almak 

imkanı kalmamıştır. 

Galip milletler aid tasnif 
şöyledir: 

D. derece, A. altın madal· 
ya; G. gümüş madalya, B. 
bronz ınadalyttdır. 
D. Jsim A. 

l Almanya 29 
2 Amerika 24 
3 Macaristan l O 
4 ltalya 8 
5 Fenland 7 
6 Fransa 7 
7 lsveç 6 
8 Japonya 6 
9 Felemenk 6 

10 Jngiltere 4 
11 Avusturya 4 
12 Çek. 3 
13 Arjantin 2 
14 Estonya 2 
15 Mısır 2 
16 lıviçre 1 

G. B. 
26 30 
10 12 
11 4 
9 5 
6 6 
6 6 
5 9 
4 8 
3 7 
7 2 
6 3 
5 o 
2 3 
2 3 
1 2 
9 5 

17 Kanada 
18 Norveç 
19 Türkiye 
20 Hindistan 

22 Y. Zelland 
22 Lehistan 
23 Danimarka 
24 Letonya 
25 Yugoslavya 
26 Afrika 

1 3 
1 3 
1 o 
l o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 

5 
2 
1 
o 
o 
o 
2 
1 
o 
o 

27 Meksika O O 
28 Belçika O O 
29 Avustralya O O 
30 Filipin O O 

lstanbul, 17 ( Hususi ) 

3 
2 
l 
1 

2 Ağustosta Alman reisicum· 
huru M. Hitler, tarafından 
açılan 1936 senesi 11 inci 
Berlin olimpiyatlan dün geee 
kapanmııtır. 

K. S. K. takımı 
Limanımızda bulunan Ya- gene penaltıdan beraberlik 

vuz zlhlıınızın fudbol takımı golünü yaptı. Fakat beş da-
ile, K. S. K. fudbol takımı kika sonra K. S. K. üçüncü 

arasında dün yapılan maç çok golu yaparak gene galip va-

çok güzel ve zevkli olmuştur. ziyete geçti. Gene bir penal-
Havanın sıcak olmasına 

tıdan istifade edemedi. Aradan 
1 rağmen, Halk sahasında ol-

dukça kalabalık vardı. Amiral birkaç dakika geçmişti ki, 

filo kumandanı ve daha bazı Yavuz takımı gene beraberliği 
kumandanlar da stadda temine muvaffak oldu ve maç 
hazır bulunuyordu. Yavuzun 3-3 berabere bitti. 

bandosu, çaldığı güzel par· Gelecek Pazar günü Altay-
çalarla, halka zevk1i dakika- Göztepe muhteliti ile Yavuz 
lar geçirtiyordu. 

Maçı yavuz zıhlısı zabit- takımı arasında bir maç daha 

!erinden Kenan idare etti. yapılacaktır. 
Oyuna K. S. K. ın akınile 
başladı. 

ilk dakikalarda Karşıy.aka
lılar daha faik oynadılar ve 
onuncu dakikada sol ic,:erinin 

--·····-Şangay'da 
Kadın polis kul. 

/anılacak 
ayağı ile bir gol kazandılar. Şangay, 16 ( A.A) - Be-

lki dakika sonra lehlerine ve· lediye, polis kuvvetlerine kırk 
rilen bir penaltıd~n da istifa- kadın polisin alınmasına karar 
de edemediler. Yirminci da-

kikada Hilmi'n ayağile ikinci 

golü de atan K.S.K. lılar, 
bundan sonra biraz gevşedi· 
ler, otuz altıncı dakikada 
Yavuz takımı penaltıdan bir 
gol kazandı devre 2-1 bitti. 

ikinci devrede rüzgarı le-

1 
hine alan Yavuz takımı daha 
düzgün oynadı vel9cu dakikada 

vermiştir. 

------~--+-4-~~---

K o nf er ans 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Japon profesörlerinden Koji 

okubo, bu akşam saat 17 de 

Elhamra sinemasında Türk -

Japon dostluğu hakkında bir 
konferans verecektir. 

1
, ) 

--(Ulusal Birlik) e Göre-- 1 
~~--------------------------------../ 
Panayır muvaffak olmalıdır 
lzmir Panayırı, hiç şüphesiz bu şehir namına kazanılmış, 

fakat daha geniş düşünülecek olursa faydası bütün Türkiye 'ye 
şamil bir eserdir. 

O, bir mektep koridorunda doğdu ve zamanla, sergilikten 
çıkarak beynelmilel bir Panayır halini aldı .. 

Eser, bu yıl da, Kültürpark sahasına kaldırılırken, hepimiz
de takdir ediyoruz ki, çok güç, çok masraflı ve manevi mes'u
liyet bakımından da çok hassas bir iş karşısında bulunuyoruz. 
Belediyemiz, bu çetin imtihanı muvaffakiyetle atlattığı gün, hem 
imar, hem de şehirde kazanç ve iş münasebeti bakımından 
hakikaten gurura değer bir eser vermiş olacaktir. Çünkü mu
hakkaktır ki, bu yıl, Panayır istenen tekamülü gösteremezse 
işlerinde aksaklık olur. Ziyası, suyu, eğlencesi, ahenk ve hare
keti temin edilemezse, Müessesenin yaşama, tanınma ve mu
vaffak olma kabiliyeti yarı yarıya düşer. Ve gelecek yıllarda 
bunu telafi etmek te zor olur. Çünkü Panayırdan biı kere so
ğuyan, bir daha oraya ayak basmaz. 

Maamafih Panayırda şimdiye kadar görduğümüz ve devam 
etmekte olan iradeli, enerjili, vukuflu çalışma ile, onbeş gün 
sonra beğenilebilecek bir eser karşısında bulunacağımız (umu
yoruz. Bütün şehir, bu müessese ile yakından alakadar olmağa 
m e c b u r d u r. G e le c e k o 1 a n l a r ı n y a t ı 1 a r ı n a 
yiyecek, içeceklerine kadar hepsinin tam bir intizam içinde bu
lunması şarttır ve bunda da bizzat lzmir hemşehrilerinin rolleri 
ve mes'uliyetleri vardır. Panayırı yaşatmak ve muvaffak olma
sına çalışmak, bütün lzmir'lilerin borcudur • 
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Nakili KAM/ ORAL 
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Piyedoş'u bula- ·a rı Anri, 
mayınca 

se 
derhal Pari · 
dönm··ştü 

sinin bu heyecanı çok devam 
etmedi ve biraz sonra dedi ki: 

- Bugün akşama kadar ben 
senin muavenetine muhtacım 

Pigaş 1 

1000 seneleri sırasında ya
zılmış bir kitabın o devrin 
afif kadınlarını tasvir eden bir 
babmda:n 

Günanhların serbestçe icra 
edildiği zamanımızda birçok 
baştan çıkmış genç kızlardan 
maada bir hayli da evli ka
lar türlü rezaletlede bulunu
yor. Bu da yetmezmiş gibi 
bir çoğu kocalarını dostlarına 
öldürterek daha serbest kal-

Gırtlağına kadar silahlanmış 160 milyonluk 
blok, h a zı r l a n m ı ş b e k l e t i l i y o r 

bit 

• . ~ 
Bu sıralarda M. Anri Sa-

vini klisesinin etrafında dola
şıyor, Piyedoşun avdet etme· 
mekte olduğunu görerek me· 
raklanıyord u. 

Dün akşam, ayrılırken tek
rar burada buluşmak üzere 
sözleşmişlerdi. Piyedoşun sö· 
zündc durmaması şimdiye ka· 
da.1 görülmemiş olduğundan 
başına bir felaket olması mu
hakkaktı. 

Jandarma neferinin kendi
sini tevkif etmesinden sonra 
köydeki vaziyeti müşkülleş
mişti. Artık burada iş göre
miyeceğini, gizlice takip edil
mekte olduğunu anlayordu. 

Bu sebeple, kendisinin ik
mal edemiyeceği tahkikatı 
Piyedoş'a havale etmeği dü
şünüyordu. 

Zavallı ihtiyar, oğlunun 
temyiz istidasının reddedildi
ğini okuyalıdanberi hali peri· 
şan idi. Derhal Paris' e dön
mek istiyordu. Paris' e gidince 
temyiz mahkemesine tesir 
yaparak, istidayı kabul ettire· 
bileceğini zannediyordu. 

Fakat Savini'den ayrılmadan 
evvel her halde Piyedoş ile 
görüşmek lazımdı. Onu, otele 
gidip arasa, kilü kali mucip 
olacaktı. Saatma baktı. Vakit 
bir hayli geçtiği halde Piyedoş 
meydanda yoktu. Ertesi sabah 
ilk trenle Paris'e gitmeğe ve 
gece tekrar başka bir kıyafetle 
Saviniye dönerek Piyedoş'un 
bulunduğu otele inmeğe karar 
verdi . 

Paris'te, Piğaş'ı bulup, 
Lüi'nin derhal idam edilip 
edilmiyeceğini anlıyacaktı. 

Baba Anri, saat 11,5 ğa 
kadar kilisenin bahçesinde 
kaldı, sonra otele dönerek 
hesabını kesti ve ertesi sabah 

da ilk trene atlıyarak Paris' e 
Paris'e döndü. 

ihtiyar, hafiye, eşyalarını 
istasyonda bırakmış ve kıya· 

fetini değiştirmeden doğruca 

Pigaş'ın evine gitmişti. 
Baba Anri, içeri girer gir

mez pigaşa sordu: 
- Luinin istidası redolun

du,zaptiye nezaretinde ne söy
lüyorlar? 

- Sizden hakikati gizle-

mek istemem. Cezanın hafif
letilmesi cihetine gidilemiye
ceğini zannediyorlar. 

Avukatının, af talep etmek 
üzere kendisine imzalatmak 
istediği istihamnameyi de Lui 
kabul etmemiş. · 

- Ben bundan emindim 
zaten .. Ne gün idam edileceği 
henüz tesbit edilmedi de
ğil mi? 

- Bilirsiniz böyle şeyleri 
bize bir gün evvel haber ve
rirler. Maamafih yarın birşey 
olamaz, çünkü evrak henüz 
iade edilmedi; öbür gün de 
Pazardır. O sebeple olsa olsa, 
Salı günü idam edilebilir. 

- Salı günü mü? 

- Emrinize muntazırım efen
dim. Göreceğim hizmet her 
ne ise bana bildiriniz. 

- Evvela arabacılık eden 
halazadeni bulacaksın; benim 
Hintlilere mahsus elbisem 
onun evindedir. Hayvanları 
derhal arabaya koşup Meni
lontan sokağına gelmeli ve 
beni almalıdır. Grandotele 
avdet edeceğim vakit, Sen 
Lazar istasyonundan geliyor 
gibi görünmek isterim. 

Arabacı, sandığı kendi 
olurduğu yere yerleştirip, el· 

biseyide arabanın içine koy· 
sun, ben yolda tepdili kıya

fet ederim. 
- Peki efendim. Bir saate 

kadar, arabanız Perlaşer kah· 
ristanının duvarı önünde bu· 
lunacaktır. 

- Fakat vereceğim emir 

bundan ibaret değildir. Bu işi 
gördiikten sonra saat onu çey
rek geçe hareket eden trene 

rakiben Savini kasabasına gide 
ceksin, orada Lonjon yolu 
üzerinde ve kasabaya gı· 

rilecek olan mahalde yaki 
Gran Vetkör oteline enıp 

Piyer Baladur isminde birisini 

soracaksın. 
- Bu adam Piyedoş'tur, 

değil mi? 
- Evet, kendisidir. Onu 

görünce' bugün kendisile gö
rünce bugün kendisile görüş
mek istediğimi söyleyip, ken· 
disini alır buraya gelirsin . 
Grandotele girmek için tebdil 
kıyafet etmcğe lüzum yoktur. 
Yalnız zengin bir kimse imiş 
gibi giyinsin. 

Eğer Piycdoş'u Gran Vcn
kör otelinde bulamazsan, lvet 
değirmeni tarafları gidip ora
larda görmediklerini söyler
lerse, Piyedoş'u öldürmüş 
olduklarında şüphe etme. 

- Ne söyliyorsunuz? 
- Eğer değirmenciler Piye-

doş'u öldürmüşlerse, Tolbiyak 
ile beraber bunların cümlesini 
ben de kiyotinle telef ettirece
ğim. Piyedoş'u bulamadığın ve 
nereye gittiğine dair hiç kim
seden malUmat alamadığın tak
dirde bu akşam Paris'e avdet 
edeceksin. işte vereceğim emir 
bundan ibarettir. Ben de gi
diyorum. Fakat senden mu
vaffakiyetler beklerim . 

- Korkmayınız efendim. 

ınak istiyorlar. Bazıları uşak
ları yataklarına alıyor ve ko
calarını tahkir cdiyerlar. Bu 
gibi ahlaksızlıklara karşı ağır 

cezalar tatbik edilmeğe baş
lanmalıdır. Çünkü kadınların 
bu halleri yeni bir moda ol
mak istidadını gösterir ve giin
dcn güne yayılıyor. 

* •• 
Onuncu asrın ikinci yarı-

ssında yaşamış muharrir rahi
belerinden biri olan Roswitha 
v. Gandersheim bütün ahlak-

sızca ve dinsizce eserlerin 
yakılmasını teklif etmiştir. 

Kendi yazdığı kitaplardan 
birinde mufassal bir umum· 

hane tasviri vardır ve burada 

adi bir adamın ölmüş olan 
sevgilisine nasıl tecavüz etti
ğini uzun uzun anlatır. .,, 

• • 
"De Rebus Alsaticis,, adlı 

bir Frgmanda şöyle yazılıdır: 
11 1200 senelerine doğru 

bütün papazların odalıkları 
vardı, çünkü köylüler kendi-

lerini buna icbar ediyorlardı. 
Köylülerin fikrince, papazlar 
nasıl olsa rahat duramıyacak
ları için, herkesin karılarına 

saldıracaklarına her birinin 
evinde bir kadın bulunması 
daha muvafıktı.,, 

* ... ... 
o zamanlarda odalık ade-

tinin ayıp birşey olmadığını 
Cacsarius adlı müverrihin bir 
papazdan bahsederkan yaz
dığı satırlar ıspat eder: 

11 Adet olduğu üzere o da 
evine bir kadın aldı ve bun
dan s;ocukları oldu.,, 

1 

Müce lithanesı 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Dediklerinizi harfı harfına icra 
ederim. Halazadem şurada ya- 1 
km bir yerde oturuyor. Siz 
bulvara çıkmadan evvel ken
disi arabasile orada buluna
caktır. Sonra da Piyedoş hak
kında malumat almağa gide
ceğim. Tolbiyakın adamları 
kendisi iç ~etmişlerse, işimiz 

var. 

Do tor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

Bu sözlc:Jen sonra Baba 

(Orta Avru
pa'da Avustur
ya-Alman and-
1 aş m ası n d an 
sonra şimal de
nizinden Akde
niz' e, Ren' den 
Vistol'a kanar 
uzanan yeni bir 
blok teşekkül 
etti. Eski ittifakı 
müsellesin diri
lişi şeklinde gös· 
terilen bu blo
kun Avrupa'yı 

biribirine düş
man iki züm-
reye ayırdığı 

!çin, garp devletlerinin sulhu 
umumileştirmek yolundaki gay
retlere engel olduğu iddia 
edilmektedir. 

Aaşağıda muhtelif memle
ketlerin muhtelif gazetelerin
den bu bahis hakkındaki en 
ehemmiyetli mütaleaları alıyo· 
ruz. Her memlektin kendi si
yaei ve cögrafi vaziyetine göre 
Avrupadaki yeni siysi cere
yanlar hakkındaki görüşlerini 
öğrenmek noktasından bu mü
taleaları kıymetli buluyoruz.] 

İngiliz görüşü: 
Londra' da çıkan Contenpo

rary Review' de Vikem Stid 
yazıyor: 

"Sovyet Rusya hakkında 
bir noktai nazarın birinci safta 
ehemmiyeti vardır. Ortalığı 
istila eden bütün propagan
dalara rağmen, Sovyet Rusya 
siyasi ve içtimai bünyesinin iç 
mahiyeti itibarile harpte men
faat ve şeref aranıağa-şimdiye 
kadar edilemedise-daha birçok 
senelerde hiçbir surette icbar 
edilemez. Bu sebepten Bü
yük Britanya, Sovyet Rusya, 
Fransa ve zaten mahiyetleri 
itibarile mütecaviz harp sis
temlerine karşı vaziyet almış 

bulunan diğer devletlerle teş
riki mesaide tereddüt gös· 
tcrmemelidir. Habeş · İtalyan 
muhasamatında yaptıklarım11.-
dan sonra, hadiselerin bugünkü 
şekli içinde, bu yol büyiik 
bir Avrupa buhranının önüne 
geçmeğe yarayabilir. Fakat 
herşeye rağmen gene bir 
harp çıkarsa, milletimiz hiç 
olmazsa niçin harp ettiğini 

bilecektir. İngjltere'nin bir kere 
daha Almanya'da dahil olmak 
üzere Avrupa'yı kurtarması 

ihtimali vardır. 
Tedhiş usulü kullananlarla 

esbabı muhaffcf e anyarak tcş· 
riki mesaiye kalkışmak bizi 
belki de içinden :nihayet çı
kıl.amıyacak bir vaziyete so
karki: Bu vaziyette ya şeref
sizce teslim olmak, yahut tah
ripkar bir muharebeyi kabul 
etmekten başka çare yoktur. 

İsviçre görüşü 
Bal'de çıkan National Za-

itung den: 

Baba Anri, beyni patlamak 
üzere bulunuyor zannile başını \ 
elleri iç.ine aldı. Fakat ken di-

Aanri Pigaş'ın evinden çıktı 
ve Ostrliç köprüsüne kadar 
rıhtım boyunu takip ederek, 
arabanının kendisini bekliye-

ceği bulvara girmek üzere 
köprüden geçti. Üzerindeki 
elbise ile kendisinin kim ol
duğu tanınmıyacak bir şekilde 
sie de, Tolbiyak'ı elde etmek 
için gene Hind prensi kıya
fetine girmeği tercih ediyordu. 

- Arkası var . 

" Lchistandan sonra Al
manlar da, doğrudan doğru· 
ya olmasa bile 11 Habesiştan
daki ltalyan imparatorluğu
nu,, tasdik etmiş bulunuyor· 

ltalyan tayyareleri ve tayyarecileri 
!ar. ltalya gazeteleri Aalman Şimdiki ha de Avrupa'o'.~ 
fazileti hakkındaki sitayişkar ortasındaki anti demokratı~ 
yazılarla dolu. blok, gırtlağına kadar miisC~ 

Bu suretle yani şimal de- lfıh insanlardan müteşekkil 16 
nizinden Akdenize, Renden milyonu ihtiva ediyor. Diğer 
Vistol'a kadar uzayan ittifakı taraftan Küçük itilafın vazi)'fdt 
müselles gittikçe kuvvetlenen ti de şüphelidir. Bu cihetten . 
mektedir. sürprizler beklenebilir. Rom80 

Roma, Berlin, bu blokun yanın vaziyeti müşevveştir. 13ıı 
teşekkülünü bir müdafaa ted- memlekette Nasyonalizm tatı11 
biri olarak telakki ediyorlar. randmanla çalışıyor. Kral Kar~. 
Evvela bu işe misaklarla baş- Fransız muhibbi olmakla ~eyo· 
lıyanlarda garp devletleridir. her nihayet Hohenzolendı~, ti 

Fransız-Rus misaki Alman'lar goslavyanın Fransa ile dost 0~. 
• A db" l d P · •· b"l "· mad 

1 

içın neyse, zecrı te ır er e arıs ın yapa ı ecegı . .., . t 

İtalyan'lar için öyledir. ve askeri yardımın genışlıgırı 
Yeni ittifakı müselles mev- bağlıdır. cB' 

cultur ve kuvvetlenmekiedir. Almanya, Avusturya, M~ 11 
Buna ittifakı müselles te de- ristan ve Polonya tarafın 8 ~ 
ğil, ittifakı muhammes deme- ~evril~iş olan Çekoslkva~[ci 
dir. Çünkü Almanya, Avus- ıse, ılk kurban olacak 

turya ve ltalya' dan ba~ka vazir.e~tedir · . fakllt 
Macaristan ve Polonya da Butun bunlar açıktır, .. ii· 

· t" d" tl · Gşrufl bloka dahil bulunmaktadır. vazıye ı uze. mıyor. p.I' 
Şimdilik saf harici duran Ar- şe bakılırsa, ltalya olsun .. 

0
,. 

navutluğu hesap etmiyoruz. manya olsun harp istemıY . 
Daha geride beş buçuk mil- !ar. İster galibiyetle, ist~r ~~' 
yon nüfusile Bulgaristan· da zimctle nihayet bulac?k J.) 

( Devamı4 üncü sahıfe e 
var. 

zian ep'te i a i va' 
z·ye· ço i 

---==em.-.•••·•~------- ·pf 
500 dokuma tezgahı, 250 kilim tezg~ 

16 sabun fabrikası faaliyette . \e 

H 
• h .. 1 l . . vermıŞ .1 

Gaziantep, ( ususı mu a- guze semere erını r \ ... 
birimizden) - Güney doğu- bu harap sahada man1

ll ·eti' 
d • b. h' "k elfl'l1' sundaki vilayetlerimiz arasında me cnı ır şe ır yu s Jı( 

en ilrri gitmişlerden birısi de, Hususi Muhasebe yardıfl'leıili 
hiç şüphesiz Gazianteptir. Is- nı vaktinde yapmak_ s~r lf 

· · · · d ttırmıŞ• ~· tiklal harbindeki üstü~ v.c ım~r ışını evam e çıl~· 
eşsiz müdafaasile milletı tarı- lcdıye devamlı olarak Jı91 
himize büyük bir şan ve şeref mıştır. Şehirde mezbaha, e) ,., 

sahifesi katmış olan Gaziyurd, elektrik, b1Jz fabrikası 01 9)~ 
. . . b t azarları, •\" 

feragat severlığın pek temız ve s.e zc .sa .. ış. P . arkı r· 
ve özlii bir misali olan bu saatı, şehıt abıdesı, P ii\11~ 
savgadan oldukça harap çık- ri Qlezarhk gibi çok J1l pı 

· 1 'ht. l IJı\mıŞ• ' mıştı. Düsmanın attığı yetınış o an ı ıyaç ar ya . ..;c • 

bin küsur mermi ne olurula- yük bir bulvar açılmış 1110· 
. . .h ' oluıı 

bilecek bir ev ve ne de ba- hır şu tesısatı ı a.c 
. 1 

rinmeğa müsaid bir bina bı- tur. .,,9ıı}e 
rakınıştır. Anteb'in iktısadi ·tefl \ 

.. d. Ş f t ... defli 1( 
Fakat, Cumhuriyet dev- ıyı ır. am ıs ıgı ·feP 

rinde başliyan imar faaliyeti (Devamı 4 üncü sah' 

dire törlüğıJ1'
1 

e ; 
841 lira 28 kuruş bedelli Gazi ilk okulunun sıva "'~dı.J~ 

onarılma işi yirmi gün müddetle açık eksiltmeye kontı 
11111

t' 

dan isteklilerin 1490 sayılı yasa hükümlerine göre teOAğı.l' 
ehliyet vesikalarile birlikte ihale gün\cmeci olan 27 1111r1 

936 perşembe günü saat onda il daimi encümnine ~c521 
ilan olunur. 
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( HiKAYE 1 Kimdir acaba? 
devam ettim: 

- Neden bize bazı, bazı 
akşam yemeğine teşrif etmi· 
yorsunuz? 

- Davet etmediğiniz için .. 
- Büyük bir memnuniyetle 

(Ulusal Birlik) 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 

Fratelli Sper
co Vapur Acen

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" UL YSSES .. vapuru 17 

ağustostan 22 ağustosa kadar 

limanımızda olup ANVERS, 

. . ' . . - :. l ~ ·. ·; . ). :, ~·-"' 

BAŞDURAK 

Hamdi üzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

Elini samimiyetle uzatmış 
olduğu halde yanıma geldi ve: 

- İyisiniz inşaallah?. Dedi. 
Benim de zihnimden - Ben 

simayı tanıyorum amma, ne
rede ve ne vakit gördüm?. 
Düşüncesi geçti. Ve tabii bana 
uzatılmış bir eli ben de ayni 
samimiyetle sıkarak: 

gelirim. Fakat yalnız gelmem 
mümkün değildir. 

- Pekala. Refikanızı da 
beraber alırsınız. 

"ARKADIA,, vapuru halei1 
limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanları için 
yük kabul etmektedir. 

çeşitleri satar. 
ROTTERDAM, AMSTERDAM • ·~~!!-~~~~~~~~~~~-· 
ve HAMBURG limanları için • 

- Çok iyiyim, çok iyi! Ümit 
ederim ki siz de iyisiniz dedim 

Bu sözleri söylemekle bera
ber, hala bu simayı nerede 
Ve ne vakit gördüğümü düşü
nüyorum. Acaba altı ay evvel 
bir yerde mi gördüm, yoksa 
bir sene evvel bir seyahatte mi 
tanıdım? Kimbilirl belki iki, 
iiç, beş sene evvel gördüğüm 
Ve tanıdığım bir kimse idi. 
F' akat bu tarihi bir türlü ha
tırlıyamıyordum . 
Acaba bu adam kimdi?. 

Mcçiul adam cevap verdi: 
b· - Ee .. Şöyle, böyle ... Hep 
ıldiğiniz haldeyim. Siz işler

rıizden memnun musunuz? 
Evet.. Şimdi oldukça mem

unlU· 

Bu sözü söylerken pişman 
olmadım değil.. Kim olduğu 
hala tayin edemediğim bu 
adam ya evli değilse .. Ve bir 
metresi varsa ... 

- Çok teşekkür ederim. 
Bu ise tamamen imkansızdır!. 

Dedi. Şu halde?. Bu ada
mın hayat yoldaşı bir met
restir. 

Düşünüyorum .. Tanıdıklarım 
arasında böyle nikahsız ka
dınla yaşıyan bir arkadaş da 
bulamıyorum. Bir saattanberi 
senli, benli görüştüğüm şu 

adamın kim olduğunu bir 
anlıyamıyorum .. 

Meçhul adam biraz düşün
dükten sonra : 

1 
• - Dokum destgahlan iş- - Maamafih.. Pazara gele-

. enniz? Son mülakatımızda bu ceğiml dedi . 

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

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

"JESMOORE" vapuru 15 
ağustosta bekleniyor, LİVER
PUL ve ANVERS'ten yük 
boşaltarak BURGAZ, VAR
NA, KÖSTENCE, GALATZ 
SULINA ve BRAILA liman· 
ları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HASLINJE 

"BOSPHORUS,, motörü 21 

ağustosta bekleniyor, iSKEN
DERIYE, ROUEN, HAVRE 

~şl~rinizden çok şikayet etmiş Gelsin. Fakat kim olduğunu 
ıdıniz. l b'l ve NORVEÇ limanları için 

anıya ı sem .. T yük alacaktır. 
. uhaf şey .. Bu adam be- - Sormağı unuttum. Şimdi -------

~ıın dokuma tezgahları işim- ne haldesiniz? A S. A. ROY AL HONGROISE 
en de haberdar! Hiç şüphe - Heyhat.. Artık tam ma· DE NAVIGATION DANU-

Yok. Bu adamı da bende ta- inasile yoruldum. Başıma gelen BIENNE MARITIM 
rııyorum amma .. Kimdir acaba? son felaketten sonra.. BUDAPEST 
k· Ne olursa olsun bu adamın Ona bir daha dikkatle bak- "SZEGED,, motörü ağus· 
Bı: ol?~ğunu anlamak lazım. tını. B_u adam hakik~t~n yor tos nihayetine doğru beklen-

nun ıçın konucmag" a devam gun bır adamdı. Sozune de- mektedir. BELGRAD, NO-
etr ~ 1 ın: vam ederek : VISSAT, BUDAPEST, BRA-
l - Bu işler şimdi çok yo- - Şimdi boştayım. dedi, ge TISLAVA, VIY ANA ve L1NZ 
Undadır! Dedi. çirdiğim hadiseden sonra iş için yük kabul edecektir. 

\tel Evet. Bu haberi az ev- bulmak benim için mümkün SERViCE MARITIM 
Şef ~en d.e almıştım. Kamil değil ! ROUMAIN 
ltıiş~· eksık olmasın, bildir- - Adem sen de.. Bu da " DUROSTOR " vapuru 2 
alak ı. Bu mesele onu da geçeri. eylülde bekleniyor, KÔS-
M···~.dar eder. Asıl mesele, - Geçer mi? Fakat, hak- TENCE, SULINA, GALATZ 

uıu n·· · "kb l l ki b b ·· D un ıstı a i meselesidir. sız o ma a era er uç ay ve GALA TZ aktarması olarak 
<>tt ~ınek oluyor ki bu zat, hapis yattıktan sonra.. BELGRAD, NOVISAD, BU-
Yo agını Kamil Şerifi de bili- işte, bunu hiç akhma getir- DAPEST, BRATISLAVA, VI-
"a r: onunla muhaberesi bile memiştim. Üç ay hapis mi? YANA ve LINZ için yük 
bil~~oF'azla olarak kızımı da Fakat geçti bu adam? Ne kabul edecektir. 

yük alacaktır. 
"GANYMEDES., vapuru 22 

ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve KÔS
TENCE limanları için yük 
alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 31 
ağustosta gelip 4 eylülde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" VIKINGLAND ,, motörü 

17 ağustosta gelip yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG, COPEN
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
GOTEBURG, OSLO ve IS
KAND INA VY A limanlarına 

hareket edecektir . 
"NORDLAND,, motörü 28 

ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG, OS
LO ve ISKANDINA VY A li-
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" SUÇEVA ,, vapuru 26 
ağustosta gelip 27 ağustosla 

PiRE, MALTA, MARSIL YA 
BRAILA ve BARSELONE 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
Daha fazla tafsilat almak 

için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRA TELLi SPERCO acenta-
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. Navlonlardaki ve ha
reket tarihlerindeki değişiklik
lerden acente mesuliyet kabul 

trıuha;f ;e onun aile arasındaki olursa olsun ismini sormağa "Vapurlarm isimleri, gelme 
İsim 1 şekilde kullanılan karar verdim, sanki bu kara- tarihleri ve navlun tarifeleri etme~ elefon: 2004/2005/2663 

b şeklinden de haberdar! ou d rımı anlamış gibi. hakkında bir taahhüde giri-
Doğ a am kimdir acaba? - Bu Pazara.. Değil mi?. şilmez.,, 
f:'ak;tusu artık sabırzlanıyorum. Dedi ve elimi sıkarak hızlı, Birinci Kordon, telcfoon 
tı·adan: 0 ' bana vakit bırak- hızlı benden uzaklaştı. No. 2007 - 200g 

......_ Al Kim ve isminin ne olduğunu oı• • •• 
"et• . tı ay evvel vaki da- d ıvıer ve şu-ınız · b bildiğim halde yalnız şim i 
~ı... c ıca et edemedim. O k d 
L ··•an b boşta ve üç ay hapis yatmış, re aA Si Lı·mı·te 

I 

A 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

1 

~alkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

i
M imar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KAN DEM IR Oğlu 

"----------------------------

~t b 1 urada. değildim. Fa- bir metresle yaşamakta oldu-
ltıu" aDonuz cıdden güzel ol- 1 t v;;, edi. ğunu bildiğim bu adamı Pa- Vapur aCeD a51 

l\end· . . zara Pazara yemeğe davet p 1 l k 
tııu~ b· ısınıe hususi ail balo- asport yo cu sa onu ar· Jlırı 
q..ı ıle d etmiş bulunuyorum. şısında Lekol Riz binasında 
\littrıda · ~v~t ettiğim bir Bu garip ve meçhul adam no. 168 Tel. 2443 

qYip ı ısmını sormak çok kimdir?. Düşünüyor, düşünü- Not: Vurul tarihleri ve va-
~~hırı~ ~~du. Maamafi ikamet- yorum da hala bnlamıyo- purların isimleri üzerine deği· 

s· oğrenmek istedim. şikliklerden mesuliyet kabul 
tı il halA k" "k ruml. 
'~da a es ı ı ametgahı- Vedi Fikret edilmez . 

......_ ~sınız? Diye sordu. • THE ELLERMAN LINES L TD. 
ltıccb ayır.. Değiştirmeğe " OPORTO ,, vapuru 15 
ili~ o~u~aldım. Malumu ali- Satılık ve kiralık ağustos 1936 LONDRA ve 
kaılltrı gu veçhile artık orada U ) ANVERS'ten gelip yük boşal-

! Clzdırn. cuz ev er tacvktır. 
Ş· ş Yolu · · "FLAMINIAN,, vapuru ağus· 1tııdi k na gırıyor demekti. Park ve hastahane arasında 

end" · · d tos sonunda LIVERPOOL ve 
v .. t"ca~ın1 ısınde ybenı a kresini Damlacık cadde-sinde 34 ve 
"t ~ o SWENSEA' dan gelip yük bo· 
~ ecek ' a ana artını 70/1 numaralı evler gayet şaltacaktır. 
ıl~~unu

1 

•• nıuhatabımın kim ol- ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
~8<>tdu~~rcnecektim. Sevinç Taliplerin öğleden sonra Ko- "SAMOS" vapuru 23 ağus-

8lttı Şimdi nak yanında Hacı Sadullah tos 1936 bekleniyor. HAM-
lıl? nerede oturuyor- otelinde Bay Şevket' e mü- BURG BREMEN ve AN-
' N racaatları. VERS'ten gelip yük boşalta· . :c.. 

· . Se Yazık ki kartım yok. • caktır. /.,. 

l 

• i 

~-N 41111119: 

. O JI ıu ll0 j 

Ilı t~ah erntinde .oturuyorum. Kiralık havi beş odalı kullanışlı bir ~ ~ / · 
ı ~k .. F' .k .. Bu da olmadı de- ev ev kiralıktır. Tutmak istiyen· 1

1 
IJ , . .J t 

et a at l ~ f r f r ~ - , ,, -- l Ya ... B a ~ ı açar d:_r- Göztcpedc tramvay caddesine. ler gazetemiz idare memuru . · ~ raca~ .ÔA" ,, /'\. -.: , 

rahatsız ve tansıyonları yiiksek:olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederleı 
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1 
r 

n tayya
ını ezdi 

Fransa büyük erkanı harbiye reisi Reisi 
cumhur tarafından kabul edildi 

Varşova 17 ( Radyo ) -
Fransız ordusu erkanı harbi
yei umumiye reisi general Ga
melen, dün Polonya askeri 
mekteplerile fabrikalarını ve 
tayyare istasyonunu gezmiş 

\!C tetkikatta bulunmuştur. 
General, dün Polonya reisi 

c mhuru Müsyü Moziski tara
fınd n kabul edilmiş ve ni-

nla taltif olunmuştur. Gene
r lı ı ŞC'refine dün gece mü
tellef bir de ziyafet verilmiş

tir. 
General Gamclen, yarın 

Karakodiye gidecektir. 
Varşova' 16 (A.A) - Fran· 

sız büyük erkanıbarbiye reisi 

general Gamelin dün sabah 

general Simigli ile görüştük

ten sonra refakatinde Polonya 

büyük crkanıharbiye reisi bu

lunduğu halde Varşova civa

rında Okience askeri tayyare 
meydanında birinci hava ala
yını teftiş etmi:;;tir. General, 
tayyare fabrikasını, tayyare
cilik mektebini gezmiş ve öğle 
yemeğini burada yemiştir. 

• 
ır 

Buca'lı Kerim, veresiye sigara ve kibrit 
satmıyan bakkal İhsan'ı öldürdü 

Dün, akşam üzeri Tepecikte ve veresiye sigara ile kibrit 

bir cinayet olmuş, Kerim is

minde bir genç, bakkal lh

hsan' ı bıçakla yaralıyarak öl
dürmüştür. 

Hadise, bir hiç yüzünden 
vukua gelmiştir. Aslen Istan
bul'lu olan ve şimdi Bucanın 
yukarı mahallesinde oturan 
Kerim, Sürmeli sokağında 
bakkallık yapan otuz yaşların· 
daki ihsanın dükkanına gitmiş 

(Başta rafı 1 inci sahi/ ede J 
dirdiğine göre; kumandası al
t mdaki kuvvetler mezkur şehre 
sekiz kilometre yaklaşmışlardır. 
Gırnata üzerine yürüyen diğer 
kuvvetler de bu şehirden 15 
kilometre uzakta bulunmak
tadırlar. 

Madrid gazetelerinin yazdı
V.ına göre, Oviedo'daki ası 
kuvvetlerin vaziyeti çok fena
c!ır. Albay Tiranda, subaylar, 
milislerle müzakere girişilme
sini teklif etmiş, fakat bunlar 
teklifı redederek albayı hap· 
set m işlerdir. 

Londra, 16 ( A.A) - Üç 
Haviland tayyaresi, bugün Bar· 
selon'a gitmek üzere Graydon 
meydanından uçmuşlardır. 

Bu tayyareleri idare eden· 
ler, mezkur kumpanyanın 

adamlarından değildir. Diğer 

taraftan Fransa'da tevkif edil· 

miş iken, lngiltere'ye dönen 
dört Koker tayyaresi de 
tcnebi pilotların idaresi altında 
Lizbon'a uçmuşlardır. 

Tanjer 17 (Radyo) - Son 
gelen haberlere göre, ispanya 
asileri, her tarafta galip bir 
vaziyette bulunuyorlar. 

Peti Marukcn gazetesi, ası· 

lerin, işgal etmiş oldukları 

şehirlerde hararetli tezahüratla 

karşılandıklarını yazıyor. 
Londra 17 (Radyo) - Star 

gazetesine göre ispanya hüku

meti, bu hafta iqinde büyük 
muhtelif devletlere müracaatla 
ispanyadaki vaziyeti anlatacak 
ve tavassut istiyecektir. Doğru 
malumat alan mahafilin temi· 
natına bakılır a I anya hiıku-

satın almak isLrmiştir. 
ihsanın, vere=>iye satış yap-

madığını söylemesi 

fena halde içerliyen 

üzerine 

Bucalı 

Kerim, Bir müddet ileri geri 
söylenmiş, sonra da kamasını 
çekerek, lhsan'ı göğsünden 
ve arkasından yaralamıştır. 
Ihsan derhal ölmüş, katil de 
yakalanmıştır. Adliyece tahki
kata devam edilmektedir .. -

drid'i terk 
a çek· miş 
meti, Madrid'i terketmiş ve 
bir zırhlıya çekilmiştir. 

Lizbon, 17 (Radao) - Ge
neral Franko, general Mola 
ileuzun müzakerelde bulun· 
muştur. General Franko, Mad· 
rid şehrinin, kendi kuvvetleıi 
tarafından bombardıman edil· 
memesidi ve bu şehrin, kendi 
kendine teslim oluncaya kadar 
mahsur kalmasını istemekte
dir. General Mola, asi kuv
vetlerin başkumandanı mev
kiinde bulunan general Fran
konun bu fikrini kabul etmiş 
ve şehri bombardımandan 
vazgeçmiştirr 

Sevil 16 ( A.A ) - Sevil 
radyosu aşağıdaki tebliği neş
retmiştir: 

Madrid hükumeti tarafından 
neşredilmiş olan haberler hi· 
lafına olarak Godaucda sükun 
hüküır. sürmektedir. Orada 
münakalnt ve umumi müesse
seler normal surette faaliyet
te bulunmaktadırlar. 

Elcezire' den hareket etmiş 
olan milli kuvvetler, Kızıl Mi
lislere hücum ederek onları 
büyük zayiata uğratmışlardır. 
Antecuera şehrine yapılan ta
arruz sırasında ve şehrin zap· 
tı esnasında mühim hasarat 
vukua gelmiŞtir. 

Endes, 17 (Radyo) - Ha
vas'tan, ihtilalcıların lron'a 
karşı yaptıkları taarruz akim 
kalmıştır. Burada dört saat 
süren şiddetli bir muharebe 
olmuştur. 

Madrid, 17 (Radyo) - Rei· 
sicumhur M. Azana, Espana 
ve Molesco ismindeki iki ge· 
miyi korsan ilan etmişti r. 

Paris 17 (Radyo) - ispanya 

(Ulusal Birlik) 

i ı istinde ·htilal e-
• vam e ıyor 

Tel-Aviv şehrindeki Yahudilerin 
vaziyeti tehlikelidir 

Berlin, 17 (Radyo) - Fi- miktarda telef at verdirmiş-

listin ahvali, nezaket ve ehem· lerdir. 
Nablus havalisindede, kor· miyetini muhafaza etmekte 

devam ediyor. Son müsade

melerde Arap grevciler, İngi
lizlerle Yahudilere mühim 

kunç çarpışmalar vukubul
muştur. 

YahuJilerin (T d-Aviv) deki 
vaziyeti çok tehlikelidir. 

kra ı 
ugo lavya in Ki

ze şe ine gelecek 

•• gun 

Belgrad, 17 (Radyo) - in- lngiltere kıalı da bugün 
giltere kralı 8 nci Edvard'ın Kinze'ye gidecek ve Yugos-

kardeşi Dük Dökend, dün, lavya askerleri tarafından 
Yugoslavya krallık naibi prens yapılacak olan bir senei dev· 
Pol'un Lobyata civarındaki riye merasimine iştirak ede-
malikanesine vesıl olmuştur. cektir. 

Uluslar sosyet -
sinin ıslahı 

1Fransa,11inci vel6ıncı madde
lerin tadilini istiyor 

Cenevre, 17 ( Radyo ) -
Uluslar sosyetesi genel sekre
terliği, sosyetenin ıslahı hak
kında muhtelif devletlerden 

ispanya ihtilali 
Ve Devletler 

(Başlara/ ı 1 inci sahifede) 
nezareti, ispanya işlerine mü
dahale eailmemesi yolundaki 
Fransız teklifine, Portekiz, 
Bulgaristan, lrlanda, Yunanis
tan ve lsveç'ten esas itibarile 
muvaffakat cevapları almıştır. 
Sovyet Rusya, esasen müsbet 
cevap vermişti. 

Paris 17 (Radyo) - ispanya 
ahvali, bütün devletleri düşün
dürmeğe başlamıştır. Bazı dev· 
letler, her iki tarafa silah gön· 
derdiklerinden, beynelmilel bü
yük karışıklıkların zuhurundan 
endişe ediliyor. 

General F ranko, tam bir ay 
evvel isyan ilan ettiği halde 
kendisini ve diğer asi general
leri tenkil edecek bir kuvvet 
çıkmamıştır. Asilerin, ispanya 
Fasından celbetmekte olduk
ları taze ve talim görmüş kuv-
vetler, isyan hareketini muvaf
fakiyete isal eden en mühim 
amillerden biridir. 

ispanya, tarihinde görülmemiş 
nazik nazik bir devrede bulun
maktadır. Bir aydanberi mah
volan servetler, tahrip olunan 
şehirler ve yapılan fedakarlık
lar, akla hayret verecek dere
cededir. 

Alakadarlar, l:spanya'nın, bu 
isyan yüzünden bir asır geri· 
lc<liği kanaatinde bulunuyorlar. 

reisicumhuru A lgala Zamora 
Paris gazetecilerini kabul etmiş 
ve ispanya ahvali hakkında 
klsaca beyanatta bulunduktan 
sonra, lspanya'da Cumhuriyet 
rejiminin ortadan kalkmak üzre 
olduğunu ve bu rejimden sonra 
tatbik edilecek her hangi bir 
idare şeklinin, gerek Avrupa 
ve gerekse ispanya için tehli
keli olacağını söylemiştir. 

muhtıralar almaktadır. 

Frans, yalnız 11 inci ve 16 
ıncı maddelerin tadilini iste-

mektedir. Diğer bazı devletler 

henüz fik irlerini bi ldirmemiş
lerdir. 

Romanya'nın da va. 
ziyeti belli değildir 
( Baştarafı 2inci sahif ede) 
hara, nihayetülemir bir dikta
törlük için intihar demektir ki 

bunu pek tabii olarak ne 
Roma ister, ne İtalya! 

Faşizm ve nasyanal sosya
lizm ebediyen yaşamak ve be-

şeriyeti müebbeden mesud et· 
mek istiyorlar. Muharebe isti-

yen yok. Fakat tersanelerdeki 
sayısız top namluları, Han
garlardaki bombardıman tay
yareleri de, sırf kendi mev
cudiyetleri namına harekete 
geçmek mecburiyetindirler. 

İtalya ile Almanya beşler 
konferansının davetile proğ
ramı etrafında tavzihat isti
yorlar, sanki söylenmesi lazım 
gelen şeyler söylenmiş gibi ... 

Maksad Roma ile Berlinin 
diplomasi görüşleri arasında 
bir ~birlik vücude getirmek, 
daha doğru bloklar politika
sını yıkınağl istihdaf eden bir 
konferansa iştirak etmemekte 
beraber olduklarını göstermek 
istiyorlar. 

halya' da Habeşistan impa
ratorluğunun tasdik edilmesi 
ve zecri tedbirlerden evvelki 
mali ticari vaziyete avdet 
olunması sabırsızlıkla bekle
nıyor. 

Italya bu mes' eleler müsbet 
şekilde halledilmedikçe Lon
draya, Cenevre'ye ve yahut 
ikinci bir Lokarnoya gitmiye· 
cektir. Bu müddet zarfında da 
Italyan· Avusturya-Alman blo
kunu, Londra'da zannedildiği 
gibi, Avrupa menfaatlerini gö
zeten bir düzenin istihlaf ede
bileceği ümit edilemez.,, 

Osmanl a ihinde 
............ 

Ciirid Adis leri 
.. -5- .. 

Gösem sultan saltanatının teh-
likede olduğunu söyledi 

Hazine; kadın kürk ve anber 
parası tedarikinden aciz ka
lıyordu. 

lbrahim ise, endişe vere
cek derecede garip, durgun 
ve korkunç bir hal almıştı. 

Vakıa, Mehmet ve Süley· 
man isminde iki şehzade doğ
muşlti. Fakat bunlar henüz 
pek küçük idiler; lbrahimc bir 
hal olursa, vaıiyet vehanıctini 
kaybetmiş o!a.:aUı. Bu:rnnçüıı 
valJe sultan uğlunun tedavisi 
lüzumunu şiddetle hissetmiş 

ve tabip başı Hamal zade; bu 
hususa nazarı dikkati celbct
mişti. 

Hamal zade, bir tabip sıfa· 
tile ne diyebilirdi? imsak ve 
itidal tavsiye ederdi değil mi? 
Fakat lbrahim bu tavsiyeye 
karşı dururdu. 

- Behey cahil softa... Se
nin söylediğini ben de bilmi
yor muyum. Beni esafilden bir 
nesne mi sandın ?Bana şahane 
malece gerektir! Enamdan 
gayri bir tedavi göstermiyen 
bir tabibe ihtiyacım yoktur! 
Dedi ve hakikatı söyleyen 
tabaip başı hamalzadeyi büyük 
adaya nefeyttit 

Deli f brahim 'in birçok ca· 
' riye ve gözdelerinden başka 

yedi Aasekisi vard ı . Bunların 
her birinin zevk ve keyifne 
yedi saray kurulmuş, yedi 
sancağın varidatı _verilmişti, 

Kösem sultan, Deli lbr ahi· 
min kadınlara olan meclubi
yetinin kendi saltanatına hall 
olduğunu görüyordu. Bunun 
önüne geÇmek ve lbrahimin 
sevdiği kadın veya kadınların 
nüfuzunu yıkmak için oğluna 
mevcuddan güzel cariyeler 
takdimi usul ittihaz etmişti. 

Bu usulün devamı, lbrahi
min feci akıbetini hazırlamış
tır! 

İbrahim, zevk ve hissi ga
latının azami derecesini bul
duğu bir sırada, şehvet ve 
zevkin kadının iriliği ve ağır
lığı nisbetinde fazlalaşacağına 

hükmetmiş ve: 
- Tez bana Asitanenin en 

şışman hatununu getiresiz'. 
Emrini vermişti. 

Ve bu emir yerine getiril· 
miş, Jstanbul 'un en şişman bir 
kadını olan bir Ermeni boz· 
ması kendisine arzediJmişti. 

Bu Ermeni kadmını tarihler 
vakia güzel ol.ırak tavsif eder 
ler; fakat sakil bir viicutlll 
bedii bir zevke lıiz111et edecek 
ne bulunab;Iirdi, ki.?. Puı aJa, 
bu · Ermeni şişma.1 kadını 
meselesinde "Ddiniıı sevdiği 
g~izeldirl,, Deyip geçmek la· 
zımgelir. 

Bu şişman ve hantal kadı· 
nın ibrahim üzerinde nüfuzu 
o kadar büyük olmuştu ki Şa111 

eyaletinı kendi uh<lesine alnm 
ve bir vekil ile idareye baş!~· 
mıştı . 

Kösem Sultan bu kadını 
kendi nüfuzu için çok muzir 
bulmuş ve bir gün kendisini 
davet ettiği bir ziyafette vah· 
şiyane surette boğdurmuş \'e 

lbrahime de: . . 
- Allah ömrü şa!ı~nelerin1 

uzun eylesin. Ermeniye b:r s:ı· 
ika isabet eyledi, diyarı ahrete 
aldı, götürdü. demişti. 

İbrahim de: 

- Ne zararı var. Allah'ııı 
işine kanşmak gerekmez! Bir 
yenisini buluruz! Deyip işifl 
içinden çıkmıştı! 

lbrahim'in saltanatı, kadın· 
ların nüfuz kavgası ile geÇ' 
miştir. Bununla beraber, fb· 
ıahim miras olarak bulduğı.I 
muazzam ülkenin tahtındıı 
kendisini Fatihlerin, Yavuı ve 
Kanunilerin mevkiinde tasa\'' 

vur ediyordu; 1645 te Viy9• 

na' dan gelen bir sefire, ko111 

Çermine: . s· 
- Bu ne demektir? I01P 

ratorunuz benim beş senedel1 

beri cülus etliğim i bilıniY0'1' e I 
mu? Neden daha evvel g 
mediniz? Hitabından butı.ııl' 
maktan çekinmemişti. 

( Arkası var ) 
Gaziantep'te iktisa· A--- -t•• ftı; 
di vaziyet çok iyidir VUS urya 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) şistf erİ 
halbuki orada tek ağacı dahi 
belunmıyan fıstık mahsulü 
şehre senede bir !milyon lira 
getirmektedir. Bu kıymetli 
mahsul cinsinin hastalıktan 
korunması için bu yıl bir de 
fıstık enstitüsü acılacaktır. 
Deli tütün tabir edilen ve 
yalnız bu mıntakada yetişen 
tütün de Mısır' a gönderilir ve 
memlekete ~150-200 bin lira 
arasında para getirir. Zeytin 
de çok para getirir. Geçen 
sene iyi olan mahsul uçyuz 
bin liradan fazla bir para 
temin etmiştir. Antep, ayni 
zamanda geniş bir sanayi 
rr: erkezidir. 

Halen ikibinbeşyüz dokuma 
tezgahı hali faaliyettedir. 250 
kilim tezgahı vardır. Fabri
kası çoğalmıştır. 16 sabun 
imalathanesı ve ınüteaddid 
müessestlcr vardır. 

Antep günden güne ilerle
mekte olan bir vilayet mer· 
kezidir. 

Enver T oksog 

, 
- -··· · · · - • t Dolf üs ün siyasett~ 

takip edeceklerf11~ 
Viyana, 17 ( Radyo ) iİ ı 

Avusturya Faşistleri; }Jug'Jtı' 
umumi bir toplantı yııpınışf 

11
• 

r8 1 
ve prens Starenbtrg ta ·ıe 
dan tatbık edilmek şart~(' 
öldürülmüş olan sabık baş 

sıf' 
kil Dolfüsün bütün prcıı (il' 

lerini kabul etmcğe kD 
vermişlerdir. 

----------;" 
Mussolin•. /e· 

Adriyatik sahtl 
rinde istirahat 

ediyor 1tsb' 
Roma 17 (Radyo) - olil11 

başbakanı Sinyor Mu55 ~ti 
Adriyatik sahillerinde tı~ttl 
Riçiyon şehrinde bulun

111 cıı'> 
dır. Mumaileyhin, fraıı~tıı' 

b.. ıı 
verilecek olan ceva 1 dO 
tetkik için yarın bur8Y8 

mesi muhtemeldir. 


