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• Kağıd fabrikası 
Bu ayın sonlarında baş

bakan İsmet İnönü tara
fından acılacak . , 

Bulgar l(ı~alı, Hitler'le 
---~-==::~~~·:z:~;$:==:i::::==:::::::::::=====:!==:--

Fiati (100) Para 

Görüstü 
' ispanyada vaziyet çok naziktir Dün geceki Gemilerimizi görmek 

ispanyanın Ankara sefiri is- ma~e.vrala~- için, civar köylerden 
tif a ederek asilerle birleşti da ıyı neti- gelenl~r var 

'1adrid şehri tedrici surette boşaltılmaktadır. cele~.~hndı Yavuz !~•, Altay - Göztepe 
Asiler Elcezire'deki lngiliz konsolosha- Mareşal Fevzi muhtelıti ıle bir maç yapacak 

nesini bombardıman ettiler Çakmak, Fah

1 lspanga'da asilerle çarpışan milisler 
Yast~~b~I 7. (Radyo) - ı:~~n- Asi kuvvt-tlere iltihak eden den güne bekleniyor. 
b kumetı, Ankara sefırı ıle Çervera adındaki torpito Vi- Alakadar çevcnlcr, ispanya 
b~ra konsolosuna gönderdiği goyu bomardıman eylemiştir. isyanını bütiin Avrupa ıçın 
tir. rncktupta, iki taraftan bi- Hinday 7 ( Radyo ) - Is- çok ehemmiyetli telakki edi-
ın.~1 .tercih etmelerini bildir· panya hudud muhafızlarından yorlar. 
k()ştır. Gerek sefir ve gerekse 15 kişi, Fransız topraklarına isyanı idare edenler; ikti· 

tısolos 1 h"'k~ · · ·ı · · 1 ltı k • spanya u ·umetının ı tıca etmış er ve derhal silah· dar ınevkiini ellerine aldıktan 
trı~ 

1
tubuna derhal cevap ver- tan tecrid ile Fransa sonra kendilerine yardım et· 

ru'Ş er ve asilerle beraber yü- dahiline sevkolunmuşlardır.. miş olan biitün devlctlerte 

ı,;.eceklerini bildirerek vazife· Istanbul, 8 (Hususi) - Is· sıkı bir dostluk muahedesi 
ınden · t'f 1 · 1 d' 'd · M ıs ı a ey emış er ır. panya a vazıyet çok nazik aktedeceklerini söylemekte ve 

ltr kadrid 7 (Radya) - Asi· bir şekil almıştır. Son gelen komünizmi kökünden kopa· 
~d urnandanı Kepu Delyato haberlere göre, lspanya'nın 
')le a~o~ havalisine hareket dörtte üçü asilerin elindedir. (Devamı 4 ün;_ü sahi/ede) 

~ llııştır. Madrid şehrinin sukutu, gün· Ras Nası·bo 
f -----------~·~····-~ .. ·~-----------
c·llnan krah, Korf oda Sin- Hastahaned~ 
~ ~ Edvard ile konuşacak imiş 
h~ci Y orgi, dün gece Korf oda 
~liyük merasimle karşılandı 

' lendiğine göre, kral, bugün· 
le rdc Adriyatik denizinin 
muhtelif limanlarına uğrıyacak 
olan İngiltere kralı 8 ııci Ed
vard'a mülaki olacak ve hu
susi surette .konuşacaktır. İki 
kralın mülakatına büyük ehem· 
nı iyct verilmektedir. 

-------~ 
Fransız ayan mec

lisi toplandı . 
Paris, 8 (Radyo} - Ayan 

meclisi hariciye encümeni, 
bugün M. (Hanri Branjo) nun 
harici vaziyet hakkındaki iza
hatını dinlemiştir. Bu izahatta, 
Fransa'nın. İspanya isyanına 
ısyanına büyük ehemmiyet 
vermekte olduğu bildiril
mekte idi. 

Paris, 8 ( Radyo) - Hari
ci)>e nezareti müsteşarı, bugün 
Çekoslovakya maslahatgüza· 
nnı kabul etmiş ve uzun müd-

Ras Nasibu 
Cenevre, 7 (Radyo) - Ge

neral Vehip'le birlikte Ogaden 
harplarını idare etmiş ve Ce
nevre' de buludnıakta olan Ras 
Nasibu ağır surette hastalan· 
mışf1r. 

fsviçre'de 

reddin Altay'ı 
tebrik ettiler 
General Halis ve 
General Sabit mu

vaffak oldulur 
İstanbul 8 (Hususi muhabi

rimizden) -- Dün gece Hay
<rebolu civarında yapılan bü
yiik askeri manevralar, nıem· 
nuniyete şayan neticeler ver
miş ve büyük erkanı harbiyei 
uınumıye reısımız Mareşal 

Fevzi Çakmak, manevrayı 

idare etmiş olan general F ah

reddin Altay'ı tebrik eylemiş
tir. 

Geceki, büyük manevrada 

Bir taygt;ıre topumuz 
faaliyette 

iki taraf ta mahirane bir kar· 

şılaşma yapmışlardır. f stanbul · 

kumandanı general Halis ve 

ikinci orJu kum:.mdanı ge-

neral Sabit çok muvaffak ol· 

muşlardır. Manevralara .devam 
edilmektedir. .... 
M. Lebrun 

İngiltere kralina bir 
telgraf gönderdi 
Paris, 8 (Radyo) - Fransa 

Reisicumhuru M. Lebrun, 

Londra'daki maden ocağının 
infilakı neticesinde ölen yüz
lerce İngiliz amelesinin ziya

ından mütevellit teessüre işti

rak eylediğini lngiltere kralına 

bir telgrafla bildirmiştir. ---------
Fransız amiralı 
Şark hakkındaki • 
raporunu verdi 

Tınaztepe 
Şanlı donanmamızın İzmire 

gelişini duyan civar köyler ve 

kazalar halkı, gemilerimizi ya

kından görmek için otomobil· 

lerle, şiınendiferlerle şehrimize 

gelmekte berdevamdırlar. 

İzmir her zaman olduğu gibi 

donanmanın gelişini bir bay· 
ram olarak tes'it etmektedir. 

Yavuz ve dört muhriple 
dört tahtelbahir ve iki hucum 
botundan ibaret olan filomu· 
zun limanımızda daha ne ka· 

muhribimiz 
dar kalacağı belli değildir. 
Halk, Pasapoı t civarında nh-

tım dibinde bulunan tahtel

bahirlerle hücumbotlarını ya
kından görebilmekte ve di· 
ğerlerini de sandallarla yan· 
lanna kadar gider"'k ziyaret 
edebilmektedir. 

Haber aldığımıza göre, 
Yavuz zıhlısı takımı ile Al
tay-Göztepe muhteliti arasında 
bir futbol maçı yapılacaktır. 
Maç gürıü henüz tesbit edil
memiştir. ----·-. ----------

Fransız 
T ayyarecisi Mos 

kova'da 
Moskova, 8 (Radyo) - Pa

ris·Moskova seferini yapan 

meşhur Fransız tayyarecisi M. 

Japi, bugün buraya vasıl 

olmuş 

mıştır. 

ve törenle karşılan-

C. H. P. 
Umumi merkez 

toplantısı 
Jstanbul, 7 (Hususi muha· 

birimizden) - C. H, Partisi 

umumi merkezi idare heyeti 

bugün ilk içtimaını Çağaloğ
lundaki binada yaptı. Bu içti
maa, Dahiliye Vekili ve parti 
genel sekreteri Şükrü Kaya 
riyaset etti. 

( --(Ulusal Birlik) e G6re-- 1 
~--------------------~J 

Donanmamız ! · 
iki gün var ki, Türk gemileri, İzmir'in gözü ucunda ve kal

binin dibinde yatıyorlar. Gtce ve gündüz, içimizin bütün he· 

yecanı ve yakınlığı ile onlara bakıyoruz . 
Şu suların üstündeki çelik parçalarında dolaşan nöbetçi, ~ u 

ufuklara dikilmiş toplar, şu güverteden etrafa bakınan zabit 
şu direkte sallanan kızıl bayrak, kendi varlığımızdan kopup 
deniz üstüne konmuş birer parçadır. Hepsi bizimdir onların 1 

O . .laı ne kadar gururlu ve heybetli olurlarsa, onları yaşa
tan ve doğuran bu milletin yüreği de elbette, kendi göksüne 
o nisbette dar gelecektir. 

Yavuza başkaları, kıskanarak bakıyorlar. Yavuz şimdi, etra· 
fındakilerle beraber, hele birkaç parça daha ilave edilirse, bi
zim emniyetimizin sularda yüzen bir kalesi olacaktır ve ol
muştur da .. 
Şimdi, Türk denizciliğinin şanlı, şerefli günlerini hatırlıyoruz. 

Barbaroslar, Turgudlar, kalyonlarını, kadırgalarını bu sulardan 
geçirmişlerdi. Biz Akdenizde, dünyanın ötelerinde · gene bu 
bayrakla ktlıç sallamıştık . 

Meşhur dünya kaptanlarını denizlerde gemi direğine asb
ğımız ve haçlı korsanları diyar diyar kovaladığımız o şerefli 
günler uzakta kalmış olabilir. 

Paris, 8 (Radyo) - Fransız 

deniz nazırı (Gazine Doparma), 
bugün Akdeniz filosu amiralını 
kabul etmiş ve amiralın, son 
zamanlarda şark denizlerinde 
yapmış olduğu se ahata mü· 

Temenni edelim ki, birgi!n bizde de ayni kuvvetli denizcilik 
gine doğsun.. Gemicilerimizinl şarkıları Akdenizin rüz irlan ile 



(Ulusal Birlik) -· I • , _ 8 Ağustos 936 

M 
· 1 Tarihte~i garip 1 Beşler konferansı için Almanya ve 

< aça kızı ' '-· ~:~, :~::.mmcri<f. lt~lya bazı taleplerde bulunacakmış 
• Cina( Romn Nakili KAMI ORAL • Din mes'eleleri ita/ya, Habeşistan'ın ilhakının tanınmasını Adis-Ababa 

P
• d d - 190 - 1550 senesinde Provans'ta . elçile~inin geri çekilmesini isti;ecek 

h 
P 

Eğer vaziyet böyle olursa ıye OŞ egıv • rmeDCI• kadın öldürülen ve yakılan " Pak . La Republıque gazetesınde suallerin tekrarlanmamasını 
•ı hb ıristiyanlar" ın adedi, kadın ıerre Brossolette yazıyor: ileri sürecektir. 1 e a ap olmuştu ve çocuk ta dahil olmak üze· Fransa'nın Roma elçisiyle Nihayet, kabulü için, kon· beşler konferansının toplan· 

Elini para kesesine vura· bıraktı. re 3,000 den fazla idi. ltalyan Dış bakanı arasında leransın beş garb devletine ması hakikaten çok güçleşe· 
rak: K d •*• Çarşamba günü yapılmış olan münhasır kalmasını başka cektir. 

a ın da ayağı ile yere O - Bedava istemem, dedi. k Papanın tayin ettig· i bir görüşme dolayısile bir teblig"' d.evlet.lerin de .. girmesi için rta ve şarki Avrupa dev· 
vurara , döşemede açılan h b bb l Ne kadar para isterseniz k Fransiskan engizitörü 1382 neşredilmemiş olmasına rag"'- ıç ır teş.~ ustc bulunulma- etlNinin sulhun düzenlenmesi 

apaktan çıkan adama: 1 k - J vermeğe hazınm. senesinde 22 kişilik bir hay- men talya'nın, Beşler konle- masını . atı şart o arak gös· işinde dışarda bırakılmaların-
- Jako bir şişe şarap d d . . k terecektır. /D 3 - Burası otel d ., ·ıd· u çetesile münasebete gi- ransına ıştira c - Almanyanın evamı üncü sahifede 

Olamaz. gelmeli. ·- rerek bunlara dinsizleri yaka- da kabul etmesi şarliyle • mu- 1 s p ~ •~ ·· •· _,. .1 -- • egı ır. getir, d~i Gayet çabuk 
- Burasının otel olmadı· K d !ayıp öldürmek vazifesini ver- vafakat etmiş olduğuna ihti· anı•o ası erı ğını ben de biliyorum. Fakat en isine hitap olunan Ja- miş ve bu dini hizmetten do- mal verilmektedir. lf parası ile bir müddet istira· ko, delikten çıkarak derhal layı çete başı Girardo Bur· Bununla beraber, bu ancak f • t • d • 1 

hat etmek istiyen bir adamı şişeyi getirdi ve Piyedoş bu garone'ye kilise masrafların· bir prensip ınuvafakatidir. Ve aşı s m 1 1 r er? 
kovmak değildir. sayede lvet değirmenin de dan ücret tediye etmiştir. ltalya beşler komitesinin işti-

- Demek oluyor ki çok tahtalann kulağı olduğunu .• • rakinin kat'ileşmesi için bazı 
paranız var da, behemehal anladığından: Papa onuncu Leon Luterin şartlar ileri sürecektir. Bu 
sarf etmek istiyorsunuz. · "Dinsizleri yakmak ruhulkudü· şartlardan bazıları bizzat ita!· 

Asi generaller, albaylar ve maiyetleri, 
Hitlerizme ellerini uzatmışlardır 

Ô 
- Gördün mü bir kerre; ·· ' k d - yle ya, kış seferi fena b d sun arzusuna muhaliftir " sö- ya nın en i işlerine aid ola-

. IsPanyol, ihtilalcileri aley- dört delikanlıyı yakaladıkla· 
hınde şiddetli neşriyatta bu- gördüm. Onları kaldınmdB 

1 d D 
ura a emirleri askerce icra ·· ·· d" · b" ] Af ı cakt Z ~ db l oma ı. ört bin frank kadar zunu ınsız ır a o arak tel'in ır. eerı te ir erin kal· 

para kazandım. Yazın da ka- ediyorlar. Demin uğradığım etmiştir. dırılmasınnı, Akdeniz'den in· 
lunan solc~ gazeteler gibi da diz çöktürerek "Yasasııı 
sosyali~tlerin org~nı o~a~ ~e faşist lspaya" diye bağır~ağB 

zanç böyle devam ederse meyhane değil. Ayni Katolik kilisesi bugün giliz donanmasının çekilmesini 
bahçem in yanındaki çayır! ığ: Dedi. Değirmenci kadın Ölülerin Krematoryom 'da ya. ve Akdeniz' deki yardımlasma 

Pa?ulaıre .gazetesı de asılerın mecbur ettiler. Zavallı yavrll· 
faşı~t oldukları iddiasını söyle cuklar istenildiği gibi bağır· 

alabileceğim. On beş sene- şişeyi boynunda asılı ola~ kılmasına muhalihir. Her hal· uzlaşmalarının feshedilmesini 
denberi çalışıyorum. San'atım k 

1 
de canlı olarak yakılmad. k'arı elde etmekle iktifa ctmiyen, 

vesıkalandırıyo~: . . dılar, arakat gene de dipçik 
lspanyol asılerı faşıst mi? darbelerinden kendilerini kur 

uzun ma as a açmağa çalı- R gayet zordur. şarak, ıçın. oma hükiimeti Habesistan'ın 
Su panayınndan bazı şey- Bu meyhane nerede .• • ilhakınının !anılmasını mı ? 

Nerden biliyorsunuz? t dl arama ı ar.,, 
Pirene dağlarının her iki Temps muhabirinin, geçeO 

ler aldım. Altı saattenberı· "Temiz hıristiyanlar,, neden Belki de hayır, Roma.da ta-
Size tarif edemem ma- I yürüyorum. Uzaktan smn d yakılıyordu? Dinsiz diye mi? sar anan şey, Adis-Al:abadaki 

yanında halk cephesinin can gün, "Aristokratlar,, alemine 
düşmanı olan bazı ğazeteler mensup olduklarını müşahede 

d 
~ . anı, Palezo ile Lonı·o ara- 1 ·ı · ı d el ·1·kı · k l 1 e•.r?'enı görünce; "Değir· ncı e ınanmıyor ar iye mi?. çı ı erın onso os uğa çev· 

mencıler merhametli adamlar- sında bir yerdir. Ben bura· Ahliik;ız bir hayat sürüyorlar rilmesile şekil alacak olan bir 

bizden bunu toruyorlar. ettikleri o adamları tanıyor 
Şüphesiz ki bu ihtilalci as· musunuz? Fransız tarihinİfl 

dır. Bana biraz yiyecek verir· !arını çok ıyı bilmiyorum. diye mi? Biliikis bu adam'ar fiili tanınma olduğu düşünü· 
ler, yatacak yer de bulurum Çünkü bu civara ilk defa incili hürmetle okuyorlar, lebilir. 

kerlerle onları ileri salanlar bunca safhalarına dair eskidefl 
ve kendilerile beraber sürük- okumuş olduğunuz sahifeleJ' 

dedim ve buraya geldim. " geliyorum. orada yazılı şeyleri tatbika Ôte yandan, Roma diploma· 
- Burada şişesi otuz san- - Palezoda hangi handa çalışıyorlar ve ahlaksızlıktan sisi, prensip itibarile ancak 

!edikleri hakkında bildikleri· hafızanızda canlanıyor ıntt? 
mizden başka delile ihtiyacı- Herhalde, zalimliklerini bil' 

time satılan şara1:"'1_ tan başka ·k kaçınıyorlardı. Almanyanın da dig"' er devlet-
1 amet eylediniz; benim 0 birşey bulunmaz k ~ * /# lerle eşit tutulacağı bir kon-

mız yoktu. Fakat eğer bu hu- /Devamı 4 üncü sahifede} 
susta bir malamatımız olma- ,_,-/ 

·öyde bir halazadem hancılık G f - ~unun ne ehemmiyeti aslar, şehrinde 1951 de eransa İştirak ed~bileceğini 
var vahde; şarap iyi ise, bu yapıyor. toplanan piskoposlar meclisi ileri sürecektir. 

saydı bile kendilerinden öğ- lzmir ikinci icra memurltı' 
renmek imkanını bulurduk. ğundan~ 

çok değildir. istediğinizi ve· - Arkası var · birçok kimseleri tavuk kes· ltalya'yn atfedilen bu nıak· 
rebilirim. ·- mekten ve yemekten kaçın- satları tefsir hususunda acele 

A . R f" d o""dll .. ııç 
Çünkü bunu açıkça söylemek- · yşenm e ıa an 
tcdirler. aldığı paraya mukabil alaôlk· 

B.u sözü söylerken Piyedoş Muvazzaf hesap dıkları ve yalnız nebati gıda- etmiyelim. Bunların ne şekilde 
cebınden büyük bir meşin larln yaşadıkları için dinsiz ve ne kadar şiddetle ortaya 

lspanyol Fasında Melilla' da lıya ipotek eylediği Ballı kut° 
asilerin yanında bulunan Souis mahallesinde Çemberciler so· 

~~se çıkarmış ve ağzını açıp memuru alınacak addederek yaktırmıştır. konulacağını ancak zaman gös· 
ıçınden mükemmel bir beş lzmir Askerlik şubesinden: •* • !erebilecektir. Şimdilik söyle· 

Rsubaud, bir lspanyol dostu· kağında hudutları tapuda ya:ııh 
nun kendisin anlattıklarını eski 69 no.lu ve muhdesı.ıll 

lrank!ık alarak değirmenciye Muvazzaf hesap memuru ye 1184 senesinde Strazburg'ta nebilecek olan şey, şahsen !tal· 
vermış ve kadının aliikasını tiştirmek .üzere 1 11 inci Teş. dinsizlerle -papaslar arasında yayı alfıkadar eden noktalarda 

Parisien' de neşrediyor: milk ve zemini kadı ily
85 

Y d 
"19 

az ığı gibi okvyalım: vaktından bodrum katta tug 

temin için de kese içindeki 936 da lstanbul' da harp aka- serbest münakaşa yapıldı. bir uzlaşmaya varmanın im· 
Lüi altınlarını meydana çıkar- d . . . d "Dinsizler" her sözlerı"n"ı 1·ncı"le kansız olmadığıdır. Diğerlerine 

"Size ne söyleyim? Nere- ile mefruş bir sofa sofa0
111 

den başlıyacağımı bilmiyorum. önünde bir oda ve ittisaliode 
emısı emrın e açılacak olan 1 1 mıştı. h dayanarak söyledikleri içirl ge ince, talya'nın ileri süre· 

P 
esap memnru okulunun seki- ., · J I iyedoş'un bu hareketı· der- . . d 1 papaslar fena halde sıkıştılar cegı ta ep erin Alınanyanın-

Schuan'da dokuz yüz sivil bir ufak mabah ve ınatbahl811 

esir vardır. Eveli gün, burada çıkınca bir miktar arsa ,.e 
zıncı evresine e li talebe alı· k l hal tesirini gösterdi. Kadın ve "ancak Roma kilisesı·nı·n i eri geçem:ycceği aşikardır. 
nacaktır. isteklilerin dilekçe Ş h paraları görür görmez gözleri ve aşağıdaki vesikalarla lzmir sözleri doğrudur., diye karar u alde bütün mesele, 

k 
·111 

"Cumhuriyet,, caddesi orta- yu arı katta mermer ta~ 
sında silahlı adamların dört mefruş küçük bir sofa ve iiÇ 

p~nldadı, beş franklık sikke- askerlik şubesine acele müra- vererek incile dayanan "dinsiz?" Berlin hükünıetinin, ltalya'nın 
yı çenkel gibi parmaklarının caatları iliin olunur. leri yaktırdılar. Yananlar 80 yardımile veya bunsuz olarak, 
arası~da ihtirasla sıktı. Piye- 1 - ihtiyat Subayı olmak. kişi idi. Serbest bir münaka· isteklerinin nelerden ibaret 

O ivier ve şü
rekası Limited doş ıse kadın hırsından isti- 2 y 

32 
d şanın sonu?. olacağını bilmektir. 

f d 
- aşı en fazla ol- D a e etmek için dediki: k (3 eylii Meyi gazetesine ina-

mama 20-321) doğumlu. Satılık ve kiralık 
- Beni yarın sabaha kadar 3 - Noterlikçe tasdik edil· nılacak olursa Almanya'nın V8pU t 

burada alıkoyacak ve akşam miş taahhüt senedi. Ucuz evler istiyecekleri az olmıyacaktır. r acen ası yemeği de verecek olursanız 4 s· Almanya, her şeyden önce Pasport yolcu salonu kar-
- ıyasi haklarının kay- Park ve l1ast h d L k a ane arasın a o arno andlaşmasının çı"ğnen- sısında Lekol R"ız bı"nasında 

paranın üst tarafını da iste- b 1 d ğ D 1 k . mcm. 
0 

ma 
1 

ını ve ecnebi kız ve amacı cadde·sinde 34 ve mesile Ren bölgesinin asker· no. 368 Tel. 2443 

Değirmenci kadın, Piyedo· kadınla bulunmadığı ve kötü 70/1 .numaralı evler gayet leştirilmesinden doğan hiidi· Not: Vurul tarihleri ve va· 

b 

hali bulunmadiğı. mahkumiyeti ucuz fıatle satılık ve kiralıktır. senin üzerinden şüngcr geçi- purların isimleri üzerine degv i-

şun u sualine cevap ver- 1 d Talı"pl · -ğl d oma ığını polis tahkikatile enn ° e en soma Ko· rilmesini istiyecektir. şikliklerden mesuliyet kabul 

medi ve beş franklığı cebine tevsik etmek. nak yanında Hacı Sadullah B d b k d 

Y 

1 r d" t 
1
• d un an aş ·a, geçen Ma- e ilmez. 

er eş ır 
1
• Bunun üzerine 5 - Sıhhi rapor, 0 e ın e Bay Şevket'e mü- yısta kendisine lngiliz'lerin THE ELLERMAN LINES LTD Piycdoş: racaatları. · ld k · N 

1 

• sormuş o u \arı can sıkıcı " GRODNO vapuru 25 

cd-iyorm~s~n teklifimi kabul A ı • R ,llllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:~~ ha1iranda bekle~mekte olup 

D

. 1 1 za --- •• --· LONDRA, HUL için yük 

ıye sordu; kadın: T. k LJ - Erkeğim burada yoktur, = l ur rıava Kurumu - ala.~aktır. 
d d" · · l M•• ıı•th • = B • • • • k • = MARDINIAt'i,, vapuru 27 

e ., sızı a akoyup, yedirmek uce ı anesı §§ uyu Pıyangosu = hazi~nndn beklenmekte olup 
yatırmak hususuna kendisinin = . . - LIV~,RPOOL ve GLASGOW 
m.uvafakaı edip etmiyeceğini Sür'at, zarafet 21 ıncı tertib biletleri satılıyor = için yük atacaktır. 
bılmem . Ben şimdi size şara- -4•• •• k •d 1 - "DRAGO bı getiririm, şişeyi boşalttık· Ve ehveni yet - uncu eşı e 1-8-9 36 dadır ortalarında L~~;'.;~I.e~°C'~ 
tan sonra boğçanızı burada YENi KAVAFLAR Çarşısı =.Büyük ikramiye 35,000 lira mu··ka"fat ve ANVERS'ten gelip yük 

bırakır, bahçeye çıkar ve k k efendim gelinceye kadar ot- Numara : 34 = 20 000 liradır Ay 20 000 12 000 çı araca ve ayni zamanda ' . · rıca , , , LONDRA, ve HUL için yük 

Jnr üzerinde yatarsın, kendisi • V 1 O 000 l l k b k l 
• 

e , ıra ı üyü ikramiyeler a a.~aktır. 
un satmağa gitti. ismi de K al k d d - LESBIAN 15 s f 

1 

ır = e var ır - ., vapuru . ~o ay'dır. . 1 ev = . • - Temmuzda UVERPOOL ve 

"'"-- Bu teklifinizi kabul cdi- Göztepcdc tramvay caddesine =.Bıletler_ hükumet önündeki di·= SWENSEA'dan gelip yük çı-
yorum, Madam Şofay. k l k k ka a kl ya ın ve e e tri tesisatını = kt" [ ••k • • J • '"' :::: r ca ır. Piyedoş bu sözü söyledik- havi beş odalı kullanışlı bir =re or U gışesınae Ve bıl Umum- DEUTSCHE LEVANTE-LINlE 

ten so~ra kadının işaret ettiği ev kiralıktır. Tutmak istiyen- =.bavilerde satılır "SOFIA,, vapuru 25 Hazi-
yere gıtmek üzere boğçasını \er gazetemiz idare memuru -~ 'J _ randa HAMBURG, ve BRE-sırtladı ve çuvalların üzerine Hüs dd. - ~ MEN' de l' .. k k ame ıne muracaatları. J;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllll\W'~ cakt1r. n ge ıp yu çı ara· 

odayı müştemil bin lira k1>:· 
metli bir bap hanenin mül~'.' 
yeti aç1k artırma suretile bı' 
rinci artırması 10/9/936 pefd . ( 

şembe günü saat on bır l· 
ikinci icra dairesinde yaP' ti 
mak üzere satılığa konuldıı ~P 
artırmada satış bedeli tah

1111 

. bıl' 
olunan kıymetin % 75 P1 si 
lursa en çok artırana ihttle 0 
yapılacak aksi takdirde ~1 
çok artıranın taahhüdü b9,.~ 
kalmak şartile satış onbeŞ f19 

daha uzatılarak ikinci artı~~ 
25 '9/936 cuma günü saat d' 
birde yapılacaktır.Bu artırı119 1,~ 
dahi satış bedeli gene kıyfllel~ 
% 75 ni bulmazsa 2280 rı0~,i 
kanun mucibince satış g 11 
bırakılacaktır. işbu gayr~ rıl~ı' 
kul üzerinde herhangı p' 

şekilde hak talebind~ bulufl~~ı 
l 11 

. l k" ~ •e<ııı ar e erım e ı resmı ~ ~ JI 
ile beraber yirmi gün ıarf~~sı 
müracaatları lazımdır. . .1 ·ııfl~· 
halde hakları tapu sici rtlıı 
malum olmadıkça p3)'19ş ci~ 
dan hariç kalırlar. Satış ~~i,c 
para ile olup 0o 2 deli; 1,
müşteriye aiddir. 31/8/9'3 ıt!( 

"h" d . "b rtııll rı ın en ıtı aren şa 9~ 
herkese açık bulundurulacJ'e 
tır. istekli olanların % 7,5 l 
akçesi veya bank itibar 

111
11',

tubu ve 2912988 dosya rıtJtlf 
rası ile birlikte mürac

89 

ilim olunur. 

k 
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( ntKAYE 1 
'---------------------------

Salim Kadıncı 

Salim Tevfik, oldukça ma· 
ruf kadın avcılarındandır. Ar· 

kadaşları onun boşa olta atmadı· 
ğını bilirler, hem de - söz ara
mızda - biraz da kıskanırlar! 
Fakat vaziyet sarihtir; Salim 
Tevfik iyi bir avcıdır, vesse
lam! Bununla beraber, her iyi 
avcı gibi hazan da kendisi de 
avlanır mı, demek istiyorsunuz? 
Bu da olabilir! Eğer ben de 
onu kıskananlardan olsaydım, 
bir sürü muvaffakiyetsizlikle
rini burada sıralamağa kalkı
şırdım; fakat Salim Tevfik'i 
hiç te kıskanmıyorum. B1Jrada 
size onun küçük bir macera
sını anlatacağım; sade bu ka· 
dar .. 

* * * Salim Tevfik bir akşam 
tramvay bekliyen olgunca ve 
dolgunca genç bayanı görünce 
dayanamamış, mutad tabih 
usullerini tatbike başlıyarak 
hemen işe başlamıştı. Kısa 
bir tecrübe, Salim'e burnun· 
dan yakalanacak açıkgöz bir 
kuşla mercümek pişirmek 
Üzere olduğunu anlatmış ve 
tasavvurunun fevkinde bir ko· 
!aylıkla bu genç ve güzel 
bayanla konuşmağa da baş
'ınııştı. 

Olgunca ve dolgunca kız 
Salim Tevfik'i cana yakın 
bulmuş olacak ki ona hemen 
bir randevu vermiş ve: 

- Sizinle bu akşam saat 
Sekizde çayırlıbahçede ahşap 
birahanesinde buluşalım! De· 
tnişti! 

'li 
:J.. 

Salim Tevfik'in boş ve Av· 

buluşalım. Olmaz mı mon-
bayım? .. " 

Salim Tevfik, çok usta bir 
kadın avcısı sanat ve salahi
yeti ile bunu saf ve samimi 
bir itizar telakki etmiş, bu 
olgunca ve dolgunca kıza 
sahip olmak için ertesi akşam 
da ayni saatta ayni yere git
mekte ve ... Gene ayni şekilde 
beklemekte kusur gösterme
mişti! 

Fakat ne tuhaf şey?. Fahri 
Nizamı ile Nuri Cazim de 
gene ayni masalar başında ... 
Fazla olarak bu akşam Refet 
Hulusi ile diğer bir arkadaşını 
da ayrı, ayn masalar başında 
hatta birazda bir şeyler bek
ler vaziyette görmÜştül Ee ... 
Bunlarda olağan şeyler de
ğil mi?. 

Belki karilerimde anlamış· 
lardır; bu gecede birinci gece 
gibi olgunca ve dolgunca kız 
gelmemişti. Salim Tevfik 
ve tanıdığı dört arkadaşı bi
rinci akşam gibi birçok bira· 
lar içtikten sonra çıkıp git
mişlerdi ve. Salim Tevfik ge
ne bir mazeret mektubu al
mış; üçüncü gece de her mu
tvd birahaneyi boylamış dört 
arkadaş yerine altı arkadaşmı 
mülizimet bekler gibi bul-
muştu. · 

Bu tuhaf hal ne kadar de
vam etti; Diye mi soruyorsu
nuz? Salim Tevfik usta bir 
kadın avcısıdır, dedimya. O, 
yaş yere basar mı hiç? Eğer 
aşağıdaki tezkereyi almamış 
olsaydı kim bilir ne kadar za
man daha kendisi ve ne ka
dar delikanlılar bu garip mu
lizimete devam edip duracak
lardı. 

Sız olduğu bir akşamı için ne 
R~zel bir av!. Bunun için se· 
kızi bile beklememiş yedi hu· 

Çukta randevu yerinin yolunu Tezkerede şunlar yazılı idi: 
tutmuştu. "Affedersiniz benim haki-
b Birahanenin boş bir masası katla bayım, sizi çok yordum. 
NClşı.na otururken, az ötede Fakat ne yapayım? Geçinmek 
N~tı Cezmi, az beride Fahir zarureti var! Hemşirem bira-

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 

BUDAPEST 
.. DUNA" vapuru 7 ağus· 

tosta bekleniyor, BELGRA1) 

NOVESSAT, KOMARNO, 

BUDAPEST, BRA TISLA VA, 

VIY ANA ve LINZ için yük 

kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

"JESMOORE" vapuru 15 
ağustosta bekleniyor, AN

VERS, LIVERPUL' dan yük 

boşaltacak ve VARNA, KÔS· 

TENCE, GALATZ ve BRA
ILA için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
.. DUROSTOR ,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyor, KôS

TENCE, SULINA, GALA TZ 
1Z<lmi'yi görmüş ve hayrette haneyi açtı, fakat işletemedi; 

b~~emiş değildi! Semtleri büs ne el ilanları, nede gazete 
ik~tün başka yerler olan bu reklamları faide vermedi. Ni
k 

1 arkadaş, ismi bile şimdiye hayet işe ben el Qkoydum, 
t ~ar işitilmemiş olan bu bi- canlı reklam vazifesini gör
~·· aneye hangi tesadüfle düş- meğc mecbur kaldım! Siz ve LINZ için yük kabul ede-
t.ışlerdi? cektlr. 

ve GALA TZ aktarması olarak 

BELGRAD , BUDAPEST , 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 

ı. birahanede masalar başında 
1' •vıaamafih, nesine lazımdı! •Vapurların isimleri, gelm~ 
.l esadüf, bu kadarcık bı"rşeye teker, teker oturan bayler, 
~ k tarihleri ve navlun tarifeleri .:_ muktedir olamaz mıydı, benim topladığım ve sev et· 
,....ki? tiğim kıymetli müşterilersiniz! hakkında bir taahhüde giri-

"'~~Yleınegy e hacet yok, degyil· Ne yapayım monbay? Maişet şilmez." 
··•ır S zarureti bu.. Affederseniz ve Birinci Kordon, telefoon 
b1..ı aat sekiz olmuş, sekiz N 2007 21\1\n 
~u~ size gıyaben binbir buse ... " o. - VV?S bil u geçmiş, hatta. .. On * 

li,:_ olmuştu. Salim Tevfik in· • • hacminde bir anlamayla halli 
....,. h Benim bitaraf olduğuma k- k" b" ' 1 l'l\Ja' .. eyecan - ve daha son· müm um un ır mes e e me· 

bit 11• azap · ları ile fazlaca şüphe etmediğinize eminim! sele olduğuydu. 7 Martta 
a Bence bu tezkere, bizim her d 1 k d ,,.... ~lı . •Çmiş ve işin tuhafı şu ki, oğru o an şey, artı ol5 ... 

de tı Cazım ve Fahri Nizami kadın avcısı Salim Tevfik'in olmaktan çıkmış mıdır? 
v, t. hep ayrı ayn masalarda bir muAaffakiyet diploması, Diğer taraftan Almanya, 
v, ek kalmak şartile - kafi daha doğrusu bir "Av ruhsa- İngiltere, Fransa ve Belçika-

>-~~fi derecede içmişlerdi. tiyesi " teşkil ederi nın, kendisine yapma,a hazır-
"~ıh Vedi Fikret }andıkları davet için bazı •il ayet, birer, birer ve ~ 

tetkana, sallana birahaneyi Beşler konTeransı şartlar koşmaları ihtimaline 
S ~~ip gitmişlerdi. [ Baıtara/ı 2 inci sahifede J fena hiddetlenmiştir. Alman· 

~illda ırn Tevfik, düşünceli bir da Fransa'nın en yakın mad· ya'nın böyle bir itirazda bu· 
~ue giderken bir lostracı di ve manevi menfaatleri var· lunması ihtimaline karşılık, 

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 liman ları 
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
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND" 'motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE
BURG ve ISKHNDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

' SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA-JUL YA" vapuru 30 
lemmuzda gelip 1 ağustosta 
PiRE, MAL TA, 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 acentasma 

BAŞDURAK 

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

çeşi tle ri satar. 

··~~~~~~~~=====· 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirket in Merkez ve Fabri kası : 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 faiktı r. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

" . ' . ..~ '• . .. - ~ - ~' -

lzmir vu·n Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
. Zarif 

Ve ucuzdu 
müracaat edilmesi rica olunur. Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih - TÔ~kt;;

2663 

I Satış Yerleri 
Ali A ih ı Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 

g · HAii T. A. Ş. 
1 Çocuk Hastalıkları • • F' AffR 

mütehassısı ı ıMimar Kemalettın caddesınde .n ı 
ikinci Beyler Sokağı No. 68 KANDEMiR Oğlu 

Telefon 3452 
1 ................... . 

l~k tunun eline sıltıştırdığı dır. Londra'da toplanmış olan üç 
~~t~.'Ociği okumağa başla- Esasen böyle bir hareketi devlet, Almanya' ya bazı peşin .-.,., ıA Al~ ,4p. 
idi: T eıkerede şunlar yazılı mazur gösterecek hiçbir şey şartlar koşmaya niyetli olduk- : .. T t!!ll!IJ lfll' ~ ~ 

" bulunmaz. ları tesirini vermeye çalışm{ş- .1 

~\'~edersiniz, bayi Pek Ren'in askerileştirilmesi es- lardır. Şimdi bu şartların > "~ • ~ '$ JI 1 

bildit;' . amma, amma sızın nasında başbakan Hitler'in Berlin tarafından koşulması ... ~ K n 1 ru , o ıu u· 
t""dc l\ız.dcn büyük bir mani, müdafaa ettiği tez, bu hadi· oldukça garip \açacaktır. / U ~ 
"''tıi \'u Yerine gelmekliğime !enin Lokamo anlaşması hü· Kimse Almanya'ya emretmek 

1

\i ,./ 1 
-llıtrıa 0ld~. Yarın akşam, kü~lerin_e .. bağlı bi~ m~s·~ıe niyetinde değildir. Fakat kimse )J, ,/ ( ._,_ , l 
l\lt'lrıt gu.cenmeyiniz, yarın değil, butun Avrupayı ılgıle- de onun. e~irlerine inkiyad ) ,~. ~ 1 rCJ Ol D A,... 1 /.\. ~ 1 1 R aynı yerJe, ayni saatte ıen ve bu itibarla Avrupa hazır değlldır 

r'İ~ • ş h Tesiritabii,eşsizbirmüshildir.Okadarzararsızdırkigebelerekalk,böbrekleri 
"'tjeD a aprahataızve tanazyonlanyiikaek:olanlara bile Doktorlarbunut va· e eder. 
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Ispanyolasilerij eon Blum 
faşist midirle ? Belgrad ve Bükreş'e 

ralı Boris; M. Hitler'le 
mülakat • g • z 1 ır yapmış 

• 

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

B g ri s an Nöyi muahedesi hükümlerinin kaldırılma-
s nı ve e d·sine Akdenizde mahreç verilmes·ni istiyecekmiş 

Paris 8 (Radyo) - Paris gazetelerinin Berlin muhabirlerin
d n aldıkları haberlere göre, Berlin'de bulunmakta olan ve 
mütenekkiren seyahat ettiğini söyliyen Bulgar Kralı Boris, dün 
Almanya Reisicumhuru M. Adolf Hitler'le saatlarca süren gizli 

bir mülakat yapmıştır. 
İki devlet reisinin, neler görüştükleri hakkında kat'i bir ma

lumat alınamamışsa da, alakadar mahfellerden sızan haberler
de, Almanya - ltalya ·Avusturya blokuna Bulgaristanın da gir· 

mesi mes' elesi mevzuu bahsolmuş ve Bulgar Kralı, bundan 
evvel Roma'da M. Mussolini ile bu hususta mutabık kaldığını 
söylemiştir . 

Paris 8 (Radyo)- Buraya gelen haberlere göre, Bulgaristan 
hükumeti, Nöyyi muahedesi hü.<ümlerinin kaldırılmasını ve 
kendisine Akdenizde bir mahreç verilmesini istiyecektir. 

lstanbul 8 (Hususi)- Bulgarların, Yunan hududunda tahşi· 
dal yaptığı Ati na' dan haber veriliyor. ------------............ ------------• tan, ontrö mu

it sdi ett· 
Yunanistan'da vaziyet düzeliyor. Bir 

cok Komünistler tevkif edildi , 
isfanbul, 8 (Hususi) - Yu- ı mış bulunsaydı, evvela grev 

ıınn hükumeti, Yunanistan'ı başlıyacak ve bunu şiddetli 
tehdid etmiş olan amele ihti- bir ihtilal takip edecekti. 
lalinin ve grevin bastırıldığını Maksad, Yunanistan'da hüku· 
bir beyanname ile bildirmiş meti ve kraliyeti devirmek 
ve başbakan M. Metaksas da ve yeni bir rejim kurmaktı. 
Yunan ve ecnebi gazete mu· Askeri ve örfi tedbirler de-
habirlerine ayni şeyi teyid vam etmektedir. Gazetelerden 
etmiştir. bir kısmı, bu tedbirleri tas· 

Fakat bunu bastırmak için vip eylemektedirler. 
epeyce zahmet çekilmiş, ame· Hadise tamamile yatıştıklan 
lenin mütekasif bulunduğu sonra şimdiki diktatörlük ka· 
şehirlerde sıkı tedbirler almış· bineıinde,. bazı tadilat yapıla-
lır. Buna rağmen tam emniyet caktır. Ve ınevcud kanunu 
henüz teessüs etmiş değildir. esasi de değiştirilerek cemi: 

Diktatörlü@ bizzat başvekil yetler teşkilatı ve vatandaşlar 
Metaksas idare etmektedir. hakları üzerinde tadilat yapı· 
Frnnsa'da bulunan bir mebus lacaktır. Çünkü mevcud 1911 
müstesna olmak üzere bütün kanunu esasinin bugünkü vazi· 
Yunan komünist mebusları, yetleri karşılamadığı iddia 
elebaşıları ve bilhassa Sela- edilmektedir. 
nik'te harekata geçmiş bulu- Yunan hükumetinin Limni· 
nan bazı komünistler tevkif ye asker çıkardığı hakkındaki 
edılmiş bulunuyorlar. Bunların haberler de asılsızdır. Yunan 
sayısı henüz meçhuldür. Bu başvekili bunu tekzip etmiş-
tevkifat esnasında da bazı tir. Diğer taraftan da Motrö 
hadiseler çıkmıştır. mukavelenamesi Yunanistanca 

Eğer hükumet tedbir alma- tasdik edilmiştir. 
-------~--... .-...••10-QQlll---------

s a aziye çok naziktir 
( Baçlara/ı 1 inci sahifede J 
racaklarını 
dirler. 

ilave eylemekte· 

Alivre satışlar birden
bire hararetlendi -

~~~.-.-------~ 
17 Ağustosta Nazilli, Aydın ve Ödemiş-

ten 3 ,500 çuval incir gelecek 
Bu sene incir mahsulü çok Üzüm mahsulü üzerinden 

nefistir. Son haftalarda devam yapılan alivre satış miktarı 
eden sıcaklar, mahsulün, kısa bir da iki milyon kutuyu bulmuş· 

zamanda kemale gelmesini te- tur. Geçen sene gene bu ta-
nıin etmektedir. İncir piyasa- rihtcki alivre üzüm satışı üç 
sının 17 Ağustosta açılacağını milyon kutuyu bulmuştu. Bu 
yazmıştık. Ayın 16 sında Na- ay sonuna kadar gelecek ınü-

zilli, Aydın ve Ôdemiş'ten hu- hiın siparişlerle alivre üzüm 

susi bir katarla lzınir' e 3500 satışlarının geçen seneki mik-
çuval kadar incir getirileceği tarı bulacağı tahmin edilmek· 
haber alınmıştır. tedir. 

Yaptığımız tahkikata göre Üzüm kurumunun geçen sene 

şimdiye kadar incir mahsu· piyasadan satın aldığı üzüm-

lünden 300,000 torba cJivre lerden 18,000 çuval üzüm, 
satış yapılmıştır. Geçen sene kurumun, son defa Avrupanın 
de bu tarihe kadar yapılan muhtelif yerlerimle yaptığı sa-
alivre incir satışı, gene bu tış teşkilatına gönderilmek-
miktarda idi. Bir torba 12 tedir. Henüz gönderilmemiş 
kilo olduğuna göre 2600 ton ve satılmamış üzümlerden 
incir şimdiden satılmış de· üzüm kurumunun elinde 7000 
mektir. incir mahsulümüzün çuval kadar mal kalmıştır. 
dış memleketlerdeki müşteri- Bunların da yakın bir zaman· 
leri, bu sene de incirlerimizi da tamamen ihraç edileceği 

çekeceklerdir. tahmin edilmektedir. 

~---------------·····--~------~~ 
Anti Hitlerist 

Müellifler 
Bir şebeke tarafın

dan kacırılmak 
' istenildi 

lzmit'te 
Hayvanlara ya 
pılan şarbon 

. 
aşısı 

lzmit 7 (A.A) - 1936 Se-
nesi Nisan, Mayıs, Haziran 

( Baştarafı 2 inci sahifede) 
yana bırakarak, faşizm hak-
kındaki itiraflarını değil övün
melerini kaydedelim. 

Ve eğer, yarın iki bloka 
ayrılarak birbirine karşı çar· 
pışacak olan bir Avrupada, 
Fransanın müdafaa edilecek 
bir sınırı daha olmasını iste· 
miyorsanız, gazeteleri menılc· 
ketlerinin meşru hükumctıne 
karşı ayaklanmış olan faşist 
asilerden yana çıkan adamlar 
hakkında artık siz hükmünüzü 
verın. 

Ve onların zihniyetini, faşiz· 
min hakim olduğu Fas'la gör· 
düğü şeyler hakında Louis 
Ronband' ın söylediklerini göz 
önünde tutarak muhakeme 
edin: 

.. Kalbim burkulu, gözlerim 
yaşlı, titrek bir elle yazıyorum 
Ne kadar pişkin bir gezici 
olsanız da -bazı manzaralar 
karşısında ·acemi olmaktan 
kurtulaınıyoısunuz. Şimdiye 
kadar bu derece ıstıı ah, bu 
kadar iğrenme hissi duydu
ğumu hatırlamıyorum". 

Faşizmin her şekline ve 
belki de hepsinden ziyade 
Hitlerizıne Önceden bir dost 
eli uzatan bu ispanya gene
rallerinin, albaylarının ve mai· 
yetlerinin her iaman nasıl bir 
zihniyet taşımış olduklarını 
düşünerek, onların politikala· 
rını muhakeme ediniz. 

Onların dürüstlüklerini, asi· 
!erle çarpışan halk cepgesi 
hükumetine sözde harp vası· 
taları verilmiş olması ıniina

sebetile açmış oldukları kam· 
panyadan anlayınız. 

Bu haber yalan :olmasaydı 
bile, M. Gaston Jeze gibi 
maruf hukukçular, "Journal 
des Ddbats ,, nın " Suçlu ,, 
diya vasıflandırdığı böyle bir 
teşebbüsün hukuka aykırı bir 
taratı olamıyacağını tesbit et· 
mişlerdir. Ve solcu olmakla 
itham edilmiyecek olan M. 
Mallarme gibi bir hukuk pro
fesörü de, politik ihtiyattan 

bahsetmekle beraber, "Hu

kukçu,, bunda bir mahzur 
bulmadığını tanımak mccbu'
riyctinde kalmıştır. 

Bunlar ve benzerleri, yal· 
nız birkaç parça teçhizat ve 
hatta sadece para değil, De
nikin ve Vrc. ngel gibi Rus 

gidecek 
Paris, 8 (Radyo) - Baş· 

vekil M. Leon Blum, bu ya· 
kınlarda Bükrcş ve Belgrad'a 
gidecektir. Fransız başvekili 
Romen ve Yugoslav ricalile, 
yeni Alman-İtalyan blokunn 
karşı alınması lazımgelen ted· 
birler elraf ında görüşmeler 

yapacaktır. 

---.:ıa;ı. ••• ---

Kağıd fabrikamız 
İstanbul, 7 (Hususi muha· 

birimizden) - Şehrimizde is· 
tirahat etmekte olan Başvekil 
İsmet lnönü, ağustos nihayet· 
lerinc doğru lzmit' e gidecek 
ve kağıd fabrikamızın resmi 
küşadını yapacaktır. Küşad 
merasiminde birçok saylavlar 
da bulunacaktır . 
r -----------, 
Ekmek 
narhz indirildi. 

Buğday V.! un fiatleri, yeni 
mahsulün yüklü bir şekilde 
piyasaya arzı üzerine düş· 

müştür. Belediye daimi en· 
cümeni, bunu nazarı dikkate 
alarak ekmek fiatlerindc kilo 
başına 0,75 santim (Otuz 
paı a) birden tenzilat yapmış· 
tır. Yeni narh, bugünden 
muteber olacaktır. Birinci 
nevi ekmek 10,25 ve ikinci 

\..nevi 8 kuruştan satılacaktır) 

halk ihtilalini bastırma:·a ça· 
lışan asi genellerin emrine 
Fransız gemileri ve subayları 
verildiği devirde bu kadar 
ihtiyatlı görünmiyorlardı. 

Hep ayni hikaye. Millet 
istismar edilmeye yarar. O, 
kuvvetini kurtuluş için kullan· 
mak üzerinde ayaklanınca, 

karşısında, önceden birleşmiş 
olarak, bütün meınleketlerirı 
reaksiyon ve kapitalizm kuv· 
vetlerini bulur. 
· Ve bu hakikat bizde anlıı· 
şılmış olduğu içindir ki şehir' 
lerin ve köylerin sosyalist İf 
çileri, bütün halk cephesilt 
birlikte, l 936 martı hükunıe· 
tile sağlam bir tesanüd halin' 
de kalmak ve İspanyol ktıf 
deşlerine muhakkak olan ııı' 
ferlerine bir an önce kavof . d~ 
malarını temenni hususun 
azimle birleşiktirler. Paris, 8 (Radyo) - Son 

gelen haberler, Almanya ha· 
rıcıye nezaretinin Fransa'ya 
c ·vap vermek üzere olduğunu 
vt: bu ce\ ahın, çok mühim 
nokta.ar ihtiva eylediğini bil· 
dırmektedir. 

Pelona' dan gelen bir telgrafa 
göre, Madrid şehri tedrici 
surette boşaltılmakta ve şe
hirde büyük bir anarşi hüküm 
sürmektedir. Hükumet, gece
leyin bütün ışıkların hemen 
akşamdan söndürülmesini em· 
retmiştir. Şehir, geceleri zifiri 
bir karanlık içinde bulun· 
maktadır. 

Viyana 8 (Radyo) - Alman 
Nazilerinden müteşekkil bir 
şebeke, evvelce Sar' da bulu· 
nup Hitlerciler aleyhine yazı 
yazmış olan müelliflerden ba-

zılarını kaçırmak ve Alınanya
ya göndermek üzere İsviçre· 

v.e Temmu_z aylarmda vilaye· ~~?;"/~P,iff!f/zff!/J).ı~ 
tın muhtelıf kazalarında has· lf, ~§/~ · ~ / / '\;- ı~.~ '·~1 
talık çıkmamış olan sürülerde , ' / · ~~· ~! ~\ 
981 koyun, 2346 keçi, 1 478 'f/. ~ / '!!Tlill._. 
sığır, 121 Manda, 11 at vaki V / 

Almanya, Rusya'nın lspan· 
ya'ya bir hey'et gönderdiğini 
ileri sürmekte ve bunu, bey· 
nelmilel vaziyet için çok teh
lıkeli addeylediğini bildirmek· 
tedir. 

Lizbon 8 (Radyo)- Badahos 
havalisindeki sivil ve resmi 
muhafız kuvvetler, tamamen 
iısilt>re iltihak eylemişlerdir. 
Ecnebi devletler tebaası, Por· 
tekiz hudutlarını geçerek iltica 
t•tmişlerdir . 

Madrid 8 ( Radyo) - Baş
bakan M. Kira), alman fev
kalade tedbirlerin muvakkat 
, e ihtiJat olduğunu ve bu se· 
beplt: kimsenin · endişe etme· 
ınesi lazım geldiğini söylemiş· 

tir . 
ispanya kabinesi, öğleden 

sonra akdettiği bir toplantıda 
bu t dbirlerle meşgul olmuştur. 

Pari , 8 ( Rad)o ) - Pan 

Nazır:ar meclisi, dün gece 
reisiçumhur Azana'nın baş

kanlığında toplanmış ve vazı· 

yeti tetkik eylemiştir. 

Bcrlin 8 (Radyo)- Hariciye 
Nazırı Von Nöraht, bugün 
Fı ansız sefirini kabul etmiş ve 
ispanya ahvali etrafında uzun 
müddet konuşmuştur. 

Cebelüttarık 7 (Radyo) -
Dün boğazda olan muharebe 
münasebetile Cebelüttarıka iki 
obüs ve iki bomba düşmüş
tür, Bunlardan birisi bir İngi
liz evine düşmüştür: 

Bombaların asi tayyareler 
ve obüslerin de hükumet zırh· 
lılarfna ait olduğu anlaşılmış 

ve lngiltcre hükumeti her iki 
tarafı da protesto etmiştir. 

Madrid, 7 (Radyo) - El
cezireyi bombardıman eden (Ci

mis) torpidosunun attığı mer· 
milerden biri, lngiliz konsolos· 

nin SenGotar kasabasına gir· 

meğe muvaffak olmuşlarsa da 

müellifleri kaçıramamışlardır. 

hanesine isabet etmiş ve kon· 
solosun zevcesini ağır surette 
yaralamıştır. 

Cebelüttarık, 7 (Radyo) -
B;rinci Ceymis lspanyol · kru
vazöru bugün Elcezire'yi bor..
l: ardıman etmiş ve şehire bü· 

yük zarar vermiştir. Obüsler· 

den birisi lngiliz konsolosha
nesi önüne düşmüştür. 

ispanya hükumetine mensup 
diğer harb sefinelerinin Göta'yı 
da bombardıman ettikleri söy· 
lenmektedir. 

Marsilya, 7 · (Radyo) - Cc· 
belüttarık boğazından geç· 
mektc olan bir Fransız ticaret 
vapuruna meçhul bir tayyare 
tarafından bomba atılnııştır. 

Bomba isabet etmemiş ve 
200 metre uzağa düşmüştür. 

surette dalak ve şarbon aşı· 
sına tabi tutulmuştur. 

Ayrıca hastalık çıkan sürü

lerde de 4,595 hayvana bu 

aşı tatbik edilmi'l ve hastalı

ğın sirayetine meydan veril
meden çıktıkları yerde hasta· 

lık söndürülmüştür. --···----Fransa bankasının 
altın stoku 

Paris, 7 ( A.A ) - Fransa 

bankasının 31 Tem muzda 
tesbit ve dün neşredilmiş olan 
bilançosu; son hafta zarfında 
bankanın altın mevduunun 
110,000,000 artmış olduğunu 
göstermektedir __ ...... _. __ 

Avni Doğan 
Yozgad saylavı Avni Doğan, 

dün akşam Erzurum vapuru 
ile ~ehrimize gelmiştir. 
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