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• • Fransa' da 

İzmirde çıkar, a~şamcı siyasal gazcle'J!P 

I Haricten kömür ithal edil-, 
memesi hakkındaki kanun 
kabul edildi. ... 

- Perşembe - 23 Temmuz 1936 

Asi Ordu, Madrid l(apıla~ına Dayandı 
YUnanhlar da Limni ve Se"1endrek r 23 T. - - -\/Asiler, Mcİdrid yakınında 

~~~~~--~-~~-~~ Fiati ( 100) Para 

adalarının tahkimini istiyecekler Bugün 2~"-::~!,. hükUmet kuvvetlerile 
Montrö de yeni bir Akdeniz pakbnın da temefi ~.ü't;,;~;~h:~a i~~%.~1:!~:~ çarpışıyorlar 

bir milJet varlığıdır. 23 Tem-
a tılmıştır. Bu pakta Italya'nın da gireceği söy- muz, leski 10 Temmuzdur. 

• • J O gün cemiyette doğan bir leni yor. Gazeteler konferans ıçın ne yazıyor ar hareketle istibdad yıkılmış 
lstanbul, 23 tirdikten sonra diyor ki : ve artık istibdad bir daha 

(Hususi) _ Yu- ~ Harici siyaseti .Tevfik ~üşt.ü doğmamışnr. 
nan gazeteleri, Aras tarafında~ ~dare_ cdılmış Bugün (10 Temmuz 324) te 
Boğazların tah- olan Ankara hukumetı, boğaz- Türkiye fevkalade heyecanlı 
kiminden sonra lar mes' ele sini ortaya atmakta bir gün yaşıyordu. Saltanat 
Limni ve Semeı;· • gösterdiği iyi niyetin. mükafa· ve saı ay, ilk defa olarak 
dr k Y tını görmüştür. Ankara hiiku· karşısında, halkın içinden e · uııan 

ad 1 da meli muahedelcrin ruh ve ma· gelen bir kuvvet ve aksül-a arının 
tahk" · 1" nasını boz:ın bir tarzda devld· ameli görmi.lştii. Bu, milli ·ımı uzumu· 
nu ileri sürerek 
ınakaleler yaz-

makta ve hüku
metin bu hu-

lcri emrivaki karşısında bırak- iradenin hakimiyete c..loğru 
maktan ictinap etmiştir. Tür- bir adım atması idi, 
kiye'nin gösterdiği dürüstlük Şimdi, şu mes'ucl vatan 

1 
muhalif tezlere rağmen anlaş- üzerinde 1bu yakın tarihin 

~=:~~ mayı çok kolaylaştırmıştır. parlak sahifesine bakarak 
susta tcşcbbü- l • o günü hatırlıyoruz. 23 Tem· 
satta bulunma- Tevfik Rüştü Aras, Numan Ri/at' la birlikte Fransa muz324te Türkiye'de gençlik; 
sın1 istemektedirler. rarlar isbat etmiştir ki, Tür- j _ Yaşasın hürriyet! 

Paris, 23 (Radyo) - Fran· kiye gibi taahhütlerine riayet 1 Hariçten kö Diye bağırırken Türk va-
sız gazeteleri; Montrö'de elde eden devletler haklı taleple- • tanının bir gün, böyle bir var-

edilen muvaffokiyet ile yeni rinde tatmin edilebilir. Elde mÜr afmıyacak lık olacağını düşünür, bu-
bir Akdeniz karşılıklı yardım edilen anlaşma ile Boğazlarda na inanmak imkanı bulabilir 

--------Ecnebiler, şehirlerde yağmacı[ 'k başladı .. 
ğını, yangınlar çıktığını ve sokaklarıTJ 

ölülerle dolu olduğunu söylüyorlar 

ispanyada ihtilal hareketi 
Paris 23 (Radyo)- ispanyada Asi general Kapanella, Sa· 

ihtilal hareketi geni.~demekte· ragota ' da seferberlik ilan el-
dir. Üç koldan Madfıd üzerine miş ve 20 ilfı 30 yaşında olan-
yürüyen asi ordular, Vilalba Iarı silah altına çağırmıştir. Paktının da temelleri atılmış hayati menfaatlari olan bütün Paris 23 (Radyo) - Parla- mi idi ? · 

olduğunu yazmakta ve lngil- devletler tatmin edilmişlerdir. ınento, hariçten Fransa'ya kö- \.. _..,) 

tere, Fransa, Türkiye arasında Diğer bazı gayri askeri mm- mür ithal edilmemesi hakkın- Romen seyyahları 

ve San Martina' dan Mad!.id'e General Kayanella neşrettiği 
60 kilometre mesafeye kadar bir beyannamede, bütün Ispan· 

bu hususta müzakerelere baş· takalara ait anlaşmalarında da ki kanunu kabul etmiştir. 
!anacağını ilave etmektedirler. tadil edileceği ve Yunanistan'a İngiltere madencileri, bu Belgrad' da 

Popüler gazetesi, böyle bir Limni ve Semendrek., adala- kanunun kabulünü protesto Bükreş, 23 (Radyo) - Tu-
Pakt karşısında ltalya'nın da rının da aynen Bogazların etmiş~erdir. na' da işlemek üzere yeni ya· 

harekete gelmesi beklenebile- mukadderatına nail olacağı u •k • • • • p1lan Recelle Karo) gemisi, 
Ceğini ve Mussolini'nin bu ümid _edilebi!ir. . z un o p r u 

P 22 (AA) Y b ilk seferini Belgrad'a yapmış Pakt · t' "k t k · t. arıs . - enı o-
a ış ıra e me ıs ıyece- . . v l A · k d R h 

:ı-.in· ğazlar mukavelesını mezuu naVun arı Vrupaya ve yiız a ar omen seyya ı ~ ı yazıyor. · 
Atina, 22 ( A.A ) - Eski bahseden Temps gazetesı, bu gönderilecek götürmüştür. Seyyahlar Bel-

hariciye bakanı Argiropulos, muka,.elenin Milletler arası grad'da Romen sefiri ve Ro-
F.tnos gazetesinde yazdığı bir teşriki mesai ve anlaşma siya- Edirne, 22 ( A.A ) - Bu men kolonisi tarafından kar· 
n1akalede diyor ki: setinde bir merhale teşkil el- yıl Uzunköprü kavunlarının şılanmışlar, şt:hri gezdikten 

- "Montrö konferansı ne- tiğinc dair başlıca murahhas- Avrupa'ya sevki Ekonomi Ba· sonra ayni vapurla Bükreş'e 
ticelerinden memnun olmalıyız. !arın sözlerini hatırlatarak bu- kanlığınca !cabul edilmiştir. hareket etmişlerdir. 
\ünkü Montrö' de alınan ka- nun ehemmiyetini tebarüz et- • • .... ---------

Uç devlet niiirahhasları Tuz fabrikasını inhisar-
bugün toplanıyorlar lar ve_~li açtı 

- Ali Rana dün akşam şehrimize gelmiş 
M. Leon Blüm de toplantıya iştirak et. ve Karşıyakada karşılanmıştır 

mek üzere bu sabah tayyare 
ile Londraya gelecek 

• Paris'ten gelmi~tir. Fransız 

• 
Lord Eden 

_ londra, 23 (Radyo) - ln-

~~.1~:re, Fransa ve Belçika 
~ Ufnetleri arasında, 15 Ağus
bas Lokarnocular konferansına 
~~ ~ıtltk için yapılacak müza

~~:l~re, bugün hariciye ve
,1~ lınde başlanacaktır. Fran· 
"- murahhası olarak hariciye 

ıırı lvon Delboş dün gece 

başvekili M. Leon Blum de 
bu sabah tayyare ile gelecek
tir. Belçika başvekili Van 
Zelland ile hariciye nazırı 

Storn'da Londra'ya gelmiş 

bulunmaktadırlar. 
Bu toplantıda İngiltcre'yi 

hariciye nazın Lord Eden ile 
müsteşar Halifaks temsil ede
cektir. İngiltere murahhasları 
eylülde Avrupa devletlerinin 
İştirakile büyük bir konferan
sın toplanmasını teklif edecek
ıJr ve bu tekliflerinin Brüksel
deki içtimada da tetkik edil
mesini ileri süreceklerdir. 

Fransız murahhasları, Ren 
emri vakiin göz önünde tu
tulmasını ve Dantzing,te de 
yeni bir hadiseye meydan ve
rilmemesi için tedbirler alınma
sını isteyeceklerdir. 

lngiltere'nin, Avrupa işleri
ne kanşmamak niyetinde ol
duğu söylenmekte ise de, bu
ua ihtimal verilmemektedir. 

ı ,, 

, 

, 

Çamaltı ince tuz fabrikası 
inhisarlar Vck;li Ali Rana baş müfettişi ile birlikte Şehir 

Tarhan, dün akşam Ankara 
treni ile şehrimize gelmiş, 
Karşıyaka istasyonunda Vali 

Fazlı Güleç, Belediye reisi, 
İnhisarlar umum müdürü, 
Tuzla müdürü, İnhisarlar ida
resi müdiran ve · memurları 
tarafından karşılanmıştır. 

Ali Rana, Karşıyaka'dan 

vapurla lzmir' e geçmiş ve lz
mirpalas otelinde enmiştir. 
Akşam yemeğini de inhisarlar 

gazinosunda yimiştir . 

Bu sabah saat sekizde Kar

şıyaka' dan otobüs ve otomo

billerle Tuzlaya gidilmiştir. 

gazetemizin çıktığı şu dakikada 

Türkiyede ilk defa kurulan 

ince tuz fabrikasının 

küşadı yapılmaktadır. 

İnhisarlar Vekilinin 
tesi günü lstanbul'a 
muhtemeldir. 

resmı 

pazar
gitmesi 

gelmişlerdir. Dün gece: hükii- ya halkının kendilerile birlikte 
nwt kuvvetlerile asi ordu ara- olduğunu söylemiş ve yakında 
sında ilk muharebe olmuş ve Madrid'e gireceklerini bildir-
asiler Butra dağını zaptetmiş- miştir. Cenubi ispanya tama-
lerdir. iki kol, harbe devam men asilerin eline geçmiştir. 
etmektedir. Üçüncü ordu, he- Tancadaki hükumet filosu, 
nüz Madrid'den uzaktadır. general Molasın tehdidi üze-

ispanya hükumeti, maden rine oradan ayrılmıştır. 
amelesini derhal askere almış Paris, e gelen bir f spanyol 
ve asiler üzerine sevketmiştir. askeri heyeti, tayyare ve harp 

Madrid şehrinde polis vazi- malzemesi satın almak ıçın 
fesini kadınlar görmektedir. hükumetle temasa gelmiştir. 
Güpe-gündüz bir otomobile Cebellüttarık 23 (Radyo)-
hücum edilmiş, kısa bi: çar· İngiliz, Fransız ve Amer'ika-
pışmadan sonra dört Faşist lılar buraya kaçmışlardır. Bü-
öldüri.l nüştür. tün ecnebiler, fspanya'yı ter-

Leon' daki asi kuvvetleri bom ketmektedirler. Bunlar, şehir
bardıman için Barselon'dan lerde yagmalar olduğunu, yan-
gönderilen tayyareler, asiler gınlar çıktığını, sokakların 
tarafından topa tutulmuş ve ölülerle dolu bulunduğunu 

. düşürülmüştür. söyliyorlar. 
'r 
1 l - .-(Ulusal Birlik) e Göre-- 1 \.. ____________________________________ ~ 
Ekmeğe dikkat edelim ! 

Zengin olan, ek~ek narkının inmesi ve çıkması ile hiç al~
kadar olmaz. Çünkü ekmek onun için, nihayet bir hayat ga
ilesi değildir. 

Halbuki ekmek, fakir halk için, hem gayedir, hem de gaile! 
Onun bütün didinmesi, alın teri, ıstırabı sadece bu ekmek 

içindir. Ekmek ucuzlayınca, fakir vatandaş bayram yapar. Bu 
demek, çiftçinin buğdaydan kazanmasına da göz yumar, kendi 
işini düşünür, demek değildir, hayır!. Halk ister ki, ekmek, 
hakiki kıymeti ile satılsın. Ucuzlamak lfızımsa ucuzlatılsın, ba
ha:ılaytınlmak icap ederse narkı yükseltilsin. Daha doğrusu, 
ekmek işine, un işine, buğday işine rdalavera karışmasın!. 

Şüphesizki, halk böyle düşünmekte ve bunu istemekte • 
haklıdır. Geçen yıl bir buğday mes'elesi olmuş, memleket 
ay!lğa kalkmıştı. Bunları unutmadık. 

Şimdi görüyoruz ki, ekmek fiatı gene yükseltilmiştir. Amma 
on para imiş, ne çıkar, on para, on paradır. Fakirin on pa· 
rası, on lira kadar kıymet tutar. Belediye, bu narkı kabul 
ederken eminiz ki, un ve buğday piyasasını esas tutmuştur. 

Fakat biz diyoruz ki; 
1 - Bu yıl buğday istihsalatı normaldir. 
2 - Mahsulün kaldırma mevsimindeyiz. 
Binaenaleyh, fiatlar bu zamanda nasıl olur da yükselir?. 

Tetkik edilecek cihet, bu işin içinde, geçen yıl olduğu gibi, 
çok kazanmak istiyenlerin maarifetlerinin olup olmadığıdır. 
Bu yükseliş tabii midir, bu ciheti muhakkak anlamalıdır. Hal, 
kın ekmeğini istismar edenlere karşı merhametimiz yoktur. •• 



~----------·~~~------------~(U_l_usa __ l_B_ir_li-:-k) __ ~-----------------------
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Sahife 2 23 Temmuz 936 

lzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

• 
Cinai Romn Nakili KAMJ ORAL . _ • 

- 177 - .. 

Zindancı, Lüi'nin kafası ko-
parılacağından emin ol
duğunu söyliyordu •• 

· Hatta geçen gün kiyotin 
ile kesilmiş olan katil, pike 
oyununu pek severdi. Beni 
kapot ertiği zaman, neş'esine 
payan olmazdı. Fakat heyhat 
ki bu sevinci kendisine uğur
suzluk getirmekten başka bir 
şeye yaramadı. 

Baba Anri, sesi titriyerek: 
- Şimdi muhafaza etmekte 

olduğunuz cani de kağıt oy
nı.ı.yormu? 

Sualini sormuştu. Zındancı: 
- Hayır, dedi. Bu cani 

büsbütün başka bir haldedir. 
İyi bir aileye mensup olan 
bir delikanlı kiyotin üzerinde 
kafası kesilmek fikrile öyle 
çabuk çabuk değişmez. 

Başka caniler ise, şimdiye 
kadar yaptıkları fenalıklardan 
dolayı kafalarının kesileceğin
den emindirler .. 

- Demek oluyor ki zaval
lı çocuk çok meyus? 

- Hayır, bilakis kaya gibi. 
Şimdiye kadar hiçbir şey is
tememiş ve bir şikayette de 
bulunmamıştır. Hakikaten me· 
tin bir adam. Başı kesilece
ği gün, düğüne gidiyor muş 
gibi güler yüzle siyasetgaha 
gideceğinden eminim. 

- Gülerek düğüne gidi
yor muş gibi mi dedin? 

- Fakat Viner baba, dik
kat ediyor musunuz, biz ta
mam kiyotinin faaliyete geçe
ceği yerde konuşuyoruz. 

Baba Anri'nin beti benzi 
attı. Zindancı ile görüşerek 
buraya kadar geldiğinin far
kında bile değildi. Başını kal
dırıp ta o menhus aletin ko
nacağı noktayı görünce bir 
denbire geri çekildi. 

Zindancı, baba Anri'nin 
bu halini görünce: 

- Ay, söylediğim sözler 

sıze tesir etti hal Sizinle bah

se giderim ki, s z şimdiye 

kadar adam kesildiğini gör
memişsinizdir. 

- Hayır, şimdiye kadar 
görmediğim gibi, bundan 
sonra <la görmek istemem. 

- Neden? Nazarı dikkati 

celbedccck bir şey Halbuki 

yeni alet işleyelidenberi bir 
insanın kafası o kadar çabuk 
kdparılıyor ki, her iş 25 da
kika içinde bitiyor. İnsan he
yecan b:le duymağa vakit 
bulamıyor; eğer bu hadiseyi 
seyretmek isterseniz, dostum 
Pigaş'la size bir gün evvelden 
haber gönderir ve gazeteci
ler arasında bir yer ayırtırım. 

Baba Anrl heyecanla: 
- Hayır ... Hayır ... Teşek

kür ederim.. Ben öyle birşey .. 
görmek istemem. Lakin siz 
bu genç delikanlının da ka
fası kesileceği fikrindemisin~z? 

- Evet. Şu anda ikimizinde 
bulunduğumuzdan ve elimdeki 
çubuğun söneceğinden ne ka
dar emin İsem, onun da ka
fası kesileceğine bu derece 
kanaatım vardır. Söz aramızda 
kalsın, bu adamın cezasının 
hafifletilmek ümidi de olamaz, 
çünkü kendisi bir defada iki 
kişi öldürmüştür. 

- Lakin mahkumun başı 

kesilecek olsa bile, arada 
temyiz müddeti var, bu iş altı 

haftadan evvel olamaz. 
- Bu müddet azaltılabilir 

Vine baba. Bana kalsa temyiz 
müddetini 15 gün olarak tesbit 
ederdim ve o zaman 28 ya
şındaki delikanlının birdenbire 
ihtiyarladığını görürdün üz. 

Baba Anri birdenbire saa· 
tını çıkardı ve: 

- Saat yediye çe}Tek var. 
Halbuki yedide bir adam 
bilançosunu getirecektir. Bana 
müsaade etmenizi yalvarırım. 

Dedi ve acele adımlarla 
oradan ayrıldı. 
Zavallı baba Anri, uçuncü 

katında bir daire kiraladığı 
evin önüne geldiği zaman bi
tap bir halde idi. 

Piyedoş tarafından isticar 
olunup güzelce döşenmiş olan 
dairenin, yalınız Laroket so
kağına açılan bir kapısı vardı. 
Hanenin diğer müstecirleri 
ameleler olduğundan, baba 
Anrinin burada bir oda kira· 
lamış olması hayreti mucip 
görülemezdi . 

Baba Anri, kendisini, Pari· 
sin civar köylerinde avukatlık 
yapan bir adam olarak tanıt
mış ve müşterilerini ancak ak
şam Üzerleri kabul edebilece
ğini ilan eylemişti. Halbuki 
civar halk fakir olduğundan 
M. Anri bunlardan para bile 
almazdı. Esasen ora halkının 
işleri, ekseriya patronlar ile 
aralarında çıkan ihtilaflardı. 

Baba Anri buraya geleli 15 
gün olduğu halde derhal şöh

ret kazanmıştı. Kimse, onun 
fikrini almadan bir iş görmez 
idi. Bunlar arasında tüccarlar 
da vardı. 

Ancak, Vine baba müşteri
lerini haftada iki gün kabul 
eder, sair zamanlar kendi iş

leri ile meşgul olurdu. Kam
bremerle mülakat edeceği bu 

gün de müşteri kabul günü 

olmadığından, yabancıların ya· 

zıhaneyc gelmesi. ihtimali yok· 
tu. • 

Piyedoş, efendisinin mesai 
tarzını bildiği için, mülakatı 

perşembe gününe tesadüf et
tirmişti. Esasen böyle şeyler 
de Piyedoş çok mahirdi. 

Baba Anri, oğlunu kurtar· 
mak için çalışırken, türlü tür
lü kıyafetlere girmek iktiza 
edeceğini daha evvelden bil
diği için Hintli prens kıyafe

tini muvafık görmüştü. Bu 
suretle oğluna iftira eden ada
mı da meydana çıkarabilece

ğini ümit ediyordu. Böylelikle 
her yere sokulabilecek ve es
rar perdesini kaldıracaktı. 

Oğlunun cinayetle alakadar 
olmadığından ne kadar emin 
ise, katledilmiş olan lngiliz 
kadını i1e arasında bir müna
sebet bulunduğundan da o 
derece emindi. Esasen bunu 
meydana çıkarmak cmelile 
Londra 'ya gitmiş ve orada 
oğlunun tahsil zamanındaki 

hayatını inceden inceye tetkik 
eylemiş, bir netice elde ede· 

Alman'lara adalarda bir hava üs Haticenin İsmail zimmetin· 
deki alacağından dolayı tahtı 
hacze alınan Ahmet ağa ma· 
hallesinin Keten sokağında 3 
numaratajlı ve üç katlı olup 
alt katı demir ticarethanesi 
ve mağazanın sağ tarafındaki 
kapıdan girilerek ikinci kata 
çıkıldıkta sokak tarafında bir 
oda ve üst kata çıkıldıkta so· 
kak tarafında iki küçük oda 
yan tarafta bir oda arka ta· 
rafta keza bir oda ile bir ha
ladan ibaret ve bin ikiyüz lira 
kıymetli bir bap mağazanın 

birinci açık artırması 24/8/936 
Pazartesi günü saat onbirde 
lzmir ikinci icra dairesinde 
yapılacaktır. Bu artırmada sa· 
tış bedeli tahmin olunan kıy· 
metin °o 75 ini bulursa en çok 
artırana ihalesi yapıla. aktır. 
Aksi takdirde en çok arttıra
nın taahhüdü baki kalma1< 
şartile satış on gün daha uza
tılarak ikinci arttırması 8191936 
Salı günü saat onbirde yapı· 
lacaktır. işbu arttırmalarda dahi 

sü verilirse, Bağdad hika
yesi taz~lenmiş olur .. 

Akdeniz'de /ngiliz siyasetine karşı, Almanya ile İtalya ara
sında ticari, siyasi ve askeri el birliği tesis edilmiştir. 

.. 

ltalya'nın Alman' [ara bir hava üssü vereceği 
12 adadan: Rodos 

Temps gazetesinin Roma 
hususi muhabiri yazıyor: 

İtalya uzun senelerdenberi, 
müstakbel ihtiyaçları da göz 
önünde tutarak, büyük bir 
havai irtibatlar faaliyeti gös· 
termektedir. Bu cihetten ge· 
çen 26 haziranda, general 
Vallenin Berlindeki ikameti 
esnasında imzalanmış olan 
italya .. Almanya hava anlaş· • 
ması çok büyük bir ehemmi· 
yeti haiz bulunmaktadır. 

ltalya'nın resmi havacılık 
gazetesi olan Vie dell' Aria 
bugün bu anlaşmamn esaslı 
noktalarını neşretmektedir. 

Yeni hava mukavelesi 7 
mayıs 1928 de imzalanmış 
bulunan ve gayesi Milan-Tren· 
te-Münih arasında mütekabil 
bir havai irtibat tesisi olan 
anlaşmanın kıymetidir. 

Yeni mukavele mucibince 
on sene için Venedik ve Mü
nih tariki ile Roma ve Berlin 

I arasında ve Frankfurt tarikile 

1• de Roma ile şimal denizi ara· 
· sında havai irtibat temin edil
miş oluyor. 

Bu sonuncu hat Skandinav 
memleketleri ve lngiltere için 
bir irtibat merkezi teşkil eden 
Amsterdam 'da~ nihayet bul
maktadır. 

Ai1laşmada İtalya'nın Frank
furt-Amsterdam hattı yerine 
Frankfurt - Berlin veya Frank
furt - Hamburg hatlarından 
birini ikame edebileceği de 
kabul edilmektedir. 

Bu hatların en mühim cihe· 
ti Akdenizden şimal denizine 
kadar Amsterdam ve Ham
burg merkf!'ıi Avrupa üzerin
den geçmeleri ve Fransa ile 
Rusya arasındaki büyük havai 
irtibat yollarını yarmalarıdır 
ltalya nihayet bir istinad nok-• 
tası bulmuş oluyor: Hamburg. 

İtalya ile Almanya arasında 
ki bu elbirliği yalnız Avrupa 
ya inhisar etmiyor. Hamburga 
mukabil ltalyanlar da· Alman· 
yaya Akdenizdeki on iki ada
lardan birinde bir iskele ter-
kcdiyorla. ltalya bu suret-
le Almanya'nın onune 
şarki Akdeniz' e doğru bir 
hava yolu açmış oluyor. 

Bizce bu hadise son derece 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Filhakika Almanya ltalya'nın 
kendisine bahşettiği bu Ak-

meyince de eski dostları, tanın
mış İngilz polis hafiyeleri ile 
temasa gelmişti . 

• Arkası var . 

deniz' d yayılma imkanından 

çok istiflde beklemektedir. 
Büyük harptan evvel Al

manya' nın en ·büyük hulyası 
Balkan'ları, Akdeniz yakın 
şarkını, Küçük Asya'yı geniş 
bir iktısadi malikane haline 
koymak değil miydi? 

Bağdad demiryolu hikaye· 
sini biliyoruz. Şimdi, havacılık 
sayesinde daha kolaylaşmış 

bir şekilde bu hikaye tazele
necek mi? Bununla beraberr 

İzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 935/5256 

fzmirde Ali Rızaya 300 lira 
borçlu Seydiköy nahiyesinin 
Dereköyünden Zehranın mu
tasarrıf bulunduğu tapunun 26 
Teşrinievvel 326 tarih ve 

207/214 no. da mukayyet ve 
Akçaköyde Sandıçayı mev· 

kiinde kain 9190 metre mu

rabbaında bağ ve 25 zeytin 

ve 11 badem ve 11 kavak 

ağaçlarını havi 1200 lira kıy

metli bağ: Tarihi ilandan iti

baren 30 gün müddetle açık 

artırmaya çıkarılmıştır. Talip 

olanların kıymeti muhammene· 

nin % 7 buçuğu nisbetinde pey 

akçası veya Milli bankanın 

teminat mektubu vermeleri ve 

artırma 24/8/936 tarihine te-

sadüf eden Pazartesi günü saat 

15 de, dairede icra oluna· 

caktır, müşterilere ait talipler 
bu hususun daireye talik 
olunan açık artırma şartname· 
sini 13/8/936 tarihinden iti
baren okuyabilir hakları tapu 
sicilli ile sabit olmıyan ipo
tekli, alacaklılar ile diğer 
alacaklıların ve irtifak hak 
sahiplerinin bu haklarının ve 
bu hususta faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile 20 gün içinde 
icra dairesinde bildirmeleri 
aksi halde hakları tapu sicilli 
ile sabit olmadıkça satış be· 
delinin paylaşmasından, hariç 
kalacakklı ve tayin edilen 
zamandan artırma bedeli, gayri 
menkulün % 75 ini bulmadığı 
takdirde en son arttırmanın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırmanın 15 giin daha tem· 
dit edilmek suretile 8/9/936 
tarihine tesadiif eden Salı 
günü saatta: 15 gayri menkul 
en çok artırana ihale edile
cektir. Satış peşin para iledir, 
mal bedeli alınmadan teslim 
alınmadan teslim edilmez mal 
bedeli verilmez ise ihale karan 

mes' elenin esasının orada ol
duğunu zannetmiyoruz. Esas 
mes'ele bu hava -anlaşmasını 
imza etmek suretile Berlin 
ltalya'nın Akdeniz' deki siyase· 
tini tasvib ettiği fikrini hasıl 
etmesidir. 

Hal bu ki bu siyaset ise çok 
bariz bir şekilde lngiltere 
aleyhine bir neticeye ulaşmak 
temayülünü gösteriyor. 

Akdeniz'in en canlı nokta
sında bulunan ltalya, bu de· 
nizde hasıl olabilecek her 
türlü yeni vaziyet ile son de
rece alakadar olmaktadır. 

Çünkü ltalya için yeni müs
temlekesi ile irtibatı temin et· 

mek büyük bir ihtiyaçtır; hal
buki ltalyanlar bu iş için ya-• 
lınız bir tarika malik bulunu-

yorlar: Süveyş tariki . 
Buna binaen ltalyan efkarı 

umumiyesi Cebellüttarık ile Sü
vcyş arasında f ngilizlerin her 
türlü hareketini büyük bir dik
katle takip etmektedir. ltal
yanlar haklı veya haksız ola- · 
rak lngiltere'nin kendilerini 
bir çember içine almak siya· 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Alaşehir asliye hukuk mah-
kemesinden: 936/258 

Alaşehirin soğuk su mahalle
sinde mukim gedizin Gazi 
Kemal mahallesi nüfusunda 
mukayyet Mustafa kızı Hamide 
Erol vekili Hilmi Ôzmutun 
miiddeialeyh uşağın Ali ağa 

k . (1 
satış bedeli gene ıymetın o 

75 ini bulmazsa 2280 No. lu 
kanun mucibince satış geri 
bırakılacaktir. fşbu gayrimen· 
kul üzerinde herhangi bir şe· 
kilde hak talebinde bulunanlar 
ellerindeki resmi vesaiki . ile 
birlikte yirmi gün zarfında mü 

racaatları lazımdır. Aksi halde 

hakları Tapu sicillince malüm 

olmadıkça paylaşmadan hariç 

kalırlar. 13/8/936 tarihinden 

itibaren şartname herkese açık 
bulundurulacaktır Satış peşin 

para ile olup müşteriden ay· 

nca % iki buçuk dellaliye 

alınır. İstekli olanların % yedi 
buçuk teminat akçesi veya 
bank itibar mektubu "e . 
34 4032 Dosya No. sı ile ikic• 
· u·· acaatları ilan olunur mahallesinden molla oğlu De· _ıc_r_a.:.y_a_m_r _______ _ 

nizlili Mehmet aleyhine alaşehir oı• • ~ü-
asliye hukuk mahkemesine ıvıer ve y 

açtığı boşanma ve ihtar davasının k,.. Limited 
( ari mahkemesinde müdde- re ası 
aleyh Mehmedin bir sene t SJ 
evvel müşterek haneyi terke- vapur acen a 
derek semti meçhule firar Cendeli Han Birinci kor· 
ettiği ve o tarihten beri evine don. Tel. 2443 
dönmediği dinlenen şahitlerin Not: Vurut tarihleri ve va· 
ifadeleri ve kendisinin gıyap purların isimleri üzerine deği· 
kararının ilanına .rağmen gel- şikliklerden mcsuliyet kabul 
memesi gibi delillerle sabit 

olduğundan K. M. 132 inci T~~m~~LERMAN LINES LTD· 
maddesi veçhile bir ay zar· .. GRODNO " vapuru 25 
fında merkum Mehmedin evi· 
ne dönmesi lüzumunun ihta· haziranda beklenmekte o lup 

LONDRA, HUL için yük 
rına ve. işbu ihtar kararının 

ikametgahı meçhul bulundu

ğundan gazete ile ilanen 
tebliğine ve muhakemenin 

16-9-936 tarihine talikine ka
rar verilmiş ve davacı mez
bure de adli müzaherete nail 
bulunmuş 'olmakla ihtar ma
kamına kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 

feshedilir, ve kendinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan 

kimse arzetmiş olduğu bedel 
ile almağa razı olursa ona 
ihale edilir o da razı olmaz 
veya bulunmazsa icra daresince 
hemen 15 gün müddetle artır· 
maya çıkarılır bu artırmaya 

alakadarlara tebliğe hacet ol· 
mayıp yalnız ilanla iktifa olu
narak en çok, artırma ihale 
edilerek her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer 
zararlardan mcsul olduğu ve 
tapu harcının belediye ve va
kıf İcarının ve yüzde iki bu
çuk dellaliyenin müşteriye ait 
olduğu ilan olunur. 

alacaktır. 
"MARDINIAN,, vapuru 27 

haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru Temmut 

ortalarında LONDRA, HUL 

ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zaman?.' 
LONDRA, ve HUL için yuk 

alacaktır . 
.. LESBIAN .. vapuru 1S 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yiik çı· 

karacaktı r. ~ 
DEUTSCHE LEVANTE-UNI 

"SOFIA., vapuru 25 Haıi· 
randa HAMBURG, ve BRE· 
ME~' den gelip yük çıkara· 

caktır. ~ 

Kiralık ev 
·ııe 

Göztepede tramvay caddes• 

yakın ve elektrik tesi$8tııı• 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyeıı-

ler gazetemiz idare memurU 

Hüsameddine müra~atları. 

le 
sa 
ın 

en 
sa 

h 



(Ulusal Birlik) 

iiii:.~;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii••••--,-1 --N-.-v.-~ Fratelli Sper-
Kumar ! WFHVan V A • • • co apur cen-..... -1-.. ...................... ı z 

Der ee tası Adolf Poşor, meşhur şeker- yıksınızl 
lcrne fabrika ve mağazalarının - Siz de onun zevcesi ol- & Co ROY AL NEERLANDAIS 
&ahibi Jül Poşor'un oğlu, mad- mağal. Değil mi? • KUMPANYASI 
llıaıel Alis te gene Paris'in Genç kız daha fada DEUTSCH LEVANTE tfNIE "VULGANUS. vapuru 13 1 

lahibi müsyü ve madam Min- - Şeref addederim, diye temmuzda bekleniyor, 25 tem- limanımızda olup ANVERS, 

23 Temmuz 936 ----... :.- . . . .'1 - -... • . . 
-_ : ' ... ;., . ~.,/ . ... 

WAMIW ™• BAŞDURAK 

Hapıdi Nlizhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

en rneşhur gömlek fabrikası kızardı: "ANGORA" vapuru 20 temmuzdan 18 temmuza kadar [
1 

naların kızı idi. mırıldandı! muza kadar ANVERS, ROT- AMSTERDAM ROTTER 
TERDAM. HAM

BURG ve ' - • ·~~~~~~~~~~~~~·=-~· 1 Bu iki zengin ailenin tek - Teşekkür ederimi DAM, HAMBURG limanları :.:.~ 
Oğlu ise tek kızla bir akşam Alis lüzumundan fazla de- BREMEN için yük alacaktır. için yük alacaktır. • 
l?ıadam Tubi'nin suvaresinde rinleşen bir muhavereye baş· "ACHAIA" vapuru 31 tem- "CERES,. vapuru 27 tem-

çeşitleri satar. 

tanıştala~. ka bir mecra vermek için: muzda bekleniyor, HAM- muzda gelip 1 ağustosla 
. iki genç, salonun bir köşe· - Kumar başlamak üzere.. BURG ANVERS'ten yük ANVERS , ROTTERDAM , 

- ·; .. ,..,..., ... .... . .... 
, · ... -..... , ... =-· •'!•" .. .. .>,' 

11
.hde, açık fakat sakit duran Dedi. boşaltacaktır. AMSTERDAM ve HAMBURG 

Pıy k k·ı · B k h" "CHIOS,, vapuru 10 agy us-I ~onun ar asına çe ı mış- - en umara ıç sevmem. .IZMIR Ctdı. Salonun bütün davetli- - Ah.. Ben de ne kadar tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
ICJi, kadın ve erkek dörder nefret ederim bilseniz. Ku- kadar · ANVERS, ROTTER-
dördcr kumar masalarının et'· marbaz bir erkekle evlenme- DAM, HAMBURG ve BRE-
t~ını sarayorlarken, Adolf bun- meğe yemin ettim. Siz de ku- MEN için yük alacaktır. 
~d~ı acıyan bir gözle bakıyor ma

1
r oynamıyacaksınız, değil AMERiKAN EXPORT LINES 

ı. Genç kız: mi " EXMISTER ,, vapuru 31 
- Demek ki.. Siz şairsi· - Hiçbir zaman.. temmuzda bekleniyor, NEV-

lliı? dedi.. •* • 
- Şair mi?. Fakat madma- Bundan bir iki ay sonra iki YORK için yük alacaktır. 

~I bu fazla bir iddia olur; gencin düğünü mükellef su· SERViCE MARITIM 
b· n sadece " Hisler ,, isimli rette yapıldı . ROUMAIN 
b ır şiir mecmuası neşretmiş • * • BUGAREST ' 
Ulunuyorum. Bu evlilikten sonra tam üç "DUROSTOR ., vapuru 1 
- ismi bile hoş ve sevimli 1 ~ene geçmişti; vakıa Adolf'un ağustosta bekleniyor, KÖS-
- Belki! Bununla berabet romanı neşredilmiş, fakat an- TENCE, SULINA, GALATZ 

'""ela güzel isimlerle eserler cak elli nüsha satılabilmişti. ve GALA TZ aktarması BEL-
tıcşrine başlayanların çoğu, so- Adolf' da bedii alemde ka- GRAD, PUDAPEST, BRA-
""nda tamamile susarlar ve zanamadığı mevkii, babasının TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 11
nutulurlarl ticaret evinde aramağa koyul· . . k 

1 
k 

ıçın yü a aca tır. - Şu halde .. Siz şiirle uğ· muş hakiki bir pazarlık ada· 
t'frnıyorsunuz demek oluyor! m .. olmuştu! 

- Ş" k · · · Bazen karısına: b' ur yazma ansan ıçın 

ı..~t hastalıktır. Ben henüz bu - Bugün Madagaskar'dan 
't«stalaktan kurtulamadım. Ma- büyük bir sipariş aldık! diye 
~afih şimdi bir de roman müjde verdiği vakit, hala ha-
Ytııyorum! yalete esir olan Alis omuzla-

B rını silker vP: - Unu ukuyabilirmiyim? 
- Bundan bana ne? San-- Emredersiniz. Size şiir 

rıı ki.. Derdi. 
ccrnuamdan bir tane gönde- Ticarette çok kazanılan bir l'tJün 

~ ; bunun hep aşk mevzu- gün, Adolf ve karısı dostla-
tından.. randan bir davet aldılar; 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"BUDAPEST., motörii 28 
temmuzda bekleniyor, fSKEN
DERIYE için yük alacaktı. 

"DUNA,, motörü danub 
limanları için yük almak üzere 
7 ağustosa doğru beklenil
mektedir. 

limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"GOTLAND., motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZlG, GDYNIA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND,, motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükiinü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE· 

Pamuk Mensucatı • 
Türk Anonim Sirketi 

' Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş, 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 t• BURG ve ISKHNDINAVYA , _____ ._ ____________ , 

lima~~~Jf~E ~~~i~~ıır. lzmir Yün Mensucat. 
ROUMAIN ş· k t• • 

"ALBA-JULYA,, vapuru 30 Türk A. ır e ının 
~emmuzda gelip 1 ağustosta 

PiRE, MALTA, MARSILYA 'ialkapınar 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 lam 
acente mesuliyet kabul etmez. 

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

Tahliye binası arkasında FRA- Ve ucuzdur 
TELLi SPERCO acentasına 

- Zaten böyle olacağına Adolf sevinç.le. 
'lllinirnt - Oh. Ne ala! Dedi. Gi-

- Neden?. deriz değil mi?. 
d -: Şiir, herşeyden evvel aşk - Hayır. Ben gitmiyece-
'til midir?. ğim. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri # 
hakkında bir taahhüde giri-

müracaat edilmesi rica olunur. d 
Telefon: 2004/200512663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih e iniz 

Doktor 
Ali Agah 

1 Satlş Yerleri 

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

şilmez." 
r: - Tarifiniz çok hoş! Bun- - Neden?. 
qt, gc-:ç1iğin en heyecanlı - Çünkü bu evde çok ku· 
~~kikalarının ihtiyarsız teza- mar oynanır! 
i ~tleridir! Gençlik, genç kalbi -Sana ne? Konuşacak "kim-

Birinci Kordon, telefoon 

No. 2007 - 2008 

Çın en büyük ihtiyaç sevmek se elbet bulursun! 

"'e sevilmektir. Hayatın bu •Ve akşam davete icabet Park ve hastahane arasında 
~ileri ihtiyaçlarla heyecan· ettiler. Madam Alis müstesna Damlacık cadde-sinde 34 ve 

Satılık ve kiralık 
Ucuz evler 

ığı zaman... bir tuvaletle herkesin nazarı 7011 numaralı evler gayet 
• - Ne kadar hoş söyliyor- hayretini celbetti, fakat ku-
.. tı ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. lluz!. marcılar az zamanda masa-

- d J af d ı Taliplerin öğleden sonra Ko-~al ... Bu buhran zamanın a aran etr ını sar ı ar. 
t Lp dimağın tesirinden kur- Tabii bundan üç sene ev· nak yanında Hacı Sadullah 11

•\lt · b st' · · lk' 'b' otelinde Bay Şevket' e mü-k. , en genış ser e ısını ve ı gı ı ... 
~~nır ve bütün çoşkunluğile Evli bir kadın olan Alis, racaatları. 
b •~ır ve.. Hep meçhul ma· gene açık fakat sakit duran 
tıdeler için! piyanonun arkasında kalmış, 

h .. ;' Sizin şiirleriniz hep meç· uzul) saçlı, baygın gözlü res· 
"' kadınlar için midir? sam Kalern ile baş-başa ko· 

~· ......_ Eveti Fakat bugün ye- nuşmakta idi! M•• Uith • 
d
1

den yazmak ihtiyacını duy· Ressam, bedii bir heyecan UCe aneSI 
llılllurn şiirlerin mabudesi jle sanattan, ve güzelden bah-

Ali Rıza 
~ tçhul olmıyacaktır; artık.. setmekte, Alis de bunları vecd 
ti~ela bu akşamki mülakat ile dinlemekte idi .. 
·~bı .iki dakikalık bir müna· Kumar masalarında şiddetli 
!ıi~~ın derin izleri şiirlerime bir ihtiras hüküm sürüyorken 

ırn olacaktır! ressam: 
~t· .\lis kızardı ve başını önü- - Bir gün lütfen atclycmi 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : · 34 

'ierek: ziyaret ederseniz... Diyon'un 

de-:-- Bu şiirleri ilham mabu- heykeli , Venüs ve Afroditin sadan ayrılmak çok ayıptır . 
Vne verseniz bari... Dedi. haşmeti size daha derin"ifa· Adolf'un kumar karşısında-

e şüphesiz... Bu iki genç delerde bulunacaklardır!: Dedi. 

Çocuk Hastalıkları • • HR 
mütehassısı 1 Mımar Kemalettın caddesinde FA ı 

ikinci Beyler Sokağı No.' 68 iKAN DEMİR Oğlu 

Telefon 3452 • '-
1

-----------------

Jlırı -

• 

ki bu zaafı Alis'i delice bir ~ı ı· n sonra daha derin ve Tam bu sırada, kumar ve ---~ ~ . • ~ ~ 
• ı ··k I I 'h h k" .. d"ğü" karara sevketti,· elini ressamın - ;ı ıA JI ~ rnu a eme ere 1 tiyarsız ihtirasın Ü um sur u ma- ~ \- tK u r u , : ~ ıu ıı• ~ak giriştiler! Birbirlerine salardan birinden Adolf'un sıcak avucu içine bırakırken : '· ı.... JI{ 'V 
~ yanmağa başladılar; sesi duyuldu: - Yann - dedi - atelyenizi ~ / / , \ 
~f: . - Bir i.nsan icap eder~e, ziyaret edeceğim, bedii zev~ J\~\ • r ---, 

,. ! a~aı.. Dedı Babam masa üzerıne namusunu bıle ve hisleri orada daha iyi ta· )J / r z_ 'r 
0 

Ol §· .D .o." • , /\. < , 
1 

1 

tuccar yaftnak istiyor! koymalıdır. Müsyü.. Müsyü.. tacağımı sanıyorum_. • ,~. 1 - -
......._ Siz, bir akademiye la- Böyle kazanıp, kazanıpta ma· Vedı Fıkret 

~·· • ş h Tesiri tabii, eşsi:r. bir roüshildir. Oka dar zararsızdır ki g~belere kalk,~öbrekleri 
ll.rjeD 8 aprahatsı.zve tansıyonlarıyüksek olanlara bile Doktorlarbunutavsıye ederler 



Sahife 4 

Türkiye -
çok 

llıgiltere dostluğu bugün 
kuvvetlenmiştir 

Tesadüf cilvesi: Resmi geçid esnasında eski bir ge
mi enkazı da denizin dibine cöktü , 

Boğazları tahkim ediyoruz. Vekiller hey'eti bugünlerde 
Atatürk'ün başkanlığında toplanacaktır 

Istanbul, 23 ( Hususi ) - dığı zafer Türkiye kadar bizi lstanbul 23 (Hususi)- Lon- çid yaparken umumi harpte 
Ağustosta Trakya' da on gün- de sevindirmiştir. Bundan dra sefirimiz Ali Fethi otom o· batırılıb teknesinin bir kısmı 
lük askeri manevralar yapıl- bizim kazancımız sonsuzdur bille geldi ve beyanatında, hala su üstünde bulunan eski 

ınası muhtemeldir. ve Yunanistan'ın kendi men- Türkiye ile fngilterc münase- bir geminin enkazı, olduğu gibi 
Mare~al Fevzi Çakmak, cu· denizin dibine çökmüştür. 

faatleri bakımından mes'ud batının hiçbir zaman bu kadar 
martesi günü Çanakkale ve bir hadisedir. lstanbul 23 ( Hususi ) -
Karadeniz boğaıında yeni kuvvetlenmediğini söyledi. Memleketin her tarafında bü-

f k k Demiştir. 1 t b l 23 ( H ~ ) ~·· tahkimatı te tişe çı aca tır. 5 an u • ususı - yük bayramlar olmuştur. Dün 
i lstanbul 23 (Hususi)- lngi- K p b ·· ·· stanbul, 23 ( Hususi ) - amutay, erşem e gunu top- gece Ankara' da fener alayları 

Y b k·1· M M k liz Avam kamarasında Montrö l B d l V k"ll unan a~ve · ı ı . eta sas, anıyor. un an evve e ı er tertip edilmiştir. 
Belgrad'da çıkan Vereme ga- mukavelesi mevzuu bahsolmuş Heyeti, Atatürk'ün huzuru ile Istanbul, 23 ( Hususi ) -
zetesine, Türkiye'nin Montrö ve bir mcb'us; bir toplantı yapacak ve yeni Çanakkale'de bulunan Yavuz 
zaferinden duyduğu sevıncı - Türkiye, Almanya'ya nü· Boğazlar rejimi ile kamutaya gemımız halk tarafından 
anlatırken: ınunei imtisal olacak bir ne· verilecek olan layıhayı müza- ziyaret edilmektedir. Bu me-

- Dost, müttefik ve kom- tice elde etmedi mi? kere edecektir. yanda gençler yüze yüze ge-
şu Türkiye'nin Montrö'de, demiş ve şiddetle alkışları· lstanbul, 23 (Hususi) - Ça- miye kadar giderek teknesini 
boğazlar konferansında kazan- mıştır . nakkale' deki asker resmı ge- öpmektedirler. -------·--·· ........ _______ _ 

!erimiz Doğu'Fransız amelesi yeniden 
i lerine ~ağrıhyor · greve paşladı 

-~· 
üçüncü umumi müfettişTahsin 

beyanatta bulundu 
Erzurum, 22 ( A.A ) - istifadeli olarak geçmesi ıçın 

Üçüncü umumi müfettiş Tah- Ankara'da ve Istanbul'da bir 
sin Vzer muhabirimize şu be
yanatta bulunmuştur: 

- Muhtelif meslek ve san' ate 
mensup· bazı genç münevver-

leri Doğu diyarını ziyarete 

davet ettim. Memleket için, 

komite teşkilini ve bu komite 
ile müfettişlik arasında zaman 
ve mekan tayin ederek bilmu· 
habere bir program tesbitini 
hükumeti merkeziyeden dile
dim. Kültürel teşekküllerden 

bilhassa genç evlatlarımız için ayrı ayrı müracaat telgrafları 
çok hayırlı, faideli isabetli geliyor. Bu yolda münferit te-
olan bu seyahate her mes- şebbüslerin hedefe göre uygun 
lekten muayyen bir nispet bir netice vermiyeceği düşün· 
dahilinde yüzer kişilik irfan cesilc doğuya gelecek gençle· 
kafilelerinin birer ay fasıla ile rimizin bu komite ve Partiye 
gelmelerini alakadarlardan müracaatlarını isabetli gördü-
ı ca ettim. ğümü ' alakadarlara arzede-

Seyahatin kolaylıkla, şenlikle rım. 

--------------------~----~···~·-. .. --~---------------
<;ocuğunu boğan 
vicdansız ana 

Büyük oğlu annem, kardeşimin boğazını 
srkınca,dili sarktı,sesi kısıldı ve öldü diyor 

Torbalı kazasının merkezi süd almak üzere komşusu Ha-

olan Tepeköy'de Sabriye adın- lil'in evine göndermiştir. Ayni 

da bir kadının, yeni doğur- zamanda istediği südün para· 
duğu bir kız çocuğunu başını sını da yollamıştır. O vakte 

bükmek suretıle boğub öldür- kadar Halil, komşusu Sabri-
~nek suçundan şehrimiz Ağır

ceza mahkemesine verildiğini 

yazmıştık. Sabriyc'nin ınuha· 
kemesine yakında başlana-

caktır. 

Tahkikatımıza göre vak'a 
şöyle olmuştur: 

Sabriye'nin Hakkı adında 
10 yaşında bir oğlu vardır. 
Vaktile kocası deliren ve te-

davi edildikten sonra kendi

sini boşayan Sabriye gebe 
kalmıştı. Müddeti dolunca bir 

kız çocu~TU -Coğurmuştur. Fa

kat evde kimse yo1'tu ve Sab
rıyc yalnızca çocuğunu doğur

duktan sonra oğlu Hakkı'yı 

ye'yc parasız süd· vermekle 

idi. Para gönderdiğini görünce 

hayret etmiş: 
- An.nen neden para yol

ladı, her vakit parasız vermi

yormuydum. 

Demiştir. Bunun uzerıne 

Hakkı: 

- Annem doğurdu, süd 

lazım olmuş, onun ıçın para 

yolladı. 

Demiştir. Fakat çocuk bir 

müddet sonra tekfar gelerek: 

1 
- Annt:m, doğan çocuğun 

boğazını ıktı, çocuğun dili 

dışarda kaldı ve sesi' kesildi. 

Amele, bir otomobil f abrakasını işgal. 
etti, müzakereler neticesiz kaldı 

Paris 23 (Radyo)- Fransada 

grevciler yeniden faaliyete geç- .. 

mişlerdir. Dün de bazı fabri
kalarda amele grev ilan etmiş 
tir. Pejo otomobil fabrikası 
amele tarafından işgal olun
muştur. 

Mo şehrinde grev ilan etmiş 
olan l 300 ziraat amelesinin 

mümessilleri, patronlarla mü-

1.aker.elere başlamışlardır. Dün 
geceki konuşmalarda hiçbir 
netiçe elde edilememiş, itilaf 
hasıl olmamıştır. 

------------~----~·····------~---~--
Bayındır' da 

Üç dükkan yandı 
Bayındır çarşısında büyük 

bir yangın olmuş, üç dükkan 

yanmıştır. Telgrafçı Ahmet'e. 

ait ve Meh,met Hüsamettin'in 

kiralamış olduğu aşçı dükka

nından çıkan yangın genişli

ycrek yanıbaşındaki yoğurtçu 

Ramazan ile berber Salih us· 

tanın dükkanlarına sirayet et

miş ve bu üç dükkan tama

men yanmıştır. Tahkikata gö· 

re yangın aşçı dükkanında ça· 

lışan Süleyman adında birinin 

dikkatsi.;diği yüLünden çık

mıştır. 

Demiştir. 

Bu surdle hadise adliyeye 

aksetmiş, muayene edilen ço

cuğun, boğulmak suretile öldü

rüldüğü anlaştlmıştır. lsticvab 
edilen Sabriye ise, ölü doğ-

duğunu ve böyle bir cinayet 

işlemesine imkan olmadığını 

söylemiştir. 

Birçok kadın komşuları bu

lunduğu halde Sabriye'nin kim

seyi yardıma çağırmamış ol

ması şayanı dikkattir. Bunun 

sebebi kenclısine sorulunca: 

- Komşu kadınlara haber 

göndermedim, fakat Halil'e 
haber yolladım, gelmedi, belki 
komşulardan sıkılmış olacak. 

Cevabını vermiştir. Bu da· 
vanın rüyetine yakında ağır

cezada başlanacaktır. 

Olimpiyad 
Meş'alesi 
Yugoslav yadan 

• 
geçıyor 

Belgrad 23 (Radyo)- Olim· 
piyad meş'alesi dün Bulgar hu· 
dudundan Yugoslav hududuna 

girmiştir. Kral Piyer, bu meş'ale 
ile babasının mezarındaki mum 
lan yakacak ve meş'ale hudu
da kadar götürülerek Avustur
ya'lılara teslim edilecektir. O
radan Çekoslavakya'ya ve Dres-
dcn 'den de Bt·rlin '~ kadar 
gidecektir. ---···---

.Alman - İtalyan 
hava anlasması 

~ 

( Baştarafı 2 inci sahi/ ede J 
selini güttüğünü zannediyorlar. 

Umumi kanaat, Ingiltere'de 
bunun böyle olmasını her n·e 
bahasına olursa olsun temin 
etmek arzusunu besliyen bir 
idar~ci sınıfın mevcut~ bulun-• 
duğu merkezindedir. 

Yeni İtalyan imparatorluğu 
Akdenizde ve şarki Afrikada· 
ki lngiliz menfaatleri için teh
likeli telakki olunmaktadır. 

Roma'nın teklifini kabul 
eden Beri in ise Akdeniz' de 
halyan siyasetini tasvib et· 
mekte ve kendisinin Rusya 
aleyhindeki siyasetini de inki
şaf ettirmektedir. 

Avrupa ~ansölyelerinin ~İtal
ya-Almanya münasebetlerinin 
derecesfhi birbirlerine sor
makta oldukları bir anda bu 
hava anlaşması güzel bir 

Büyük Tarihi Tefrika: 

Girid Ve Sivri Sakal 
Yunan Miralayı 

1312 • 13 Girid, faciası sahneleri 
Yazan: F. Şemseddin Benlioğlu Tefrika No.( 4 

Sivri sakallı miralay, on beş bitı 
asiyi de giydirmişti 

kilat merkezlerinden uza idi 
Yunan askeri, burada Ruff. 

unsuru tarafından en kıymetlı 
misafir gibi karşılanmıştır. 

Duvdi muazzama, Girid'i 
Osmanlı padişahlarının hüküm 
ve nüfuzuna mutlak· olarak 
iaJeyi düşünmemekle beraber, 
beşte iki Türk mevcudiyetinin 
ve tarihi hakların muhafaza 
ve himayesini de bir zaruret 
olarak telakki etmişti. Bunun 
için de şark meselesinin bu 
kankren olmuş Girid davasını 
uzun zamanlara talik edilmiş 
ve bati surette tatbik edilecek 
tedbirlerle gene Rumluk ve 
Yunanlılık lehine fakat ani ve 
tehlikeli ihtilat ve hadiselere 
meydan vermiyecek şekilde 
halletmeğe karar vermişti. 

Fakat Yunan hükumetinin 

Fakat Sivri sakallı mi~ala) 
büyük bir zafer kazanmış gib 
garip ve gülünç vaziyetle! 
takındı! Bu hareketin hazıır 

halinde bir askerin bir taraf· · 
tan diğer bir faı ala nakli gib· 
bir haret olduğunu unuttu! 

Vasos, ilk iş olarak 3()()C 
askerini münasip yerlere yer 
leştirdi; beraberinde getirdi~ 
15,000 Yunan askeri elbisesiıı1 

de asilere giydirdi ve bunları 
da kendi kuvvetine ithal etti 
Fakat Girid Rumlarının ser 

yüzünden riya ve hiyanet mas- keşlik ve vahşi tabiatlarının 
kesini atarak Girici) e 3000 ilk eseri gent- bu sıra~3 

muntazam askerini ve miralay 
Vasos'un kumandasında gön· 
dermesi, bütün bu tedbirleri 
birianda kökünden bozmuştu! 

Korkulan harp artık mu
hakkaktı. 

Belki de ada üzerindeki 
Türk kuvvet ve halkını zapt
etmek mümkün olamıyacaktı. 

Beşte iki Türk unsurunun 
kahramanlığı, cesareti ise, ma
IUmdu. Buna askeri kuvvet_te 
iltihak ederse, beşte üç ol
duğu halde mutlak bir ekse
riyet iddia eden Girld Rum
larının bu defa kat'i bir tır· 
pan siyasetine 
mümkündü! 

uğraması çok 

Türk'ün ayranı kabarınca, 

neticenin ne olacağı Avrupa
lılar hep bilirlerdi. 

Böyle bir hal .çıkarsa, Av
rupa ne yapacaktı? 

Saray ve İstanbul da bun
dan korkuyordu. 

Bunun için, miralay Vaso
sun Girid 'e ayak attığı habe i 
bütün cihanda bir bomba ın· 
filak tesirini yapmıştı! 

-3-

Müzakere ve tavik 
siyaseti para et

medi 
Miralay Vasos · adaya çıkar 

çıkmaz neşrettiği işgal beyan
namesinden sonra, ikinci bir 
beyanname daha neşretmi~tir. 

Sivri sakallı miralay, sivri 
akıllı' bir Megalo ideacı (bü
yük mefkureci!) ldi. Kral bi· 
rinci Corç'tan aldığı emır 

üzerine, siyasi vaziyetin f evka
Jade nezaketinden istifade 
ederek Rumlarla meskun ve 
Rum asilerinin belli başlı 
merkezlerinden birisi olan 
Platon ya' dan Girid adasının 

bir köşesine kolayc~ girmişti. 
Burada esasen, Osmanlı as

keri ol~adığı gibi mülki teş· 

cevap teşkil etmektedir. 
Avrupa'da Fransa - Rusya 

anlaşmasına karşı değilse bile 
hiç olmazsa Akdeniz' de lngi· 
liz siyasetine karsı, Almanya 
ile ltalya arasında ticari, si
yasi ve askeri elbirliğini tesis 
ve tespit etmektedir. 

ltalya-Almanya hava .anl'tş
masının imza edilmesi Avrupa 
siyasetinin kat'i bir dönüm 
noktasında olduğu manasını 
ifade edebilir. 

göriindü: 
Sivri sakallı miralay, her· 

hangi bir ihtimale karşı Girid 
asilerini askeri teşkilata tab 
tutmak istedi. Fakat, asiler· 

Yunan elbiselerini giymiş ol· 
dukları halde, Yunan askeı1 
teşkilatını kabul etmediler; 

gene serkerdcleri idaresindt 

serbest hareket lüzumunda ıs 

rar ettiler. 
( Arkası var ) 

• • 
lzmir sicilli tica' 
ret memurluğııtı 
dan: 

(N. Unutulmaz) ticaret urı· 
vanile :lzmir' de ikinci Beyler 
sokağında 98 numarada şer 
betçilik ticaretini yapan N. urı' 
tulmazın işbu ticaret uıı· 

vanını ticaret kanunu hii' 
kümlerine göre sicilin ı 11; 
numarasına kayt ve tesc1 

edildiği ilan olunur . 
iz mir sicilli ti car et mernlli' 
luğu resmi mühürü ve f. 

T enik imzaı"' ../ 

İzmir sicilli ti' 
caret memurlı1' 
ğundan: . 

(lH. Ünlü) ticaret unvanılf 
lzmir' de Dibekbaşında Mor:r 

hane sokağında 80 numarad' 
Yoğurt ve yağ üzerine tic8' .. rı~ ret yapan A. Unlü n 
işbu ticaret unvanı ticaret le~' 
nunu hükümlerine göre sicilı~1 

1780 numarasına kayt ve tesc1 

edildiği ilan olunur. 
. İzmir sicilli ticaret meıı1t1i' 

luğu resmi mührü ve f · 
T enik imzası ---------

' Trakya 
Köylüleri için pt1 

jeksiyon makine/ef1 

getirildi 
Edirne, 22 (A.A) - Trak)~ 

köylüleri için Berlin 'den ~e~ 
rilmiş olan sinema ve proıe, 
siyon makinelerinin ilk tecri'" 
heleri çok mu afık olmuşt~, 

Bunlar, hem alır ve heoı 
verir makinelerdir. Türk k~~ 
tür hareketlerini yapmak iç~ 
bir yerden bir yere laşını9 ~ 
köylüleri toplıyarak gösterflle 
kolay olacaktır. 


