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I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazete"J!P 

- Pazartesi - 3 Ağustos 1936 -----

Berlin'de 
Milli fut bol takımım 

bugün ilk maçını 
lilerle yapıyor. 

Asiler, Italyan'Jara ada Verecel<.lermi 
A 

Asiler Madrid muhasara hattını daraltıyorlar Amerika 
ltalya asilere yardım ediyor .. Pitaraflığrn.ı muha-

MUSSOIİni- FrankO arasında v.~:::.. :~:~~~ -
_ Amerika, hariciye nezareti, 

de diyor ki: Amerika'nın 

Venedikte yapılan 
esrarengiz toplantı 

Bu toplantıda Avusturya, Almanya v 
İtalya ricali bulunmuş 

-
bl·r anlaşma vuku bulmuş neşreylediği resmi bir tebliğ-

muhafaza ettiği bitaraflık esası , 

Asiler galip gelirse, Italyaya Akdenizde bir ada iki muharip devlette;hiçbi-
rine silah ve · mühimmat gön
dermeği menetmektedir. is
panya' da başgösteren isyan 

vereceklermiş. Komünistler; Faşistleri 
8.ilelerile.t birlikte kürşuna~diziyorlar ise, böyle bir memnuiyeti 

icap ettirecek şekilde değil-

dir. Bu sebeple, Amerika si-

ıah ve mühimmat fabrikaların, 
lskanya'ya mal salmakta ser
besttirler. , ______ _ 

Fransa 
İspanya'ya borçlu 
tüccarların parala
rını bloke ediyor 
Paris 3 (Radyo) - Ticaret 

bakanı, dış işleri bakanı ile 

görüşüp mütabık kaldıktan 

sonra, Fransız ticaret endüs

trirlerinin lspanya'ya olan ve

receklerini bloke eden bir 

Venediklen bir manzara 
Paris, 3 (Radyo) - Maten ber vermekted;r . 

gazetesinin Venedik muhabiri, Şuşning Venedik'tc 
evvelki akşam Venedik veya- nuyordu. Görünüşte, resmi 
hud Polonne yakınında İtal- dukları anlaşılan bir takı• 
yanlarla Alman'lar ve Avus- Alman otomobilleri gec~ h 
turyalılar arasında esrarengiz dudu geçmişler • 

Bir lspangol kızı çarpışmağa gidiyor. karar almışlardır. 
Madrid civarındaki dağlarda harp sahası ----- -

ve son derece gizli bir gö- ltalya'ya doğru 
rüşme yapılmış olduğunu ha- müşlerdir. 

Genera I Franko madridin Arap'lar Siyasi ziyaretler 

bu hafta içinde zaptedi- Boruyu ezdiler yan- ıtalya Veliahdı Hit 
leceğini söylüyor Kud};~J~!tı Irak ile ıerle konuştu 1 

Paris 3 (Radyo)- Asi kuvvet
lerin başında bulunan kuman
~anlardan general Mola, Mad
tıd'· ın çenberini kısaltmakta 
devam ediyor. 

General Franko'nun kuman
dasında bulunan kuvvetlere 
&elince, bu kuvvetler Valensi
Y1 a'nın şimalinde ileri hareket-
e . 
tıne devam ediyorlar. 
.. Borgustan gelen bir habere f0 re, asi kuvvetler, Bil-Bav'ı 
0ınbardıman için büyük ha
~ara başlamışlardir. Asi 

~Yunan Kralı 
llgünler de seyhata 

cıkacak , 

i Yunan Kralı Yorgi 
sta b tıa11 n ul. 3 (Hususi) - Yu-

lerd kralı ıkinci Yorgi, bugün· 
tetk~ lllemleket dahilinde bir 

l<talseyahatına çıkacaktır. 
e""eld' bu seyahatını daha t' en Yapacaktı, fakat Me
'-taıı 8 

kabinesinin vaziyeti 
· lnış olduğundan tehir et-

ordu, diğer bir koldan ilerli- rek bir siyaset vücuda getir- bura arasındaki petrol borusu 
yerek Miranda Debra'yı işgal meğe çalışmış olduklarını unut- ezilmiştir. Bunun üzerine bir • ____ __;;_ 

eylemiştir. mamak lazımdır.,, yangın çıkmıştır. Bu işi Arap- Prens Omberto hitlerin sarayında çıkar. 
Poeplo'da bulunan maden Pertir.aks, Almaya'nın Is- ların yapmış oldukları zanne- ken Alman halkı tarafından alkı•landı 

l l · d 300 k ünist (Devamı 4 üncü sahifede) dilmektedir. :r 
ame e erın en . om ' ._ •• • ... _. Berlin, 3 (Radyo) - İtalya ltalya veliahtı, Hitler'in 
asi kuvvetlerin eline geçmiş ----- -- l" h o b ı 1 ATecaşı·nı·n beıvanatı ve ıa tı prens m erto, ta ya- sarayından çıkarken alkışlan· 
ve hepsi kurşuna dizilmiştir. l Y~ ..,, nın Bertin sefiri Atolika ve 

n•~~b;~~n:o.<~~~ln:k~:; "Her halde ecnebi bir top ;fy:,:;·:~~:: .~;,!;:~ ~~:~:: m•i::.~a matbuat nazın c1a 
bir hücum hazızrlamaktadır. konuşmuşıur. Yon Ribentropla konuşmuştur. 

~:~:o·n::ühimk·~:nd~:~::~ rakt_a _ö_leç~~- .değilim.,, . Sudan m··e···s'eles·ın 
baliğ olan harp gemilerile ~ 
kafi miktarda harp tayyare- Goredekı hukumete her cıhetce yardım edı 1 

ıen vardır. liyor. Necaşi, son bir mücadeleye atılacak de de anlaştılar 
Barslon valisi, asilere mu· ~~~t?~ 

kabele etmek üzere kuvvet ~~ 
toplomağa başlaı:nıştır. 

Amerika'da bulunan lspan
yollarm mühim bir kısmı, 
beşyüzbin dolar iane toplamış 
ve General Franko'ya gön
dermiştir. 

Filipin adalarındaki ispan
ya vapur kumpanyaları da, 40 
bin lııgiliz lirası göndermiş
lerdir. 

Paris, 3 ( Radyo ) - Paris 
gazeteleri, ltalya'nın asilere 

yardımda bulunması meselesi 
ile yakından alakadar olmak
tadır. 

M. Pertinaks, bu hususta 
Eko dö Pari gazetesinde şun
ları yazıyor: 

- "Artık Jtalya dahili bir 
cidale açıktan açığa iştirak 
etmiş bulunuyor. Acaba Mus
solini ile isyan reisleri ara
sında bir anlaşması mı var.1923 
ve 1926 senelerinde Duçe ile 
--.. dö RiY 'nın müfte· 

Necaiinin Londrada alınmış bir /otoira/ı 
Londra 3 (Radyo)- Sunday gelen emirleri vermektedir. 

Kronikel gazetesine beyanatta Cenubi garbide teessüs eden 
bulunan Necaşi demiştir ki: hükumetimize merbut askerle-

- Memleketimin istiklal mü- rin yiyecek, içecek, s1lah ve 
cadelesini asla terketmiyeceğim mühimmat ihtiyaçlarını geniş 
Cenevre' de bir istikraz akdine mikyasta temine muvaffak olu· 
muvaffak olamadım. Fakat yoruz. 
başka bir taraftan yapabilece- Benim vazifem, son defa 
ğimi umuyorum. Bu işler için olarak bir mücadeleye atıJmak· 
Londra'da bir komite vücude erbalde ecnebi bir rop-
getirilmiftir. Bu kouıite lbım 

--·-· Mısıraskerleri de Sudana gide bile. 
cekler. /tilafname bugün imzalanacak 

Paris, 3 ( Radyo ) - lngil
tere ile Mısır arasında Sudan 
hakkında akdolunan itilafna· 
menin, bugün imzalanması 
muhtemeldir. Bu muahede 
mucibince, Sudan meclisinde 
.Mısır ricalinden bir mümessil 
bulunacaktır. Bundan maada, 
Mısır ahalisinin Sudan'a gidip 
yerleşmesine mumanaat edil
miyecektir. Mısır memurları, 
Sudan' dan lngiliz memurları 
gibi muamele göreceklerdir. 

Mussolini 
Tayyare istasyo. 

nunu gezdi 
Roma, 3 (Radyo)- Sinyor 

Mussolini (F orli) havalisinde 
bir teftiş yapmış ve orada 
inşa edilmekte olan tayyare 
istasyonu ile buğday silolarını 



··- "' 

Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

-·Filistin Mektupları: 
- . 

Maça kızı 1 1 Arap'lar, Atatiırk'ün, lngiltere hükCi-
• Cinai Romn Nakili KAM/ ORAL 1 meti nezzdinde teşebbüsatta 
B b A 

. - ıss -k·ı· d_. bulunmasını yalvardılar. a a nrı, gece ı ıse mey a- ., · • 
nında Piyedoşla buluşmuştu Pet~?I bor~arı~ı berhav:a edecek olan ~omıte! 
Akşam olurica, otelden ay· 

rıldı ve Piyedoş ile buluşmak 
üzre kilise meydanlığına gitti. 
Büyük saat onu çalarken, ha· 
fif bir yağmur da çiliyor, or· 

Fakat. bir !n~iliz dey~nce. na· fngıJız komıserIDe tehdıd mektubu gonderd.İ 
zarı dı~~~tımı celbettı. Sonra Kudüs ( Hususi muhabiri- şehirlere baskınlar yapmakta, karar verdik. Bütün bunların 
bu lngıl~zın. yaşa~ış tarzı çok mizin mektubu ) _ Burada bilhassa Yahudı mağaza ve sebebi, lngilizlerin Filistinde 
tuhaf, _hıç kımsenın bulunma- ve diğer şehirlerde grev, kar- evlerini ateşe vermektedirler. takid ettikleri fena siyaset ile 
dığı. bır ~erd~ ~turması naza- gaşalık ve çarpışmalar olanca lngiliz'ler, büyük bir ihtilalin Araplara karşı durulmasıdır. 

3 Ağustos 936 

N· V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ACHAIA., vapuru 2 ağus

tosta bekleniyor, · ANVERS 
ve HAMBURG'tan yük çıka
racaktır. 

" ARKADIA ., vapuru 10 
ağustosta bekleniyor, 15 ağus· 
tosa kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

talıkta kimseler görünmüyordu. 
Baba Anri, kilisenin parmak

lığına dayanmış, Piyedoş'u 
bekliyordu. Birkaç dakika son· 
ra sol taraftaki sokaktan, ağ
zında bir sigara bulunan Pi
ycdoş göründü, baba Anri'nin 
yanına yaklaşarak : 

rı dıkkatı calıptır. . . . hızile devam ediyor. önünü almak için Filistin'e Bu mektubumuzla size ihbar 
y. - J:l~lk, ~~. . İngıhzın. de· İngiliz gazetelerinin, ınınta· mütemadiyen asker sevket- ediyoruz : 

AMERiKAN EXPORT UNES 

- Burası diğer kasabalar 
gibi değil, dedi. Birçok şeyler 
öğrendim. Zannederim ki ara· 
dığımızı burada bulacağız. 

- Herşeyden evvel, hiç 
kimsenin senden şüphelenme
diğinden emin misin , onu 
söyle. 

- o wheti merak etme
yiniz. Çok ümitli bulunduğum
dan size selam bile vermeği 
unuttum. Burada serbestçe 
görüşebiliriz. 

- Bunu sana sormaklığı· 
mm sebebi, bu sabah fena bir 
adama tesadüf etmiş olmam· 
dan ileri geliyor. Bu adam 
dedi-koducu birşey, bana otel
ci tanıştırdı. lzmirde Keten hanında 

gırmenı ışlettıgmı .zannedıyor. kanın Yahudi ve Araplara mcktedirlcr. Şimdiye kadar Protestolarımızı hükumetinize 
=-:--Bun~ sen .de. ına~~.ın mkı? mütesaviyen taksimi hakkında ölen Arap'ların binleri açtığı bildirerek Filistin Araplarının 

degı~menm. . hıç ışledıgı yo · ki neşriyatı Yahudileri asabi· muhakkaktır. Bir hayhda in- metalibatını kabul ettiriniz. 
Değırmencı ıle . karısı ~a. her leştirmiştir. Esasen buna giliz asker ve zabiti öldürül· Eğer bu sözümüzü tutmazsa-
zaman ~aşka hır yere gıdıyor· Araplar da yanaşmamakta ve müştlir. nız, petrol borularının parça 
larmış kı, buras_ı ~a ~e.çhul. biı, topraklarımızdan bir ka- Arap milliyetperverleri, "Fi- parça havada uçtuğunu göre-

- Nereye gıttık.l~rını her rış bile feda edemeyiz de- listin petrol boruların biz ve ceksiniz. O takdirde şarki Er· 
halde komşuları bılırler. mektedirler. Milis birliği,, namı ile bir ko· 

- Bunla~ın komşu~ar~ yok· Yahudi ajansı direktörü mite teşkil etmişlerdir. Bu den' de bütün hat boyunca pat-
tur. Bu değırmen halı hır yer· Şertak bu hususta beyanatta komite azası Arap dilekleri lıyacak ihtilal ateşini söndü· 
dedir. Bir vakitler orada ci- bulunarak: kabul edil~ediği takdirde remiyeceğiniz gibi, petrol gibi 
)'layetler işlenmiş olduğundan - Yahudiler, böyle bir bütün boruları berhava ede- kanlarınız da akacaktır. 
ve bugün dahi geceleri peri- taksime asla razı olamazlar. ceklerine dair yemin vermiş- Petrol şirketi müdürü bu 
ler, cinler görüldüğünden köy- Çünk! Filistin'e, Maverai·şeri- lerdir: mektubu alır almaz doğruca 
lüler, civardan bile geçmiyor· 1 d K F ı· · d k' l anın ayrı masm an esasen oınitc reisi, i ıstm e ı n· komiserliğe gitmiş ve keyfiyet-
lar · müthiş bir sıkıntıya düşmüş· giliy fevkalade komiserine ve ten Londra hükumetinin ha· 

- Bu vaziyet karşısında tür. Bunun için böyle birşey petrol şirketi müdürüne birer berdar edilmesini iste .niştir. 
bir ecnebinin gidip te orada mevzuu bahsolamaz. mektup göndermiştir. ( Devamı4 üncü sahifede) 
yerleşmesi cidden tuhaftır. Demiştir. Bu mektuplarda deniliyor ki .-----------
Fakat, Tolbiyak ile bir ala- Karışıklıkların devam etme· "Türkler zamanında Hicaz f zmir sicilli tica-
kası bulunabileceğine de ak- si neticesi olarak, Kudüs ve şimendifer hattını bozduğumuz 
lım ermiyor. lngiliz'ler tuhaf diğer büyük şehirlerdeki Ya- gibi, şimdi de Sahradaki pet· ret memurluğun-
adamlardır. Belkide avcılıkla h d f b k u i a ri alarmın hemen hemen rol borularını tahrip etıneğe dan.• 
meşgul oluyordu. hepsi de tatili faaliyet etmiştir. 

- Bu adamın ismi 
nodur değil mi? 

- Hayır hayır, hiçbir işle Bu sulhun, Filistin iktısadi Olivier ve şü-
foti· meşgul değil. durumu üzerinde büyük tesir 

- Sen bu malumatı elde ve zararları görülmüştür. İhti- rekası Limited üzüm, incir vesair mallar 
üzerine ticaret ve komisyon· 
culuk F esci zade Galip oğul
ları lzzi ve Ali unvanı altında 
yapmakta iken bu kerre (İzzi 
ve Ali Fesçi) unvanını olmuş 
olduğuna ve şirketi müddeti
nin bittiği 18/Şubat/932 tari· 
hinden itibaren daha on sene 
temdit edildiğine mütedair 
beyanname ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1796 
numarasına kayt ve tescil edil· 
diği ilan olunur. 

- 1smini nereden öğrendin? 
- Ben yalnız onun ismini 

değil, başkalarının da ismini 
biliyorum. O adamı bütün 
kasaba ahalisi tanıyor ve her
kes te kendisinden nefretle hah· 
sediyor. 

Sen nerede oturuyor· 
sun? 

Kasabaya girince Lon· 
fromo yolu üzerinde birinci 

• otel olan Gran Venkur ote· 

lindeyim. Siz müsyü Bonasun 

Gran Seren oteline indiniz 

değil mi? Bugün otel sahibi, 
müsyü Fotino ve Tuluzlu ko-

misyoncu Tambumak ile be
f'aher yemek yediniz zanede
rim. Görüyorsunuz ki cereyan 

eden~ahvalden tamamen haber
darım. 

- Fakat bir emmare, bir 
i:r. buidun mu? 

- Bir değil, iki .. 
Evvela, buraya yakın bir 

yerde Vil Tovason ile Morhan 
arasında orman yanında bir 
şato var ki burada, Paris'ten 
gelme bir kadın ile bir er· 
kek oturuyormuş. Kendileri 
orada temelli oturmıyorlar. 
Vakit vakit gelip birkaç 
gün veya bir hafta kahyorlar
mış. Kimse ile görüşmezler
miş ve kimse de kendilerini 
tanımazmış. Bu kadın ile er
kek, bizim aradığımız kimse· 
lere benziyorlar, herhalde bir 
defa tahkik edelim. 

- Çok iyi, başka ne öğ
rendin? 

- Civarda bir İngiliz oto· 
ruyor muş. 

- Değirmene muttasil olan 
bir hanede sakin değil mi? 
~ Vay, ondan size bah· 

settiler mi? 
M. Fotino pek çok şeyler 

anlattı. 
- Zannımca mühim bir 

şey değil. 
- Belki mühim değildir. 

edebilmek için herhalde çok 131 hareketi başlıyalı üç aydan 
çalışmış olacaksınız. fazla olmaktadır ki, o zaman- vapur acentası 

- Hayır, ben kimse ile danberi Filistin'e ne bir tek Ccndeli Han Birinci kor-
konuşmadım. Yalnız söyledi~-. seyyah ve ne de bir tüccar don. Tel. 2443 
lerini dinledim. gelmemiştir. Bunun başlıca Not: Vurut tarihleri ve va-

- Ben de çorap mendil sebebi, gelecek olan kimse- purların isimleri üzerine deği-
satarken, hizmetçilerden hep lerin hayatlarının emniyett~ şikliklerden ınesuliyet kabul 
bu Atlins ismindeki lngiliz· bulunmamasıdır. edilmez. 

den bahsedildiğini işittim. Her gün· silah sesleri, bom- THE ELLERMAN LINES L TD. 
- Ay, , bu ingilizin adı At- ba trakaları duyulmaktadır. " GRODNO ,, vapuru 25 

lins mi imiş? \ l haziranda beklenmekte olup .n.rap çete ari, gece gündüz 
- Evet, jorj Atlins imiş, LONDRA, HUL için yük 

henüz kırkını geçmemiş. 
- Kambremer'in bana ver· 

diği şecerede böyle bir isim 
yazılı değildir. 

- Kambremer dedinizde 
aklıma geldi. Onun kızı için 
burada malumat istedim, fa
kat kimse bir şey bilmiyor. 
Böyle bir kızın cesedi de ci· 
varda görülmemiş, kendisini 
kaçıranlar belkide zavallıyı 
henüz telef etmemişlerdir. 

- Öyle, eğer kızı kaçırıpta 
bir mahzene gömmemişler 
veya nehre atmamışlarsa, ya
şıyordur. Ne ise; bunu sonra 
görüşürüz. 

Şimdi lngilizin oturduğu 
değirmende üç kişi vardır. 
Bunlar karı koca ve bir de 
oğuldurlar ki, oğlan değirme· 
nin işlerini görür, karı koca
da münavebe ile buradan ~ay
rılırlar mış. 

. ? 
nız .. 

Münavebe ile mi dedi· 

Evet, bazen ikisi de de
ğirmende çalışır, bazen biri 
gider, birkaç hafta sonra ge· 
lir miş. 

- işte burası şüpheyi cel
bedecck birşey. 

- Hem de pek ziyade. 
- Şu halde ben vakit ge· 

çirmeden yarın gidip bunlar· 
la münasebet peyda etmeli
yim. 

- Fakat yarın ben gidip 
İngilizi görecektim. 

- Arkası var . 

Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

Satilık ve kiralık 

Ucuz evler 
Park ve hastahane arasında 

Damlacık cadde-sinde 34 ve 
70/1 numaralı evler gayet 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. 
Taliplerin öğleden sonra Ko
nak yanında Hacı Sadullah 
otelinde Bay Şevket' e mü
racaatları. 

alacaktır. 
"MARDINIAN,, vapuru 27 

haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru Temmuz 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA, ve HUL için yük 

alacaktır. 
" LESBIAN ,, vapuru 15 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı
karacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SOFIA., vapuru 25 Hazi

randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den gelip yük çıkara
caktır. 

f zmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mü hürü ve F. 

Tenik imzaı 

1: Beyanname. 
İzmirde Keten hanında 

üzüm, incir vcsair mallar 
üzedne ticaret ve komisyon
culukla uğraşmak üzere lzmir 
birinci noteri tarafından yazı· 
lan 22/6/ 930 tarih ve 6473 
sayılı mukavele ile kollektif 
şerik sıfatile teşkil ve 472 
numaraya lesçil eylediğimiz 
"FESÇi ZADE GALiP 
OGULLARI iZZi ve ALI., 
unvanlı şirketimizin hitamı 
müddetine müsadif 18 Şubat 
1932 tarihinden itibaren mu
teber bildiğimiz ayni Şt!raitle 
ve on sene müddetle temdit '111111111111mı111111111111111111ı111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ıı ı ıı ı ı ıı:rv~ 

- ec_lerek bu kerre iktisap eyle-
= Türk Hava Kurumu diğimiz soyadı ile birlikte terkip - B • • • • k p• - eylediğimiz "İZZI ve ALI FES· = UYU ıyanQOSU çL unvanı altında ve mukave 
- l - lede nisbeti yazılı ve muayyen = 21 inci tertib biletleri satı ıyor - "52570., elli iki bin beşyüz 
_4ÜDCÜ keşide 11-8-936 dadır_ yetmiş Türk lirası sermayemizle 
- ayni mevzu üzerine ticaret ve 
_Büyük ikramiye 35,000 lira mükafat komisyonculukla uğraştığımız-= 20 000 liradır .Ayrıca 20 ooo· 1 2 ,000 _ dan firma ile beraber münfe· 

' 1. l k b .. k' .k ' . l - ridcn kullandığımız aşağıdaki 
=Ve J 0 ,000 ıra ı üyu ı ramıye er imzalarımızın tesçili icra edilmek 

=de vardır. = iizerine tasdikini rica eyleriz. =s ·ı tl h "k A t ,, ,, _J k . d ·-- İZZi ve ALİ FESÇi firması 
:: l e er U Ume onunae ı ı = ve ALI FESÇi imzası 
~rektörlük gişesinde Vebil'umum- tzzl ve ALI ~ESÇİ firması = = ve IZZI FESÇi ımzası. 
~bayilerde satılır Umumi No. 6475 
~ _AS Hususi No. 7/123 
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" EXMISTER ,, vapuru 2 
ağustosta bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HASLINJE (D/S A/S SPAN-

KELİNJEN) OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 22 
ağustosta bekleniyor, iSKEN· 

DERiYE, ROUEN, DIEPPE 
ve NORVEÇ limanları için 
yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARITJM 
BUDAPEST 

"DUNA ,, vapuru 7 ağus· 
tosta bekleniyor, BELGRAD. 
NOVESSAT, KOMARNO, 
BUDAPEST, BRATISLAVA. 
VIY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LİNES Ltd. 

"JESMOORE,, vapuru 15 
ağustosta bekleniıor, AN· 
VERS, LIVERPUL' dan yük 
boşaltacak ve VARNA, KôS· 
TENCE, GALATZ ve BRA· 
ILA için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAlN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyor, KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD , BUDAPEST • 
BRA TISLAVA, VIY ANA ve 
LINZ için yük kabul ede· 
cektir. 

"Vapurların isimleri, gelın~ 
tarihleri ve navlun tarifelerı 
hakkında bir taahhüde giri· 

şilmez . ., 
Birinci Kordon, telefool'I 

No. 2007 - 2~ 

(atılan işbu 2417 /936 tarihli 

temdid beyannamesinde firıntl 
ile birlikte konulan imzaların 
soy adı ile birlikte terkip edi· 
len ( fzzi ve Ali F t:sçi) unvanlı 
şirketin münferiden imzaya roC 
z·ın şerikleri sıfatiyle hareket 
eden zat ve hüviyetleri mar~· 
fuın•ız İzzi Fesçi ve Ali f esçı· 
nin olup münderecatını tarnı:ı· 
men kabul ve ikrar eylediktell 
sonra her biri firma altın~~ 
kendi eli He koyduğunu tasd• 
ederiz. Bin dokuzyüz otuz attı 

Y. f11' 
senesi Temmuz ayının ır 

o 
k 
ğ 

b 
d 

d 
() 

I· 

dördüncü Cuma günü. 
Noter resmi mühürü ve vC' ; 

kili Ali Raif Günyer imt
951 

&i 

Umumi No. 6514 b 
Hususi No. 7 /l ~:_, 

Bu beyanname suretininİ 0'~ ! 
ire dosyasında saklı , 647 5 °~6 
mi No. lı ve 24 Te·mmuz 9 
tarihli aslına uyguı-;ı o\dtJ; 
tasdik kılındı. Bin •ttokuz r; 
otuz altı senesi Tepnmuz 8 

, 

nın yirmi beşinci Cuınarte· 
gunu . , ,, 

T. C. lzmir üc;ı,üüncü n~~e"' 
Tahsin Amur re!a{ \ mühürtJ ,1 

namına Ali Ra~etin°~uver irnıs· 
; Uo . 



Sahife 3 

-1-
Kadınların hayatında öyle 

bir buhran devresi vardır, 
ki onlar bu devrede en kor
kunç maceralar yaşarlar, ve 
tıpkı bir pervanenin bir mum 
alevi etrafında dönüp durma
sı gibi sevdanın ateşi etrafın
da döner, dururlar ve.. Bir 
tün de o ateşe pervaneler 
gibi ve ihtiyarsızca düşüverir
lerf,. 

Çok güzel ve sevimli bir 
kadın olan bayan Nigar, bü
tün kibar salonlarını güzelliği 
Ve zerafetile teshire muvaffak 
01rnuştu. 

Namuslu ve kendi halinde 
bir tüccar ile evlenmiş ve bu 
•na kadar da faziletkar bir 
bayat y~amağa muvaffak 
0lrnuştu; fakat.. Bir gün gelip 
de bu hayattan bıkmıyacağı, 
Veya yaşının en buhranlı za· 
kanını idrak ettiği bu tehli
h eli zamanında, aşkın ve 
•Yatın mukavemet imkanı 

klrnı~an .davetlerine boyun 
k~ıyeceğı ne belli?. De
sıl rn·? J •• 

b İşte Nigar'da yaşadığı ki· 
dar hayat içinde doğru· 
an, doğruya kendinin ve· 

Ya refikalannın kulakla
~na başka, başka şekil
,erle her gün fısıldatıp duran 
~k istirhamları, sadakat ma

~lla~ı .ar~sın~a, nihayet Nec· 

1 
t ısımlı hır gence mağlup 

0 lı'Yermişti! 
Esas itibarile Necdet bu 

~llfer . . f 1 b" h ıçın az a ır emek sar-

ti~a da mecbur kalmamıştı. 
b-1rar'ın yeni bir aşk, yeni 

ır nevazüş İçin susadığı buh
ranı 
Ilı 1 zamanında sahneye çık-
}' l§tı! Askeri olsun, siyasi ve 

b~··· Kalbi olsun, herhangi 
it f 

al za erde nazan dikkate 
llıınacak en büyük cihet, en 
Ilı lı~afık zamanı seçmiş o~ 
b~ tıt! Necdet te şaşaalı bir 
~ onun, biraz fazlaca süren 
aı:decan)ı ve hararetli bir dan
bah an . s.onra, gölgeli bit kış 
>'il Çesının geniş ve efsanevi 
ar:•klı çiçek ve ağaçları 
lalll 10

da, otuzunu aşmağa baş
ta.rııış, Yani hayatının en buh· 
~d 1 

demlerine gelmiş bir 
aı._'~a sarfedilecek bir iki 
"'flı .. -
tQ~ s.o~un zafere çok yardım 
N·e~ını biJmez değildi! 

bıı •ıar, evvelden yaptığı gibi 
ltıadı~evazişlere lakayd kala· 
'rag ' Ve sıkı kalp çarpıntıları 
ttt,tııtıda, bir randevunun za-

tdil<1·. Ve mekanı da tayin 
~cet~' sekiz gün sonra, Bayan 
~ki an)n balosunda buluşa-

iltdı N .. 
~011 e~ar ve Necdet salona 
hi"b~lıkleri vakit, vaziyetinden .,,l' it k" 
''ct' ırnsenin ve bilhassa 
.l •tın k .. h 
\fltitıi .. ocasının şup e etme· 

Rordüler. 

ı ~iha - 2 -
'1()

1 
Yet, bayen Neclanın 

" \J •• 
•leti . gtinü geldi: Negar tu· 
>~l~ı • hususi bir itina ile -
'ıllt en sinirlerinin titreme
b,~ötsünün heyecanla ka
,1111 •na mani olamıyor, vic
~- t" hala muazzep olma· 
~ırı,~k~:n güzel Necdet' e 
lit ~.. •çın Biran bile tcred-
"' cıiOS\e • "da rrnıyordu. 

~11\ı 8 hizrnetçisi, güzel baya· 
e>'rediyorken: 

- Ah.. Ne güzel tuvalet 
bayanım . . diyordu . 

Bayan ise ,korsasını gıymış 
vücudunun en güzel kısımla
rını tam veya yarı çıplak bı

rakan iç elbisesile büyük bir 
endam aynası önünde kendi 
güzelliğini seyrediyordu. 

Oda hizmetçisi hiç susmıyor 
ve söyleniyordu . 

- Bayanım bugün hergün
den ve herkesten güzel ! Ba
yan bugün 20 yaşında olgun 
bir güzel oluyor diyordu. 

Şüphesiz, bugünün heyecan
ları Negar' ın güzelliğini arttı
rıyordu. Fakat tam sakını gi· 
yeceği sırada, hafifçe haykır· 
dı; oda hizmetçisi mahçup ve 
korkak bir şive ile: 

- Acaba .. Dedi. Sakta bir 
iğnemi unuttum; 

- Hayır .. Mutlaka bir pire 
ısırdı . 

- Pire mi? 
- Evet. Tam omuzumun 

üstünde., 
- Hafif, bu ahenkle mün

hani üzerinde küçük ve kır
mızı bir benek peyda olmuş
tu. 

- Ah bayanım.. Bu; kü
çük, Bobun etrafa saçtığı pi
relerden birisi olacak! 

Nigar: 
- Bop.. Ah pis köpek! 

Diye haykırdı. 
Masalardan birinin altından 

gözlerini kırpıştırarak çıkan 
siyah küçük köpek, hemen 
oradan defedildi! Amma.. Ni-

Mücellithanesi 
Sür'at, zarafet· 

Ve ehveniyet 
YEN 1 KAV AFLAR Çarşısı • 

Numara : 34 

• hına dokunduğunu gör.en Bay: 
- Pekala canım.. Dedi. 

Bizde bu gece baloya gitmeyiz; 
göğsünüz ve omuzunuzdan 
fazla gözleriniz ağlamaktan 
kıp-kırmızı.. . Halk buna ne 
diyecektir; vaz geçelim. Ben 
kulübe gidiyorum. 

Ve, müsterih bir halle 
çıktı, gitti. 

- 3 -
Bayan Nigar, sakit ve dü

şünceli durmakta iken saatın 
ve muayyen vaktin geçtiğini 
bildiren saatın taninleri ile 
yerinden kalktı ve futur ile 
oda hizmetçisine: 

- Haydi kızım, beni soyu
nuz! Dedi. 

Ve sonra... Kendi kendi
sine: 

- Kimbilir beni nasıl bek
leyip duruyor! Bu macera, 

böylece başlamadan bitti de

mektir! Diye düşündü. 

ilk buhran ve asabiyetlerini 
derin bir düşünce takip etti; 

sonra heyecanlarının yerine 

sükun kaim oldu, karyolasına 

yattı, derin bir uykuya daldı. 

Sabahleyin uyandığı vakit gar'ın omuzundaki lekeyi de· 
fetmek mümkün olamadı! Pire, dün akşamki haline gülüyordu 
bu güzel omuzu o kadar hırs- aynaya baktı . Pirenin husule 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"VULGANUS,, vapuru 13 
temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM , ROTTER-
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır . 

"CERES" vapuru 27 tem
muzda gelip 1 ağustosta 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"GOTLAND,. motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 

DANTZIG, GDYNIA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"V ASALAND" • motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE
BURG ve ISKHNDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAlN 

"ALBA-JULYA .. vapuru 30 
lemmuzda gelip 1 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
ikinci Kordonda Tahmil ve 
"' Tahliye binası arkasında FRA-
TELLI SPERCO acentasına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
ı Sıhhat Eczanesi 
il Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 
çeş itleri sa~ar. . -· 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

•• --------------~ıms ... , 
lzmir Yun Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
'ialkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulat ı t ercih ediniz 

la, o kadar şevk ve şiddetle getirdiği lekeler hala duruyor 
emmiş idi ki Nigar'ın~muzun- idi. Fakat bu iki leke saye
daki ibu kırmızı leke uzaktan sinde sukuttan kurtulmuştu. 
bile lfarkediliyordu. Namuslu, kendi halinde ve • 

Bu münasebetsiz hadise ba· fedakar kocasını düşündü. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Doktor 
Ali Agah 

1 Satış Yerleri 
yanın canını sıktı. Tuvalet do· 

Eğer: dün akşam Necdet'in laplarını dolduran kremler, 
kolonyaların hepsi de kulla· kolları arasında sukut etmiş 
nıldığı halde, lekeyi yok et- olsaydı , bugün bu evdekilerin 
mek mümküd olmadı. bu rahat ve saadet yuvasın· 

Bir aralık, Nigar ikinci de- dakilerin yüzlerine bakabile· 
fa haykırdı. Pire bu defa cek mi idi? "' 
da göğsünün yükselmeğe baş- * * 
ladığı en nazik bir yerini ısır- Bundan birkaç gun sonra 
mış, parlak, beyaz göğsüne bayı Nigar'a; 

- Haberin varını? Zavallı bir pirenin kudretinden çok 
yüksek sanılacak iri bir kır- Necdet ne oldu? Dedi.? 
mızı yer ısırmış noktası daha - Hayır, ne olmuş? 
yapmıştı! - Ulvi Karahan onu ge· 

Hiç şüphesiz. . Herkesin çen gün evinde zevcesile be-
kendinde kusur arayacağı bu raber tutmuş.. Necdet aldığı 
baloya bu lekelerle gidilemez- kurşun darbesile altı ay ya· 
di. Nigar kendini asabı bir taktan kalkmamağa mahkum 
buhrana kaptırdı , kendisini oldu .. 
bir koltuğa atarak hüngür, - Ya .. 
hüngür ağlamağa başladı. Nigar bunu söylerken ken· 

Doğrusu, karşılıklı iki kalb dl kendine: 
isteğine karşı küçük ve pis - Necdet yalancı bir adam 
bir böceğin bu tahkimine ağ· imiş. Bana ebedi muhabbet 
lamamak ta mümkün değildi! vadederken bayan Fikriye 

Bu sırada odanın kapısına Karahan'la da münasebeti var 
iki fiske vuruldu ve soma imiş. Bu rezalet belki de be-
Nigar'ın bayı içeri girdi. Ba- nim başıma gelecekti! Diye 
yanın henüz giyinmemiş ol- düşündü ve.. Kara köpeği 
duğuna hayretle bakarken, yerden alarak göğsünde sıkı, 
Nigar da yarı ağlar, yarı gü- sıkı bastırdı. 
ler bir halde: Nigar'ın bu haline şaşan 

- Bakınız.. Şu omuzları· kocası: 
mın, göğsümün haline bakı- - Fakat.. Bu kara köpeğe 

1 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 

I Çocuk Hastalıkları • l . d' J • d FAHR 

1 
mütehassısı 1 ~Mımar Kema ettın ca aesın e ı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 KANDEMiR Oğ/u 
Telefon 3452 , -

" 1 

1 . 

................ Y9.N_~ 
•41ııiiMıii1~ ~ J 

nız. . Baloya nasıl gidebilirim ne kadar tuhaf bir teveccü-
berı böyle?. Dedi. nüz var? Diye sordu: \.,. •. 

E N k d f Genç kadın sadece: Ben ne / - vet... e a ar ena ... 1<Uru"" '1011 ıu ıı·~ 
Her tarafa pire saçan bu pis yaptığımı bilirim! Dedi, köpe- • ~ ~/ 
hayvanların neresini seversi- ği, halaskar göpeği bir daha 1 ! f / [ : .., , I· ·ı 
niz, bilmem ki!. göğsünde sıktı! U _ ..-.ırcıOI .Ô~" .,,...._, · 

Sözlerinin Nigar'ının asa- Vedi Fikret / \ · p 

\i • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,~öbrekleri 
tjeD a aprahatsızve tansıyonlarıyüksek olanlara bile Doktorlarbunutavsıye ederler 
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ispanya tarihine 
bir bakış 

-Sovy t deniz anlaşması; Almanya da bu Bu memlekett~isyan hareket· 
kabul ederse imzalanacakleri hiçbir·zaman durmamıştıt ahkamını 

ya i e an aşma yapılmadığından, Uzak doğu için bir 
ele akdi imkanı görülmemiştir. Sovyet Rusya, · 
rad ki deniz kuvvetlerini arttırabilecektir 

Moskova, 2 (A.A) - Tas Aiansı bildiriyor: 
İki taraflı deniz muahedesi mes'clesinde 30 Temmuzda 

Londra' da Sovyetler birliği ile lngiltere arasında bir anlaş-
ma hasıl olmuştur. 

lngiltere heyeti murahhasası Sovyetler birliği deniz müza
kerelerinin hususi bazı şeratini tanımı ve bircok Sovyet istek
lerini kabul etmiştir. 

Buna mukabil Sovyet hükumeti de anlaşmanın elde edile
bilmesil için mühim birçok tavizlerde bulunmuştur. 

Sovyetler birliğinin hususi coğrafi durumu ve dahili harp 
ve muahedeler neticesi olarak Sovyetler birliği filosunun kıs
men alınıp götürülmüş olması sebebile Sovyet hey'eti murah
hasası Londra muahedesi metnine bazı ihtirazi kayıtlar koy
muştur. Evvel emirde Sovyetler birliğı Japonya ile bu mes'ele 
hakkında bir anlaşma temin edilmediği müddetçe uzak doğu
daki deniz kuvvetleri için mukavele ile bağlanmak imkanını 

görmemektedir. • 
Bununla beraber uzak doğudaki diğer devletler muahedeler 

ile derpiş edilen hatları tecavüz etmedikçe Sovyetler birliği 
hükumeti bu hududu geçmek tasavvurunda değildir. 

Bundan başka Sovyet hey'eti murahhasası Sovyet deniz in
şaatının inkişafına aid hususi :.a.f ara bağlı teknik üç mcs'e
ledeki ihtirazi kayıtlarında da israr etmiştir. 

Sovyet heyeti murahhasası, müdafaası için kat'i surette 
lazım olan en az tadil tekliflerinde bulunmuştur. lngiliz hüku
meti bu teklifleri kabul etmiştir, 

Nihayet Sovyet hükumeti, muahedeyi imzaya muvafakatini 
Almanya tarafından da buna benzer ahd; kuyudatın kabul 
edilmesine bağlı bulundurmuştur. Ayni zamanda, İngiltere ile 
Almanya arasında görüşmeler cereyan etmiş olduğuna göre, 
Almanya'nın bu kabil taahhütleri kabule hazır olduğu 
farzedilebilir. -----------·· .... ····---------

z a ·nesi Lebrü
e toplandı 

a es' e esi görüşüldü._ 
i e e ya dım edilecek 

Paris 3 (Radyo) - Fransız 
kabinesi, dün gece Eliza sa
ı ayında Müsyü Lebrün'ün baş
kanlığında toplanmış ve ls
panya' daki Fransız tebaasının, 
ne suretle himaye edileceğini 
tesbit eylemiştir. . 

Fransız hükumeti, ispanya-

silah gönderilmemesini karar
laştırmıştır. Bu mes'ele için 
Jngilterc, Fransa ve ltalya ara
sında bir teşriki mesai husule 
getirmek maksadile ) akında 
müzakerelere başlanacağı söy
leniyor. 

Kabine; ispanya' dan hicret 
eden Fransız tebaasının iska-nın dahili işlerine karışarak, 

iki taraftan birine silah ve nı için on mily,on frank lah-
mühimmat göndermenin, bey- sisat koymuş ve bunlann der· 
nclmilel münascbat üzerinde hal iskanını, lspanya'ya dön-
iyi bir tesir husule getirmiye- mek isteyenlerin de yol mas-
ce11rini kaydetmiş ve bunun raflarının tediyesini lazım ge-
içi~ Fransa'dan lspanya'ya lcnlere ·emreylemiştir. 

~-------------. -3 Berlin Olimpiyat-

i li a 1 

a veç e 
Berlin 2 (A.A)- Beynelmi

lel Olimpiyat komitesi bir ka
rar sureti kabul etmiştir. 

Bu karara göre, Alrr a 1 Ma
istros Rişard Straussaun eseri 
olan Olimpiyat marşı, bundan 
sonra yapılacak olan Olimpi
yatların resmi marşı olacaktır. 

Berlin, 3 (Radyo) - Dün, 
B'"' rlin'de spor faaliyetlerinin 
ilk büyük günü idi. Bütün 
dünya milletleri arasında ya
pıhcak olan mücadele, onbeş 
gün devam edecektir. 

Dün sabah 100 metrelik 
koşu için 12 tasfiye müsaba
kası yapılmış ve saat 15 te 
de 28 millete mensup 68 ko
şucu dömifinal koşmuştur. 

Amerika'lılar, sekizinci şampi
yonluğu da memleketlerine 
kazandıracak gibi görünmek
tedirler. Fakat herhangi bir 
sürpriz vukuu ihtimalini de 
unutmamak lazımdır. Finaller 
bugün saat 17 de yapılacak 
ve dünya yüz metre şampi

) onu meydana çıkaracaktır. 
Dün gülle atma müsabakası 

da yapılmış ve birinciye bir 
altın madalya verilmiştir. Bu 
müsabakaya 19 milletten 38 
atlet iştirak etmiştir. 

al gün 

e 
gün saat 16 
karşılaşıyar 

Yüksek atlama müsabakasında 
yeni rekorlar elde edilmiştir. 
21 milletten 41 atletin girdıği 
10 bin metre koşuyu Finlan
diyalılar kazanmışlardır. 

Dün, 800 metre koşunun 

da tasfiye müsabakaları yapıl

mıştır. Bu arada kadınlar 

cirid atma miisabakaları da 
yapmışlardır. 

Futbol maçlarında bugün 
Türk milli takımı ile Norveç 
milli takımı karşılaşacaklardır. 
Müsabaka, 16 da başlıyacak 
ve Berlin stadında olacaktır. 

--------------~ Japon balık -
çıları 

Kamçatkaya 
girmişler 

Moskova 2 (A.A) - Tas aian 
sı bildiriyor: 

Kamçatka' daki Petro Pav
loska' dan bildirildiğine göre, 
23 ve 25 Temmuz Kamçatka 
kıyılarına gelmiş olan iki Japon 
balıkçı vapurunun balıkçıları, 
Sovyet sularına girme müsaa
desi almış olan iki Japon 
gemisine teslim edilmişlerdir. 

Japon mümessilleri, bu balık-

Leros adasında bir ba
rut deposu ateş aldı -·------Bu depoda 1913 te satın alınmış ve Ave. 
rof zırhlısına ait barut bulunuyordu 

Atina, :~ (Hususi) - Bah- deposu kamilen yanmıştır. 
riye bakanlığı aşağıdaki tebliği insanca zayiat yoktur. Sanıl-
neşrctıııiştir: <lığına göre barut kendiliğin-

Lcros adacığında kain üç den ateş almıştır. 
n~maralı barut deposunda Gazetelerin verdiği malu-
bır yangın çıkmıştır. Bu de- mata göre, bu depoda mevcud 

poda Averof zırhlısına aid olan barut, 1913 te satın 
barut bulunmakta idi. Barut alınmış ecnebi barutudur. 

-------------~·····~ .. -~--------
Asiler Madrid muhasara 

hattını daraltıyorlar 
/ Paşlarafı 1 inci sahifede J 

panyol '!_silerine karşı göster
mekte olduğu sempati dola
yısile de endişe izhar etmekte 
ve general San Jorjo'nun 
Eylül ayında Berlin'e yapmış 

seyahatı hatırlatmaktadır. 
M. Pertinaks, general Fran· 

konun Hamburg bankalarından 
birinden para almış olduğunu 
bir diplomasi menbaına atfen 

yazmaktadır. Mumaileyh di
yor ki: 

- "lngiltere, Fransa ve ltalya 
arasında bir bitaraflık projesi 

vardır. Zannolunduğuna göre 
İngilizler böyle bir beyanna
menin taahhüdü hilafına hare
ket eden devleti, taahhüdü ye
rine getırmeğe icbar etmek 
manasını tazammun edebile
ceği korkusu ile bir takım iti
razlar ileri sürmüşlerdir. 

Madam Tayoi de Ôvr gaze
tesinde Pertikaks'ın mütalaala-
rını teyit ederek diyor ki: 

- Dün akşam en yüksek 

transijan gazetesi muhabirine 
verdiği beyanattan bahisle 
nazıra şiddetle hücum etmek
tedir. 

Bartiya, general Frankonun 
İtalya Küta'yı vadetttiğini de 
söylemişti. 

Paris 3 (Radyo) - Buraya 
gelen haberlere göre, Mala
garda vaziyete komünistler 

hakimdir. Komünistler, bütün 
fa.şistleri v~ ailelerini kurşuna 
dizmektedirler. 

Paris, 3 ( Radyo ) - Asi 
ordu başkumandanı general 

Franko, bir Fransız gazeteci· 
sine beyanatta bulunarak: 

"- Ordularımız, bu hafta 

içinde Madrid 'i zaptedecekler
dir. Bundan eminim.,, 

Demiştir. 

Madrid, 2 (A.A) - Uada
marra ınıntakasında hükumete 
sadık bir kuvvete kumanda 
etmekte olan Albay Puig bir 

mevziden dönerken asiler ta-

şahsiyetler, Franko ile Musso- rafından atılan mitralyöz kur-
lini arasında bir anlaşma mev- şunları ile telef olmuştur. 
cut · olması ihtimaline kail bu
lunuyorlardı . 

Bu itilafa göre, Port mahan 
İnark adası ispanya tarafın
dan ltalya'ya terkedilecek ve 
bu suretle Marsilya ile Ce
zair arasındaki münakalat leh-

--·····---Bir tayyare denize 
düştü 

Londra, 3 (Radyo ) - Bir 
tayyare deniz~ düşmüş ve dal
galar atasında kaybolmuştur. ---•.-.·---

tikeye maruz kalacaktır. Filistin mektupları 
Roma, 3 (Radyo) - Jurnale (Baştarafı 2 inci sahifede) 

d'ltalya gazetesi İtalya'nm Şimdi, petrol borularını mu-
Akdeniz'de bir tehlike teşkil hafaza etmekte olan asker ve 
ettiği hakkında ispanya da- Bedeviler takviye edilmiştir. 
hiliye nazırı Bartiya'nın, En- Fakat; Arap çetrleri, boruları 
çılara yapılan yardımdan do- birçok yerlerinden tahrip etme· 
layı Sovyet hudut memurlarına ğe muvaffak~ olmaktadırlar. 
teşekkür etmişlerdir. Bağdat'tan verilen bir habere 

Bu saatte, İspanya' da biri isyanı bastırıldı. 
birine düşman, radyoların 24 İkincikanun - Sevildt 
verdikleri biribirine zıd ha- umumi grev. 
berlerden bugünkü vaziyete 10 Ağustos - General Sarı 
uygun hakiki bir mana çıkar- Jorjonun idaresinde askeri bi 
mak çok güçtür. Kral on komplo Madrid ve Sevilde is· 
üçüncü Alfons'un saltanatını yan ediyor. 
teı-ke mecbur kaldığı 1931 11 Ağustos - Kuvvetleri tıl' 
yılından bugüne kadar İspan- rafından terkedilen general 
yada baş göstermiş isyanların Jorj kaçarken Sevilde yakB' 
ufak bir tarihçesini yapmak, lanıyor. Amiral Majaz ve ge' 
isyanın genişliği ve hakiki va- neral Berengeur Madrid'de 
ziyetini anlatmak için olmasa ~vkif ediliyor. 
bile bu memleketin iç siyasa- 15 Ağustos - isyan hare· 
sı bakımından faydalı olur. keti tamamen bastırılıyor. 

1931 Yılında 1933 yılında: · 
12 Nisan - 1925 yılından- 9 ikincikanun - Sağcıls1 

beri ilk defa geneloya başvu- Barselon 'da kanlı iğtişaşl111 

ruldu, intibah neticesile cum- çıkarıyorlar. Umumi grev tt' 

huriyetçiler ezici bir ekseri- şebbüsü suya düşüyor, 
yet kazandılar. 26-27 ağuştos - Gcııt 

14 Nisan - İkinci ispanya sağcıların teşviki ile Barselo11' 

cumhuriyet ilan edildi. On da umumi 'grev ilanı. 
1 

üçüncü Alfons salla~ıatı terk Temmuz - Bütün ay Mı:ı1• 
etti. Alkaza Zam oranın baş- rid' de sağcılar daimi taht 
kanlığında muvakkat hükumet katta bulunuyorlar. 
kuruldu. 14 Temmuz - Sovyet do' 

Binbaşı Macia Kata!onya ları cemiyeti ıne .. kczine bı 
cumhuriyetini ilan etti. hücum te1ebbüsü. 

Bütün lspanya'da cumhuri- 23 · 26 Temmuz - Sa~~ 
yetçiler tezahürat yapıyorlar. paıtiler bütiia fsparıya'da ~~ 

15 Nisan _ 13 cü Alfons karışıklık çık:.myorlar. Madr1 

Kartajan limanından Prensipe Malaga, Ovieclo, Jigon, Grf 
Alfonso kruvazörüne binerek nada, Sevildn patlak vere~ 
Fransaya hareket ediyor. isyanlar derhal bastırılıyor. 

11 Mayıs - Kralcıların ha- 1934 Yılında 
fif bir nümayişi. Birkaç çar- 4 Birinci teşrin - Yefl

1 

Lerroux kabinesinin kuruluşıl' 
pışma. 

12 Mayıs - Umumi grev .. 
Örfi idarenin ilanı. 

14 Mayıs - Sükuna av-
det. 

38 Haziran - Kortejin açı· 
lışı. J ulian Besteiro meclisi 
intihab olunuyor. 

1932 Yılında 
21 lkincikanun - Katalon· 

yada Komünist hareketi -15,000 
asi, şehir ve kasabaları işgal 
ediyor. 

23 lkincikanun - Katalonya 

Bir tavzih 
Ulusal birlik gazetesi yazı 

direktörlüğüne 
Muhterem gazetenizin 29 

Temmuz 936 tarih ve 760 
numaralı nüshasının 4 üncü 
sahifesinin 4 üncü sütununda 
"Karısına zehir verdiği söyle
nen zevç,, serlevhasile yazılan 

yazı kat'iyen öyle olmayıp 

mes' elede büyük yanlışlık var-

dır. Zevcem Lütfiye'nin kar

deşleri tarafından güya benim 

zevcem(' zehir verdiğim hak

kında yapılan iddia asla varid 

değildir. Zevcem o ilacı bir 

komşu kadından karın sancı

sına iyi bir ilaç zannile ken
disi alarak içmiştir. Tahkikat 

yapılmaktadır. Bu tekzibimin 
muteber gazetenizin ayni sa
hife ve sütununda neşrini say
ğılarımla dilerim. 

Çorakkapı'da Türbe rnka· 
ğında idris oğlu 

Haydar 

göre de, lrak'taki Filistin Arap 
!arına yardım komitesi, Türkiye 

Reisicumhuru Kama! Atatürke 
bir telgraf çekerek, kan dö
külmesine mani olmak ve A
rapların hakkını korumak için 
İngiltere. hükumeti nezdinde 
teşebbüste bulunmasını yalvar-
mışlardır . R. T. 

nu müteakip umumi grev il~r. 
ediliyor. Birçok çarpışma19' 
oluyor. 

5 Birinci teşrin - Astof' 
yada örfi idare ilan ediliyor· 

6 birineiteşrin - Kataloll' 
ya istiklalini ilan ediyor. At:' 
"tla, Barselonda muvakkat bır 
hükumet kuruyor. Askeri ııı9 

kamlar hükumete karşı rn~· 
kavemet göstermeğe çalışı~~fı 
lar. Bütün ispanya' da od 
idare ilan edilmiştir. Ms t 
rid'de arbedeler ve karışıldı· 
lar devam ediyor. 

1935 yılında. ., 
7 Temmuz - Kataloll) 

.. K . ""'' reısı ompanıs ve muva ·ır 

hükumet erkanı tevkif ed
1 

1 
yorlar. Gravcilere iş başı~ 
gelmeleri emri verildi. ~ 

8 Temmuz - Anarşi. 5~tJ 
dikalistler ve koınün~Sdl
tahrik hareketlerine şıd rd 
veriyorlar. Muhtelif yerlekeı 
isyan çıkıyor. Teskin hare o! 
bütün Astoryada başlı>' 
Lejiyon Netragzer ve M8~ 
kuvvetleri asiler üzerine 5 

kediliyor. 
1936 Yılında ~ 
12 Temmuz - Hucuıfltel 

taları kumandanı Jose Cıı5 

lo öldürülüyor. 
18
,1 

13 Temmuz - Kralcı 
lideri Calvo Sotelo da f\

411
5 

ridde katlediliyor. Sevilde,r 
!ahlar patlıyor, Bir ölü \v 

18 Temmuz - ispanya t~~ 
rokunda askeri isyae P8 b' 
verdi. Asiler gemilerle /Cdi~ 
lüttarık'ı .8eçtiler ve J<B 
limanına çıktılar. )1 

Ve bu tarihfenberi lsP8ıı~ıt 
ihtilal, isyanı devam etıfl~"' 

bı'' dir. Muhakkak olan )· 
varsa o da bu isyanlsr•0~, 
p~nya' da her rejime karŞ'~6~ 
aini göstermesi ve her ~ ..11 . ırı• ı·· 
metin bunlara karşı daı 

1
d 

cadele halinde bulunn185 


