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

ı\bone şartları : f'neli[;i 700, altı aylığı 490 kunış 
-···- ıie·s;;i·i ... iluııl.ır . için: 1\lııarif ccmiy<'ti ilanal 
hürosıma mürncnnt edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

•• ••• , . 
. . ' 

Yıl : 3 - No : 754 Telefon: 2776 

• .. 

izmirde çıkar, "akşamcı siyasal gazete·ı!p 

Çarşamba - 22 Temmuz 1936 

• 
-----

Mısır parlamentos 
İngiltere hükumetine bir 

telgraf göndererek Filistin 
meselesinin biran evvel 
hallini istemiştir. 

Fiati (100) Para 

ispanya şimdi ü<; liısma ayrılmıştır 
Barslonu zapteden komünistler, bu-1 Atatürk Dün memleketin, her ta 

rada Sovyet idare usulü kurdular Mecliste mühim bir rafında bayram vardı 
H••k"' t l M d •tt h"' k• d• • d•"' nutuk söyliyecekler u ume 'ya ınız a rı e a ım ır, ıger şe- , . A Cumhuriyet meydanında bir mitı·ng ya 
h• • •ı • I •ı B• 1 kİ • ••ı•• lstanbul 22 (Hususı) - Re· · • 
ırlerı ası er ışga ettı er. ın erce şı o uyor isicümhur Atatürkün, gelecek pıldı. Atatürk heykeline yüz. 

perşembe günü kamutayın fev· lerce celenk kondu. 
kalade içtimaında mühim bir ' 

Asi ordunun bas kumandanı ilk def'a olarak beyanat verdi 
Paris 22 (Radyo) - Ôiin· ı Paris 22 (Radyo) - ispan· 

k h l l nutuk irad edeceği söyleniyor. 
denberi ispanya hududuna 1 yada çı ·an i ti a neticesinde 
hiçbir tren gelmemiştir. ölenlerin adedi binleri aşmış· • • • 

Asiler, evvelki gün Madri· tır. ffk maCl f svecf i 
<le girmişlerse de, hiikumct lspanyol Fası, artık tamamen l l ' .,' 
kuvvetleri tarafından püskür· asi!e;in idaresinde bulunmak· er e yapacagız 
tülmüşlerdir. Yüzden fazla tadır. Her tarafta yeni yeni • • • 
asi zabit tevkif olunmuştur. isyanlar baş göstermektedir. Ali Hikmet'in istifa 
Hükumet, yalnız Ma<lrid ve + • • • • J J ., 
havalisine hakimdir. Dün, ge· ettığı aoğru aeğı 
cc neşredilen bir tebliğde , bü· Mısır parla- lstanbul 22 (Hususi) -Fut· 

tün amelerıin seferber olması mentOSU bolcularımız, yarın Berlin'e gi· 
emredilmiştir. deceklerdir. Dün, olimpiya-:1 

Katalonya hükumetini de· • • • • futbol komitesi tarafından gön· 
viren komünistler, Barslonu Eski ispanya Kralı Filistin mes' efesinin dtrilen bir telgrafta, takımı· 
ıaptetmişler ve Sovyet idare torpito, şehirde kalan Fransız 

bı.ran evvel hall. · mızın dört ağustosta Isveçli· Usulünü kurmuşlardır. Resmi atletlerini a!acaktır. iki fngiliz ını 
dairelere kızıl bayrak çekil- torpitosu da lspanya'ya git· istedi !erle karşılaşacağı bildirilmiş· 
rniştir. Fakat Barslonda vazi- ıniştir. Kahire, 24 tir. 
yet °Çok fecidir. Kadın erkek Paris 22 (Radyo) - Pire· (Radyo)I- leyh, Hey'eti Vekile kararı 
herkesin elinde tabancalar ol- ne hududuna 20 lspanyol po· Meclisi me· ile Berline gönderilmiştir . • Ha· 

duğu halde sokaklarda çar· letikacısı iltica eylemiştir. busan, in· reketinden evvel de Atatürk 
pışmaktad1rlar. Caddeler ya· Bunlar arasında Parlona giltere par- tarafından kabul olunmuştur. 
rah ve maktd '.erle doludur. ·-----
· Asi ordunun başkumandanı 

&eneral Mollas, Sen-Scbesti
Yeni zaptetmiş ve ordusuna 
Bilyao üzerine yürüme!eri 
crnrini vermiştir. Diğer bir 
fırka da Segovi üzeıinden 
Madrid'e gitmektedir. 

Sevil radyosunun verdiği 
bir habere göre, İspanyol 
Fas' ından gemilerle gelen asi 
asker, Kadikse'de karaya çı
karılmış ve Gırnata şehri 
ıaptedilmiştir. 

Madrid hükumeti, silah al· 
tına aldığı ameleleri ve elinde 
lllevcud orduyu Vilalba ve 
Sercdoneye göndermiştir. 

Madrid'e üçyüz kilometro 
mesafedeki Leona ve Guada 
Nedra dağlarında hükumet 
askerleri mevki almışlardır. 
Buralarda çok kanlı çarpış· 
lllalar vukua geleceği ve 
Madrid hükumetinin mukad
deratının bugün belli olacağı 
tahmin ediliyor. 

Paris, 22 (Radyo) - Nad· 
var' dan gelen seyyahlar asi 
&eneral Mollas'ın Pampalo
:~· da yeni tt>şkilat yaptığını 

0 Yliyorlar. 
I General Mollas, ilk defa 

k arak bir gazete muhabirini 
abul etmiş ve kendisine be· 

Yanatta bulunarak: .. 
k - Biz milli bir hükumet 
k~r~~~ istiyoruz. Maksadımız 

ınunıstleri ortadan kaldır· 
~aktır. Madrid'e bunun için 
g'ıd· 1Yoruz.,, 

Derniştir. 
p . 

r· arıs, 22 (Radyo) - Mad· 
şı~ . hükumeti, Alkae Tareri 
e tındeki garnizonun isyan 

etti)'.· . 
il ~ını ve buraya derhal 
k ftıelelerden teşkil edilen bir 
t~VVet gönderildiğini bildi· 
Yor. 

..., Paris 
rt ' 
~ansız 

ttket 

22 ( Radyo ) - Bir 
torpitosu, Barselona 
emrı almıştır. Bu 

valisi vardır. Nava valisi de lamen tosu· Dün saat 17 de Cumhuriyet mına Lebid F ehmi'nin irad 
Tayyare ile Fransaya kaçmış· na bir tel· Habeşistan' da meydanında binlerce halkın eylediği nutuk takip etmiştir. 
tır. graf gön· /ta/yan askerleri ge. iştirakile bir miting aktedil· Daha sonra gençlik namın• 

Londra 22 (Radyo)- Eden dermiş ve miştir. Mitingte, başta vali ve muallim Ihsan Çetin, şehir na· 
ispanya sefirini kabul ederek, Filistin va· çid resmi yaptılar parti başkanı Fazlı Güleç mına belediye reisi muavini 
vaziyet etrarında görüşmüştür. ziyetinin bir Adis·Ababa 22 (Radyo) _ olduğu halde, kumandan ve Suad Yurd Koru ve halktan 

Şimdiye kadar Cebelüttari- an evvel maiyeti, belediye reisi, vali Maliye memuru Yusuf tarafla-
k 12 b. k" · ·1 · l t tk"k r Nı h p Mareşal Graçyani, şehir hari-a ın ışı ı tıca ey emiş· e 1 ec 1• a as aşa muavını, yüzlerce halk ve rından birer nutuk irad edil· 
tir. iki lspanyol gemisi Rega lerek adilane b~r karar veril· cinde 10,000 kişilik askeri bir talebe bulunmuşlardır. Saat miştir. En sonra kürsüye çıkan 
şehrini bombardıman etmiştir. ınesini istemiştir. resmi geçid yaptırmıştır. 17 de askeri müzikanın çaldığı vali ve Parti başkanı Fazlı Gü-

--- - ----•• • • t-t·• • i5tiklal marşile mitinge baş· leç, veciz ve mühim bir nu· 

Harp gemilerimiz, lmroz'a ve Bozca lanmış ve bunu Halke_vi _na·_(D_ev_am_ı 4_ü_ncu_-_sah_ife_de) 

adaya asker Çıkardılar ( (Ulusal Birlik) e G6re ) 

Çanakkale, dün tarihi bir gün yaşadı. Hava ve Kadrodan çıkan bedbahtlar 
d • k tJ • • b d t } d Dünkü gazetelerde okudum: eniz UVVe erimiz ura a Op an 1 Torbalı'da oturan genç bir kadın, doğurmak üzere bulun-

Çanakkale, 22 (Hususi) -
Çanakkale dün tarihi bir gün 
geçirmiştir. Halk sabaha ka· 
dar uyumamış, ordunun Ça· 
nakkale'ye girişini takip et· 
miştir. 

Dün sabah ta donanmamız 
gelmiş ve lmroz adası ile 
Bozcaada'ya asker ihraç et· 
miştir, Çanakkale'ye 

Yüzden fazla tayyaremiz duğu b~r yavruy~, ?aşını, boynunu bükmek suretile öldürmüş 
kk / k d ' ı ve Adlıyeye verılmış .. 

Çana a e afa ın a uçtu. Hadise, bir ıztırabın verdiği şuursuzluk içinde mi, yoksa 

Gayri askeri mıntaka ·kal. hata~~ mi. veya .. henüz bir saniye evvel başını dünya . uzatmış 

d l t L~~tlm. ~e ~ovdesı. ~enu~ .mahfa~as~nda bulunan yavr~cuğu bılerek ve 

A k 2 
:r(ıAmA)ış ırR. ... bl ~·~~~ oldurmek ıçın mı ıka edılmış; burası meçhuldur ve buna Türk 

n ara a • - esmı te ıg: Adliyesi karışır. 
Çanadkkale. v~.lstankbudl boğazları m;n· Ancak şu bir hakikattır ki, gebeliğe ve çocuk doğurmağa 

taka~ın k a ,. şım ıgek ~ ~~ m;vcut 0 :n başlıyan züppe, hain, katil ve menfi mukavmet, bir hastalık 
gagrtıaks eTr~. kmındta at af ırdı mıış 7ve7 u halinde sosyeteye kadının ruhuna sarılmıştır. Bu sosyete ka· 
mın a a ur or usu ara ın an em . 

1936 S l .. .. ··;ı k d ~·ı dından maksadımız, cemıyette iş ve meslek sahibi olan, mü-muz a ı gunu o ege a ar ı ı en . 
'işgal olunmuştur. nevver sınıfa geçmış kadın değildir. Biz, bulunduğu mevkii 
~ hazmedemiyen, yarı cahil, fazla yiyip içip sarfetmckten şımar

ordunun kumandanı General 
Hüsnü ve erkanıharbiyesi şere· 
fine ziyafet verilmiştir. 

Öğleyin büyük bir miting 
yapılmış, yüzden fazla tayyare, 
Çanakkale afakında uçmuştur. 
Halk heyecan içindedir. Ordu 
ile birlikte gelen eski muha
ripler, Türk şehitliğine, lngi
liz ve F ranıız mezarbklanna 

çelenkler koymuştur. 
Ordunun girişi sırasında 

hazin bir vak'a olmuştur. 
Hasta bir eski muharip, sedye 
ile getirilmiş ve ordunun gi· 
rişini, halkın çoşkun tezahü· 
ratını seyrederken, sevincinden 
gözlerini hayata ebediyen yum· 
muştur. Dün gece fener alay· 
ları tertip ~lm.tir. 

mış olan kadını işaret etmek istiyoruz. 
Çocuk doğurmaktan nefret eder. Çocuğa tahammülü yoktur. 

Çocuğa bakmasını bilmez ve çocuğu sevmez. Bunun içindir ki, 
çocuk düşürmek veya çocuk yapmamak için, bir kadına düşen 
bütün vazifeleri, bir insana ait bütün vicdani mes'uliyetleri ayak 
altına alır .. Bu kadın, yeni Türkiye'nin düsmanları kadrosun· 
dadır. 

Bunların ikinci sınıfa ayrılmış tipleri de vardır ki, fakirler ve 
hayatları günahla dolu kadınlar arasında yaşarlar. Çocuğu do .. 
ğurur ve bir köşe başında bırakarak savuşurlar. Kendi kanla· 
rından, varlıklarından kopan bir yavruya ait bütün manevi ra· 
bıtalari kopararak, hayvanın bile yapmadığını yaparlar. Bu tip 
te, birincisi kadar değilse bile, ondan biraz daha aşağı ola· 
rak, namuslu ve şuurlu Türk analarının kadrosundan mı:aklaş
mıştır . 

Kadını aydınlatmak, kadına, aile ve Cemiyet içindeki vazi
fesini iyice bildirmek ve düşküne yardım etmek için, teşkilat 
lazımdit. Teşkilatsız ve mürakabesiz yürüyüşün zararları 
büyüktür. • 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

'l'ı' Dünyai:la Oıup '11Mavera· Erden ve uriye'de 120 bin 
Maça k.ızı ı• ..... Bitenler 1 ~işilik bir Arap ordusu hazırlanıyor 
------~=~~~~~=--· Ölüm yarışı Hayfa, yakında lngiltere'nin Mal.tası olacaktır 

Nakili KAM/ ORAL ı Helle Nice isminde bir ka· T } A • d• v h•· J d h • t• 
Baba 

- l76 - al dm otobil sporcusu, cenubi e - vıv ve ıger şe ır er e arp vazıye 1 var 
r•, makaSÇiya mÜla• Amerika'da girdiği bir yarış- . Mücadele eden iki ırkın 

ki k 
•• B ta yoldan çıkıyor ve seyirci- üzerinde İngiltere hükumeti 

ma U~ere OIOD• lerden dört kişiyi öldürüyor, bulunuyor. Filistin lngiliz'ler 

yad 
Dördüncü 

asına •t • t• otuzsekiz kişi de yaralıyor. için pek mühim bir memle· . gı mIŞ 1.. Fakat, ·işin asıl meraklı ta· kettir. Filistin tarikile boru· 

kısım zamanında bu caddeden bir- rafı, sporcunun bu kazayı !arla Musul yağı Akdeniz'e 
çok defalar geçmiş ve son adeta evvelden haber ver- geliyor ve orada Hayfa'da 

Birkaç gündenberi ihtiyar 
Anri, ümitle ) a~amakta idi. 

Piyedoş'un bilahare kati 
netice verecek olan bazı de
liller elde etmiş olduğunu 
biliyorsa da, daha muayyen 
malumat almak için intizar 
içinde bulunuyordu. 

Bir taraftan kömürcü ile 
zevcesi, öldürülen kadının oda 
hizmetkarını aramakta olduğu 
gibi, diğer taraftan da Kamb
remer dahi Osilvan familyası
nın şeceresini Vine'ye getire
ceğini vadeylemişti. Halbuki 
Vine baba, Bahur hakiminden 
başka birisi olmayıp, mumai-
leyh teşebbüsünü neticelendir
mek üzere icabı halinde bir 
kıyafetten diğerine biranda 
geçiyor, tanınınıyacak derecede 
tebdilicame eyliyordu. 
Ma!.asçı ile perşembe gü

nü göı üşmek üzere mutabık 
kaldık'arından, o gün saat 
beş buçukta Cafer ha 1 , mü
kellef bir araba ile Boloniye 
gitmişti. Fakat, mutad hi lafına 

olarak bugün, kahyası esmer 
Hintli refakatında görülme· 
mişti . 

Cafer Han, otel lfizmetkar
larını şüpheye düşürmemek 
için Hindli kahyasının Paris'in 

havasına alışmadığını ve ek· 

seri hastaianarak dışarı çıka

madığını söylemişti. Halbuki 

vaziyet böyle değildi. Piyedoş 
tebdili kıyafet ederek kimseye 
sezdirmeksizin otelden çıkar 
giderdi . 

O gün de, Cafer Han'ın otel
den ayrılışından bir müddet 
sonra muntazam giyinmiş zen· 

gin bir adam kıyafetile otel

den çıkmış ve Kambremer'~ 
mülaki olmak üzere şato dö 
meydanına gitmişti . 

Bu esnada Cafer Hanın 
kapalı landonu, Bolini gölü 
kenarını iki defa dolaşmış, 

müteakiben Şanzelize tarikile 
Grandotele gideceği yerde, 
Vagram geçidi boyunca yo· 
luna devam etmiş ve perla· 
şez kabristanı civarında tenha 
bir yerde durmuştu. Arabanın 
kapışı açıldığı zaman, içinden, 
sarıklı, ipek elbiseli bir Hind 
prensi çıkacak yerde, kül 
rengi şapka ile uzun bir re· 
dingot giymiş bir zat dışarı 
atlamış ve arabada biraz 
ileride bulunan Senaron bul-
varma doğru gibnişti. 

Arabanın içinde tebdili 
kıyafet etmiş olan baba Anri, 
elinde birçok kağıtlar bulun
duğu halde aheste aheste 
içinde kendisi için bir yazı
hane tutulmuş oian eve mü
teveccihen ilerlemeğe başla· 
mıştı. 

Bu hane, paris'in onbirinci 
belediye dairesinin bulunduğu 
dörtyol ağzına yakın bir yerde 
· .. e Laruket sokağının nihaye· 
tinde idi. Baba Anri oğlunu 
kurtaramıyacak olursa, Lui si· 
}&setgaha giderken behemehal 
bu evin önünden geçecekti. 

Baba Anri, buıa'ara ilk 
defa gelmiyordu. Hafiyeliği 

zamanlarda da Pigaş ile gene mesidir. borularla gene vapurlara talı· 
bu yerde görüşmek fırsatını Bayan Helle Cenubi Ame- mil ediliyor. 
bulabilmişti. rika otomobil yarışına ilk defa O Hayfa' dır ki bundan bir 

Pigaş, Baba Anri'yi görünce, girip birinciliği alınca şöyle kaç sene ovvel bir gaz tene· 
eski bir dost imiş gibi hemen demişti: kesini kayıklarla vapurlara 
koşarak elini sıkar ve kendi· "Bütün yarıştakiler gibi ben yükletmek bir işti. Hayfa' da 
sine, oğlu hakkında zından- de beş-altı kere yoldan çık- bugün Akdenizin Marsilya 
cıdan edindiği malumatı bil· tım. Bu sert yollarda insan Hag/a limanından bir görünüş şehri gibi rıhtımlar ve liman-
dirirdi. Bugün ise zaptiye ne· son derece büyük bir korku Telavin (Hususi) - Yahu- !istin' e hicretlerinin tahdidi lar var. Bu asfalt rıhtımları o 
zaretinden ayrılamıyan Pigaş, duyuyor, otomobilin sarsıntısı dilerin Filistine inmeğe başla- hakkındaki arzuları anlaşılır. üzerinde geceli gündüzlü te· 

Baba Anrinin yolu üzerinde gö- İçinde direksiyonu kullanmak dıkları gündenberi Tel-Aviv'in Diğer taraftan da iktısadi miz beyaz üniformalarile lngi· 
rülmemişti. adeta kabil olmuyor.,, sokakları bir harp meydanına cihetler göz altına almalıdır: liz polisleri ( asayişi ) temin 

Bu sırada, evvelce kendi· Bu son yarışta da, dediği benzedi. Sokaklarda makineli 1922 de Filistin'de limon ve ederler. Şimdi de haber ve· 
sine Pigaş tarafından takdim gibi, direksiyonu kullanmak tüfekler, tanklar, resmi daire- portakal arazisi olarak Yahu- rildiğine göre, birkaç ay son· 
edilen bir hapishane bekçisi kabil olmamış ve kazaya uğ- ler, oteller etraflarında dikenli dilerin ellerinde 3200 hektar· ra cesim demir depolar bu 
yanına yaklaştı ve elini omu- ramıştır. Kendisi de yaralıdır. teller bu şehri adeta· bir ka- dan yalnız 1000 hektarı vardı. asfalt rıhtımları dolduracak, 
zuna atarak: İzmir birinci i~;a memur- rargaha benzetiyorlar ve bu 1932 de 15 bin hektara çıkan belki de çok sürmeden Hayfa 

- Baksan a; Vine baba! luğundan: askeri tahkimat günden güne bu arazinin 9500 lhektarı Ya- lngiltere'nin M!ltası olacak! 
(Vine baba, Baba Anri'nin) Şefika'nın Zehraya olan mantar gibi yerden çıkarak hudilerin elindeydi. Bu hal * * 
ismidir) hep bu kağıtlarla mı borcundan dolayı mahcuz ahvali gittikçe karıştırıyor!. 1 böylece genişledi; bugün Ya- Sandey Kronik} gazetesi Ku· 
uğ aşıyorsunuz? Sucanın Kozağaç mcvkiinde Her ne kadar İngiltere ta- hudilerin ellerindeki arazi düs muhabiri yazıyor: 

Diye sordu. Vine baba, kaın bir tarafı . yol bir tarafı burları hergün Mısır' dan ve miktarı 125000 hektara çıktı. "Filistin, Maverayi Erden ve 
süleyman bagy ı bir tarafı İb- şuradan buradan gelerek de- Ay·ni zamanda 250,000 Ya- Suriye' de 120,000 Arap'tarı 

elile koltuğunun altındaki ka- ·· kk ı · b'r 
rahim bağı ve bir tarafıda mıryollannı muhafaz ve Arap· hudi muhacirden 200,000 i muteşe ı gayrımuntazam 1 

ğıtları göstererek: M h d A · t 'klAl · · mu"ş· e met bağı ile mahdut iarla Yahudilerin arzularını or u rap ıs ı a ı ıçın 
G 

şehirlerde ve 50,000 i köy- re 
- örüyorsun a, oğlum! tapu kaydına nazaran (6433) iyilcştirmegy e gayret ediyor- terek bir darbe vurmak üze 

N 1 ? U lcrde yaşamağa başladılar. h l 
e yapma ı. ğraşmak la· metro ve vaziyet zaptına na- larsa da, memleketin her azır anıyor. 

zım. za, an (13785) metro murab- tarafında mücadele nihayet Buna mukabil 770,000 Senelerden beri görülmernİŞ 
Cevabını verdi. bamda ve içinde bir zeytin bulmuyor. Bütün bu karışık· apartman 570 bini bedevi bir bu en büyük siyasi kuma! 
Baba Anri, makasçı ile saat ağacı ve bir kuyusu bulunan lıklara rağmen Filistio 'i hirna· halde çöller ve köylerde ya- oyunn muvaffak olursa, yakıfl 

sekiz buçukta buluşacağından, ve tamamı (1200) lira laymeti yesi altına alan İngiltere şıyorlar. Bundan da · anlaşılı- şarkın vecihesi tamamen de-
bir müddet hapishane bekçisi muhammineli olan müfrez hükumeti gelecek senenin ilk yoi ki Yahudiler arazi alarak ğişecek ve bu üç Arap merrı· 
ile konuşmağı ve onun gön· bağın üç hissede bir hissei altı ayı için filistin'e gelecek k ndi milletleri değil Arapları leketi için tarihte yeni bir de· · 

Şayiası ile gene Bucanın Koz- Yahudi muhacirlerinı'n sayısını bu arazilerde bir müstemleke vir açılaçaktır. 
lünü almağı muvafık bulmuş k rı 
idi. Zindancı derhal soze ağaç altı soğuk kuyu ve de- azaltmayıp çoğalttı. Bu da ahalisi gibi ücretle çalıştırı- Yahudilerin Filistin'e a 

1
/ 

başladı: miryolu mevkiinde kain ve lngilizlerin Araplara karşı yorlar. /Devamı 4 üncü sahifede 
~~~~~--............ ~._.._. ... --~~~~~ 

- Siz mahalle halkınca hudutları tapu kaydına uygun "bir kuvvet nümayişi,, hareketi Am ,. ktekı· ru·. rk ko·. yl u·. su·. -
maruf olmadığınız halde bu- olan ve içinde (20) ağaç incir olarak telakki edilebilir. ' 
rada nasıl iş göreceksiniz? bulunan gayri mezru ve (5514) 1922 de milletler sosyetesine • • • t• 

_ Zarar yok oğlum; iflas· metro murabbam<la bulunan ingiltere'nin vadi şuydu: "Fi· nun vazıye 1 
Iar birbirini takib ediyor. ve tamamı (60) lira kıymeti listinde mukim asıl ahalinin 

Benim ise, iflas işlerini te~ muhammineli olan bir kıt'a hakkına kat'iyen tecavüz edil-
mizlemekte ihtisasım olduğu- . tarlanın üç hissede bir hissei miyerek Yahudilerin hicreti 
nu herkes bildiğinden, nerede şayiası açık arttırma suretile teshil edilecektir! ,, Görülüyor 
olsa iş bulurum. satılığa çıkarılmıştır. ki, İngilizlerin politikasında 

- Öyle; birisinin vasiyeti, Birinci arttırması 24/8/936 "hiçbir kimsenin hakkına te-
diğerine istifade bahşoluyor tarihine mü~adif pazartesi gü- cavüz edilmiyecek,, "kimsenin 
demek! Hiç kimse iflas etmi· nü saat 11 de yapılacaktır. mal ve mülküne, din ve mil-
yecek olsa siz de temini mai- Bu arttırmada satış bedeli sa- liyetine ilişilmiyecek,, yani" Fi-
şet edemezsiniz. Netekim be· tılığa çıkanlan hisselere tah- listinde mukim asıl ve yerli 
nim de muhafaza edecek hır- min olunan kıymetten isabet Arapların her hakkı mahfuz,, 
sızlarım ve katillerim olmasa, eden miktarın % 75 şini bu· kalacaktı! .. 
tütün alacak bile param bu· lursa en çok arttırana ihalesi Filistin ahalisinin ekseriye-
lunmıyacaktı. yapılacaktır. aksi taktirde en tini Araplar teşkil ederler. Bu 

- Hakikaten, başı kesile- çok arttıranın taahhüdü bakı Arapların gerek şimal, cenup 
cek bir adamın yanında gün- kalmak şartile sat;ş 15 gün ve şarkta gerekse garpta mem 
lerini, gecelerin geçirmek bir daha uzatılarak ikinci arttır· leketlerinin hudutlarını teşkil 
az zordur. ması 9191936 tarihine müsadif eden bütün müstakil Arap 

- Ne kadar zor olursa çarşamb1ı günü ·saat 11 de memleketlerine karşı milli bir 

1 · b yapılacaktır. izzeti nefisleri vardır. Her ne o sun, ınsan una alışıyor. 
Fakat dikkat ediyor musunuz Borcun ödenmesi tarihi 2280 kadar mesela lbnissuut bile 
bilmem? Hırsızlar ve katiller numaralı kanunun mevkii me- İngiltere'nin himayesi altında 
bile son dakikaya kadar ümit- riyete girdiği tarihten sonra ise de herhangi bir grev gibi 
Jerini kesmiyorlar. Bunun için olması hasebile 2 inci arttır· umumi bir hareketle istediğini 
zındanda mükedder oldukları mada % 75 şi bulmazsa dahi İngilizlere yaptırabilmek ikti-
yoktur. Ekseri vakitlerini ka- ihalesi yapılacaktır. Gayri men· darmdadır . 
ğıd oynıyarak geçirirler, hem kul üzerinde intifa vesair su- Halbuki Filistinde vaziyet ta-
de, sözüme itimad ediniz, bir retle herhangi mükellefin hakkı mamiyle başkadır. Burada ya-
kahvehanede oynayorlar mış varsa yetlerindeki resmi vesika hancı ırk, Yahudiler son za-
gibi memnun. ile birlikte 20 gün zarfında manlarda o kadar çoğalmıştır 

- Arkası var . icraya müracaatları lazımdır. ki, bir Arap grevi büyük bir 

Satılık ve kiralık 

Ucuz evler 
Park ve hastahane arasında 

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

Hakları tapu sicilile malum tesir gösteremez! 
olmıyanlar paylaşmadan hariç. Bundan 100 sene evvel Fi-
kalacaklardır. Müşteriden ~o 2 listindc yalınız 12,000 Yahudi 
buçuk dellaliye ister satış peşin vardı. 1931 de ni.ifus sayımıza 
para iledir. Şartname 4/8/936 770,000 Arab'a mukabil 170 
tarihinden itibaren herkese bin Yahudi kaydedildi ve bu 
açık bulundurulacaktır. Talip- mıktar 1934 sayımında 400 
lerm % 7 buçuk teminat mek· bine çıktı. Arapların ise tak-
tubu ile veya depozito akça· riben 800,000 kadardı. Bu ra-
sile ve 936/2965 dosya nu· kamlar göz önünde bulundu-
mar asile İzmir birinci icraya rulursa Araplar,n hiç olmazsa 
müracaatları ilan olunur. muvakkaten Yahndilerin Fi· 

Vergi tahsil edilecek diye, Türk köyl{t; 
sünün ekili tarlaları, harmanları ve 

cif t aletleri satılıyor 
' ı• Halep'fe çıkan "Vahdet,, dirdiğini, oradan alacağı eıı 

gazetesi yazıyor: re göre hareket mecburiye' 
"Zavallı Amikliler, bir ta- tinde olduğunu söylemiştir. , 

raftan arazi ve emlakleri satı· Bunu müteakip ziyaret ed~: 
lırken diğer taraftan ellerindeki len maliye müdürü de t~ 
harmanlar da haczolunarak riben delegenin sözleri~ 
aç ve biilaç bırakıldıklarını tekrar etmiş ancak b1~ 
ve bunun için yazılıp çizilen hal çaresi olmak üzere, ~ 
şeylerin faide etmediğini dü- konulan harmanlardan çiftÇ;: 
şünmüşler, hallerine bir çare nin tohumu ve yiyeceği ayrı 
bulunması için toplanan san- dıktan ve bu miktarı da ıiı1'~ 
cak hükumeti büyüklerine at bankasına bırakıldıkt~~ 
başvurmuşlardır. sonra ieriye kalan mahsul~~ 

Amikten giden bir hey'et, maliyece alınacağı bildiril~';c 
ilk defa muhafız Hüsnü Bra· tir ve tabii bunun temini 1<-

1
, 

ziyi ziyaret ederek derdini de bekçilerin kaldırılmas; 
dökmüştür. /Devamı 4 üncü sahife 

1 

Muhafız hey' etin şikayetle
ri le pek ziyade alakadar ol
muş ve kendisinin de bir çiftçi 
olduğu için söylenilen şeylerin 
acısını yüreğinde hissettiğini 
ve bu hususta elinden gelen 
yardımı esirgemiyeceğini, bir 
defa da delege ile maliye mü
dürünü görmelerini tavsiye et
miştir. 

Hey'et, bundan sonra de
legeyi ziyaret ederek şikayet

lerini anlatmıştır . 
Delege Doryo, bu ~ikayet

lere hak vermekle beraber, 
sancak büdcesinin mühim bir 
açık karşı~ında bulunduğu için 
yapılan tahsilat tedbirlerine 
karşı birşey deyemiyeceğini, 
maamafih keyfiyeti bütün taf· 
silah ile Ali komiserliğe bil-

Ali Rıza. 
Mücellithane61 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

• Kiralık _ e 11 , 
Göztepcde tramvay cadde5 

• ııtl 
yakın ve elektrik tcsıs b 
havi beş odalı kullan.ışl! ıe~ 
ev kiralıktır. Tutmak ıstı) 
ler gazetemiz idare ınerıııl 
Hüsameddine müracaatlat•· 
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(---------~ .... ---------, HİKAYE ı Bu da tehlikenin baş- 1 
ka türlüsü! 

ı:----1~ 
başlandı ve... Bu tedbirlerin 

N. V. 
W. F. H. Van 

Bayan Nesrin, vakıa dul ve 
evlenecek çağa gelmiş bir kız 
annesidir, amma ... Tombul ve 
mevzun endamile, beyaz ve 
lekesiz tenile ve hususile la-
piska saçlarile çok nefis bir 
kadındır. Kızı Nahide 'ye ge
lince: bu da henüz onsekizini 
bitirmiş, uzunca boylu, narin 
ve esmer, oldukça güzel bir 
kızdır. Fakat hiç şüphesiz, bu 
kızın karşısında annesinin mev
kii çok yüksek ve kıymetlidir. 

Nahide'nin, Mahmure ismin
de bir arkadaşı vardır. Bu 
kız kendisinden güzel ve hu
susile işvebazlıkta hakiki bir 
rneharete malik olduğu için 
her zaman Nahide'ye takad-
düm eder. Mektepte her za
man Nahide'den ileri bulun-
muş, mektepten sonra da Na
hdenini münasebet tutmak is-
lediği her delikanlıyı elinden 
almıştı. 

b~ahmure, Nahide için büyük 
ır tehlike demekti. 

b
. Bugünlerde Nahide'ye yeni 
ır gene kendisini takdim 

etmiş ve münasebetleri ol
dukça ilerlemişt i ; bu halden 
memnun kalan dul bayan 
Nesrin, kızına: 

- Nahide ... Bir defa olsun 
bu ddikanlının, Tahsin 'in kal· 
~İni celbedecek tedbirlerde 
usur etmemeğe çalış! Nasi

hatını vermişti! 
Gerçe, Nahide yavukluları

nın hiçbirisini kendi kusuru 
ile elinden kaçırmış değildi; 
fakat o şeytan Mahmure her 
defasında - Hem de ne ka
dar kolaylıkla - onları elinden 
alıvermişti ... 

de faidesi cidden büyük oldu .. 
Mahmure mutadı üzere Na

hide' nin yavuklusu Tahsin'i 
elde etmeğe çalıştı, hatta 
Tahsin'e o kadar yakınlık 
gösterdi ki bir gün Tahsin 
Nahide' den sonnağa mecbur 
kaldı. 

- İkinci kattaki genç kız 
kimdir? Dedi' 

Nahide bu suale cevap· 
verirken az daha ağlıyacaktıl 

Ve, bunu annesine haber 
verdiği vakit, güzel dul, o 
gün - Müstakbel damadını -
Mahmure'ye kaptırmamak için 
bütün kadinlık san'at ve ma-
haretlerini, bütün güzellik ve 
işvekarlık tılısımlarını kullan
mak lüzum ve mecburiyetini 
hissetti ve. .. Öylece harekette 
kusur göstermedi! 

Güzel dul, Tahsin'i bu ha
reketlerile Mahmure' den kur-
tardı: Nahide bu zaferden son 
derecede memnun kaldı.. Ve, 

Tahsin de her iki tarafın mesud 
olduğu bu güzel dakikayı bo
şuna geçirmek istemiyerek: 

- Bayani. Dedi. Bizi bu 
gün destiizdivaç istemek için ... 

Diye söze başladı, Nahide
nin bütün kanı kalbine hücum 
ederken, kızının bu halineJik
kat bile etmeden: 

- ... Taciz etmek ·s~ iyo
rum! Diye sözünü tamam :i ! 

Bayan Müzeyyen de, iJU 

mukaddeme ile Tahsin'in kızı 
Nahide'nin destiizdivacını isti
yeceğine hükmetti ve güler 
yüzle: 

- Buyurunuz Bay Tahsin, 
sizi memnuniyetle dinliyorum! 
Dedi. Bunun için: 

A ·ğ· Dedı· . Bu - Hüsnükabulc mazhar ola-- nnecı ım .. 
d f cağım ümidini verdiğiniz için e a ben son derecede dikkat 
edececeğiın. Ve Tahsin'i Mah- artan bir cesaretle destiizdiva-
rn • CtqJZI istiyorum, lütfen kabul.. 

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 ağus!osa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
" EXMİSTER ,, vapuru 31 

temmuzda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 

" DUROSTOR ,, vapuru 1 
ağustosta bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL-

GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
iç.in yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROfSE 

DE NAVlGATION DANU
BIENNE MARlTIM 

BUDAPEST 
"BUDAPEST., ıLotörü 28 

temmuzda bekleniyo .. , iSKEN

DERIYE için yük alacaktı. 
"DUNA,, molörü danub 

limanları için yük almak üzere 

7 ağustosa doğru beklenil
mektedir. 

F r ate 11 i Sper-
co Vapur Acen

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"VULGANUS,, vapuru 13 

temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM , ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES" vapuru 27 tem
muzda gelip 1 ağustosta 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
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-

~.. . . . . 
• .. , ı.: . : • ,. - r -:··,_ ~ 

BAŞDURAK 

Hamd· Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'dc Halkapınardadırr. 

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

Telef n o. 2211 ve 3067 
Telgra adresi: Bayrak Izmir :• 

BURG ve ISKHNDINA VY A ''11mraJ~:z:;ır.1J:Jw"*"t=11::1mıı:m11111m._1:mıı ______ ~--, 

linıa~~~~f~~ ~~~;~~~tır. lzmir Yün Mensucatı 
ROUMAIN 

"ALBA-JULYA,,vapuru3o T··rk A. Şirketinin 
lemmuzda gelip 1 ağustosta 

PiRE, MALTA, MARSİLYA J.falkapınar kumaş fabrikası 
ve BARSELONE hareket 

edecektir. Tarafından mevsim dolayısile yeni 
Yolcu ve yük kabul alır.. k d k / 
ilandaki hareket tarihlerile çı ar ığı umaş ar: 

navlonlardaki değişikliklerden Sagv ı a m 
acente mcsuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Zarı·f 
İkinci Kordonda Tahmil ve 

Tahliye binası arkasında FRA- Ve ucuzdur 
TELLi SPERCO acentasına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz Lurebye kaptırmıyacağım .. Fa- Ve, vaziyet birdenbire aza-
1\ill ana sen de biraz yardım 
etmelisin.. mi bir şekilde değişmiş bulu-

G nuyordu. Bayan Nesrin, müs-
Üzel dul, işvekarlık ve gü- takbel damat edineceği Tah-

Zellikte oldukça geri olan kı- şilmez." 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri- ·-ooktôr 1 Sa ış Y r eri 
Ali Agah ı Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK zın d sini zaten cana yakın bulmak- Birinci Kordon, telefoon 1· a yar ım için hemen faa- ta idi. Genç delikanlıya tatlı 

bYete geçti; Onların musaba- bir bakışla baktı ve bu tekli- No. 2007 - 200g 
elerine karıştı. 

,... fe rizayı muvafık buldu. oı· . .. 
l'.v

1
.usahabeleri tatlılaştırmak ıvıer ve şu-Hayret ve iztirabından donup • iın ~dtta şuhluklar yaptı ve kalan kızı Nahideye de: 1 k"' L• •t d 

P~hsın ile kızı ikili olaıak _ Çekinme kızım. Tahsini re aSI imi e 1
Yano başında yalnız bırak- Mahmure'ye kaptırmadık! V c 

~adı, git-gide güzel dul da bu tehlike şimdi katiyen ber 
Unlara karışmağa başlıya- taraf oldu! 

vapur acentası 
~çlü ahenkler yapılmağa Dedi!.. Vedi Fikret Cendcli Han Birinci kor-

don. Tel. 2443 
İzmir Milli I;mlak Müdürlüğüğünden: 

Hazine ile lsigoni veresesinin mutasarrıf bulunduğu 
Not: Vurut tarihleri ve va-

M bilumum gayri menkuller pazarlıkla satılacaktır. 
evkii Sokağı Eski Numara Nev'i 

purların isimleri üzerine deği

şikliklerden mesuliyet kabul 

Al No. tajı 
sancak Akdeniz 7 7 Fabrika içinde iki depo 

Etrafı tahta perde ile çev
rili arsa. 

edilmez. 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

,, " 14/1 16 " GRODNO ,, vapuru 25 
haziranda beklenmekte olup 
LONDRA, HUL için yük 

,, 
.. 
,, 
,, 
,, 

,, 
.. 
it 

.. 
•• 
,, 
,, 

'• 

" 
" 
,, 
,, 

18 
20 
9-11 

22 
Burnava c. 79 

., 39 

" 41 
43/1 

Çelikel s. 70 

" 72 

" 74 
,, 76 

" 77 
,, 81 

24 
26 

Demir imalathanesi 
7 odalı hane 

11-11 Kutu fabrikası alacaktır. 
28 3 odalı hane "MARDINlAN,, vapuru 27 
79 (Akar hane) içinde 15 oda haziranda beklenmekle olup 

2 depo ve 1 sirke ve şa- LIVERPOOL ve GLASGOW 

39 
41 
45 
58 
58/1 
60 
62 
67 
71 

rap imalathanesi ve büyük için yük alacaktır. 
avlusu vardır. 

"DRAGO .. vapuru Temmuz 
Kereste deposu 
Kereste ve kutu iınalatha- ortalarında LONDRA, HUL 
nesı. ve ANVERS'ten gelip yük 
Yazıhane depo halinde çıkaracak ve ayni zamanda 
Depo LONDRA, ve HUL için yük 
Depo alacaktır. 
Arsa " LESBIAN ,, vapuru 15 
Hane Temmuzda LIVERPOOL ve 
Depo ahır olarak kullanıl- SWENSEA' dan gelip yük çı-
maktadır. 

Dosya No. 33/5 karacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

~etieur~arıda yazılı3~~val in nısıf hisscler!nin pazarlıkla mül~i· "SOFIA. vapuru 25 Hazi· 
~itı~ 1 satılacağından talip olanların hır ay zarfında her gun randa HAMBURG, ve BRE-
qtl 

1 Ernıa k idaresinde müteşekkil satış komisyonuna müraca- MEN' den gelip yük çıkara-

Çocuk Hastalı klan ff Al/ T. A. Ş. 
mütehassısı 1 Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 iKAN DEMİR Oğlu 
T clefon 3452 .._ ' ~ 

................. ~ .. ---~-- + .. 

; 

~ı ilan olunur. 2226 caktır. 

fS .:= • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere kalk,~öbrekleri 
\l.rj e D a a p rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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lmanya, Dantzigte Baltık devletlerine karşı 
bir harp limanı vücude getirecekmiş 

Bir ngc iz gazetesi, Memel, Riga ve.Reva) mes'eleleri de çık
madan müdahale edilmesini istiyor. Almanya'nın, 
Lehistanı tatmin edemiyeceği kanaati vardır 

Londra 22 (Radyo)- Lehlileritı Dantzig ile alakası, Mançesler Gardiyan, Almanlar Danlzig'ten sonra 
her milletten fazla ve esaslıdır. Fakat görünüşe göre, Meme/, Riga ve Reva/ mes'elelerini ihdas edecektir, de
Almanlarla Lehli/er bir uzlaşma yapmışlardır. Buna mekte ve Uluslar sosyetesinin miidahalesini istemektedir. 
rağmen Almanların bu hususta Leh/ileri tatmin edemi-
yecekleri muhakkaktır. Çünkü Almanlar burada Baltık Londra 22 (Radyo)- Hariciye Nazırı Lord Eden, dün 
devletlerine karşı birinci sınıf bir harp limanı vücude Polonya sefirini kabul etmiş ve Dantzig mes'elesini 
getireceklerdir. görüşmüştür. -..••.. -··-------
1 ng · l iz gemilerinin Cebe-' Delegelerimiz dönüyor 

ll!rlttarıkta top_lanma- Alman gazeteleri; Montröde İngiliz 

1 d·ıd· politikasının maglıip olduğunu ve art e~re 1 1 Türk diplomasisinin büyük bir zafer 
kazandığını yazıyorlar ingiltere hükumeti, her ihtimale karşı 

Cebelüttarıka iki alay sevketti 
İskenderiye 22 (Radyo) - Londra 22 (Radyo)- Aıni-

Gorden ve Hinland alayların· rallık Lordu, Dövanşir ve sair 
dan bir kısmı, her ihtimale 
karşı Cebelüttarık'a sevkedil- harp gemilerinin derhal Ce-
ıııiştir. b<:!lüttarık'ta toplanmalarını 

Ccbelüttarık'taki İngiliz harp emretmiştir. 
sefineleri istim üzerinde emre· Bugün, Lapalmas' a bir kru· 
hazır vaziyettedir. vazör gönderilmiştir . 

---____ ._ ... -..~·------
F ra sız kabinesi Eliza 
sarayında toplandı 

. ·-lç ti ma 'a Reisi cumhur riyaset etti. Üçler 
, konferansı etrafında görüşüldü 

Paris, 22 (Radyo) - Ka- lanacak üçler konferansı üze-
binc dün gece Eliza sarayın- rinde tetkikatta bulunulmuştur. 
da reisicumhur M. Lcbrun'un Dantzig vaziyeti de gözden 

geçirilmiş ve Almanya'nın si-
riyasctinde bir içtima yap· yaseti mevzuubahs olmuştur. 
mıştır. Kabine, Mo.ıtrö:deki mu· 

Bu toplantıda siyasi vaziyet vaffakiyeti hasebile M. Pol 
izah edilmiş ve bilhassa Per- Bonkur'a teşekkür edilmesine' 
şembe günü Londra'da top· karar vermiştir. ---------·-----------

Kaza 
Bir otobüs denize yu 
varlandı. 1 O kisi öldü ... 

Paris 22 (Radyo)- Sen Re

fael civarında bulunan Dra

kinyan 'da bir otobüs denize 

yuvarlanmış, içinde bulunan 

yolculardan 10 kişi boğulmuş· 
tur. __ ..... __, __ 

alya 
Muahedeyi imza

lıyacak mı? 
lstanbul, 22 ( Hususi ) -

Roma mehafili, İngiltere ile 
Türkiye arasındaki Akdeniz 
muahedesin~n bozulmasında 
israr eylemekte ve bu mua-

hede mer'i bulundukça ltal
ya' nm boğazlar muahedesinin 

iınzalamıyacağmı ileri sürmek
tedirler. 

Başvekilimiz dün İtalyan 
sefirini kabul etmiş ve muka
vele haricinde İtalya'ya bir 
teminat veremiyeceğimizi söy
lemiştir,I 

••• 
Grev 

Paris, 22 ( Radyo ) - Lö· 
jur gazetesinin haber verdi· 
ğine göre, 300 rençber grev 
ilan etmiş ve işlerini bırak
mışlardır. 

Kasırga 
Bir köyde 30 ev 

yıkıldı 
Boynoz·Ayres, 22 (Radyo) 

Santafe köyünde bir kasırga 
kopmuş, 30 ev yıkılmıştır. 
Ankaz altında kalarak ölen· 
!erin sayısı henüz tesbit edil
memiştir. --.... ···---

Belcika'da . , 
iki köyde çarpışma 

Brüksel 22 (Radyo) - Va
terlo kampında halk, ordu 
aleyhine harekete gelmiştir. 
Leopold köyünde de vaziyet 
aynidir. Hükumet, bu köylere 
derhal jandarma kuvveti gön· 
dermiş, sokaklarda çarpışma
lar olmuştur. 

---···---
Maverayi Erden 

Ve Suriye 
/Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede J 

etmesi aleyhine açılmış olan 
harp duracaktır. Onun yerine 
büyük bir isyan hazırlanmak
tadır. 

Bunun gayesi; bir "Büyük 
Arap devleti,, yaratmaktır. Bu 
Arap devleti Cenubi Suriye'yi, 
Maverayi Erdün'ü ayni za· 
manda müstakil Filistin 'i içeri 
alacaktır. 

Diğer Küçük Arap toprak
larında yaşıyanlar da bilahare 
buna iltihak edebileceklerdir.,. 

Montrö, 21 ( Radyo ) - gasyonu ya bu gece veya 

Boğazlar, konferansı delege: yarın sabah hareket edecektir. 

leri memleketlerine dönmek· Pe ·lin 22 (Radyo) - Mont-

tedirler. Fransız, İngiliz, Avus· rö konferansından bahseden 
•\iman gazeteleri, Türk poli· 

turalya ve Sovyet delegeleri tikasının boğazlar mes'elesin-
hareket etmişlerdir. Titülesko de İngiliz politikasını mağlup 
burada burada bir müddet ederek mühim bir diplomatik 
daha kalacaktır. Türk dele- zafer kazandığını yazıyor~ar. -------·- ·-----------Balkan itilafı Am·ikteki Türk, 
Bulgaristan' ın me

naf iine uygun 
değilmiş! 

Sofya, 22 (Radyo) - Eski 
Bulgar başvekillerinden M. 
Buraf bir Bulgar gazetesine 
beyanatta bulunmuş ve Balkan 
antantının Bulgar menafiinc 
uygun olmadığını; Bulgaristan 
için en faydalı itilafın Yugos· 
lavya ile yapılacak bir itilaf 
olabileceğini söylemiştir. 

---···---
Dün, memleketin her 

tarafında bay. 
ram vardı 

(Başlara/ ı ·7 inci sahi/ ede) 
tuk irad ederek dahi Atatürkün 
en güzel _idare olan Cumhu
riyeti bu millete vermekle en 
büyük harekette bulunmuş ol
duğunu, milletin sevgisi ve 
itimadı sayesinde hükumetin 
en mühim işleri bile muvaf· 
fakiyctle başardığını söylemiş, 
Montrö zaferinin ehemmiye
tinden bahsetmiş ve çok al· 
kışlanmıştır. 

Miting, bütün halkın hep 
bir ağızdan söylediği onuncu 
cüınhuriyet marşrndan sonra 
sona ermiş ve halk dağılmış
tır. 

Meting, münasebetile Ata
türk heykeline yüzlerce zafer 
çelenği konmuştur. 

lstanbul, 22 ( Hususi ) -

Montrö zaferi, burada heye

canla kutlulanmıştır. Dün gece

dt' Halk sabaha kadar teza· 
hürat yapmıştır. Edirne kapı
sındaki Çanakkale şehidleri 
mezarlığı ziyaret edilmiş, Tak
sim abidesine bir çelenk 
konmuş, Bayazid meydanında 
merasim yapılmıştır. Üniver· 
sitede konferanslar verilmiştir. 
Gece de fener alayları tertip 
olunmuştur. 

lstanbul, 22 ( Hususi ) -
Dün, memleketin bertarafında 
şenlikler yapılmış, Montrö 
zaferi kutlulanmıştır. 

köylüsü 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
imkan olmadığını ilave et
miştir. 

Heyetten bazıları ıtıraz 
ederek, buseneki barınanlar
dan hakiki tohum ve yiyecek
leri ayrılırsa geriye bir şey 
kalmıyacağını, halbuki ma!iye 
memurlarınca buna riayet 
edilmediğini, sancak büdce· 
sinde mühim bir mevki tutan 
çiftçinin irad vasıtaları alınır· 

sa, hükumetin ileride bu 

membadan mahrum kalaca· 
ğını söylemişler ise de müs· 
pet bir cevap alamamışlardır. 

Şimdi düşününüz: Bir çift-
çinin bir taraftan tarlası satı· 
lıyor, öte taraftan da mah-
sulü elinden alınıyor. 

Bu halle kimin borcunu 
ödesin, ve nasıl çalışsın? Şu 
halde Allah bu halka AHah 
acısın vesselam.,, 

lzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

İzmirde Karşıyaka Bostanlı 
köyünde Yalı caddesinde 216 
no. 1ı evde oturan Mehmet 
Emin oğlu Lütfi tarafından 
lzmirde Basmahanede Gaziler 
mahallesinde Çolak sokağında 
Zeybek rakı fabrikası bitişi

ğinde 8 no. lı evde oturur 
karısı Kadri kızı Kamile aley· 
hine açılan boşanma davasının 
muhakemesi sırasında müddei· 

aleyh Kamilenin gösterilen bu 
evden çıkıp nereye gittiği 
bilinemediği cihetle kendisine 
tebliğatın ilanen yapılan da
vete gelmediğinden ve cevapta 
vermediğinden hakkında gıyap 
kararı çıkarılmasına ve bu 
gıyap kararınında ilanen teb-

liğine ve muhakemenin 1419/936 
pazartesi günü saat 14 hıra· 

kılmasına karar verilmiş ve 
kararın bir suretide mahkeme 
divanhanesine asılmıştır: Müd
deialeyhanın o günde ve satte 
f zmir asliye ikinci hukuk mah
kemesinde isbatı vücut etme
diği veya bir vekil gönderme· 

-=--~- -- . -

Büyük Tarihi Tefrika: 

Girid Ve Sivri Sakal 
Yunan Miralayı 

131 2 - 13 Girid, faciası sahneleri 1 
.. Yazan: F. Şemseddin Benlioğlu Tefrika No.( 3 Jml 
Yunan mira/ayının asker çıkarışı 

haberi bomba gibi patladı 

1313 senesinde Girid'e gelen altı biigük devlete ait 
donanmanın amiralleri 

2 - Osmanlı impaıator- eline verilmiş, vergi ise arz 
luğunun şevket ve bekasını üzerinde nüfus başına e'n az 
ne Rusya, ne ingilterc ve isabet eden bir küçiik hadde 
r.e de Avusturya istemiyordu. indirilmişti. 
Almanya ve Fransa'da ayni Halepa mukavelesi muhtc· 
suretle düşünüyordu: Yalnız, lif vesileler ve fırrntlarla gene 
Osmanlı imparatorluğunun Rum.la~ lehine takviye edilmi~, 
mirasının taksimi davası bu verdığı hal 1 ır daha ziyade 

tasdik edilmiş ve e 1i ... letil· 
beş devletin itifakına meydan mşti. ~ -r 

bırakmıyordu. Abdülhamid si· Buna mukabil, isyan bir 
yaseti de, ancak bu ihtilaftan an için Girid' de durmuyordu. 
istifade etmekte idi. 'V_ e bu isyanın mahiyeti: Ted· 

Bu ihtilafın mevcudiyeti şark hış ve tazyik ile Gird'i Tifrk 
mes' elesi denilen korkunç si· ahalden temizlemekten iba· 
yaset davasını halletmiyor, fa. retti. 
kat müzmin ve mühlik bir Tedhiş, Girid'de hemen hiç 
şekle sokuyordu. Her b·uyük bir ihtilal ve isyanda görül· 
garp devleti, Osmanlı İmpaıa· meıniş şekilde devam etti· 
torluğunda mevcut gayrimüs- Türk unsuru vahşiyana bir 
lim ve gayritürk unsurlardan imha sistemine tabi tutuldu. 

b h k 1 
Bütün bunlar - ileride izah 

irisin!n amisi ·esi mişti. d 

Rusya, İslavların hamisi, A- ~e:cb!!k~ bfr~e;id;ğil~?.aıt:; 
vusturya, Arnavutluk ve Rum hang~ bir devlet veya ülkede 
eli Katoliklerinin istinatgahı, bu cınayetler cezasız hıra· 
İ!1giltere ve Fransa da· siyasi kılmazdı. 
ihtirastan ziyade güya beşeri Girid Rumlarından her c8' 

bir düşünce ve merhamet ile- ninin ceza görmesi kuvvet!i 
.Ermeni ve Rumların müdafii propaganda ve taassüb zihnı' 
idiler . y~ti sayesinde Avrupada bİfl 

3 - Girid' de - kitabın ile- hır fırtına uyandırdı: Türklc' 
rideki kısımlarında büiün taf- Türkler Girid Rumlarını inıh' 
silatı ile yazmış olduğum veç
hile · korkunç bir isyan, sene· 
lerdenberi hüküm sürmekte idi 

Bu isyan, yapılan bir zulüm 
vaya tazyikten doğmuş bir 
hiddet ve ümitsizlik eseri de· 
ğildi. Çünkü, nalepa muka· 
velesi Girid Türklerininin hak
kı sarihleri olan herşeyi al
mış ve kör-körüne Rum unsu· 
runa vermişti. 

Dil ve din serbestisi, Türk 

ve müsliiman Girit'lilerin aley· 
hine olarak Girid Rumlarının __ ,_···-·---
İzmir defterdarı 
Ankara, 22 (Hususi) - İz· 

mir defterdarı Ihsan, Maliye 
V ckaleti muhasebe umum mü· 
dürlüğüne tayin edilecektir. ---···--Birinci Kordon 

Birinci Kordonda parke 
döşeme ameliyesi dün bitmiş 
ve yol, öğleden sonra mera· 
simle açılmıştır. Otobüsler dün 
akşamdanberi Birinci Kordon
dan gidip gelmeğe başlamışlar 
ve halk ta sarsıntıdan kurtul-
muştur. 

diği takdirde hakkındaki mu· 
hakemenin gıyabında görüle· 
ceği tebliğ 1Wllıav11na kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

ediyorlar, diye! 
Osmanlı hükumeti proP9 

gandanın ne demek olduğofl' 
dan bihaber, meskenet içind' 
bu mühim ve muğlak mes'elt' 
ri pamuk ipliğine bağlama~ 
ısterken bütün Yunanlılık A"' 
rupanın bütün Yunan ~fk8fl 
umumiyesini " zalim, barb~ 
Türkler, Türklerin Girid i.itf 

rindeki hakimiyeti ve hukukıl' 
aleyhine fışkırtmış bulunuyor' 
lardı. 

O kadar ki, şarkta RusY' 
r' ya karşı osmanlı imparat0 
1 

torluğunun müdafaasını siyBse 
it~ihaz etmiş olan lngilte~ 
bıle osmanlı hükumeti ~ 
Türk'ler aleyhine dönmüş b~ 
lunuyordu. 

lngiliz matbuatı, bir se~'t 
yakın bir müddettenberı 
aleyhtarlığın bayraktarlığı~ 
yapıyordu. 1 
. ~akat son zamanlarda ~a;:r 
lngıltere olmak üzere duV 

G. "d'd . ette muazzama ırı e vazıy 0 
kuşkulanmağa başlamışlar 
konsoloslar ve Girid'in ıısj~ 
şini muhafazaya memur 0 ~ 
altı devlet amirallarının ti~~ 
şahedeleri, Girid'de Ruıtl ti 
surunun müfrit, zalim ve h~,ı 
nasihat ve tedbirden an18 J. 
sergerdelerin elinde oy0'pt 
olduğunu göstermiş ve 15 

etmişti. 

( Arkası var ) 


