
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 

Ahone şartları: eneliği 700, altı aylığı •190 kuruş 
lics~~i ilanlar için: Maarif ~enıi) eti ilfiuat 

hiiro uıı:ı miiracaat t•dilınc1idir. 
Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

• 
_ _.: • . 

Yıl : 3 - No : 752 Telefon: 2776 

• lJLlJ~AL e 

fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazete"J!P 

- Pazartesi - 20 Temmuz 1936 

Baldvin 
lngiltere'nin silahlanma 
programını mühim bir nu

tukla izah etti. 

Fiati (100) Para 

ispanya, l(an Ve ___ l\.teş içinde .. 
Mehmet<iik bugün Donanma asilere iltihak etti, Or
şafakla beraber bo du Madrid 
ğazları işgal etti 

•• • 
uzerıne 

•• •• yoruyor 
--~~--~~·~------~~ 

Muahede bugece merasimle 
imzalanıyor. Herkes, Türk 

milletinin hayranıdır 

lstanbul, 20 ( Hususi ) - ı ordumuz, bu sabah Çanak
Montrö konferansının son kale'nin bütün gayri askeri 
Celsesinde takrir eylediği üzere, /Devamı 4 üncü sahifede J 

~olonyadciAfmanya aıey 
hine nümayişJer yapıldı 

__ .......... ~--~-------~~ 
~manların son hareketi Ce-
llevrede asabiyet uyandırdı 

'J/as ·w 
l Varşova 20 (Radyo)- Ko-

b~l\el Bek, Polonya sahillerinde 
it d tı Yer e bulunmaktadır. Ya-

~ Dantziğe gidecek ve hüku· 
~ erkanile gö. üşecektir. 

lrtova 19 (A.A)- Alman-

ya'nın Dantzig üzerinde kiemel 
ve niyetlerini protesto etmek 
maksadile dün bütün Polon-

ya' da nümayişler yapılmıştır. 

Nümayişçilerin ellerinde: 
"Dantzig, Polonyanın oll11a· 

lıdırl,, 
"Dantzig, Polonya'nın lima· · 

nıdırl 11 
"Dantzig, Polonya camiasının 

ayrılmaz bir cüz'üdür!,. 
ibareleri yazılı bayraklar 

vardı. Yalınız Varşova'da nü· 
mayişçilerin sayısı 30 bin ka
dar vardı. 

Varşova 19 (A.A)- Gayri 

kanuni bir teşekkül olan yukarı 
Silizya Nasyonal Sosyalist Par
tisi azasından 54 kişi son gün
lerde tevkif edilmişlerdir. 

Cenevre, 20 ( Radyo ) -
Dantzig' den gelen son haber-

( Dnamı 4 iincii salıi/ed11) 

isyan hareketini idare eden. kralcı general Doyano bütün or
du kumandanlariyle anlaşmışbr. Cumhuriyet tehlikededir 

Devlet reisinin öldürüldügü söyleniyor 
Kadiks, 20 (Radyo) - Asi- 1 - · , 

ler, şehri muhasara etmişler r-r 
ve Sevilla'ya doğru ileri ha- """' E~ltıJ*4ı5·~.~~ 
rekata başlamışlardır. Harp 
gemileri, a~ilerle dolmuştur. 

İspanya'nın en büyük ku
mandanlarından general (Do
yano ), bir beyanname neşret
miş ve halkı asilere iltihak 
etmeğe davet eylemiştir. Bu 
beyannamede, hükumet adam
larının kaçırılması ve bulwı· 
dukları yerlerde tevkif edilmesi 
tavsiye olunuyor. 

Trenler ve bilhassa ekspıes
ler, dün işliyememişlerdir. 

• Cebelüttarık'tan alınan son 
haberlere göre, büyük kuvvet· 

lerden ibaret olan asiler, 

Madrid üzerine yürümekte
dirler. 

Barselon'da, Sevilla'da ve 
birçok şehir ve kasabalarda 
kanlı çarpışmalar olmaktadır. 

Asiler, bazı kasabalara ateş 
vermişlerdir. 

lspanya'nın en nüfuzlu ku
mandanları general (Doyano) 
ya iltihak etmişler ve ikinci 
derecede o'anlar da, hizmete 
ve asilere iltihaka hazır olduk
larını bildirmişlerdir. 

Hükumete sadık iki tayyare, 
asilerin eline düşmemek için 

Fransız hududunu geçerek 

·Rahata varmışlar ve orada 

Fransız'lara teslim olmuş· 

lardır. 
' Madrid 20 (Radyo) - Ki· 

roga kabinesi, istifa ~tmiştir. 
Yeni kabineyi, parlamento 

reisi Martino teşkil etmiş ise 
de, o da bir sonra istif asını 

vermiş ve yerini de M. K,iral'a 

terketmiştir. Vaziyet çok na
ziktir. Bütün ispanya, kan, 

-~~~--~~··••.-eı~~~~--,-

Bugün başladı! 
·-------

1312 - 13 Girid faciası nasıl oldu? 
Ulusal Birlik, okurlarına buıün güzel bir 

tefrika veriyor. 

Osmanl idare
sinin umumi 
Girid valisi Be-

rovıç paşa ve 
sivri-sakallı mi-

ra!ayın Girid'i 

işgal beyanna· 
mesı 

ihtilalden ihtilale koşan Is. 
panya, bir sene evvel de şu 
resimde gördüğümüz vazi-

ateş ve ihtilal içindedir. isyan 
hareketi, doğrudan doğruya 
rejim aleyhinedir. 

Tanjor, 20 (Radyo) - is
panya Fası, tamamen asilerin 
elindedir. Melila, Göna, Laraş, 
Vetetovan şehirl~rindeki kıta
atta asilere iltihak eylemiştir. 

Asilerin elindeki radyo mer· 
kezlerinin verdikleri haberlere 
göre, asiler, ellerine geçen 
harp gemilewine kendi taraf
tarlarından olan knvvetleri • 
bindirerek cenubi ispanya 
sahillerine göndermişler ve 

yette idi. 
bazı mevakii işgal eylemiş
lerdir. 

lspanya'nın birçok yerlerin
de de yeni iğtişaşlar çıktığı 
bildirilmektedir. Hatta bazı 
yerlerde kanlı çarpışmalar 
bile olmuştur. 

ispanya Fas'ındaki tayyare 
filolan, asilere iltihak eyle-

Çanakkaleye giriyoruz. Şehidler ve yaıı
yanlar bayram yapacağız 

Bir insanın evinin emniyette olması için, kapısının kilitli ol-

• ması ve anahtarının cepte bulunması, dıvarlarının da yüksek 
ve sağlam kurulması şarttır. Butlar olmayınca, emniyet, kurt 
masalı gibidir. Başkasının sözüne güvenerek kapıyı kilitlememek 
ise, evin çatısına bir topan sarmısak, birka\: mavi boncuk ve 
tenekeden dua madalyası asarak her işi bu nesneye bırakmak 

' olur. -
Hudutlarımız, deniz ve karada, kahraman Mehmedçiğin çe

lik göğdesi ile çevrilmiştir. Sezip sezmediğimiz her düşmanın 
kafası, eğer bir delilik işlerse, bu çelik gövdeye çarpınca tuz 

gibi dajılacaktır ve o gün, dünya ayağa kalkacaktır. Yani 
evimizin dıvarları sağlamdır. 

Noksanımız; kapımızın kilidinde, sürgüsünde, kol demirinde 
idi .. Biz Türküz, medeniyiz. Ne bize, ne başkasına kötülük 
etmemek şartile gelip geçene yol veririz. Vauın, geçsin deriz. 
Misafirimizi de severiz. Bu haslet, Ata mirasıdır, biz öyle gör· 
müşüzdür. F erd ve cemiyetimize hakim olan bu haslet, siyase
timize de karışmıştır. Yalınız şu var ki, kapımıza sahip olmak 
isteriz: 

Paravana değil, sapa sağlam, arkası çelik toplar ve süngü· 
lerle dağ haline getirilmiş bir kapı ! Komşu evine ziyanımız 
yok, bunu kendi evimizde yapıyoruz. Montrö konferansı bunun 
için topladı. Eşe, dosta haber verdik.. Sözümüze inandılar, 
kabul ettiler. Bugün, yeni ve büyük bir bayram yapacağız: 

Tunç yüzlü Mehmedcikler, babalarının, kardeşlerinin kahra
manca dögüşe döğüşe, vatan için, millet için şehid düştükleri 
mıntakaya girecekler. O yerler ki, yıllardan beri Türk askeri· 
nin ayak sesini duymamıştı .IBu gün, Çanakkalede can veren 
şehidlerin ruhu Boğazların ijstünde uçuşacak, bu gün Türkün, 
şehidi ve yaşıyanları, bayram yapacaklardır. 
Cumhuriyet, ne büyük, ne asil ve ne kuvvetli imiş değil mi? 

Gök~ 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

---ıı* • ' Yeni dünyada bir tetkik: 

l Düny ada Olup J • . . , k . . d 
~~~~~.......... ı·· Bitenler Nevyork, şımdı neş e ve ışı ıçın e 

D üello hastalığı yüzen demokratik bir şehirdir 
• Cinai Romn Nakili KAM/ ORAL 1 Kızınca düelloya çağırmak )ki N k' • d il 
.. - 174 - .. adeti bizde olduğu gibi bu 10 sene evve evyor un yerın eye er 

Gu··zel Maret, bı·r kadın tara- günlerde Avrupada. da moda • A .k 'l l .. ı . d deta 
oldu: esıyor. merı a ı arın uzer erın en, a 

fından kaçırılmıştı . ~ra.~sa'da bir genç muhar- g" uk bir hava intişar ediyor .• rırı duelloya çağırdı! SO 
M~kasçı, arabacının ücreti- imişi Fıkaraya muavenet eder- Düellonun sebebi muharri- • Fransızların seyahat muhar· düşeceğim, yoksa canım mı var. Bu sinirliliği veren de 

ni verdikten sonra, kızını ku- miş, bilmem ne olurmuş gibi rin ,genci "hizmetçi yerine rirlerinden jules Romains sıkılacak? Belki de daha insanlarin harici görünüşleri. 
caklıyacağı fikrinden mütevel- bize birçok şeyler hikaye koyması ve bunu kalabalık Uül Romen ) son günlerde fazla hoşuma gidecek. Onun için, bu ilk intibalarım-
lid bir sevinçle kapıdan içeri- etti, fakat kendisine söyleyi- arasında söylemisidir. yaptığı Nevyork seyahatını Nevyorka ilk çıkış dan ahkam çıkarmamağa ça-
ye atladı. Kapı yanında iki diz ki, bir daha buraya gele· Genç bunun Üzerine muhar- şöyle anlatıyor: 1924 de Amerikaya ilk gi- lıştım ve bundan kaçındım: 
genç kız, makasçının bu atla- cek olursa, çok fena mua- rire bir tokat atıyor. iki taraf Seyahati çok severim. Şim- dişimde duyduğum heyecanı Bu ihtiyatta beni haklı gös-
yışından adeta korktular ve mele görecektir. d b b d il diye kadar da epey yer gez- hatırlıyorum: Geminin limana termek için bir tek şey bile a ir irini üe oya çağırı-
kaçışmağa başladılar. Kam- Kambremer, bayılacak hale dim. Ben kendimi eski tarz kayar gibi girişi; insanın elin- kafidir: 
bremer, küçük kızların kaçı- gelmişti. Kızının bir taarruza yor. seyyahlara benzetirim: Her de olmıyarak duyduğu telaş, Amerikan edebiyatı. Fakat, tam düello yapılaca-
şmdan mütehayyir bir vazı- uğramış olduğunu, şöyle böyle şeyı ıyıce gorup anlamak is- karşıdaki manzara üzerinde Bu edebiyat, daha o za· 

· 1 d ı · d M d S ğı zaman polis haber alıyor d · b 1 yette cvın av usuna oğru an amış ıse e, a am ur- terim. Halbuki bugünkü tu- Manhattan mahallesinin yük- manlar, zengin, erın, o ve 
ilerledi. Çamaşırcı kadınların biye'yi isticvap etmeğe cesa- ve mani oluyor. ri .. l~er herşeye alelacele bir selişi; biribirine sokulmuş be- muhtelif mevzulu idi. Çizdiği 
hepsi burada oturuyorlardı. ret edemiyordu. Zavallı adam, Senenin en sıcak ayı göz atıp geçiyorlar. yaz yüksek· binaların verdiği kahramanlar hiç te sırrına 
Kambremer'i görünce, bunlar Surbiye'nin kolundan tutup Senenin en sıcak mevsimi Sabahtan akşama kadar et- hayret.. Bütün bunlar şehre nüfuz edilmez, makine adam-
da küçük kızlar gibi yerlerin- dedi ki: ağustos sayılır. Fakat Avru- rafıma bakarım. Herşey beni çıkış merasimine, polis muame· lar değildi. Hatta şairler 
den fırlıyarak odalarına koş- - Kızıma bir fenalık gel- d k h d lesine, içkı' yasag" 1 muayenesi- orada =-bizim memleketimizden 

b l pa a, en sıca ay emen a- alakadar eder: Bir lamba di· 
mağa aş adılar. Evin içinde miş olduğunu anlatmak isti- ne karışıyor, bir nevı rüya daha fazla okunuyordu. 

d 1 k kik l.b. ima temmuzdur. Paris'te bu regw inin şekli, bir kadın şap-pey a o an arışı ı , ca ı ı yerek beni adeta öldürmekte halini alıyordu. Fakat, ilk hissiyatımı yen-
d .kk tt' B' h k ld ., d h b · · ? ay zarfındaki vasati sıcaklık ka b. dd · gen'ışlı'g" i 1 ı a ı. ıraz sonra er es, o ugunuz an a erınız var mı. sı, ır ca enın · Bundan sonra, şehre çıkın- mek zor oldu. Nihayet, can ı 

makasçının başına üşüşmüştü. Böyle latife olmaz! l8 derecedir. Ağustosta ise Her şey hemen hayretimi mu- ca hayretimin git-gide sıkıştır- ve sevimli insanlarla karşılaş-
çamaşırcı kadın, kalabalık - Fenalık mı dedı'nı'z?. Öyle l 7 dir. · ı F k · · b k d ] cıp o ur. a at, peşını ıra - dığını, donduğunu fakat kay- tığım. Onlara yukar a an al-
arasından meydana atılarak birşey ümid etmem. Fransa'da en sıcak gun, 
dedi ki: bundan 32 sene evvel olmuş- marn, arkasından ~oşarım. bolmadığını hatırlıyorum. Her mağa çalıştığım hislerimi söy-

- Canım, Sözü evirip çe- Buna mukabil bir kusurum h dM 
- Demek ki bize bir oyun virip kıvırmakta ne mana var? tur. 19 temmuz günü 43 de- tarafta ve herkesle bir endişe leyince hic te ayrete uşme-
. · vardır. Onu da itiıaf edeyim: d d d H d ı k d'I · · d •kA ettınız. Ne olmuş ise, doğrudan doğ- rece hararet kaydolunmuştur. uygusu uyuyor um: er- i er ve en 1 erının e şı a-
Kamöremer, hayretle ka- .. I 1. G [ k [ f Birşey üzerinde "tetkikat,, k t · d d ğ.l . 'b' yet ett'ıklerı' şeyı'n bu olduğu-ruya soy eme ı . u" U .. ne re OT ar. es e evın e e ı mış gı ı 

dının yüzüne baktı ve: T h ·ı· · ·1m·ı tara- b h ı 1 d'l - Peki söyliyeyim, siz git- , yapmam. a sı ımın 1 ir a vardı. Herkes her yer- nu söy e ı er. 
- Bir oyun mu? Ne söy Bundan yirmi beş sene ev- f b b' .. ., tm.ştir B k,,. ıı.r k - tikten bir saat sonraya kadar 1 ana ırşey ogre 1 • de Üzerlerinde numara ile bir ugün u nevyor 

lüyorsunuz madam? vel, 1911 de, havacılıkta bir Küçük bir şey üzerinde bile f b 'k 'd d 1 · ·ı Bug·u"n şuna kanı.im ki Nev-
kızınız rahat rahat uyuyordu. k k 1 k ld B 1 a rı a a • o aşan ışçı ere 

- Hayır müsyü, böyle bir ço re or ar ırı ı. nn ar, o 1 k b' k'k b k 924 d b . dd. Derken, bir araba gelip ev yapı aca ır tet ı at uzun enziyordu. Karıncaların, uy- yor , 1 en erı o ma ı 
şey iyi değildir. Sizin gibi zaman herkesi şaşırtıyordu. çalışmalara bağlıdır. Onun kudaymış gibi sessiz bir ha- görünüşlerini, bina yapılışları-
adamın, bizi korkutup başı· kapısı önünde durdu. Bu ara- Fakat bugün bize çok gülünç · k h' h · · k için sathi ve ufak tefek şeyler reket. nı, büyü şe ır çe resını ay· 
mızı döndüreceğini, pek te hadan kılığı, kıyafeti yerinde geliyor. Mesela: ğ k b 1 cdı'yorum de insanlarla ilk temas betmiş, fakat bu değişmeler 
ümid etmiyordum. bir kad · k · d' Sür'at rekoru evvela saatte yazma 1 a u . İ • ın ınere eve gır ı ve: mcktir. Çünkü size bir Ame· nsanlarla ilk temasim da Nevyorkun insani havası ya-

Makasçı telaşla sordu: "Orlean şimendiferinde ma- 108, sonra 111, nihayet 133 rikayı anlatmak için orada beni hayrete düşürmüş ve nında hiç kalır. Orada Mau-
-Canım Sorbiyc valide! Ne kasçılık eden Piyer Kambre- kilometre ile kırılmıştı. Yük- dört aylık bir seyahat yapmış beni daha fazla yadırgatmıştı. ro'is Moruva'nın ortaya çıkar· 

demek istiyorsunuz? Fikrinizi mer burada mı oturuyor?" seklik rekoru da 391 O metre olmağı kafi bulmam. Onlarda bir insanlık noksan- dığı tabiri kullanayım . · bir 
izah ediniz, rica ederim! diye sordu. Ben de bittabi ile kırılmıştı. A k d ı k lı1rı buluyordum. Bana düş- ahlaki ve içtmai "iklim,, de· 

Ça k d h 1 
En uzun mesafede o zaman meri aya oğru açı ır en .5 

maşırcı a ın te evvür e: "evet kızı buradadır" de~im. u başlangıcı yaphm, çün- man görünmüyorlardı, fakat ğişikliği var. 
- Yetişir, yetişir. Bu ka- Fakat kadının hal ve tavrını için 740 kilometre idi. kü okuyanın beden şişirilmiş soğuk geliyorlardı. Adeta Şehre ilk defa veya uzun 

dar eğlence kafidir. Yirmibeş senede bugünkü yalanlar beklememesini isti- Üzerlerinden soğuk bir hava bir müddet sonra tekrar ge· 
Dadi. beğenmediğimden biraz sonra terakkiye vasıl olunduğu dü- intişar ediyordu. lenlerin en önce karşılaştığı 
Kambremer derin bir can da: "Kendisini ne yapacaksı- şünülürse, ayni nisbet muha- yo~u~~rmandie., ile ne kadar Bu vaziyet karSiısında, ya- şey budur: O zaman eskiden 

sıkıntısı içinde: nız? niçin arayorsunuz?,, sualini 1 faza edi1diği takdirde, istik· öğünsek yeridir. Bence bu pacağı iş, arayıp bulunacak edindiğimiz hissiyat veya 
Artık - Dedi - canıqı sorduğum zaman, kadının dök- 1 halde olacakları düşünmek vapur harpten sonra yaptığı- birşey olmadığını düşündüm. Amerika'ya hiç gelmemiş ola· 

fena halde sıkılmağa başladı. tüğü dilleri işitmeli idiniz. Ken- akla durgunluk verir... mız en büy~k eserlerden bi- Kendi kendime de birşey so- nın kitaplardan okuyarak, 

Açıktan açığa fikrinizi söyle- disi bir sevaplı iş• için geldiği • ridir. Bu serlerin diğer ikisi ramıyorum, har;çten alacak Nevyork'un bir madde ve 
)'ecek misiniz?. Yoksa... A ı • R d N d k' Akd · tes· b la d B · k' 1 ket' oldug" u yo· cihetle bu yolda kabul edil - e ice e ı " enız sarayı,, ır u mıyor um. u ınsan- ma ıne mem e ı 

Kadın cevap verdi ve: mesı' laAyık 1 ., b·ı 1 1 za ve Merakeşteki (Yeni Rabat larla benim aramda müşterek ]unda edindikleri kanaati bir· 
V 1 D d . f 1 1 o mıyaca<rına ı - B - ay - e ı - az a o a· Q sarayı) dır. menfaat yoktu. Her dakika denbire değişiyor: uras 

rak . d' d h'dd ti . mem ne olacağına dair birçok M.. u·th • d K l ç k' R . ' k .. d şım 1 e 1 e enıyor- uce J anesı Jşte, bu milli iftihar eser· ostum arc ape in " O· şimdi neş e ve ışı ıçın e 
? B k M K sözler söyled i b b h' d ' musunuz a sanız a · am- lerimizd"!n biri olan Norman- ot., ları gözümün onune yüzen demokratik ir şe ır ır. 

b b 'b' k · --. Fakat "u kadın, Mart- J d b"' "k remer, u gı 1 çocu ça ış- L/ S .. ' r diye binmiştim. Kendi kendi- ge iyor u. Cenup dünyasının en uyu 
!erle uğraşmaktan mahçup tan ne istiyordu? UT at' zararet me: A merikan edebiyatı şehri, bir n(\vi Brcelona-biraı 
olmalısınız. Küçük kızınızı, - Ne istiyecek? Kt:ndisini Ve ehvenı·yet 'n f b N Yanlış anlamayın: Bu İnli· \ sıkılmasam-Marsilya diyebile-
bu kadar kork t k . . d alıp götürmek arzusunda bu- - ou se er aca a evyor- • 

u ma ıyı e- j ku nasıl bulacag" ım? Diye dü- baların da sinirli bir hissıyat ceğim... ~ ğildir. Mini mini çocuk, az lunuyordu. Gıiya Şuaziloroa YEN KAVAFLAR Çarşısı 
kalsın korkusundan ölecekti. istasyonunda makası idare • Numara : 34 şüniiyordum. Bundan on iki Türkiye Ziraat bankası 

B • d k b • sene evvel onu iyice görmüş 
u sözlerden sonra Kamb· e er en acağınız kırılmış, M••f tt• t}•" • f 

remer'in beti benzi attı. Her yaranız, Paris'e nak- Satılık ve kiralık müydüm? .\caba değişmiş u e iŞ namze ıgı ve şe 
1 midir. Acaba ben mi değiş-

tatafı titremcğe bqşladı. Gö- inizi imkan haricine çıkara- Ucuz evler tı• v • •• b k • t•h 1 
renler, ölecek zannetmişlerdi. cak derecede vahim olduğun· tim? Daha fazla hayrete mi Damze lgI musa 8 8 iM 1 an 

..... . .. _ ~ . . ,.· ·. . .. 

Çamaşırcı kadın devam etti: dan ve siz ise kızınızı gör· Park ve ,,hastahane arasında Taliplerin öğleden sonra Ko- Türkiye Ziraat bankasından: 
- Öyle ya, korkusundan meksizin öleceğinizden kork- Damlacık cadde·sinde 34 ve naK yanında Hacı Sadu ilah 1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

ölecekti. Bunu size söylememiş tuğun uzu söyledi ve koşup 7011 numaralı evler gayet otelinde Bay Şevket' e mü- muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi 
ise, sizi korkutmamak fikrile çocuğu almağa geldiğini ilave ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. racaatları. ve şef namzedi alınacaktır. 
söylememiştir. Hakikaten bu elti. • 2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler, ınül· 
çocuk, sizden ziyade yürek- - Eyi Siz de kızı kendisi- lzmir Emrazı sariye hasta- kiler veya Yüksek ticaret ve iktısat okulasından veyahut hu-
lidir. L ne teslim eylediniz öyle mi? h b h k l . J kuk fakülteşinden veya bunları yabancı memleketlerdeki ben· 

Makasçı yüksek sesle sordu: - Siz benim yerimde ol- anesi aş e im İğtnaen: zerlerinden diplomalı olmak gerektir. . 
- Canım kimden bahsedi- saydınız ne yapardını'z? Öyle Hastahanenin 1936 mali ~ensine aid 10 aylık ihtiya· 3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve lstanbul 

yorsunuz? Mart'tan mı? Ken- güzelce gıyınmiş, mükellef cından aşağıda cins ve miktar ve tahmini fiatları ve muvakkat Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ·ve kazananlar yol pa· 
clisi şimdi nerededir? arabaya binmiş prenses gibi , teminatları yazılı etler ile semi kok kömürü ihtiyaçları 20 gün raları verilerek Ankaraya getirilip sözli.i bir imtihana tabi tu· 

- Elan bizimle eğleniyor· bir madamın, mahza kızı alıp müddetle açık Eksiltmeye konmuştur. Talipliler şartnameleri tulacaktır. 
sun uz öyle mi? Kendisini kaçırmak üzere buraya geldi- hergün hastahane başh,.kimliğinden alıp okuyabilirler. Eksiltme 4 - Müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 
gönderip aldırmış olduğunuz ne ihtimal verebilir mi idiniz? 30 Temmuz 936 Perşembe günü saat 10 da Tepecikte Emrazı sa· lira aylık verilir. 
cihetle, nerede olduğunu elbete - Evet alıp kaçırmak üze- riyc hastahanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakit Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
bizden iyi bilirsiniz. re geldi ya; belki de kendisi- veya kıymetli evrak olarak vereceklerın eksiltme gününe kadar imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 

Makasçı heyecan içinde ba- ni telef edecek, bir daha gör- vilayet veznesine yatırmaları tnzımdır. geçirileceklerdir. Ankarada umum miidürlük servisler·nde çalış· 
ğırdı: mekliğim mümkün olmıya- Muvakkat Tahmin edilen tırılacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra eh· 

- Ben mi ' aldırttım? caktır. Teminat Fiatı Miktarı liyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

Çamaşırcı kadın ' cc"ap Kambrcmcr, deli gibi kızı- L. K. Lira Kilo Cinsi 5 - imtihan programı il~ sair şartları gösteren matbualttr 
verdi: nı bırakmış olduğu odaya 76 12 1015 35000 Semi kok kömürü Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebi)irj 

- Evet, hem siz ve hem de doğru şitap ederek: 78 . 75 1050 3000 Koyun eti 6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 

buraya gönderdiğiniz kukla - Ahi Mart ah! sevgili kı· 39 38 525 1500 Kuzu " 7 /936 pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası 
gibi giyinmiş kadın. O ka- zım neredesin? 22 50 300 1500 Dana ,. teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile 
dm, bilmem kimin validesi ( Arkası uar) 15 20 25 2107 müracaat etmiş bulunmalıdırlar. D. 12 2149 

tum 
saçı 

dü 
bir 
hem 

zim 
Ne 

o 
vap 

kald 
De 

idi 

boy 
rakı 

-
büy
Hap 
Uğu 

gidi) 
bir ~ 
rak 
bela 
işte. 

Uğu 

hald 
betç 
Ceği1 
heme 

lllüsl 
keyfj 
tünü 
alın 

tir 
1 

Yok 
v 

litıe 
bakı 

.. 
" 

.. 
"l .. 
" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 



(Ulusal Birlik) 
-----~---------------------------

Saat bulan mQsyii l 
~ ............................... -

Tramvaydan iniyorken, dos· 
tum Breloku tlfhaf bir halde, 
saçı sakalına karışmış gör· 
düm. Hiç şüphesiz başına 
bir felaket gelmiş olacak.. Ve 
hemen yanma koştum: 

- Amman yarabbi.. Azi
zirn bu ne hal? Diye sordum. 
Ne oldun çabuk söyle .. 

O, meyus bir tavır ile ce· 
vap verdi: 

- Hiç sorma azizim, az 
kaldı hapishaneye gidiyordum. 
Dedi. 

edeimr. Açık göz bir adamsın!. 
"-Bunda açık gözlülük, fi· 

lan yok, hür bir adamım, İs· 
tediğim yerde ve istediğim 
saatte gezebilirim! 

- Fakat, böyle sabaha ya· 
kın bir zamanda mahalleniz· 
den bu kadar uzak bir _yerde 
ne işin vardı? Öğrenmek iste· 
rim. Soracığım suallere açık 
cevap ver; Bu saatte Sen 
Mişel mahallesinde işin ne 
idil 

Artık sabrım tükenmişti: 
- Bu ancak bana taalluk 

Acaba dostum ne yapmış eden bir iştir! Dedim. 
idi ki, az daha hapishaneyi - Dikkat et. Sana ben 
boyluyormuşl Dostum mera· hitab ediyorum! 
rakımı anlıyarak: - Tabii .. 

- Merak etme, işlenmiş - Ben şakaya hiç gelmem. 
büyük veya küçük suçum yok.. Sonra... Şaman yersin ha .. 
Hapishaneye dün bulduğum - Şamar mı? 
UA'ursuz bir saat yüzünden - Elbet. Burada yerine 
ıidiyordum az daha .. Dedi.Gece göre her şey vardır. Başka 
bir saat buldum.Sabahleyin ka bir mahkumiyetin var mt? 
takola götürdüm, başıma bu - Sizin vı11rsa.. Benim de 
belayı aldım. Hakikat budur vardır. 
itte .. Beş dakika vaktin varını? Komiser yerinden fırladı: 

- Var azizim.. - Sen bir köpeksin!. 
- Dinle bak !.. Bu sabah, - Tıpkı senin. gibi! 

UA'ursuz saat elimde olduğu - Evet azizim, hiddetten 
halde karakola gittim ve nÖ· ne yaptığımı ben de bilmi· 
betçi komiserin yanına gire· yorum. Komiser üzerime hü· 
<:etimi söyledim. Polis, beni cum etti: 
heınen komiserin yanına soktu, - Ne dedin, ne dedin? 
ltıüsyü lö komiser henüz sabah Cevap vermek istedim. Fa· 
keyfini tutuyor, çikulatah sü· kat komiserin kulağına birşey 
tünü içiyordu. Selamımı bile girmiyordu . 
alrnadan sordu. - Ben seni Nezarethaneye 

- Ne istiyorsunuz? dedi. göndereyim de gör.. Bana, 
Ben, yaptığım kahramanca kanunu temsil eden bana karşı 

N· V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ANGORA" vapuru 20 

temmuzda bekleniyor, 25 tem· 
muza kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük alacaktır. 

"ACHAIA" vapuru 31 tem· 
muzda bekleniyor, HAM· 
BURG ANVERS'ten yük 
boşaltacaktır. 

"CHIOS" vapuru 10 ağus· 
tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
" EXMISTER " vapuru 31 

temmuzda bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
" DUROSTOR 1" vapuru 1 

ağustosta bekleniyor. KOS. 
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL· 
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"BUDAPEST. motörü 28 
temmuzda bekleniyor, iSKEN
DERIYE için yük alacaktı. 

"PUNA,, motörü danub 
hareketimden dolayı takdir ve gelmeği öğren! Senin ne mah· 

lbeb. rik bekliyerek dudaklarımda hlk olduğunu ben bilmiyor· 
O b -limanları için yük almak üzere ır tebessüm olduğu halôe: muyum? Brelok imiş.. n in 

- Müsyü ·dedim· bu gece lira iradın varmış, bilmem ne· 7 ağustosa doğru beklenil-
buld b ı b 1 mektedir. uğUm ir saati karakola rede oturuyormuşsun un an 

F r ate lli Sper-
co Vapur Acen

tası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"VULGANUS" vapuru 13 

temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM , ROTTER· 
DAM, HAMBURG limnnları 
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. 

"VASALAND,, motörü 30 
Temmuıda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE· 
BURG ve ISKHNDINA VY A 
limanları İçin yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA·JUL YA" vapuru 30 
temmuzda gelip 1 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 1 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
Jlandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
ikinci Kordonda Tahmil ve 
Tahliye binası arkasında FRA
TELLI SPERCO acentasına 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
1 Sıhhat Eczanesi 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 
çeşitleri satar. 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
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 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

•• 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketınin 
Jialkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile _yeni 
cıkardığı kumaşlqr: 

'Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu~ 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz •--ı! ek b b ı · · ? H d' N "Vapurların isimleri, gelme 'qqrn etm için. en i ir mıyım ay ı, e· 

müracaat edilmesi rica olunur. 
n&efon: 2004/2005/.2663 

Fakat sözümü bitirmeden zarethanede bunla~birer birer tarihleri ve navlun tarifeleri ••-•c:~J-~k-t!lm---•ı 
koıniser yerinden fırladı : isbat et .. hakkında bir taahh,üde giri· o o r 
h - Saat mı, saat mı?. diye Komiserin delirdiğine hü~- şilmez.,, . AJi Ag·~L 

Satış Yerleri 
' Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR ll>'kırdı. Saati aldı, uzun uza· mettim. O hali bağırıyordu: Birinci Kordon, telefQon öll 

dıy .. t :tkik etti, sonra: - Bana mı yutturacaksın? No. 2007 _ 2008 HALI T. A. Ş. 
- Evet ·dedi· bu bir saat· Bu saati sen çaldın .. 

tir, hem altın. Buna şüphe - Çaldım mı? 
Yok ! ' - Elbet l 

1. Ve; saati demir kasaya ki· Hemen maiyetini çağırdı; 
bıtledi. Ben kendisine hayretle birkaç polis birden içeri girdi. 
akıyordum . 1 - Şu adamın cep erini ara 

b - Bu altın saati nerede z d dı' 
ıd ymı . e .. 

u unuz?. d b · Bir lahza için e enı soy-
- Se ımişel bulvarında! dular. Tabii birşey bulama· 

Olivier ve şii
rekisı Limited 
vapur acentası 

Cendeli Han Birinci kor· 
d Tel. 2443 on. 

Not: Vurul tarihleri ve va· - Yerde mi buldunuz ? dılar . 
" - Evet! • b 1 purlann isimleri VEerine deği· 
.. 1 - Çok şeytan bir hırsız u. şikliklerden mosuliyet kabul 
- şte bu çok tuhaf! Bir Hele koltuk altlarına bakınız. 

~t he d it t edilmez. k ' m e a ın saa yere· Bilmem ki çıplak bir adamın 
d 
0rıur mu hiç? Tuhaf.. Sen koltuğu altında. ne bulunabi· THE ELLERMAN LINES L TD. 
e Çok tuhafsın!: lirdi ? .. " GRODNO ; vapuru 25 
"- Bunda tuhaflık yok, Brelok hikayesinin bu kıs· haziranda beklenmekte olup 

~us, ve vicdan insanı böyle mına geldiği vakit ben artık LONDRA, HUL için yük 
•:ekete mecbur eder. kendimi zaptedemcdim ve alacaktır. 

- Sizden akıl öğrenmeğe kahkahalarla gülmeğe başladı. "MARDINIAN" vapuru 27 
'-uhtaç değilim. Ben işimi Evet .. Kanun birçok defalar haziranda beklenmekte olup 
~ilden iyi bilit-im. liyakatsiz eller de böyle gü· LIVERPOOL ve GLASGOW 
do "Bdu soğuk sözler üzerine lünç hallere girer! için yük alacaktır. 

n um, kaldım. O tekrar Benim aiildüx.time bile dik· T 
Sotdu. a-- 6""' .. DRAGO" vapuru emmuz 

.. kat etmiyen dostum Brelok ortalarında LONDRA, HUL 

.. -1 SCn kimsin bakalım?. yumruklarını sallıyarak: 
srn· · .. 1 d' ve ANVERS'ten gelip yük .. tmı soy e ım. - Bir daha mı? Bulduğum 
- N d t ? çıkaracak ve ayni zamanda .. ere e o uruyorsun · saati karakola götürmek mi? 
- BI.. d d 26 LONDRA, ve HUL içitı yük " anş mey anın a Allah göstermesin.. Diyor idi. 

"trıaralı evimde! Vedi Fi/cm alacaktır. 
"- Ne ile meşgulsUrı? " LESBIAN " vapuru 15 

Çocuk Hastalıkları • • • J FAHR 
mütehassısı 1 Mımtır Kemalettın caddesınae ı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 JKANDEM/R Oğlu 
Telefon 3452 , _, _______ l!lll _____ l!lllııı-~--• 

• 

d ,,_Senede onbin lira ira- Kiralık eV Temmuzda LIVERPOOL ve ...,....-....-..._ . ........_P". 
1 1tı "ar! SWENSEA' dan gelip yük çı· l.lr. .. Göztepede tramvay caddesine • 

4 

, 

yakın ve elektrik tesisatını DEUTSCHE LEVANTE LINIE .. -.. ,, 
.. - Saatı kaçta buldunuz? karacaktır. ~. ..,. '<tır"" ' I(' Uru/ 

ii...t - Gece yarısmdan sonra, • /' 
""'r ~ havi beş odalı kullanışlı bir "SOFIA,, vapuru 25 Hazi· ~~ \ 

N~ 
-~o ıı ıu·u: 

., .. M h kk k ? ev kiralıktır. Tutmak istiyen· d HAMBURG ve BRE ~ / +J .. - u a a mı . ran a , . - '.J r , l 

.. - Şüphesiz muhakkak! ler gazetemiz idare memuru MEN'den gelip yük çıkara· (~. Z.ırCIOI · ?AN1/.A~} 
...., .._ Şu halde seni tebrik Hüsameddine müracaatları. caktır. 

p.: • ş · h Tesiritabii,eşsizbirmüshildir.Okadarzara.rsızdırkigebelerekal}l,~öbrekleri 
UrjeD a aprahatsızve tansıyonlarıyüksek olanlara biletDoktorlarbunutavsıye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

- . -

lngiltere başvekili, Kardifte, yağ-
mur altında bir nutuk söyledi 

Baldv·n diyorki: bizi zaif zannedenler, hayati menafiimiz teh
likeye düştüğü anda harp sahalarında göstereceğimiz 
fedakarlığı görünce çok aldandıklarını anlıyacaklardır 

Londra 20 (Radyo}- Jngiliz başbakanı Baldvin, in- bilir. Yalınız şunu söyliyeyim ki, lngiltere sulhü sever 
giltere'nin silahlanma hakkındaki programını haklı gös- ve onu arar. Binaenaleyh, sulhü temin maksadile siliih
termek için Kardi/'te yağmur altında uzun bir söylev L B. . ·ı ld .... .. 1. l h t" . 1 p 1• • • •1 Ahi 1 anıyoruz. ızım zaı o ugunıuzu soy ıgen er, aya ı 
vcrnıış ve ame e ar ısının, sı a anma programı a eg- .. . . .. ....... 
hinde bulunmakla hata işlediğini beyan eylemiştir. menafıımız lehlıkeye duştugu aııda harp sahalarında 

Ba/dvin, bu söylevinde demiştir ki: göstereceğimiz fedakarlığı görerek çok aldandıklarını 
- Silahlandığımız için, bizi kabahatli görenler ola- anlıgacaklardır. 

-------~--··· ...... 
lngiltere, Avrupaibir Kolombiyada korkunç 

konferans istiyor zelzeleler oldu ----------- ---~-----.--.-------
İki kasaba 17 köy harap oldu. Yüzler .. Beş Lokarnocu devlet, Almanyan,ın 

iştirakile Brükselde toplanacak ce ölü ve kayıp vardır 
Londra, 19 ( A.A ) - iyi aşağıdaki üç safhadan ibaret Paris 20 (Radyo)- Kolom- 17 köy dahi harap olmuştur. 

haber alan mehafilde söylen- geniş ölçüde diplomatik te
d;ğine göre, bti ayın 23 ünde şebbüslerde bulunmayı tasmim 

biyanın Gogota havalisinde Yüzlerce ölü ıve kayıp vardır. 
vukubulan zelzele, Tügeros ka- insan zayiatı hakkındaki liste, 

İngiltere, Fransa ve ltalya ediyormuş: sahasından başka Marniyo ile henüz neşredilmemiştir. 

arasında vukubulacak olan 1 - Oç devlet arasında ip- --------·- ·-·~-------
Londra müzakereleri esnasında tidai müzakerat . 

2 - Yeni bir Lokarno'nun 

tahakkukunu denemeğe matuf 

bir uzlaşma hasıl olduğu tak-· 
dirde; gene, İngiltere, Fransa, 
Belçika, Almanya ve İtalya 
mümessillerinden mürekkep beş Lokamocu devlet arasında 
beşler komitesi 15 Ağustosta bir konferans . 
Brüksel'de toplanacaktır. 3 - Yaz sonuna doğru top· 

iyi bir menbadan haber alın lanacak ve geniş ölçüde Av-
dığına göre, lngiltere hükumeti rupai bir konferans. 

------------·--···~--.~---------

Kral Karol 
Fransız sefirini 

kabul etti 
Bükreş, 20 (Radyo) - Kral 

Karol, Bükreş'ten ayrılan 

Fransız sefirini kabul etmiştir. 
Sefir, krala veda eylemiştir. 

---··---
ltalyan 

Askerleri dönüyor 
Napoli 20 (Radyo)- Doğu' 

A rikasından T oskanya vapuru 
Son hadiseler; amelenin sermayeye karşı ile 2800 halyan askeri gelmiş-

daima mag/rip olmağa mahkum tir. Bugünler bir miktar asker 

Fransız amelesi, fabrika-
ları tahliye ediyor 

-----~--.-. .......... ___ _ 

bulunduğunu gösteriyor . ~~aha geleceği• söyleniyor. 

Paris 20 (Radyo) - Grev- başlamışlar ve siparişlerini T ki 
ciler, dün sabah işgal!e:inde ikmal ettikten sonra, fabrika- roç 

H 

bulunan 39 fabrikayı tahliye lannı kapıyarak ameleye yol Ucüncü enrernasyo. 
etmişlerdir. Grev, daha bir vermişlerdir. Bu ha"dise, ame- ' ' 
ÇJk yerlerde el' an devam lelerin, sermayeye karşı daima naile anlaşmamış 
ediyor. · mağlup olmağa mahkum ol- Oslo, 20 (Radyo) - Leon 

Bazı yerlerde amelenin gös- duğunu göstermek itibarile Troçki, tarafdarlarının, üçünçü 
terdiği şartları kabul eden dikkat ve teessüre şayan gö- enternasyonalle barıştıkları 
fabrikalar, tekrar işlemeğe rülmektedir. • hakkındaki haberleri sureti 

------------·---·~·~--.--------~ Mehmedçik bugün . ispanyada ~~zip eylemiştir. 

Böğazları işgal etti ihtilal ikinci tabı: 
(Başlara/ ı 1 inci sahifede) .,, 

Bulgaristan 
Bir zümreye iltihak 
etmek mecburiye • 

tinde imiş 
Sofya 20 (Radyo)- Bulgar 

diplomatları, Avrupa'da hasıl 
olan son vaziyetten sonra Bul
garistanın, mutlak surette bir 
zümreye iltihak etmek mecbu
riyetinde olduğu fikrini izhar 
ediyorlar. 

-----+••----
Prens Pavlo 
Belgrad' a hare

ket etti 
Ati na, 20 (Radyo ) - Yu· 

nan veliahh prens Pavlo, 
refakatinde kültür bakanı ol
duğu halde Belgrad'a hareket 
etmiştir. 

---~---------~ Talebe 
Kamptan döndü 
lzmir erkek lisesi ile ticaret 

lisesi san'atlar mektebi ve 
muallim mektebi talebesi 15 
güalük ' askeri kamptan dün 
dönmüşlerdir. mıntakalarını büyük mera- / Baştarafı 1 inci sahifede J ___ .. ___ _ 

simle işgal etmiştir. Bu tarihi öldürüldüğünü söylemiştir. Te b ı ı• gv • • • 
gün, yurdun her tarafında de- Lizbon 19 (A.A) - Bura- Fransa' da 
rin bir sevinçle kutlulanıyor. da devran eden şayiaya gö- C H ..( · ı .. k 1 b 

1 . . t'. ı yon uru aş· D h•)A • tikr 
Montrö' den gelen son ha- re, spanya krallık taraftarla- kanlığından tebliğ edilmiştir: 8 1 ı ıs az 

berlere go .. re, boğazlar mua· rının liderlerinden Calva Sa- B 
1 - oğazlar muahedesi- b f"' •• •• • 

hedesi, bu akşam saat 22 de telo'nun katline iştirak eden- nin imzası bu gece tebliğ a 1 yoruyor 
büyu"k meras'ımle ı'mzalana- ferden bir zabitle bir de kam- l k i P o unaca ·tır. mza bizim saatla aris, 20 (Radyo) - Baş-
caktır. imza merasiminden yon şoförü, Madrid hapisha· 24 d k d b k M L e i mal e ileceğine göre, a an . eon Blum, bugün 
sonra Hariciye Vekilirnı'z Tev- nesinde öldürülmüşlerdir. l' d b 1 d te ığ gece yarısın a iraz öğ e en sonra reisicumhur M. 
fik Rüşdü Aras'ın, konferansa şında hayranlıklarını göster- sonra olacaktır. Lebrun'u ziyaret edecek ve 

iştirak eden devletler dele- mektedirler. . A-, Halkın . şehir gazinosu, umumi vaziyet hakkında ken· 
gasyonları şerefine vereceği Dost devletlerin payitaht- Bahribaba parkı ve gazinosu, disine malumat veretektir. 

larında ve ezcümle Bükreş, Al-k d h 
ziyafette; Paris, Londra, Brük- • Cumhuriyet meydanı, Karşıya· a a ar rna afilde söylen· 

Belgrad ve Atina' da kuvvetli d. · F 
sel, Bükreş, Belgrad, Atina, d I k h" b l ka iskele gazinosu vesaı'r bu ığıne ğöre, ransa'da dahili 

ost u teza uratı aş amıştır. · 'k b · k 
Viyana, Moskova ve Prag Bu gece boğazlar muahe· gibi mahallerde semt semt ıstı raz, atı surette yürüme -

atb t .. ·ıı . b' l 1 b ğl l . . . . tedir. ın ua ı mumessı erı ve ır- desi imzalanırken yapılacak • op anı e enme en ıçın vı· 

çok diplomatlar hazır buluna- olan tören safahatını ve ziya- layetçe tedbirler alınmıştır. NeCaŞİ 
caklardır. fette verilecek siyasi söylevle- B - Teliğ tam saatinde Cüm 

Cenevre gazeteleri hükume- ri, Ankara ve Jstanbul radyo huriyet meydanında yapılacak- . Fi/istine gidecek 
limizin, Büyük Şefimiz Ata- istasyonları yurdun her tara- tır. Halkımızın bu sevinçli ha- Istanbul 20 (Hususi)- Ha-
türk'ün direktiflerile temin fma yayacaktır. beri almak için orada bulunma· beş imparatoru Haile Selasiye 
eylediği bu büyük ve siyasi Istanbul matbuatı, Salı gü· !arı Cümhuriyet Halk Partisi şimal memleketlerinde seya-
muvaffakiyetten bahsederek nü fevkalade nüshalar tabet- tarafından rica edilmektedir. hate çıkıvıştır. Necaşi, bura-
bizi alkışlamakta ve • Türk mek suretile bu tarihi günün C - Yarınki merasımın dan Londra'ya döner dönmez 
ulusunun ulaştığı yükseliş mer- ehemmiyetini tebarüz etti e- programı, yarınki gazetelerd~ Filistine hareket edecek ve 
halclerinin ehemmiyeti kar- ceklerdir. çıkacaktır Kudüs'tc oturacaktır. 

Büyük Tarihi Tefrika: 

Girid Ve Sivri Sakal 
1 Yunan Miralayı 

L 1312 - 13 Girid,faciası sahneleri 
Yazan: F. Şemseddin Benlioğlu Tefrika No.( 1 ) 

Harp bombasını, 1312 de Vasos kıyafe .. 
. tindeki harp ifriti ateşlemişti! 

1897 [1312-1313 Rumi] se· Trük unsurunun adada ika· 
nesinde, bugünkü gibi sulhun met şartlarını berbad bir L~ı:e 
en b u h r a n l ı bir getirtmekte ıdi, (ki bunları 
devri yaşatmakta idi. .Bugü- ileride bütün tafsilatile izah 
nün sulhunü tehdid merkezi edeceğiz. ) 
Avrupa vaziyeti, İtalya ve Yunan hükumeti, bu haki· 
Almanya'nın muahedeleri ve kati biliyordu. Bunun için 
hududları lanırnıyan siyaseti büyük devletlerin resmi ihtar· 
olduğv gibi o tarihin de sul- larına kulak asmamakta ada· 
hunü bir yakın şark mes'elesi; da isyan ateşini mütem~diyen 
Balkan'lar ve Yunan hükume- körüklemekte, Girid asilerine, 
tinin bitmez tükenmez ihtirası yağmager ve çapulcularına 
tehdid etmekte idi. aleni surette silah, mühimmat 

Yakın şark mes' elesin in ve para göndermekte idi. 
mihrakını bu tarihte Girid Ne kadar uyuşuk olursa 
mes'~lesi daha doğrusu Girid olsun, komşu bir dvletin bu 
haile ve faciası teşkil ediyor- gibi sarih tecavüzlerine sükut 
du. Yunan hükumeti, resmi ile mukabele edecek bir hü· 
ve gayri resmi bütün kuvvet kumet tasavvur olunamaz. 
ve menabiini Girid'in asayi- Bunun için Osmanlı devleti 
şini ihlal etmekte kullanmak- de bu vaziyeti mütemadiyen 

ta idi. · protesto etmekte idi. Fakat, 
Hilal · Salih musareası bü- Abdülhamid siyaseti, bu gibi 

tün şiddetile devam etmekte işleri düveliınuazzamaya bı· 
ve gerek Yunanlılar, gerek ~akmış olduğundan, bu pro· 
eski Yunan medeniyetine mef- testolar, yukarıda izah ettiğinı 
tun olan ve IYahut.. Para kuv· sebep ve amiller hasebile 
vetine dayanamıyan birçok hükümsüz kalıyordu. 
Avrupalı fikir ve siyaset er· Yunan hükumeti bu talik 
babı da (Mazlum Hristiyanla- ve tehirlerden • buseneki si· 
rın hilalın tahakkümünden 

d k yasi mes'elelerde ita:) a ve 
kurtarabilmesi) etrafın a or- Almanya'nın azami fırsatlat 
kunç bir propaganda yapmak- elde ettiği gibi • istifade et· 
ta idiler! mekt~ idi. Buna rağmen siya· 

Türklerin mukadderatını Yıl-
dız sarayının deli sultanı ikin- set ufukları korkunç ve kara 
ci Abdülhamid'in ve sarayın harap bulutlarile dolmakta 
liyakatsız, uyuşuk, kısmı aza- idi. * 
mi Türk unsurundan olmıyan * • 

ı · l · 1897 sene şubatının 14 cü hamiyetleri şüphe i vezır en 
elinde idi. Haklı olduğumuz, günü, Girid'in asayişini üzer-
Türklerin hakiki mazlim ol- lerine almış olan düvelimu· 
dukları bu Girid davasında, azzama harp sefineleri ami· 
propaganda ihtiyacı bu saray- ralları arasında müthiş bir 
da hissedilmemiş hatta. İsna- haber bomba gibi patladı .. 
data karşı kafi bir müdafaa Yunan kralı birinci Y orgi· 
bile yapılmıyordu! nin yaveri, miralay Vasos. 

Saray, mutad gaflet uyku- Platanya mevkiine 3000 Yu· 
sunda, bati bir siyaset maka- nan askeri, bir miktar top ve 
nizması ile çalışıyor. (Devlet- 15,000 Yunan askeri elbisesi 
lerin rekabetinin Memaliki ile çıkmış ve adayı Yunat1 
mahruşei şahanenin siyanet kralı namına işgal ettiğipi şu 
meleği) olduğuna inanmış bir beyanname ilan etmişti: 
siyaset takip ediyor, muhabe- Girid halkına! 
ratla vakit geçiriyordu. Uzun senelerdenberi çekti· 

Vakıa Avrupa, istisnasız ğiniz mezalim ve ıstırap, son 
olarak Girid'in Yunanistan'a, senelerde ailelerinizin sükı1fl 
Balkanların Balkan "' devletle- ve emniyetini ve servetinizin 

harabisini mucip olan anarşi, rine verilmesini istiyordu; 
"Hilalın gölgesinden bir karış 
topralC kurtararak salibin göl
gesine vermek,, o tarihte 
Avrupa:nın en büyük emeli 
idii Fakat bu kara taassup 
ruhunun temayülü, maddi ih
tiyaç ve hakikatlere temas 
eden siyasi vaziyetlerle kolayca 
telif edilemiyordu. Büyük dev
letlerin rekabeti buna mani 
oluyordu. Girid'in Yunanis
tan'a ilhakı, bu rekabet ha
sebile birdenbire mümkün 
olamıyordu. Ve ayni zamanda 
Girid 'de halkın beşte ikisi 
Türk idi. Beşte üçle, bir 
memleketi asırlar süren idare 
şeklinden ayırmak ve başka 
bir idareye vermek gayri ka-
bil idi. . 

Bunun için düveli muazzama, 
sarayın da gaflet ve uyuşuk
luğundan istifade ederek "Gi
rid meselesini zamanla hallet
mek,, siyasetini tatbik etmekte 
ve muhtelif vesilelerle saray-

dan sade R\111! unsurunu 
alakadar ve müstefid eder. 

Müsaadat fermanları almakta; 

barbar ve zalimlerin boyun· 
duruğu altındaki elim vaziye· 
tiniz bütün Yünan milletini 
dilhun ve alakadar eder. 

"lrkdaş ve dindaşlarımızın 
bu elim vaziyeti karşısınd• 
biz hür ve mrs:akil Yunarı· 
lıların alakasız durmasına inı

kan kalmamıştır. 
"Haşmetli kralım ve nıet· 

buum; bedbah(Girid adası ve 
halkı mukadderatını halle ka· 
rar vermiş ve adanın Yunaı1 

askeri işgali altına alınmasıll1 

irade etmiştir. . 
"Yunan kralı birinci jvtl 

hazretleri namına Girid ada· 
sını işgal ediyor ve adanıll 
din ve ırk tefrik etmernelc 
üzere bütün halkının idaresini 
kral namına üzerime alıyoruıı1 • 
Din ve ırk farkı gözetmedell 
Girid adası halkının namus; 

• 1 
şeref, hayat ve ser\'etlerıfl 

tekeffül ediyorum ve halktan 
da bila kaydu şart sükun ve 

·itaat istiyorum .. ., ' 
işgal ordusu kumandanı: 

T. Vasos 
( Arkası var ) 


