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lngiltere 
Hükumet Makedonya ya asker sevkediyor 

Yeni Yunan kabinesini, gene 
general Metaksas teşkil eyledi 

General Metaksas söylüyor: Komünistler .ordu}ru igf al, 
üniversite profesör ve talebesine nüfuz eylemişler

di. Hükumet şiddetli davranmağa mecburdur 

Sel8nik'te Kanlı Çarpışmalar Oldu 
lstanbul, 7 (Hususi) - Ge

neral Metaksas, kabinenin is
tifasını dün krala vermiştir. 

lstanbul, 7 (Hususi) - Yeni . 
Yunan kabinesi, gene general 
Metaksas'ın başkanlığında te
şekkül etmiştir. Yeni Maliye 
nazın M. (Zaviınpiyatos), hal
kın nefes alabilmesi iç.in azami 
tasarruf yaparak vergileri 
endircceğini söylemiştir. 

Nazır!ar dün gece kralın 
huzurunda yemin etmişler ve 
Ondan sonra ilk toplantılarını 
Yapmışlardır. 

lstanbul, 7 ( Hususi ) -
, Atina' dan bildiriliyor: 

Yunan başvekili general 
Metaksas, gazetecilere beya
natta bulunmuş ve alınan 
fevkalade tedbirler hakkında 
demiştir ki: 

- Hükumet, şiddetli dav
~anrnağa mecbur oldu. Zira 
f 0ınünistler, son zamanlarda 
cna tahrikat yapmakta ve 
Otduyu iğfal etmeğe çalış
~akta idiler. Bu propaganda, 

f 
tdudan başka üniversite pro· 
c .. 1 d sor erine ve talebesine ka-
'kar nüfuz etmiştir. Bununla 
1 t"f 
ttı 1 a etmiyerek devlet me-
1/tlarını bile zehirliyen komÜ· 
q'8tl~, devlet mefhumu aleyhin
b~ı fena halde propagandalarda 
Ilı Unrnuşlar, en büyük düş-

-

•Se/i!nik'e gönderilen Yunan asker ve zabitleri 
Bütün bu hareketleri karşı- bu müthiş hcıstalıktan kurtar· 

sında kralı haberdar etmemek nıağa çalışıyoruz, Yunan mil-
olamazdı. Bunun için, lazım letinin, bu hususta bize zahir 
gelen tedbirleri almakla bera- olacağını .muhakkak biliyoruz. 
ber krala da malumat vermeğe Yunanistan, kralın çizmiş ol-
karar verdik. Biz, Yunanistan'ı duğu yoldan yürüyerek kurta· 
kurtarmağa ve memleketimizi rılacak ve yükselecektir. lca-

hında, en şiddetli tedbirleri 
almağa ve fakat memleket 
dahilin.-Jeki asayişin ihlaline 
müsaade etmemeğe ka ar ver· 
miş bulunuyorum. 

lstanbul, 7 (Hususi) - Yu
nan hükumeti Selanik'te fev
ı.a:ade tedbirler almıştır. 

Grevin akim kaldığı hakkın

daki haberler pek yerinde 
değildir. Selanik'te grev hare-
keti olmuş ve amele ile hüku
met kuvvetleri arasında kanlı 
çarpışmış~ar vukua gelmiştir. 

Neticede 22 amele yaralan
mıştır. iki askerde öldi!rül-. 
müstür. 

lstanbul, 7 (Hususi) - Se
lanik'ten haber veriliyor: 

Elli kruvazörü ile daha bazı 
harp gemileri buraya gelmiş 
ve karaya asker çıkarmıştır. 

Yunan hükumeti, Selanik ve 
Makedonya'ya asker sevket
mektedir. 

..... ......... -------
Şanlı donanmamızın ansı 
zın limanımıza gelmesi 
İzmirlileri sevindirdi 

Sovyet Rusya 
İspanya meselelerinde bi 

taraf kalmağı kabul etli 
yor. 

-İki tara'f ta bazı mevkiler elegeçirdile 

lspanya'da dahili har 
şiddetle devam ediyo 

- ·-·-· -Fas'tan gelen 3 bin isi aske 
silih ve mühimmat Elcezi
re' de karaya çıkarılmışbr 

lspangol asileri 
Paris, 7 (Radyo) - Gene· Paris, 7 (RadyÖ)I - Cel»! 

ral (Mola), Madrid cephesinde lüttank boğazında asi kuwef.: 
ve (Somosyera) mevkiinde lerin emrindeki tayyarelerle 
hükumet kuvvetlerini karara hükumet gemileri arasında 
mecbur etmiştir. Burad" vukua müthiş bombardıman olmut-
gelen şiddetli bir muharebede, tur. Asilerin tayyareleri, la· 
hükum<ii kuvvetlerinden üç panya harp gemilerinden 
yüz ölü ve birçok yaralı (Pindo) yu batırmışlar 
vardır. (Amiral Valte) zırhlısı 

Barselon, 6 (Radyo) - Li- denizaltısını rahnedar etmiş. 
manda bulunan bir İtalyan lerdir. 

zırhlıs'nm efradı için su iste- Cebelüttarık limanına gir-
miş ise de lspanyollar vermek mek istiyen yaralı denizalb 
istememişlerdir. İtalyan zırhlısı gemisine, İngilizlerce müsaade 
süvarisi, karaya bir müfreze edilmemiştir. 
çıkararak zorla su tedarik Lizbon, 6 (A.A) - RadYo 
etmek istemiş bundan dolayı olup Fas'tan gelen 3000 isi 
bir brudet hasıl olmuştur. askerin dün beraberlcrinke 

Barselon vailsi bu hadiseyi . silah ve mühimmat oldutu 
yalanlanmaktadır. /Devamı 4 iincii sahifede 

\' anın devlet olduğu kanaatını 
be·ttneğe çalışmışlardır. Hal 
a~Yle iken, son zamanlarda 
le tıele de hu cereyana sürük
i\ n~iş ve vaziyet güçleşmiştir. 
~~d~n~miz, iktidar mevkiine 
tib ığı gündenberi bütün bu 

Y~_vuz zır~hmı~_ile ( 
dort torpıto, dort M-il-le-tl-er-h-ür-r-iy-et_v_e_D_ı_·k-ta-to_r_a 

--(Ulusal Birlik) e Göre--

k.kcUcri tetkik etmiş ve ha· 
1 at 

~or 1 anladıktan sonra, ona 
tar~ Çare aramış isekte, bir 
Ve ~~an gazetelerin bir kısmı 
l>arriier taraftan bazı siyasal 
Ve k er buna mani olmuşlar 
tet 0

rünistler, bundan cesa· 
ı~tis ~?1ışlardır. Komünistler, 
Cflera kı buhranı sebep ittihaz 
lar e planları hazırlamış· 
tıa Ve nihayet maksatları
tckettıail olmak için ha
Q~kl e gelmek üzere bulun-
v ltı bı' d h"k- t' e kq r sıra a u ume ın 
llıışla ndunun kudretile karşılaş

'\ t ır <1 • 
llıtita liaziranda hükumete 

itittı~~t eden komünistlerin 
biq et 81

.lleri, bizi adeta teh
ı_ ~l et tnışler, istediklerini ka
ıt~ llıed.... . 
· "vctı •~ımız takdirde cebri 
~J) c~r ıstimal edeceklerini, 

~ekrse yollarda silahla 
ete geçmeğe amade 

nı ıöylemiılerdir. 

Şanlı donanmamızın, dün öğ
leden sonra ansızın limanımıza 
gelmesi, bütün lzmirlileri se
vinç içinde bırakmıştır . 

Dün, öğleyin evvela Raşid 
gambotu limanımıza gelmiş, 
saat 16 sularında da, şanlı 
donanmamız Y enikale aç.kla· 

tahtelbahir ve iki Yunanistan bir:enbire gene yerinden oynadı. Demokrasinin 
ve hürriyetin doğduğu yerde, şimdi dilctatora var, örfi idare 

hu•• cum botu geldı• var. Sokaklar mitralyözlerle çevrilmiş, gazeteler çıkmıyor ve 
sıkı tedbirler devamda 1. . 

- - -+e-t-- 1 Biz, dost, müttefik ve komşu memleketin her üzüntüsüne, 
Filo, bu ayın yirmi dokuzuna her çarpıntısına karşı çok alaka gös.teririz. iyiliğinden ve yük· 

k- d l• -· - d ·-· k l" k selişinden seviniriz; ıztırabına, karışıklığına üzülüruz. Çünkü a ar ımanımız a a aca 

vela Tınaztepe torpito muhribi 
girmiş, bunu Yavuz zırhhmıı 
takip eylemiştir. Yavuzun iki 
tarafından diğer torpidolarımız 
ve tahtelbahirlerimiz geliyordu. 

Y avu.ı zırhlımız ile Kocatepe 
T ınaztepe, Adatepe ve Zafer 
torpitolan Babribaba parkı 

demirlemişlerdir. Birinci lnönü 

Dumlupınar Sakarya ve Gür 
tahtelbahirleri de Pasaportun 
arka kısmına~ ve Kordona de· 
mirlemişlerdir. Hızırreis gam
botu limana girmiş, Martı ve 
Doğan ismindeki bücumbotla
nmız da bunun MQ,m., 

aramızdaki bağlantının icabı budur. 
Fakat şuracıkta umumi olarak tabarüz ettirebiliriz ki, artık 

anarşiye giden bir hürriyetin, dünyada yeri ve itibarı kalma
mıştır. Hürriyet kendi kendini yiyen bir mahluk halinde tecelli 
ettikçe, maalesef, onu zincire vurmak lazım gelecektir. 

Hüriyet, saadet yerine felaket, 
Hüriyet, birlik yerine nifak, 
Hüriyet, vazife yerine ihanet getirirse, bu, muhakkak ki aaıl 

hürriyet değil, onun bozmasıdır, onun soysuzlaşmış bir şeklidir. 
Devlet adamlarınm bilmeleri icap eden en mühim nokta şudur: 

Harp sonrasmın sefaletinden ve bataklığından bir içtimai 
buhran çıkmıştır. Bu buhran, eli fenerli Diyojen gibi, diyar 
diyar dolaşıyor. Milletleri onun ayaklan altından kurtarmak 
için en pratik, en mantıki tek çare şudur : 

Bol ekmek ve refah !. 
Ne diktatörlük, ne de hürriyet, bunun haricinde rol oynaya· 

bilirler. Hepsi de muhtelif devirlerde tecrübe edilmia,len:lar., 
Ekmekli ve refahlı diktatoraya milletler nasıl ÇIUl'Qlll<Wll 

ekmebiz ve refabtaz b.. · 



( 

Sahife 2 - -· 

Temyiz mahkemesi, Aarbalet 
~okağı cinayeti faili!sanılanLü-

inin istidasını redetmişti 
- Sahi mi? Siz aktör idi

niz ha!. 
- Evet sahih ya, aktörlük 

ederek f ngiltere'nin bütün ti· 
yatrolarında oynadım. Hem 
de en iyi rolleri alırdım. 

- Belli ... 
- Budala herif, bu hükmü 

birdenbire nasıl verdin. Bili· 
yormusun ki ben, babası ve 
anası tiyatroda oynamış bir · 
adamım. Tabiidir ki her 
oyunda muvaffak olabilirim. 
Annemin ismi tiyatroda hiçbir 
zaman unutulmıyacaktır. Sana 
onun ismini de söyliyeceğim; 

dikkat et, belki de duymuş· 

sundur. 
Sarhoş, annesının ısmını 

söylemek üzere idi ki, oda 
kapısı açıldı ve içeri bir jan
darma girdi. Jandarma, lngi
liz' e bir selam verdikten 
sonra Baba Anri'yi dışarı 

çağırdı ve üzerinde vesika 
olup olmadığını sordu. Baba 
Anri, otelden çıkarken her 
şeyini orada bırakmış, ya· 
nına almamıştı. Binaenaleyh 
jandarmaya vesika namına bir 
kfığıd bile gösteremedi. 

Bu vaziyet karşısında ian
darma çavuşu kendisini şehre 
götüreceğini bildirdi. Zavallı 
Baba Anri, tahkikatının en 
mühim noktasında değirme· 
ni terketmek mecburiyetinde 
kaldı. 

Yolda, Piyedoş'a rast gel
mişti. Piyedoş çerçi kıyafetile 
değirmene doğru gidiyordu. 
ihtiyar hafiye, bu vaziyetten 
memnun oldu ve evvelce tasar· 
ladığı Jandarmanın elinden 
kaçmak fikrinden vaz geçti. 
Otele geldiği zaman, M. Ko

tino, bahçede oturmuş, Jandar 
ma muhafazasında gelen baba 
Anri'yi müstehziyane seyredi
yordu. Şarap tüccarı kıyafetinde 
bulunan baba Anri, o zaman 
anladı ki, Jandarmayı bu müf· 
sid ruhlu adam göndermiştir. 
Otele girince doğruca yukarı 
çıktı ve bavulunda saklı bu
lunan pasaportunu alarak Jan
darmaya gösterdi. Bu vaziyet 
karşısında Jandarma da mah· 
cup olmuş ve özür diliyerck 
otelden ayrılmıştı. 

Baba Anri, istirahat etmek 
üzere bir koltuğa oturduğu 
zaman eline geçen bir gaze
tede şu fıkrayı okudu: 

.. Mahkemei temyiz, dünkü 
içtimaında nisanın otuzunda 
Sen mahkemesi tarafı~dan 
idam cezasına mahkum edilen 
Lüi'nin istidasını red eylemiş

tir." 
Bu haber, ihtiyar hafiyeyi 

adeta cansız bırakmıştı. 

Yedinci fasıl 
Piyedoş, bir gün evvel ka

rarlaştırıldığı veçhile sabah· 
leyin erkenden kalkmış ve 
Savini'deki bütün hizmetçilerle 
görüştükten ve lfızımgelen 
malümalı aldıktan sonra, lvet 
nchiri boyunca değirmene 
doğru ilerlemeğe başlamıştı . 

Tam lvet değirmenine gi· 
den köprüyü geçecekti ki, efen 
disinin bir Jandarma muhafa· 

zasında değirmenden çıkmakta 
olduğunu görmüş ve ne şekilde 
hareket etmesi Tazım geldiğini 
bilmediğinden bir müddet ol· 
duğu yerde kalmıştı. 

Fakat, baba Anri, bir telaş 
eseri göstermediğinden işe mü· 
dahale etmenin doğru olmıya· 
cağını, esasen kendisinin dün 
gece aldığı emir mucibince 
değirmencilerle görüşmesi la
zım geldiğini düşünerek köprü 
yü geçti ve değirmenin harici 
manzarasını tetkike başladı. 
Eğer bir bacadan duman çık
tığını görmeseydi, buralarda 
kimsenin bulunmadığına hük
medecekti. 

Tetkikatını bitirince dar bir 
yoldan ilerliyerek ırmağa indi 
ve karşı tarafa geçerek değir· 
menin kapısma kadar yürüdü. 
Bu kapının açık bulunması 
Piyedoş'un hayretini mucip 
olmuştu. İçerisi, adeta karan
lık gibi idi. Yerlerde birçok 
çuvallar ve elekler bulunuyordu. 

Piyedoş, bu vaziyatten isti
fade ederek değirmenin her 
tarafını gazmek mümkün ola· 
cağı düşünmüş isede, kendi
sinin belkide gizlice takip 
edildiği aklına gelerek bundan 
vaz geçmişti. 

Elindeki sopayı tavana vur· 
mağa başladı. Bu sırada açık 
bulunan bir delikten bir kar -
dın başı uzandı. Döşeme tah· 
talarından da biri açılmış, 
buradan da bir erkek başı 
meydana çıkmıştı. Fakat Piye-
doş, kadına baktığı için bunu 
farkedememişti. 

Piyedoş,' kadına hi p ede
rek dedi ki: 

- Sabahınız hayrolsun köylü 
kadın; benden birşey almak 
ister misiniz? Pek güzel mal· 
!arım var. 

Bu söz üzerine homurdanma 
gibi birşey oldu. Kadın, ip 
merdivene sarılarak aşağı indi. 
Uzun boylu, esmer tenli, zaif 
gözleri çukurlaşmış, saçları 

darına dağınık, dişleri beygir 
dişi gibi dışarı fırlamış iğrenç 

bir mahluktu bu. Piyedoş'un 
önüne dikilerek : 

- Ne istiyorsunuz; burada 
ne işiniz var? 

Diye sordu. 
- Görüyorsunuz ya madam 

mendil, çorap, bez filan satı
yorum. 

- Burada hiçbir şey satın 
almazlar. Sizin sattığınız şey· 

leri ben hiçbir zan~an kullan
mam. 

Kadının bu sözleri, hakika· 
ten doğru idi. Ayakları, ba· 
cakları, boynu kamilen çıp

latı. 
Daha sert bir sesle: 
- Haydi, dedi. Bohçanı al 

ve şimdi çık git.. 
Orada bir müddet daha 

kalmak lüzumunu hisseden 
Piyedoş: 

- Darılma valdc, ben pa-
halı mal satmazsam da, sattı· 
ğım malları almak için hiç 
kimseyi zorlamam. Ben buraya 
ayaklarım ağrıdığı ve susuz 
kaldığım için girdim. Bir kupa 
şarap bularak içemezmiyim. 
Burada iki saat istirahat eder· 
sem ne olur? 

- Arkası var . 

(Ulusal Birlik) 7 Ağustos 936 

Şimalde lspanya'da tetkikat yapan bi-;-Fransız muharriri yuzıyor 

Yeni bir elektrik A • h h ld k ı 
Moskova8~~ra~~ningradın Si er' er a e o ayca 

:::~1i~~e~in~~."t;~::~::~t Madrid' e giremiyecekler 
sında yeni bir elektrik istas- · 

------~-------------------yonun un inşaatı bitmiştir. Ni- Her taraf ta, harp manzarasi var. Asilerin işgalı 
altında bulunan şehirlerden Madrid rad-

va nehri üzerinde yapılan ve 

bu nehir sularının kuvvetiyle 
elektrik istihsal eden bu istas

yon, 140 bin kilovatlık enerji 
istihsal edecektir. Nivagrez· 3 
ismini taşıvan bu elektrik san· 
tralindeki 4 büyük türbini hare· 
kete getıren su, 5 kilometresi 
tünel olmak üzere 8 kilomet
relik bir kanal vasıtasile gel
mektedir. Santralın makine 
daireleri toprak sathından 45 
ila 80 metre derinlikte bulun

yosunu dinlemek cezayı müstelzimdir 

maktadır. 

Le Jurnal gazetesinin sureti 
mahsusada göndermiş olduğu 
muharriri Edouard Helscy ya
zıyor: 

Pampeluneden Madrid'in me· 
safesi 400 kilometreden azdır. 
İhtilale sahne olan bu sahada 
yapılacak bir seyahat az cazi· 
beli değildi. Bu cazibeye da· 
yanamıyarak yola çıktım : -------· .............. ~------

(i az i ante p gün geç 
tikçe ·· zelleşiyor 

----------~·..-.---------_:_ 

On dokuz bin lira sarfile, . 79 
mağazalı bir sebze hali yapı dı 

Gaziantep' ten 
Gazinantep (Hususi muha· 

birimizden) - Antep, son se
neler zarfında belediyece gös· 
terilen devamlı alaka ve ıyı 
çalışmalar sonunda çok güzel
leşmiştir. istiklal harbinde pek 
harap düşen şehir tanınamı
yacak bir hale gelmiştir. 

Belediye, fenni bir mezbeha 
ile buna müttasil büyük bir 
bağırsakhane yaptırmıştır. On , 
dokuz bin lira sarfile meyda-

bir görünüş 
nun etrafında başlanan park 
çok ilerlemiştir. Kavaklık ve 
Alleben mesireleri teşçir edil
miş, pazar yerleri tanzim 
olunmuş ve asri mezarlığın 
duvarfarına başlanmıştır. 

Bu sene çok mühim olan su 
tesisatı da ihale olunacak ve 
ikiyüıbin lira ile ikmali tah
min edilen tesisat 937 de bit
miş bulunacaktır. 

Belediye bütçesi devamlı su· 
rette artmaktadır. 934 de 120 
bin liradan ibaret olan bütçe 
bu yıl 165 bin liraya fırlamış· 
tır. Belediyenin 936 çalışma 
proğramı her seneden daha 
zengindir. 

TOK SOY 

y nMo 
y 

ilk önce işler yolunda gitti. ı 
Navarre halkı, sekiz gün içinde 
heyecan halinden feveran ha· 1 
!ine geçmiştir. Ebre'e kadar 
rastladığım ihtiyarlar, gençler, 
erkekler, kadınlar veya çocuk
lardan bir tekini] görmedim ki 
Faşist selamı vermesin . 

Peralta' da feveran son had
dini bulmuştu. Çok geçmeden 
savaş hattına yaklaştığımızın 

yanılmaz bir işaretini gördüm. 
Yüzler daha gerginleşmiş, 

gözler daha hummalı bir hal 
almış, köylere girmek daha 
güçleşmişti. Her tarafta büyük 
karakollar' nöbet bekliyorlardı. 
Yolları ağır saman arabaları 
kapamıştı. Size yol vermeleri 
için büüyük bir sabırla müza
kerelere girişmeniz icap edi
yordu. 

Rincon, Alfaro, Corella, 
gerçekten muhasara altında 
köyler manzarası veriyorlardı. 

Evlerden birçoğu terkedilmiş 
benziyorlardı. Umumi bina-

ların ekserisinin üzerinde be· 

yaz bayrak dalgalanıyordu. 
Yolda, göz alabildiğine kadar 
mesafede bir tek canlı görün
miyor, ara·sıra, gözleri ve 
elleri tetikte sivil muhafızlar
dan mürekkep bir kamyon 
görünüp kayboluyor. 

Mühim bir vilayet merkezi 

olmakla beraber stratejik 
ehemmiyeti de ~büyüR olan, 

yedi yolun birleştiği Soria'ya 
kadar hep bu manzara devam 
etti. İşte bu ehemmiyet ka· 
saba halkına, perşembe günü 
hükumet tayyareleri tarafından 
bombalanmağa mal olmuştbr. 
Kuma Zömülmüş küçük bir 
kovana bakılırsa bombalar 
küçük kalibrelidir. Nafile yere 
birçok camlar kırılmış. Ko
lundaa yaralanan bir kadın
dan başka insanca kayıp yok. 

Ahal:den malumat almaya 
çalışarak günümü Soria' da 
geçirdim. Soria, halkının da· 
ha ziyade hasadla uğraştığı 

bir çiftçi kasabasıdır. Doğru 
haberalmak hususundaki sa
bırsız arzularını gizlemesini 
biliyorlar,, çünkü çok ihtiyatlı· 

atay
nı 

na gelmiş olan kasap ve seb
ze hali yetmiş üç dükkandan 
mürekkeptir. Buna karşı saha
da asri bir pazar yeri kurul· 
muştur. Otuz bin liraya çıkan 
buz fabrikası günde dört ton 
buz istihsal edebilecek kud
rette ve ayncc yiyecek mad· 
deleri saklamağa yarar soğuk 
hava depolarını muhtevi bu· 
lunmaktadır. Bu beş müesse· 
seden bir yılda temin edilen 
varidat yetmiş bin lirayı mu
tecavizdir. --------------~ 

Şehrin methalinde 1400 
metre uzunluk 20 metre ge· 
nişliğinae bir bulvar yapılmış 
ve bunun maarif caddesinden 
halk partisi kurağına kadar 
olan kısmile hükumet caddesi 
asfalt ve binlerce metre mu
rabbaı kaldırım parke döşen
miştir. Kanalizasyonun ikma
line çalışılmış ve birçok yıllar 
açılarak düzeltilmi~tir. 

Şehir imar planı on dört 
bin liraya mimar Yansen'e 
ve şehir haritası da mühendis 
Cevdet ve Hozlere yaptırıl· 
mıştır. Bir ayar saati dikilmiş, 
ikincisi de dikilmek üzeredir. 
Şehitler obidesi dikilmiş, bu· 

Yeni istasyondan hergün ye-
di yüz yirmi yolcu tayyare ile 

hareket edecektir. 
Moskova, ( T.A) - Mos

kova'dan '. onaltı kilometre 

mesafede çok güzel bir mev

kide yeni büyük bir tayyare 
meyanı inşaatına başlanmıştır. 

Bu meydandan her gün 720 
yolcu ve 20 ton eşya Sov
yctler birliğinin dört tarafına 
hareket edecektir. 

Havacılık bayramları ıçın 

bu meydan civarında ayrı 

geniş bir yer ayrılmıştır. 300 
bin kişilik seyirci istiap ede· 

cck olan büyiik tribün burada 
yapılacak ve gene bu civarda 

15 ila 20 bin otomobil için 

bir pork vücudc getirilecektir. 
Bu tayyare meydanı, Mos· 

kova'ya müteaddit şoşeler ve 
kında elektrikle işlemeğc baş· 
lıyacak demir yolu ile bağla· 
nacaktır. 

Sovyetler birliğinde hüku
met merkezinin yabancı mem
leketlerle ve Birliğin bütün 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

dırlar ve kime güvenecekleri
ni bilemiyorlar. 

Gerçi radyo var. Fakat bu 
tehlikeli bir cihazdır. Madridi 
dinlemiş olduğuna kanaat ge
tirilecek her Soria vatandaşı 
5,000 pezetalık bir para ce
zası vermeye mahkumdur. 

İhtilal, burada çok sakin 
bir şekilde başlamıştır. Sara
gosse askeri kumandanının bir 
gündelik emri ve ardından 
çıkarılan bir beyanname bu işi 
temine kafi 

0

gelmjştir. ilk gün
lerde bunlardan başka bir 
yenilik görmemişlerdir. Fakat 
dündenberi, cenuba doğru, 
Madrid 'e doğru giden asker 
dolu kamyonların geçişi kasa· 
hada biraz hareket uyandır· 
maya başlamıştır. 

Dürüst ve mütevazi bir ter· 
zinin ğözleri bana bütün ka· 
sabanın fikrini ifade ediyor 
gibi göründü : 

"Bu silahlı gönüllüler insana 
biraz endişe veriyor. İspanya· 
nın bütün müteassıpları şimdi 
silaha şahiptirlcr. Sollar gibi 
sağlar da. Bu macera bittiği 
zaman ellerindeki silahları on· 
!ardan kim geri alabilecek · 
Hem bakalım bu · harp öyle 
kolaylıkla bitebilecek mi? 

Carlist gönüllüler, kendi· 
lerini büiün memlekete sahip ' 
sanıyorlar, fakat Madrid'li 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Dördüncü nııntaka tapu sı· 

cil muhafızlığından: 
İzmir Bornovanın PapaS 

kuyusu mevkiinde şarkan boŞ
nak Abdullah ve kısmen Pıı· 
şalı zade Ahmed, garbcn dul 
Fatma, şimalen Fatma ve Ah· 
med, cenuben Numan oğltl 
Hasan ile çevrili takriben 368~ 
metre murabbaı ve içinde 5 
zeytin ağacını havi tarla ile 
gene aynı mevkide şarkB11 

Fatma ve yol, garben dert• 
şimalen yol, cenuben Arnavll; 
Cemal ile çevrili takriben 
hektar 1960 metre murabb8~ 
içinde 80 zeytin ağacını ha~1 

tarla ölü Ömer oğlu Hüseyio~fl 
senetsiz olarak tasarrufun 

11 

iken ölmesile varisleri kafl
51 

Huriye ve kızları tarafınd~~ 
senetsizden yeniden tesç-ı 
is'enilmektedir. iki parça t~; 
lanın mülkiyetleri hakkıll f' 
Ağustos ayının 17 nci Pat8 1• 

tesi günü saat 16 da 1nah
9

11 
linde memurumuz tarafınd9rfl 
tahkik edileceğinden bu ~8Je 
menkullerin mülkiyetlerı~ bi' 
sınırlarında, diğer herhaogı r5' 
ayni hak iddia edenler .v~~te 
evrakı miisbiteleri ile hırlı ıı' 

o gi.inmahallinde tahkik nıefaf" 
rumuza yahut o güne ka?~r fflıl' 

dünci.i mıntaka tapu sıcıl ·J3~ 
hafızlığına müracaatları 1 

olunur. __/ 

Kiralık ev 
ddeS 

Göztepede tramvay ca tı 
·sıı 

yakın ve elektrik tesı b r 
havi beş odalı kullanışl~ .e 

. tı) 
ev kiralıktır. Tutmak 15 Jflııfl' 
ler gazetemiz idare nıe rı 
Hüsameddine müracaat18 
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, HİKAYE 1 ·Sefahat ve ... iyilik j 
- Zamanın mezmurundan -

Sarhoş ~ç arkadaş, kendi- karları yağdı, heyecan ve 
lerinden daha sarhoş dördün- hararet birden söndü! 
cü arkadaşı masalanna davet Cüzdamnı masa üzerinden 
ettiler. alarak gene koynuna ycrleş-

Davetli: tirdi.. Sarhoş da: 
- Ben sarhoşum .. Daveti- - Borç para vermemeğe 

nize icabet edemem. İşim de çoktan yemin ettim!. Dedi. 
var! Dedi. Vedi Fikret 

Üç sarhoş, onu zorla yanla- • 
rına oturttuıart hepsi bir ağız- Tasarruf sandıkla. 
dan : rında 3 milyon 

- içi dediler. Bu mihnetli Moskova, (T.A) _ Bugün 
dünyanın gam ve kederi böyle Sovyetler birliği tasaruf san
unutulur. dıklannda 2 milyar 863 mil· 

Dördüncü başını salladı : yon ruble bulunmaktadır. 
-Çemşit, şeytandan rakı yap- 1936 ikincikarıun bidayetinden 
mağı öğrendiği zaman, sarhoş- beri bu son zamanlarda işle-
luk belki de dünyanın gam yenlerin tasarruf ettikleri mik
ve kederini unutturabilirdi. Fa- tar 403 milyon artmıştır, 
kat bugün.. lnsaniyetperver geçen yıl ayni müddet zar-
Nobel'in icadgerdesi olan di- fında artirılan miktar ise yal-
namit bile şimdiki kederleri nız 261 milyon ruble idi. 
gamları unutturamıyor.. dedi. Ayni zamanda tasarruf he-

Burnu kızarmış, gözleri dal- saplarının keyfiyeti de yüksel-
galı bir sarhoş, koynundan mektedir. Geçen yıl tasarruf 
iyi bir para cüzdanı çıkardı, 

hesaplarının vasati büyüklüğü 
bir liralıktan yüz liralıg" a ka- 104 ruble iken bu yıl 172,8e 
dar bir sürü bankanotları ma- k 

çı mışt!r· 
sa üzerine koydu: Bugün Sovyetler birliği ta-

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. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
" EXMISTER ,, vapuru 2 

ağustosta bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır . . 

DEN NORSKE MIDDEL
HASLINJE" (D/S A/S SPAN

KELINJEN) OSLO 

"BOSPHORUS" vapuru 22 
ağustosta _,bekleniyor, iSKEN

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

S. A. ROYAL HONGROISE 

DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 
- Bugün tütün sattım, bu sarruf sandıklarında hesabı 

Paraların yarısını eğlenceye bulunanların adedi 16,5 mil UNA 7 
Vereceğiz... İç diyorum sana.. " D " vapuru ağus-

BUDAPEST 

yon kişidir. b ki · Bt:LG0 A.1) Dördüncü sarhoş bir kadeh tosta e enıyor, ı... :'\.""\ 

içti, melal içinde düşkün bir Olivier ve şü- NOVESSAT, KOMARNO, 
hal gösteren yüzünde ümid BUDAPEST, BRA TISLA VA, 
dalgalandı. rekisı Limited VIY ANA ve LINZ için yük 

Bir kadeh daha içti, hem f kabul edecektir. 
de su katmadan, bıJ kadeh vapur acen ası 
0 na cesaret verdi: Cendeli Han Birinci kor-

- f şte, iki kadeh içtim, don. Tel. 2443 
ıaten sarhoşum, hem de adam Not: Vurut tarihleri ve va-
akıllı! Dedi. purlann isimleri üzerine deği-
b Sarhoşlar hep bir ağızdan şikliklerden mesuliyet kabul 
ağırdılar: edilmez. 

I - Biz seni çok severiz. THE ELLERMAN LINES L TD. 
ç Allahaşkına! " GRODNO " vapuru 25 

Dördüncü sarhoş, azınile haziranda beklenmekte olup 
ayağa kalktı: LONDRA, HUL için yük 
f - Hayır! Dedi. Bundan alacaktır. 
;lla içmem artık! Bir dakika "MARDINIAN,, vapuru 27 

Urarnam.. Evde hasta ço- haziranda beklenmekte olup 
~~ğurn var; kendisine LIVERPOOL ve GLASGOW 1 
aç, şifa götüreceğim. için yük alacaktır. 
Sarhoşlar gene bir ağızdan: "DRAGO,, vapuru Temmuz 

d - Alırsın canım.. İç bir ortalarmda LONDRA, HUL 
aha!. Dediler. ve ANVERS'ten gelip yük 

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

"JESMOORE" vapuru 15 

ağustosta bekleniyor, AN

VERS, LIVERPUL' dan yük 

boşaltacak ve V ARNA, KÔS

TENCE, GALATZ ve BRA· 

ILA için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
" DUROSTOR ,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyor, KÖS· 

TENCE, SULINA, GALA TZ 

et ? ' sallana, sallana devam çıkaracak ve ayni zamanda 
lı: LINZ için yük kabul ede· 

LONDRA, ve HUL için yük cektir. 
ti\ - Alır mıyım?, Fakat pa- alacaktır. 
tı.,rn Yok! Zevke sarfedeceği- " LESBIAN " vapuru 15 "Vapurların isimleri, gelme 

ı b tarihleri ve navlun tarifeleri 
" ' enim için meyhaneciye Temmuzda LIVERPOOL ve 
trec v • • k hakkında bir taahhüde giri-

lir egınız paradan bana üç SWENSEA' dan gelip yü çı-
v a Verseniz, hem de ödünç karacaktır. şilmez." 
trs · Birinci Kordon, telefoon ~ b enız... Hastamın ilacını DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

~<>~u a .... ile biran evvel eve "SOFIA" vapuru 25 Hazi- No. 2007 -
2008 

S rurum .. Dedi. randa HAMBURG, ve BRE-

letj arhoşların hararetli beyin- MEN' den gelip yük çıkara- A ı ı· R 1 za 
tıe sanki bütün kutupların cakhr. 

rıııııııııııımııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111:11ülı_ M.. llith • 
~ ~ uce anesı 
~ Türk Hava Kurumu ~ 
~ -1 Büyük Piyangosu ~ 
~1: •• 21 inci tertib biletleri satılıyor EE 
~\ ll~c~ keş~de 11-8-~36 da~ 
~g:vıık ı~ramıye 35,000 fıra mükafat~ 

Sür' at, zar af et 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

F r ate ili Sper-
co Vapur Acen

tası 
ROY AL 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 ROTTERbAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, . GDYNIA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

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

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA-JUL YA,, vapuru 30 
temmuzda gelip l 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 

-

BAŞ DURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Sirkeli 
' Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik 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 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile _yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMiR Oğlu 

~" ,Ooo lıradır.Ayrıca 20,000, 12,000~ Satılık ve kiralık 
~et: ıo,ooo liralık büyük ikramiyeler~ Ucuz evler ~~Y ~ ~ .;- b 
~ Vardır = Park ve hastahane arasında W!IJ ,#f////T ~ 
·tS~ ilet/er• hükumet Önündeki di-~= Damlacık cadde-sinde 34 ve A ~ "' ' .r 
~ 70/1 numaralı evler gayet .. 

~ 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. / 

Q ·z Taliplerin öğleden sonra Ko- r ~ ~ 
3-'ı erde satılır ;; nak yanında Hacı Sadullah JT\ / --1 

-111 ~ otelinde Bay Şevket'e mü- !9; ( .&i'roOll Ôt::ı.."•'<A. R il il l.fil!I il 111 il ili ili 111111111111111111111 il 11111111111111111111111111111111111 lllt Hll I\\\" ~ r acaatla rı · ' · - p • 

t9\irı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsi e. e 
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Feci hadise! 
~~~--.... ···~-... -----~~-

Kocası karısını başka erkekle yakaladı ve 

ltalya da Fransız notasına cevap verdi 
kadın, kurşunlar arasında can verdi 

Balikesir - Korucu köyle- beklemediği çirkin hadise ile 
rinden birinde kanlı bir aile karşılaşan Hüseyin birdenbire 

SovyetRusya, ispanya mes' elelerin-
de bitaraf kalmağı kabul etti 

faciası olmuştur. karısının yanındaki erkeğin 
Bu r nahiyenin Mallıca kö- hücumuna uğ. amıştır. Bu adam 

yünden lsmail oğlu Hasan tabanca ile Hüseyine ateş aç-
Hüseyin. karısı Ayşeyi diğer mıştır. Bu anda Hüseyin de 
bir erkekle evinde yakala· kendi tabancasını kullanarak 
mıştır. 

Eve girdiği zaman bu hiç 

Sovyetlerin cevabında,Almanya, Fransa,lngiltere, ltalya ara- Hava postası 

hasmına çevirmiştir. Bu karş .· 
şıklı ateş etme esnasında l !ü· 
seyin bacağından ağır surette 
yaralandığı gibi karısı Ay
şe de muhtelif yerlerinden ya· 
ralanarak ölmüştür. ında yapılacak olan ademi müdahale anlaşmasına 

istenmektedir •• Portekiz'in de • • 
gırmesı 

Paris 7 (Radyo) - Fran-
ı hariciye nezareti, İspanya 

ı yanı hakkında ingiltere ile 
ltalya tarafından gönderilen 
notaları almıştır. 

Fransız gazeteleri, bütün 
devletlerin, ispanya mes'ele· 
ınde bitaraf kalmaları lazım 

ldığini ileri sürüyorlar. 
(Jurnan D'italya) da ayni 

ka aatta bulunmakta ve bu 
bıtaraflığın, alemşumul olması 

zaruri olduğunu yazıyor, söy
lendiğine göre, ltalyanın nota· 

smda da hemen hemen buna 
yakın şartlar vardır. 

Moskova 6 (A.A) - Fransa 
maslahatgüzarı Buoun, Fransa 

dış işler bakanlığının emri 
üzerine dış işler' komiserliğine 
giderek Fransa hükumetinin 

Sovyet Rusya'nın İspanya da· 
hili mes' efelerine ademi mü da-

Habeşistan'da harp! --------Ras lmru'nun 60 bin kişi-
lik ordu ile harekete 

• 
geçmesı 

Istanbul, 7 (Hususi) - hal
yan '!arın tekziplerine rağmen 

Habeşistan'da fevkalade ahval 

cereyan ettiği tahakkuk eyle-

mış gibidir. 
ltalyan işgal sahasının muh-

tclıf yerlerinde, bilhassa Tsana 

ile Gondar ve civarında şid· 

detlı muharebeler vukubul· 

maktadır. Buradaki Habeş 

kuvvetleri, büyük çete kıtaları 
halindedir. ltalyan'ları müşkül 
vaLiyete düşürmüşlerdir. Her 
ıki tarafın telefatı çoktur. 
İtalyan'lar, tayyare, top ve 
motorize edilmiş kuvvetlerle 
müdafaada bulunmakta iseler 
de harbın şekli çete baskını 
halinde olduğu için birşey 
yapamamaktadırlar. 

bekleniyor 
Vaziyetin ifadesine nazaran, 

Habeşler yavaş yavaş muhte
lif istikametlerden işgal saha-
sının içine doğru akmağa baş· 
lamışlardır. Adis·Ababa ve_ 
ve Dessiye civarındaki hadi-
eler de bunu göstermektedir. 

Geza, Goredeki hükumet te 
yeniden asker toplamağa baş-
lamıştır. 

İtalyanların, Habeş Papasını 
herkesin gözü önünde kurşuna 
dizmekle idam etmeleri, bü
tün Habeşler arasında derin 
bir asabiyet ve hiddet uyan· 
dırmıştır. Bu suretle Italya, 
düşmanlığı kuvvetlendirmiş ve 
tazelendirmiştir. Ras lmru ku
mandasındaki 60 bin kişilik 
kuvvetin bugünlerde büyük 
bir hamle yapması beklenmek 
tedir. 

--~----..... ···~·------~~---
Sancağımız merasimle çekildi 

Groko-Romen güreşle
rinde 3 galibiyetimiz var 

~-~-----..~·----~~~ 

Cim Londos ve Dinarlı Istan-
bul' a geldiler. intikam ma

çı burada olacak 
lstanbul, 6 (Hususi) - Üç güreşçimiz Mersinli Ahmed'in 

gün evvel Dinar'lı Mehmed'i dünya güreş üçüncülüğünü al-
y nmiş olan Cim Londos bu· ması üzerine dün Olimpiyatta 
gün şehrimize gelmiştir. Di· büyük merasim yapılmış ve 
nar'lı Mulayim'de beraberin· şanlı bayrağımız, Olimpiyatta 
dedir. kazanan milletlerin bayrakları 

Cim Londos 'la karşılaşacak arasına çekilmiştir . 
meşhur Kazak pehlivan da Istanbul, 7 (Hususi muha-
bura.dad.ır. " .... .. birimizden) - Greko Romen 

Dın~r. lı Mehm~d, d~şt~gu güreşlerde 61 kiloda Yaşar 
a.kıbetının manev_ı . mes ulıye· rakibi Danimarka'lıyı 66 ki· 
tınden sıyrılma~ ı?ın; .. . . loda Saim rakibi Belçika'lıyı, 

- Ben. yenılm~ş degılım: 79 kiloda büyük Mustafa ra· 
Buna ycnılme denılemez. Ha- kibi Macarı yendiler. Bu son 
kem haksızlık yapmış ve beni güreş çok zevkli oldu ve Ma· 
nıağlüp addetmiştir. Londosa car pehlivan pes, dedi. Fa· 

r intikam güreşi teklif ettim. kat çoban Mehmed'le Nuri 
Bu g r i lstadbul' da yapa· yenildiler. Çobanın rakibi 
ca ız ve muhakkak intikamı- dünya şampiyonluğuna namzed 
mı alacagım. bir 1talyan'dı. Çoban hasmını 

Demektedır. ilk on dakikada çok sıkıştırdı. 
1 anbul 7 ( Yüzü- Fakat maneviyatı bozuktu. 

hale prensibine iştirakini arzu 
ettiğini ve Fransa, lngiltere, 
Almanya ve italya arasında 
böyle bir ademi müdahale için 
yapılacak ittifaka iştirakini ar· 
zu ettiğini bildirmiştir. 

Ayni günde M. Payar Sov· 
yet hükumetinden şu cevabı 
almıştır: 

lspanya'nın iç işlerine ademi 
müdahale prensibini kabul 
eden Sovyet hükumeti, teklif 

edilen ademi müdahale ittifa· 
kına İştirak etmeğe hazırdır. 
Sovyet hükumeti ayni zaman· 
da şu noktaları arzu etmekte
dir: 

1 - Portekiz'in , Fransız 
hükumetince zikredilen meın· 
lekctlerle beraber iştirak etmesi 
2 - Bazı devletlerin lspan

ya' nın meşru hükumeti aleyhine 
olarak asilere yaptıkları yar
dımı derhal durdurmaları. 

Kral bugün Yugoslav
ya'da bulunacak! ------------

Bir lngiliz askeri heyeti, yeni 
hava üsleri için Kıbrıs'ın 
topoğrafyasını alıyor 

Istanbul 7 (Hususi)- lngil· yor: 
tere Kralı 8 inci Edvard, bu· Yakın şark İngiliz hava kuv-
gün Londra' dan tayyare ile vetleri kumandanı Sir Rober 
Yugoslavya'ya hareket edecek Pafom Kıbrıs'a vasıl olmuştur. 
ve doğruca, kendi yatına bi- Kumandanın yanında birçok 
neceği şehre inecektir. mütehassıs ve mühendisler var-

Yat, Krala Akdeniz seyaha· dır. Bunlar İngiliz hava kuv· 
tini yaptırmak üzere yarın ha· vetlerine mensubturlar. Ve 
reket edecek ve Adiryatik de· Kıbrıs adasının topoğrafyasını 
nizinden Akdenize geçecektir. alacaklar ve yeni hava karar-
Korfo adasında Yunan Kralı gahlarının yerlerini tespit ede-
ilc de görüşecektir. Bu gezin· ceklerdir. 
tinin siyasi olduğunda ısrar Sir Pafom, Kıbrıs umumi 
ediliyor). valisi ile birlikte adanın mü-

Roma, 6 (Radyo ) - Kıb- him mevkilerini teftişe başla-
rıs'tan Nikoziye'den bildirili- mıştır. 

~-~-~---111-•··~·-----------Avni Dog"" an Şanlı Donanmamız 
( Baçtara/ ı 1 inci sahifede) 

Manisa valisi mi mışlardır. 
' olacak? Gür adını taşıyan tahtelba-

hirimiz, hükumetimizin geçen 
sene satın aldığı son sistem 
ve yeni bir denizaltı gemisidir. 

lstanbul 7 (Hususi) - Ya
kında yeni vali tayinleri ve 
nakilleri beklenmektedir. Bu 
meyanda Manisa ve Eskişehir 
valilikleri ile diğer bazı vali
likler münhal bulunmaktadır. 

Geçenlere kadar parti vil5yet 
başkanlığında bulunmuş ve 
bu vazifede, hakikaten mu· 
vaffakiyetleri görülmüş olan 
zevattan, valiliklere tayinleri 
suretile istifade edilmesi mu· 
hakkak gibidir. 

Bir habere nazaran, müte
veffa Murad Germen'den İn· 

hilal etmiş olan Manisa vali
liğine, eski parti başkanınız 

Avni Doğan tayin edilecektir. 

* • • 
Maamafih mülkiye müfettiş-

ler inden Hikmet' in Manisa 
valiliğine vekaleten ıayin edil· 
diği de söylenmekted!r. 

ispanya ihtilali 
f Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede J 
hald~ Algesiras'ta karaya 
çıkmış olduğunu bildirmek
tedir. 
ıstanbul 7 (Hususi) - ispan

yada dahili harp bütün şidde
tile devam etmektedir. Şimal· 
de asiler, cenupta da hükumet 
kuvvetleri bazı mevkiler ele 
geçirmişlerdir 

Donanma zabitan ve müret· 
tebatı dün karaya çıkmışlar ve 
şehri gezmişlerdir. Yavuz sü-
varisi ve filo kumandanı bu 
sabah vilayet makamına gide
rek vali Fazlı Güleç'i ve mev
kii müstahkem kumandanlığın
da da general Bürhaneddin'i 
ziyaret etmiştir. 

Vali ve müstahkem mevki ku
mandanı da Yavuz zırhlısına 
giderek iadei ziyarette bulun· 
muşlar ve top atılmak suretile 
selamlanmışlardır. 

Donanmamız burada ayın 
29 una kadar kalacak ve sonra 
lzmit' e dönecektir . 

Dün donanmanın limanımızda 
bulunduğundan haberdar olan 
halk, Kordonu ve kışla mey-
danını doldurmuş, gece geç 
vakte kadar gemilerimizi sey
retmiştir . 

Ulusal Birlik, kıymetli deniz
cilerimize hoş geldin der. 

İngiltere hava nazırı 
değişti 

Londra 7 (Radyo) - lngil
tere hava nazırının tebdilin
den bütün gazeteler bahset
mekte ve bu tebdili manidar 
~örmektedirler. 

15 Ağust<~sta işliyor !I 
Ankara - lstanbul ve lzmir 

arasında işliyecek Hava pos
taları için Halkapınar batak· 
lığı civarında hazırlanmakla 
olan meydanda işler kısa bir 
zamanda bitirilecektir. Haber 
Aldığımıza göre 15 Ağustos-
tan itibaren Ankara - İstan
bul ve lzmir arasında munta· 
zam Hava postaları işlemeğe 
başlıyacaktır. Bunun için ha
zırlanmasına devam edilen 
meydanın, bu tarihe kadar 
y<'tiştirilmesi için çalışan amele 
mikdarı 75 e çıkarılmış ve 
Nafia müdürlüğünün birçok 
silindir vesair aletleri bu İşe 
tahsis olunmuştur. 

Vali Fazli Güleç, dün sabah 
Halkapınar' da hazırlanmakta 

olan tayyare istasyonu işlerini 
yerinde tetkik etmiş, alaka
darlara lazımgelen direktifler 
verilmiştir. 

Hususi surette aldığımız 
malumata göre tayyare istas· 
yonunun açılma merasimi 15 
Ağustosta yapılacaktır. 

Hiç yüzünden do
ğan cinayet! 

Foça kazasının Yeni köyünde 
Mustafa oğlu Muharrem, kaz
ma ile ayni köyden Hamza 
oğlu Mehmedi başından yara· 
lıyarak öldürmüştür. Cinayetin 
sebebi, iki kişi arasında bir 
bağ sınırı mes' elesinden çıkan 
ihtilaftır. Katil Muharrem, tu

tularak adliyeye verilmiştir. 
Evelki gece Elhamra sina

ması karşısında bir vak'a ol· 
muştur. Hüseyin oğlu lsmail 
ve Hakkı oğlu Şakir, biraha· 
ne garsonu Abidin'in yanına 
yaklaşmı~lar, lsmail bıçağını 
çekmiş, parasını almak için 
ceplerini yoklamı~tır. Abidin, 
bu harekete mani olmak için 
ismail'in elindeki bıçağı yaka· 
lamış ve ellerinden hafif su· 
rette yaralanmıştır. Suçlular 
bıçakla birlikte tutularak ad
liyeye verilmişlerdir. 

Yeni Moskova tay
yare meydanı 

( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
köşeleri ile hava rabıtalarının 
gittikçe daha ziyade büyüme
si ve ehemmiyet kesbetmiştir 
ki Moskova'da bu büyük ta)• 
yare meydanının yapılmasına 
saik olmuştur. 

Daha 1936 yılında, geçen 
yıla nisbetle, hava hatları 
miktarı dört misli büyümüştür. 
Tarifelere göre, 1936 da Mos
kova' dan hareket eden ve 
Moskova'ya muvasalat eden 
tayyarelerin yıllık adedi 64 
bini bulacaktır ki, 1935 yılına 
nazaran bu 21 defa ldaha 
fazladır. Yolcu adedi, 1935 e 
nazaran, 51 misli olarak 430 
bini bulacak ve taşınacak 
eşya miktarı da, gene 1935 
yılına nazaran, 26 misli bır 
fazlalıkla 26 bin tondan fazla 
tutacaktır. 

Vak'aya Cumuriyet genel 
savamanlığınca el konmuş, ge
rek ölen Ayşenin kocası, ge· 
rekse dostu yakalanmıştır. 

Tahkikata devam edilmek
tedir. 

M. Blum ne diyor? 
Paris, 6 (Radyo) - Fransız 

Başbakanı M. Leon Blum, 
kendi malı olan (Popoler) ga· 
zetesinde yazdığı bir maka· 
lede Fransız hükumetinin, Is· 
panya hadisesinden do'ayı 
mes'uliyet kabul etmiyeceğini 
bildirmiştir. 

. -----~-ispanya' da tetkikat 
yapan bir Fransız 
muharriri yazıyor 

f Baş tarafı 2 inci sahi/ ede J 
sosyalis~ler de biraz miibaleğa 
ediyorlar. işçiler şimdi altJ 
saatlik bir iş için 40 frank 
kazanmak istiyorlar. ispanya· 
da kırk frank, müsyü bu bir 
çılgınlıktır. Fakat bundan hiç 
bahsetmemek daha iyi. Kızıl· 
!ardan korkuyorum, hem so· 
nunda kimin kazanacağını 
nereden kestirmeli. 

Ayni anda, silahlı adamlar 
karşıma çıkarak sinirli bir ifa· 
de ile durmamı emrettiler· 
Beni çevirenlerin kollarınd• 
işaret olmadığı için beyazlar!• 
mı yoksa kızıllarla mı karşı' 
laştığımı ilk hamlede anlıyB' 

madım. Fakat sonradan an1'' 
dım ki henüz şimal ordusıl 
bölgesinden çıkmamıştım. 

}' 

b 
bı 
tı 

Benim için, Burgos'a git it 
mekten başka çare kalmaınıf Q 
tı. Madrid'e 200 kilometre 
yaklaşmıştım, fakat iyice a~· 
!adım ki, asilerin Madrid; 
girmeleri söylendiği gibi pe 
yakın olmasa gerekti. 

Burgos'ta sükunet hükiiJll 
sürüyordu. Benimle birlilct' 
Samosierra' dan gelen elli Y' 
ralı da şehre giriyordu. Le011 

dan gelen bir İngiliz'le k~ 
sına da rastladım. Orad 

birkaç komünist maden ~~ 
!erinin esiri kalmışlar. f şçıl i"' 
otomobillerini müsadere ettlef 
ten sonra onları rsalıvermiş~ 
lngiliz kadını "Artık Jsp d 
yayı sevmiyorum,, deyip 
ruyordu. 

Kırmızı bereli gönü1111 

her tarafta görünüyerlar· 

lahlı köyler arasından g 
rek tekrer Nararre'a dönd .. 

Pampelune' de beni bir 5 
riz karşıladı. Dört sene e 
yerinden sökülmüş olan 
neral Sanjurjo'nun b 
büstü merasimle tekrar ye 
takı imiş. 

Asiler sonuna kadar ~ 
deleye devam edecek 

söyliyoriar. ispanyanın ·• 
bir kısmı ellerindedir. l ıv• 
sitlerde mukavemete ye 
ediyorlar. Onların taraf• 
çok kuvvetlidir. BakalıP1 
ce ne olacak? 


