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Donanmamız Çanakkale ilk maç üç 
Ağustosta 

Metaksas'ın istif 
edeceğisöyleniyo den Istanbula avdet etti Bunu kazanırsak, 

Alman milli takımı 
ile oynıyacağız 

·-·-
Yunanistanın bazı vilayetle • 
de umumi grev ilan edilmiştir l\'Iotörize edilmiş bütün kıtaabmız bir geçit res 

mi yaptı, Çanakkale halkı sevinç içinde 
f stanbul, 25 ( Hususi ) -

Olimpiyadlara iştirak edecek 
futbolculanmız, dün Berlin' e 
hareket ettiler ve sporcular 
tarafından uğurlandılar. 

Atina, 25 (Hususi) - Kral 
Y orgi, bugün M. Sofulis'i 
kabul etmiş ve bir saat kadar 

lstanbul 25 (Hususi) - Ça
nakkale'ye gitmiş olan donan· 

ınamız, bu sabah buraya gel
miştir. Çanakkale ahalisi, do
nanmamızı büyük tezahüratla 
karşılamış ve ayni şekilde uğur 
laınıştır. Uğurlama esnasında 

askeri kumandanımız, orduya 

bir geçit resmi yaptırmıştır. 

neral Kazım Ôzalp, boğazla-

Takımımıxın Berlin'de ya
pacağı ına;ın günü değiştiril

miş ve üç Ağustos Pazartesi 
olarak tesbit edilmiştir. Eğer 
futbolcularımız Norveç takı
mını mağlup ederlerse, ikinci 
maçı Alman milli takımı ile 
yapacaklardır. ·-------Ne arayordu? 

konuşmuştur. 

M. Sofulis, saraydan çıkar
ken gazetecilere beyanatta 
bulunmuş ve muhtelif mesele· 
lerle beynelmilel vaziyet hak
kında kralı haberdar ettiğini 

ve mülakattan çok memnun 
olduğunu söylemiştir. 

Kral, Sofulis'ten sonra baş· 
bakan general Metaksas'ı da 
kabul etmiş ve mumaileyhin, 

1 muhtelif diplomatlar ve ecnebi 
Z~it <:_~V!Jrınd'!_~do...:. sefirlerile yaptığı temaslara 

llaşan bir ecnebi dair malumat almıştır. 

Yakalandı Atina, 25 (Hususi) - Yu· 
nanistan 'ın bazı vilayetlerinde 

lstanbul 25 (Hususi) - iz- başlıyan umumi grevler, Me-
rın işgalini müteakip, Montrö •t · d d l O k 

mı cıvarın a o aşan s a taksas hükumetini müşkül bir Yunan Kralı Yorgi 
Bu geçit resminde, motörize mukavelesi mucibince tedbirler ·smı"nde b"r b. k 1 General Me-

l ı ecne ı ya a an- vaziyete sokmuştur. Bu hafta intizar olunuyor. 
edilmiş bütün kıtaat bulun- aldığımızı ve kendisinin de, mış ve mahkeme e ·ı · 

Y verı mış· içinde Yunanistan'ın dahili taksas'ın istifa edeceği de 
muştur. Çanakkale halkının Kamutayın fevkalade toplan· tir" Bu adamın k ti 

· ne ma sa a siyasasında mühim hadiselere söyleniyor. 
sevinci büyüktür. tısından sonra Çanakkalcye buralarda dolaştığı tahkik • • ... ••••~••....,.•~•-------

Milli müdafaa bakanımız ~t.~.eceğini söylemiştir. edilmektedir. inhisarlar vekili 1 Kalpazanla 
Eden ispanya asileri Madrid şeh Tütün, üzüm müba.I Yaka~ı ele 

ltalya ve Al- ' yaası hakkında be- verdıler 

-~ya sefirle·,rini muhasaraya başladılar }:::i!!~b~:~~~::~~ 
rıne kararı· Gumruk ve ınhısarlar vekılı 

• • • • •• • - Ali Rana Tarhan, Pazartesi 

İstanbul 25 (Hususi) - Za· 
bıta, Adapazarı'nda yeni gü· 
müş liraları taklid eden bir 
kalpazan şebekesini meydana 
çıkarmış ve bu şebeke men· 
subinini yakalamağa muvaffak 
olmuştur. 

bildırdı Madridde komunıstler yağmaya davem edi- ~nü deniz yoıiıc tstanbuı·a 
gıdecek, oradan Ankara'ya 

L Lord Eden 
td ,0 ndra 25 (Radyo) -Lord 
İta~n, dün gece Almanya ve 
\ıe ka sefirlerini kabul etmiş 
sırı <:ndilerine üçler konferan· 
ıtıi~~r kararlarını tebliğ eyle-

te~~Y~endiğine göre, ltalya, 
\ıct e hafta içinde cevap 

tcek •ıra, . . ve Lokarno konferan· 
bild· ıştırak edip etmiyeceğini 

•receı_._. 
~ur. 

yorlar, ecnebi sefarethaneler, muhafaza al- geçecektir. 
• Ali Rana Tarhan, dün, ga· üzüm ve hurda incir mübayaa 

tına alındılar vaziyet çok naziktir zetecileri kabul ederek, lnhi- edecektir. 
Londra 25 ( Radyo ) - sarlar vekaletine aid işler Busene havaların yağmurlu 

(L d ) t "t · ı d""rt etrafında şu beyanatta bulun- geçmesi, sık dikilmiş tütün· on on orpı osu ı e o t 
· · · b b h muş ur: lerde külleme ve ballık hasta· torpıto muavını, u sa a "İ h" 1 "d · h 

B 1 1. 1 - n ısar ar ı aresı, er lıkları yapmışsa da, başka bir 
ars on ımanına vasıl o muş- ld ğ ·b· b d 

1 d (K ) . d ı sene o u u gı ı usene e hastalık görülmemiştir. Hava· 
ar ır. omoş torp tosu a 1 · h l" · d 1 k 

S ·11 · B · zmır ve ava ısın en şarap ı lar sonradan düzelmiş oldu-
evı aya varmıştır. u gemı- · k t ·· ·· ·· ·1 k" d k · 

1 1 ·1· b l l k mıs e uzumu ı e çe ır e sız - Df>ı amı 2 ncı .mhifedP. • 
er, ngı ız te aa arını a aca · ,-----------·-----------
lardır. 

Son gelen haberlere göre, 1 --(Ulusal Birlik) e Göre--
bütün lspanya~a vaziyet'çok \...-----------·-----------
vahimdir. Cebelüttarık ahalisi, Midemiz üzerinde ihtikar 
gıda maddelerinden mahrum 
bir vaziyettedir. 

Amerika'nm Madrid sefiri, 
Amerika Hariciye nezaretine 
çekmiş olduğu bir telgrafta, 
lspanya'da vaziyetinin tehlike· 
li olduğunu bildirmiş ve bu-

nun üzerine Amerika bahriye 

nezareti, Amerikanın İspanya
daki tebaalarını kurtarmak 
için lüzumu kadar sefainin Is· 
panya sularına hareket etme· 
sini emreylemiştir. 

Fransa'nın Biyariç şehrin

den verilen malumata göre, 
Fransız hükumeti, beyanna
meler neşrettiklerinden dolayı 
orada bulunan ispanya çift
çiler partisi lideri Jil Rubley 
ile kralcılardan bazı mühim 
şahsiyetleri Fransa'dan kov
muştur. 

Madrid, 25 ( Radyo ) -
Asileri idare eden kuman· 

ispanya ilıtilôlcılarz 
danlardan general Mola, tiklerini ve bu hükumetin Is-
bütün kuvvetlerile Madrid'e panya'da çok sevilmiş ve bü· 
girmek üzeredir. Mumaileyh, yük hizmetler ifa etmiş olan 
kumandasında bulunan general Kabanelyas'ın riyase· 
130 tayyare ile ispanya Fa- tinde bulunduğunu bildirmek-
sından mütemadiyen ispanya· tedir. 
ya asker nakleylemektedir. Roma, 25 (Radyo) - İtalya 

General Mola, Şimalden üç bahriye nezareti, amiral (Goy-

kolla ve Pepodeyano' da ce· ran) ın kumandasında beş 

nuptan muhtelif kuvvetlerle harp gemisinden mürekkep 
Madrid üzerine yürümektedir· bir filo ayırarak ispanya sula-
lcr. Söylendiğine göre, general rına sevkeylemiştir. Bu gemiler, 
Mola'nın kumandasındaki or· lspanya'nın muhtelif limanla· 
du, Madrid'e giden suları kes- rına gidecek ve İtalya tebaa· 
meğe muvaffak olmuşlardır. lanm alacaktır. 

Londra 25 (Radyo) - Son (Malaga) ile (Almeyira) dan 
gelen bir haber, asilerin, Bu- başka cenubi ispanya asi kuv· 
rogos'ta Milli müdafaa hükii- vetlcrin elinde bulunmaktadır. 

eti adile hükümet tetkil et· [Dev.mı 4 iineii adi/ede J 

Geçenlerde hayat pahalılığından şikayet etmiştik. Gene ayni 
mevzu üzerinde durmak faydalı olacaktır, sanırız. 

lzmir' de lokanta ve gazinolarda ateş pahası denileck şekilde 
bir fiat yüksekliği almış, yürümüş bulunuyor. 
. Gazinoda, bir kuruş kıymeti olmıyan ekmek parçasının 

fiatı tam beş kuruştur. Yani % 500 zam!.. Lokantalarda ve 
aşçı dükkanlarında bu babalılık, biraz daha iniyor, fakat ye· 
meklere biniyor. 

Çok değil, bir salata üzerinde durmak kafidir. Ualettayin 
bir aşçı dükkanındai fiat listesinde salatada 10 kuruş rakamı 
zükmektedir. Tomat ve hıyarın ilk çıktığı günlerde de fiat, 
aşağı yukarı gene böyle idi. 

Tomat o tarihte 50, hiyar da tane itibarile yirmi kuruştu. 
Şimdi tomat ta, hiyar da iki kuruştur. Bir salatanın 10 kuruşa 
satılması ihtikar değil de nedir? 

Diğer yemekleri, içkileri de ayrı ayrı tetkik ediniz. Hep bu 
neticeye varacaksınız! Memleket ortasında halkın midesine ze
hir gibi inen bu ihtikara karşı, kanun ve idari salahiyetlerin 
bütün vüs'ati ve şiddeti ile mücadele etmekten başka çare 
yoktur. On kuruşa satılması icap eden bir kap yemekten 20 
kuruş istemek, ne vicdana, ne de insafa sığar. Midemizin ib· 
tiyacını kendi keselerine varidat menbaı yapmak istiyenler&. 
mücadele istiyoruz. 



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

Sahife 2 (Ulusal Birlik) 25 Temmuz 936 
• 

lnliisarlar vekili 

anasını parça parça ettı. 
• Cinai Romıı 

179 
Nı_akili KAM/ ORAL. 

Baba Anri, gelinini kaçır
mak istediklerini öğre
nince telişe düşmüştü .. 

Ana katili, karısı ile babasını da ağır surette 
yaraladı. Bu kanlıhadise geçimsizlikten oldu. 

/ Baştaraf ı 1 inci sahifede J 
ğundan Ege mıntakasında ye· 
tişmekte olan tütün mahsulü, 
matlup evsafı haizdir. idare, 
tabii olarak busene de müba· 
yaat yapacaktır. 

Çamaltı'ndaki tuz kurutma 
ve öğütme fabrikasının bütün 
noksanları tamamlanmış ve 
işlemeğe başlamıştır. Mütaah· 
bitle olan mukavele mucibince 
fabrikanın tecrübeleri yapıla· 
cak ve matlup evsafta olduğu 
anlaşıldıktan sonra istihsalata 
başlanacaktır. Fabrika faali· 
yete geçince yeni sofra ve 
mutbah tuzları piyasaya çıka· 
rılacaktır. Tuzlada •artizyenle 
tatlı su çıkarılmağa da çalışı· 
lacaktır.,, 

Balıkesir 24 (Hususi muha- rısının geçimsizliğidir. Halil, 
birimizden) - Dün, Gönen her zaman olduğu gibi dün 

- Kaybolan çocuk, mirasta söylemiştim. Oda bunu baş· 
hakkı olan çocuk mu, yoksa katarına söylememiştir. 
başkası mıdır? - Nereye gittiğinizi söyle-

- O çocuk idi. Zaten be- memiş mi idiniz? 
nim bir tek evladım vardır. - Hayır, (Piyedoşu göste· 
Daha doğrusu şimdi elimde rerek) arkadaşımın tavsiye 
bulunmadığına göre, hiç yok ı ettiği bir işi yapmağa gidiyor· 

- Müsterih olunuz belki de dum. Miras mes'elesi için Bo-
kaçırılınnmıştır da kay,bolmuş- lini ormanında Madam Lö 
tur. Kontu ziyaret etmiştim. 

- Kendisini kaçırmış olduk· - ~eki,, ma~a~ Lö Kon· 
lannı de · ·· J d' p 1• tun, kağıd da ısını geçen ka· mm soy e ım. o ıs d I 
komise · d h' d ld ın o up olmadığını öğrendi-

n a 11 zannım a a an niz mi?. 
dığımı, küçük bir çocug"'u ka- E ş· d• F: l• ·ıt ' k JSS - vet, o kadının kızı, ım ı, ransa ve ngı ere ye arşı, 
çırmanın manasız olacağmı Mart'ın hısımı imiş. Hatta ·ı l k • b • b • 1·k d 
söyledi . dün Mart'ı çalıp kaçırdı klan mı yon U yenı ır ır ı Var ır. 

- Peki, siz kızınızın zengin sırada, 0 kızı da telefetmek Paris-Soir gazetesinde Bert- ta, Fransa, ile Rusya, İngilte-
olmak ihtimali bulunduğunu istemeleri her halde bundan rand de Jouvenel Avusturya· re ile Belçika ve üç küçük 
komisere söylemediniz mi? neş'et etmiştir. Alman anlaşmasını tahlil eder· anlaşma devletleri, yani Çe· 

- Söylesem de ne fayda Bunu işitince M. Vine ken şöyle diyor: koslovakya, Yugoslavya ve 
olur? Herif benimle alay sap-sarı kesildi. Piyedoş ise, Adolf Hitler 30 Kanunu· Romanya; diğer tarafta Al· 
ederdi. Bana yardım etmesini bunu şimdiye kadar haber sani 1933 te hükumeti eline manya ile Lehistan, iiçüncüsü 
kendisinden rica ettiğim za· alamamış olduğundan hayre· aldığı zaman bütün Avrupa de ltalya ile Avusturya vP 
man, zaptiye nezaretinden tini gizliyemedi. endişeye düşüyor. Nazi şefi Macaristan. 
emir çıkartmam lazım geldi- Baba Anri, oğlunun nişan· silahlanacak ve komşularının Artık bugün ltalya ile Al· 
ğini bildirdi. Bugün tekrar lısım telef etmek istemele· üzerine yürüyecek. manya'yı ayıran bir şey kal-
müracaat ettim. Mart'ın eşka- rinden büyük bir teessür Hangi Komşularının? Evvela madı. Bunun neticesi olarak, 
!ini her tarafa bildirdik. Za- içinde idi. Çünkü müstakbel Lehistan, sonra Avusturya. /Devamı 4 üncü sahifede} 

nahiyesinde çok feci ve tüy· de karısı ile kavga etmiş ve 

ler ürpertici bir cinayet ol· kendilerini barıştırmak isteyen 

muş, Halil adında bir genç, anasının araya girmesi hadise-

anasını öldürmüş, babasını ve nin şeklini birdenbire değiş-
karısını da ağır surette yara- tirmiştir. 
lamıştır. Halil, anasının bu hareke-

Yaptığım lahkikata göre, tine fena halde kızmış ve 
vak'anın sebebi, Halil ile ka· üzerine hücum etmiştir. Kadın 

------~-------.. ~-·~·~·~ ... ------~~----
yeni blok, Fransa'yı 

menf eatlerinden ayırıyor 

feryada başlayınca bıçağını 
çekmiş ve zavallının ötesine 
berisine rast gele saplamış, 
adeta vücudunu parça parça 
etmiştir. 

Şerife'nin kacası, karısını 
oğlunun elinden kurtarmağa 
teşebbüs etmiş, bu arada ge
lin de kendisine yardımda 
bulunmuştur. 

Fakat gözlerini kan bürü
müş ve adeta şuurunu kay· 
betmiş olan Halil, bu defa 
anasını bırakarak babasına 

ve karısına saldırmış onları da 

ağır surette yaralamıştır. Gü

rültü ve feryadlara komşular 

yetişmişler, jandarmalar da 
derhal vak'a mahalline gele· 
rek ana katilini kanlı bıçağı 

elinde olduğu halde yakala· 
mışlardır. 

Şerife kadın vücudünün 

müteaddid, yerlerinden yara· 
lanmış olduğundan derhal öl
müştür. Gelin ile kayın pe· 
der hastahaneye kaldırılmış
lardır. Fakat ikisinin de ya· 
rası çok ağır olduğundan ha· 
yatları tehlikededir. 

Vekil, beyanatı arasında, 
gümrük ambarlarının liman 
müdürlüğüne devri ile güm· 

rük kadrolarında esaslı bir 

değişiklik yapılmıyacağını da 

söylemiştir. 

lzmir birinci icra memurlu· 

ğundan: 
Bir borçtan dolayı tahtı 

hacze alman Buca Kozağaç 
altı mevkiinde kain bağ de· 
runundaki çekirdeksiz üzüm 
mahsulu yaş olarak 31/7/936 
tarihinde cuma saat 16 da 
açık artırma suretile satılığa 
çıkarılacaktır. isteklilerin ma· 
hallinde hazır bulunmaları ilan 

olunur 
# 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden; 
vallı yavrum. Ben onu ara- gelini Terez'i cidden kızı imiş Fakat, Führer, 15 Teşrini-

kt 'k b Ik d gibi sevmekte ve mahkum sani 1934 te Lehistanla bir ma a ı en e i e öldürü· 
lüyordu. bulunan oğluna karşı göster· anlaşma aktedince, herkesi hay 

K diği sadakat ise bu sevgiyi rete düşürdü. Bu senenin 12 
- ızınız saat kaçta ve artırmakta idi. Bu sebeple 

ti k ld 7 Temmuzunda da Avusturya 
sure e açın ı. her tehlikenin önüne geçmek 

D .. k ile bir anlaşma yaparak her· 
- un a şanı saat dokuz· lazımgeleceğini düc::ündü. Maa· 

d k d. · k :r kesi gene hayret içinde bıraktı. 
a en ısıni omşulanmızdan mafih, bu hadise, kısmen de 

b. · b k Bu suretle şarktaki komşusuna 
ırıne ıra mıştım. Aradan memnuniyetini mucip olmuştu. 

k olduğu gibi cenuptaki komşu-
epey zaman geçti ten sonra Çünkü Osilvan varislerinden 
güzel bir kadın eve gelmiş ve ikisinin biranda yok edilmek 
Şuvazi Lorva istasyonunda istenmesi, Baba Anri'nin ta· 
ayağım kırıldığından kızımı kip ettiği planda büyük bir 
çağırttığımı söylemiş ve Mart'ı isabet olduğunu gösteriyordu. 
bir arabaya bindirerek gö- Zira Arbalet sokağı cinayeti 
türmüş. ile Osilvan ailesi mirası 

- Bu araba ne tarafa mes'elesi arasında bir müna-
doğru gitmiş? sebet bulunduğu artık tabak·· 

kuk etmiş ve esar perdesi 
- Ben Opital caddesinde 

oturuyorum. Araba İtali cad· kısmen açılmış sayılabilirdi. 
d k d d 

ihtiyar hafiye, Lö Kont'un 
esine a ar gitmiş, on an kızının da ne olduğunu öğ· 

sonra Şuvazi yolunu takip et· renmek istiyordu. Bunun ıçın 
ıniş. Bu arabanın hareketini makasçı ile konuşmasına de· 
20 kişi görmüş. vam ederek': 

- O halde hayvanların - Bu matmazeli öldürmek 
rengini, arabacının elbisesini teşebbüsünde bulunmuş ol· 

suna da emniyet verdi. 

Bu dostluk Avusturya'yı 

kendi emniyeti bakımından 

sevindirdiği €ibi, başka cihet
ten de memnun ediyor. Duçe'
nin Führer ile anlaşamamasına 
sebep Almanların Viyanaya 
girmek niyetleri idi. Mademki 
artık bu tehlike yok, Musso· 
!ini ile Hitler dost olabilirler. 

Düne kadar Avrupada üç 
devlet grubu~ vardı: Bir taraf-

Olivier ve şü
. rekisı Limited 

bilirler. Tahminen yaşını bile duklarını söylemiş idiniz de- vapur acentası 
söyliyebilirler . ğil mi? 

- Kadın genç imiş. Sırtında Diye sordu. makasçı : Cendeli Han Birinci kor-

mükemmel bir de elbise varmış. - Yahutta kendisini kaçır- don. Tel. 2443 
- Siz hiç kimseden şüphe mak teşebbüsünde bulundular Not: Vurul tarihleri ve va· 

etmiyor musunuz? dedi. Bu da o demek değil purların isimleri üzerine deği-
- Kimden şüphe edebili- midir? Mart'ı kaçıranlar, mu- şikliklerden mesuliyet kabul 

hakkak l<i kendisini telef etmek edilmez. ı 
rim. Hiçbir kadınla münase- için bu işi yapmışlardır . THE ELLERMAN LlNES L TD. 
betim yok ki, Mart ise, val- - Madmazel Lö Kont'u ka- " GRODNO ,, vapuru 25 
desi vefat edelidenberi hiç çırmağa muvaffak olamadılar haziranda beklenmekte olup 
kimseyi tanımaz. değil mi? LONDRA, HUL için yük 

Piyedoş: - Hayır, bereket versin ki alacaktır. 
- Halbuki kızı bundan vak'a ben orada, yol üzerinde "MARDINIAN

11 
vapuru 27 

evvel bir kere daha kaçırmak bulunduğum sırada cereyan haziranda beklenmekte olup 
teşebbüsünde bulunmuş- etti ve Madmazel Terez'e hÜ- LIVERPOOL ve GLASGOW 
lardı değil mi? M. Kambre- cum eden iki çapkından birini için yük alacaktır. 
mer? Herhalde hayvanat bah- yaraladım. Diğerini de kaçır· "DRAGO,. vapuru Temmuz 
çesindeki vak'ayı unutmamış- dım . ortalarında LONDRA, HUL 
sınızdır. O gün de bir ihtiyar - Demek oluyor ki Mad· ve ANVERS'ten gelip yük 
kadın zavallı yavruyu kaçır- mazel Lö Kont'a hiçbir fena- çıkaracak ve ayni umanda 
mak istemişti. olmadı. LONDRA, ve HUL için yük 

- Evet hatırlıyarum Bu - Hiçbir şey olmadı. Doğ- alacaktır. 
hadisede benim büyük bir rusu, çok metin kızmış. Hatta " LESBIAN ., vapunı 15 
kabahatım var. Mart'ı daima annesine bile hadiseyi anlat- Temmuzda LIVERPOOL ve 
beraber bulundurmalı idim. madı. Madam Lö Kont, ken· SWENSEA'dan gelip yük çı: 

Baba Anri: disine sorduğum suallere bü· karacaktır. 
- Dün akşam evden çı- yük bir alaka ile cevap verdi. DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

karken dışarda uzun müddet Madmazel Terez ise, küçük "SOFIA,, vapuru 25 Hazi-
kalacağınızı hiç kimseye söy· Mart'ı hanelerine getirmekti- randa HAMBURG, ve BRE-
lememiş mi idiniz? istedi. MEN'den gelip yük çıkara-

- Yalnız komşu kadmt: • Arkası var . caktır. 

Kapların 
Tesbit Adedi Nevi 

Kıymeti muhamminesi Sıkleti 
Markası No. Lira k. Kilo g. gayri safi 

Kilo g. 
Cinsi eşya 

No. 
99 

.. 

., 

" 
" 

" .. 
" 

" .. 

127 

.. 
" 

" 

" 

136 

" 
" 

86 

174 
" 
il 

" 
" 

202 

208 

186 
204 
206 

.. 

1 s. AAR 1 10 

1 s. MJA 726 30 
1 s. ,, 

" 22 
1 kafes 

" " 
20 

1 s. .. .. 21 

" " 
30 

· 1 s. HP 23 3 
1 s. HRO 101 2 
~ s. cw 278 10 

WALD 
1 s. R B F 3335 97 

53 

1 kutu s p 50 
1 kutu HR 50 
l torba Villa 5 

225 10 

19 3 
74 100 

4 '1 

1 2 

6 35 

1 139731/1 3 . 
1 5 

30 çuval SR 1377 60 . 
Yekfın 1843 60 

1 s. 15 
1 s. 1 60 
3 K. 3 
1 K 3 
3 kutu ~ T C 1-3 
5 S. R 442-46 25 

. 
5 s. EL 55-59 40 

1 SA K Z 10 200 
15 S. FD/MM 810/ 24 150 
2 v c p c 15-18 

1 R N 
4 v c p c 8-9 

L R A 12-13 
100 

16 

67 500 
48 
31 
33 
24 
6 
3 500 

85 

6 500 
3 500 
o 300 

1 
940 

10 

600 
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4) -~ C'IS 
N 
C1S 
o. 

'° ~ 
°' -00 -C"') 

:::ı 
ı:: 

== bCı 

ır,. 

.g 
r.n 

Demir tel ile mürettep cilalı 
ağaç prese makinesi aksamı 
Bıçaksız ağaç rende 

" " " 
" " " 
,, " " 

Biçaklı ağaç rende 
Kesme cam bardak ve kadeh 
Cam boru 
Boyalı resimli demir reklam 
Esan Jirolf (tenekede) 
Esan Romaren (tenekede) 
Boş teneke 
Çiğ boyasız kahve 

" .. 
" " 
" 

Üzeri çuvalla dikilmiş tütün taşı· 
- C1l ... ~ .ı:ı maga mahsus hayt sepet 

5~ 
400 

~ a Amele oturağı (ayaksız) 
:§ :; Demırle mürettep ağaç prese 

222 

80 

b() (,)' k' k 
ll)o ma ına a samı 
-\O 
~ ~ El arabası 
r.n Baskül 

3 300 t.!- ns Safi ipek mensucat 
:::ı § (madeni tellerle mürettep) 

ııo .§ C) s f' . k .. .. 
350 ·b«l'° a ı ıpe orlu .. 

~~ Safi ipek yatak örtüsü 
C1S • 

2296 r.n oo Kına -----------
324 300 3267 100 

20 
61 500 
2 580 
2 850 
8 500 

433 

368 

650 
1452 500 

85 
104 
105 

1

6 ~ Tönbeki (Harice) 
,.... ~ Piro sigarası (harice) 
1E ~ Avaya sigarası (harice) 
'&ı ~ Avaya sigarası (harice) 
U)o'° Piro sigarası (harice) 
~ ~ Maden suyu (harice) 
r.n 00 (Vileunger Helencn) 

Istampa boyası ve muhallili 

Değirmen makinesi 
~ Adi demir çivi 
C?" . Adi su kupası 
~ ~ Adi su sürahisi 
..... s 
:::ı cııs " " 

88 c V>-Ad' k ·::ı ... ı su upası 

105 .bO 5. Adi su kupası 
88 ~ Adi su sürahisi 

46 250 adet F C 5944 125 70 ~ Dolu gramofon plağı 
Yekun 2564 60 3970 230 3267 100 

Yukarıda yazılı eşya 3-5-7-10-12-8-936 ıncı günlerinde saat on dörtte açık artırf1'~ 
suretile dahile satılmadığı takdirde ayni günde de ecnebi memlekete götürülmek üzere s:1tıl• 
cağından işine gelenlerin ithalat gümrüğii satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 
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(
lllKAYE Tatmin edilmez bir .,, N. V. Fratelli Sper-

kadın hevesi - , W. F. H. Van co VapurAcen-
Alber, vakıa kartpostallarda azamet, hayaperverlik te son Der Zee tası 

resimleri neşredilecek kadar dereceyi bulmuştu. 
güzel bir delikanlı değildi. - Jyi ki geldiniz.. Artık & Co. 
Fakat herhangi bir muhitte; ümidi mi kesmek üzere idim. 
kendisine ; - Artık ... 

- Hoş bir gençtir . 
Dedirtecek bir hususiyete 

ınalikti. Eğer tesadüf yolu üze· 
tine Sesil denilen bu güzel ka-

b~~nı çıkarmamış olsaydı, kim 
ılır belkide Şimdi Fransız Ha· 
riciycsinin yüksek bir memuru 
olabilecekti. 

Sesil, Alber'in istediği, se· 
n~Ierdenberi tasavvur ettiği 
bır kadın idi. Bu kadınla bu 
erkeğin birbirleri için yaralıl
ll'ıış oldukları muhakkaktı. 

Yalınız Sesil'in ihtirası, ha
Yalperverliği her türlü tahmin
:erin ötesinde idi. O, roman
katda hatta esatirde olan er-
8 ekler gibi bir koca istiyordu. 

unun için nikah kararını ve
recekleri sırada Alber' e : 

- Evet, mes'ud olabilecek 
dereceye yaklaşıyoruz! 

Zavallı Alber'in gözleri 
dört açıldı; Sesil bu defa da: 

- Ah.. Dedi. Ben ne ka· 
dar biçareyim! Medeniyete 
hizmet cehil ile mücadele et
memiş, hiç olmazsa beşeriye· 
tin ıstıraplarını tebvin etme· 
miş bir şahsiyet ile nasıl ev
lenebilirim? 

Alber için düşünmcğe, te
reddüde mahal yoktu; sevda 
ona her şeyi yaptırtacak ka· 
dar kuvvetli idi; hemen Se
sil'in yanından çıktı, en çir
kin, en huysuz bir kadınla 
evlendi, senelerce .. Aile ha· 
yatı,, denilen bu berzahta 
yaşadı; karısını çirkinliğe, 
huysuzluklarına sabır ile, 

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 

" l::.XMİSTER " vapuru 3 l 
temmuzda bekleniyor, NEV

YORK için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 

BUGAREST 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"VULGANUS,, vapuru 13 
temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızc.!a 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,, motörii 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 

DANTZIG, GDYNIA1 GO
TEBURG, OSLO ~ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

.. VASALAND,, ' motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE-

BAŞDURAK 

Hamdi N··zhet 
il 

Sıhhat Ecza Si 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

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 3 67 
Telgraf adresi: Bayrak z 

- Bak sevgilim, dedi. Ben 
ş~rki Afrikayı görmemiş, hiç 
0 

tnazsa Sibirya'dan bir müs
~~hase getirmemiş bir erkekle 
ıçbir vakit evlenemem. 

. Zavallı Alber, Sesil'i almak 

evet bir feylesof gibi taham· 
mül etti; hatta o kadar mü
tahammil ve cesur ve ~ahırlı 
oldu ki ona bu sebeple iki 
isim de taktılar: 

'' DUROSTOR ,, vapuru 1 
ağustosta bekleniyor, KÖS

TENCE, SULINA, GALATZ 

BURG ve ISKHNDINAVYA p---••.--mm~~---~----. 
limanları için yük alacaktır. 

tı~in her fedakarlığı göze kes
ırın · · ıştı. Bunun için hemen 

ertesi .. - l k d' . gunu yo a çı b, gezme· 
dığı yer kalmadı, üç defa 
evri arz yaptı ve üç sene 

;on~~. kemali iftiharla sevgilisi 
S es~I ın önüne geldi. Fakat 
idC:S11 hala gayri memnun 

ı, Ve: 

Birisi samur fırçası diğeri 
sığırlar evliyası!. 

Fakat bir gece.. Madam 
Alber denilen arz cadısı ko-

casını güzelce dövdükten son

ra, bir tabak mantar yedi, 

mantar zehirli olduğundan o 

gece sancılar içinde kıvrana
rak öldü. 

Çok· ~izi .. b:~liyo~dum. Ve 
. . ıyı bılırsınız kı bir insan Ve .. Tam yirmi sene sonra 
ıçın b' · · Alb 'l ırkaç dıl bılmek bir er gene Sesilin, sevdalısı· 
arurettirl Dedi. nm önüne çıktı . 

b - Fakat ben Fransızca'dan Sesil hala bekliyordu! Fa-
&şka dil bilmiyorum. kat saçları bem·beyaz olmuş, 

ve GALA TZ aktarması BEL

GRAD, PUDAPEST, BRA

TISLA VA, VIY ANA ve LlNZ 

için yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROISE 

DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 

BUDAPEST 

.. BUDAPEST ., motörü 28 

temmuzda bekleniyor, fSKEN
DERIYE için yük alacaktı. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

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

Yolcu ve yük kabul alır .. 
f landaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyct kabul etmez. 
Daha fazla tafsil at almak için 
ikinci Kordonda Tahmil ve 
Tahliye binası arkasında FRA
TELLI SPERCO acentasına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Çok ~ak güzelim.. Ben bir yalnız başı hala eğilmemiş, 
cvf dıller bilmiyen bir gençle azamet ve hayalperverlig" inden 

"DUNA,, motörü danub 
limanları için yük almak üzere Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

enem~m ki ... 
ş·· h hiçbirşey kabetmemişti. 

id· up esiz Sesil'in karan kati - Vay Alber vay. Son zi-
1.d~: Alber'in de kararı kati d b ı S 1 yaretiniz en eri yırmı sene 
()1 · esi 'i ne pahaya olursa 
ıu geçti! 

t n alacaktı. Bunun ıçın flelh - Evet Scsil.. O zaman--
·•ıen T'b t "JI · d k' ~ 

Ör·· 1 c ço .erın e ı danberi çok değiştim. Feleğin 
Pe~:ce;li medreselere gitti, bütün kahırlarına tahammül' 
\ril e gece derslerine de- ettim, her fen alığa sabır ve 
l\a~ril et~i, cenubi Afrika' da mülayimetle karşı geldim. Ve 
dili . e.rın edebiyatına kadar · d' K f .. 'b' kA ·ı 
.ı.taerını öğrendi! Eskimolar şım ı on oçyuş gı ı amı 
" sı d adam olarak huzuruna geldim. 
rı;h n a bir müddet yacadı· · ayet d y • - Fakat zevceniz. 
derece .s~v a ve hasreti son - Cenabı hak onu yanına 
Röhü ~ı . ulduğu halde, fak at davet etti. Ben bugün. 
Sesn•· ıftıharla şişkin ve artık -Allah göstermesin. Dünya
olara~ne kavuşacağına emin yı ne kadar gezmiş, görmüş 
Sev · : tam on sene sonra 1 k d b" "k f l 

ıtlısinin yanma döndü! o sanız, ne a ar uyu ey e-
SesiJ'· .. sof olsanız, ben hiçbir vakit 

le ın guzel saçlarına gö· sizin gibi dul bir erkeğe va-
du ~.arpacak derecede ak ramam. 

...,.,,...şrnu t·· 
~~ u. Fakat kibir ve Vedi Fikret 

7 ağustosa doğru bcklenil- # 
mektedir. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve 'navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri-

Doktor r Satlş Yerleri 
Ali Agih 1 Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 

Çocuk Hastalıkları HA// T. A. Ş. 
şilmez." mütehassısı 1 Mimar Kemalettin caddesinde FAHRı 
• Birinci Kordon, telefoon 1 · 

No. 
2007 

_ 
2
Nln ikinci Beyler Sokağı No. 68 KANDEMiR Oğlu 
vvö T elcfon 3452 '-

Satılık ve kiralık ıı·------•• ..ı---------------•• 
Ucuz evler 

Park ve hastahane arasında 
Damlacık cadde-sinde 34 ve 
7011 numaralı evler gayet 
ucuz 'fiatle satılık ve kiralıktır. 
Taliplerin öğleden sonra Ko

nak yanında Hacı Sadullah 
otelinde Bay Şevket' e mü-

racaatları . 

~·r---------------------------------------h lzm~r Emra~ı s':'~iye hasta- Ali Rıza 
... ~~:~"~~" ~~ş~~;kı':,.~!!ıa~~~n:ylık ihtiya- Mücellithanesi 
t~tnt'n aşağıda cins ve miktar ve tahmini fiatları ve muvakkat 
ttıud~atıarı yazıtı etler ile semi kok kömürü ihtiyaçları 20 gün Sür' at, zar af et 
h~,gii et~e açık Eksiltmeye konmuştur. Taliplil<'r şartnameleri Ve ehveniyet 
3t) 'ten astahanc başh,.kimliğinden alıp okuyabilirler. Eksiltme 
tiye h nunuz 936 Perşembe günü saat 1 O da Tepecikte Emrazı sa- YENJ KAV AFLAR Çarşısı 
"'cy, ~stahanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakit Numara : 34 
"'ila}'etıyvmetli .evrak olarak vereceklerın eksiltme gününe kadar ....,.,_ • 
~llvakk eznesıne yatırmalan lazımdır. r 
l' tttı· at Tahmin edilen Kiralık eV ' - -
l. •~at Fiatı Miktarı •,,. 
76 . Lira K'I Cinsi Göztepede tramvay caddesine ~ ;.,. ).. " f ıı -• 
3
798 ~~ 1015 35~ Semi kok kömürü yakın ve elektrik tesisatını ,. /~ K IJ ru / o ıu il 

1050 3000 Koyun eti havi heş odalı kullanışlı bir ~~ 
22 ~~ 525 1500 Kuzu " ev kiralıktır. Tutmak istiyen- 1 ~ .r/ ___ ·:-ı 

300 1500 Da a ler gazetemiz idare memuru /ri.J r ~ , 
' n " ~ ~·•ırcıoe Ü.O." ı, "·· 1 

liiirı· en Şah~
5

p
20 

; esi~;;ab~;:a:;;i;: ~~~:~~hildir~ ~kadar zararsızdır ki gebelere kalk~bö~kleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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il de,merkezi Avrupa'damiihim ha 
rın baş göstereceği söyleniyor 

lngiltere, genel bir harbe mani olmak için bütün 
kuvvetleri teksif etmeğe çalışmaktadır 

Paris 25 (Radyo)- Londra'dan gelen ve alakadar maha/ilden çıktığı söylenen bir habere göre, Eylül ayı içinde 
merkezi Avrupada çok mühim hadiseler çıkacaktır. Bunu nazarıdikkate alan lngiltere, o vakte kadar bütün kuv
vetlerini teksif etmeğe ve umumi bir harbzn önüne geçmeğe çalışacaktır. 

Merkezi Avrupa'da cereyan etmesi kuvvetle muhtemel hadiseler arasında Almanya'nın Çekoslovakya'ga karşı 

alacağı vaziyettir. ----------·· ......... ·--------
Lokarno ;Kovroshane bakır 

Ko eransında denlerinde işletme 
başka mes'ele- birleri ahnıyor 

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

ma
ted-

lerde konu-
şu acak 

Maden mühendislerinin gümüs madenleri 
1üzerindeki ameliyeleri epey ilerlemiştir. 

Paris, 25 (Radyo) - Si· 
yasal rnehafil, İtalya ile Al
manya 'nın, Lokorno konfe
ransına iştirak edeceklerini ve 
Londra' da toplanan üçler 
konferansının bu baptaki da
veti reddetmiyeceklerini tah
min ediyorlar. 

Berliner Tagablat gazetesi, 
Lokarno konferansında diğer 
Avrupa mes' elelerinin de ko
nuşulacağını haber vermek
tedir. 

Lord Eden'in, Çekoslovakya 
mes'elesi etrafında Fransız 1 
hariciye nazırı İvan Delboşla 
hususi surette konuştuğu söy- 1 
!eniyor. 

Fırsatçu 

Artvin, 24 ( A.A ) - Eti- büyük bir sevinç nyandır-

bankça işletilmesine karar mıştır. 
verilmiş olan Kovarshane ba- Gümüşhane, 24 ( A.A ) -

kır madenlerinde işletme ter- Maden mühendislerinin eski 
tibatı almak üzere şehrimize gumuş madenleri üzerinde 
bir fen heyeti gelmiş ve tet- yapmakta oldukları tetkikat 
kikata başlamıştır. Madenin ilerlemiş ve madende ehem-
işletme kararı muhitimizde miyetli ameliyeler yapılmıştır. 

---~----..... ·~···~~-----~~-
Van gölünde tetkikat ------------

Berlin ve Prag üniversite talebesi çoğ. 
raf i bakımdan tetkikat yaptı 

Gümüşhane 24 (A.A) - Van Talebeler şehrimizde kaldık-
gölü etrafında coğrafya bakı- ları üç gün zarfında Çakır ve 
mından bir tetkik gezisine çı- Edre göllerinde tetkikat yap-

kan ve doçentlerimizden bay mışlardır. Talebelere belediye 

Ahmedin idaresinde bulunan ve kültür direktörlüğü yardım-

Berlin ve Prağ üniversitelile· larda bulunmuş ve işlerini ko-Fransız tacirleri 
Paris, 25 (Radyo) - F ran

sa' nın her tarafında gıda 

maddelerine zam konmuştur. 

1 rindcn mürekkep 34 kişilik laylaştırmıştır . 
talebe grubu üç gün şehrimiz· Dün akşam öğretmenler ta-
de kaldıktan sonra bugün Er· rafından talebeler şerefine bir 
zurum'a hareket etmiştir. ziyafet verilmiştir. 

-------~--•ı-•···· ...... ~--~--
Adis-Ababa cenubun-

Yağmur 
dolu 

ve 
___ __.. ......... __ _ 

Bazı yerlere dolu 
düştü, İzmir civa
rına da yağmur 

yağdı 
Ankara, 25 ( Hususi ) 

Dün şehrimize ceviz büyük
lüğünde dolu düşmiiş 20 
dakika devam etmiştir. 
Gümüşhane' de de dolu yağ-

mış, şiddetli yağmurlardan 
seller husule gelmiştir. 

* * * Dün gece, izmir · civarına 
da yağmur yağmıştır- Şimden 
sonra yağmur mahsulat için 
çok zararlıdır. Bugün hava 
bulutlu ve barametro dü
şüktür. --····---Ali Çetinkaya 
15 Gün sonra şehri

mize gelecek 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 

Ağustosun ilk haftası içinde 
şehrimize gelecek ve Çeşme 
plajlarında istirahat edecektir. 
Nafıa Vekilinin şehrimizde on 
beş gün kadar kalma.sı ve bu 
arada bakanlığa aid işler h,k
kında da alakadarlardan iza
hat alması muhtemeldir. 

Son gelen haberlere göre, şeker 
fiatleri sonderece yükseldi
ğinden, hükumet seri tahki
kata başlamış ve spekölatörler 
hakkında şiddetli tedbirler 
alınmasını emreylemiştir. 

Göbels 
1 da çarpışmışlar .. 
it l 1 b:ıd· d.". .. Yunanistan 

a yan arın ı ır ıgıne gore, Daima Türkiye 
Dantzig'e gitmi- bu çetelerin ~epsi dağıtılmıştır ile beraberdir 

yecektir 1 Roma, 24 (A.A) - Adıs- beş yağınacılarından mürek· 

B 1. 25 (R d ) B' Ababa'dan bildirildiğine göre, kep çeteleri yakalamışlar ve lstanbul 25 (Radyo) -· Yu-
er ını a yo - ır nan başbakanı general Me-

knç gün için Dantzig'e git- İtalya'lar Choa'da tathir ha: dağılmışlardır. taksas, bugün Verema gaze· 
ıneğe karar vermiş olan Al- rekatina başlamışlardır. ltalyan kuvvetlerinin geç- tesinin bura muhabirini kabul 
manya propaganda nazırı, bu halyan'lar, Adis-Ababa'nın tikleri her yerde Habeşlerin ederek uzun beyanatta bulun-
~ ·yahatini tehir eylemiştir. 150 kilometre cunubunda Ha- dehalet etmekte oldukları. muş ve Montrö konferansının 

L • db ._ •. • ·•~ neticesinden, Yunanistan'ın 
10. erg Milletler cemiyeti paktın- meı~nu.~ ~ld~ğunu ve ötede~-

(MederıcJ tayyare 1 • A. ~~r~.v~u~~ıy~ ıle .b~raber yu-. ' . da tadılat yapılacak mı? rudugunu soylen-ııştır_. -
ıstasyonunu zıya- I • A- -d • 

ret etti z ,.. db• I .. _hkA k rnavu ovıç 
Berlin, 25 (Radyo) - M~- ecn te ır er a :ımı°!n pa - Muhakemesi bugün 

hur tayyareci Lindberg, dün dan çıkarılması ıstenıyor bitiyor mu ? 
(Mederiç) tayyare istasyonunu 
ziyaret etmiş ve müteakiben, Londra 24 (A.A) - Lordlar kamarası, Mansfield takririnin Belgrad 25 (Radyo) - Baş-
şerefine verilen ziyafette hazır müzakeresini hükumetin talebi üzerine önümüzdeki Çarşamba- bakan Stoyadinoviç'e karşı 
bulunmuştur. ya bırakmıştır. Bu takrir milletler cemiyeti paktının tadili ve parlamentoda tabanca çeken 

zecri tedbirler ahkamının paklan çıkarılması hakkındadır.Mans- Arnavudoviç muhakemesi, bu-

Asiler 
Madrid şehrini mu
hasaraya başladılar 
f Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede J 

Hükumet, şimal cephesin-
deki kuvvetlerini takviye et
mekte ise de, Madrid 'de bü
yük bir heyecan hüküm sürü
yor. 

Londra, 25 (Radyo) - Asi 
ordular, Madrid 'e 24 kilometre 
} ak) aşmışlar ve şehri dört 
taraf tan muhasaraya başla-

fid bu tedbirlerin sulhu garanti dmekten ziyade bir harp ve- gün devam edecek ve ağlebi 
silesi olduğunu iddia etmektedir. ihtimal sona erecektir. ----------... -~-----

Cenubi Amerika'da Komünistlik 
Boynos- Ayres 25 ( Radyo ) - Hükumet, on beş bin ta

raftarı bulunan bir komünist şebekesinin büyük elemanlarını 
yakalamıştır. Bu şebeke'nin evrakı arasında, Moskova'dan 
alınmış birçok mektup bulunmuştur. 

mışlardır. Muhasara ordusu- etmek istemediğini beyan ey-
nun başında general (Mola) lemiştir. 
bulunmaktadır. Komünistler, Madrid'de yağ· 

General (Mola), şehrin kendi malara devam ediyorlar. 
kendine teslim olacağını ve Sefarethaneler, muhafaza al-
kan dökülmemek için acele tındadır. 

______ .,.. _______ ~~ 
Lokarnoçular 

Ne zaman top
lanacaklar 

Londra, 24 (A.A) - Öğ
renildiğine gkre, Lokarnocular 
Brüksel konferansının tarihi 
İtalya ve Almanya'ya gönde· 
rilmiş olan davetnamelere 
alınacak cevaplardan sonra 
tesbit edilecektir. 

Büyİik Tarihi Tefrika: 

Girid Ve Sivri Sakal 
Yunan Miralayı ·--1312 - 13 Girid, faciası sahneleri 

Yazan: F. Şemseddin Benlioğlu Tefrika No.( 6 

Altı büyük devlet nihayet adayı 
işgale karar verdiler 

Sulh ve ittihad üzere hare- lay Vasos'un harekatı ile 
ket lazımdır. Şahsi his v~ büs-bütün artmağa mahkümdll 
kinlerinizi unutarak v~tan Tenkil ve tedip lıareketiııİll 
menafii namına içinizden en ibret verici bir şekilde icaP 
layık olanları .. iş başına geli- ettireceği haklı cezaların dini 
meğe çalışmalısınızi hislerle tehiri, Girid hailesile 

Bu suretle hareket etmekle, şark mcs'clesini en vahim ve 
gerek ana vatana ve gerek had bir buhrana düşürmüştü. 
bir cennete hiirriyet ve kur- Girid sularında bulunmakta 
tuluş bayrağı çekilmiş olan olan lngiltere, Fransa, ltalyB· 
adanın felaketlerine nihayet . wusturya, Almanya ve çarlık 
vermek lüzere giriştiğimiz sa- Rusya'sı filoları kumandanları 
vaşta bize büyük hizmetler yaptıktan bir içtimada, mes'e· 
temin ~ etmiş olursunuz. Bu lenin diplomasi ile halline ve 
tarzda . hareket etmekle, va- kan dökülmesine mani olma~ 
tanın fyüksek menafii namına (Sonra ki vekayie göre Türk 
her emrine tam bir itaat ile unsurunun eli kolu bağlı kat· 
mükellef olduğumuz Yunan liam edilmesini temin etmek) 
kralı hazretlerinin teşebbüs- üzere adanın altı büyük dev· 
!erindeki muvaffakiyetlerine let namına işgaline kar j 
yardım ve iştirak etmiş olur- verdiler. 
surıuzl Bu karar, görünüş itibarile 

işgal ordusu ~kumandanı ve ciddi, samimi surette tat· 
T. Vasos bik edilmek şartile muvafıktı: 

Bu beyannameden sarih su· miralay Vasos çılgınının öniİ: 
rette anlaşılıyor ki, miralay ne osmanlı otorite ve kuvveti 
Vasos, adanın ınüsaid ve hi- yerine Avrupa düveli muaı: 
·mayesiz bir yerine bir sergü- zaınası otorite ve kuvvetlerİl11 

zştçu gibi ayak basmakla, Gi· ikame etmek her tür.Ü müsa· 
rid'in Yunanistan'a ilhak edil- demelerin önünü alabilirdi· 

miş olduğuna inanmış idi. 

Bu sebuple, iş2al işini bitiren 
bir ordu kumandanı gibi ada
da ihzari mahiyette mülkiye ve 
idare teşkilatı bücude getir
meğe teşebbüs etmiş idi. 

Halbuki Girid doğrudan doğru 
ya Osmanlı hükumetinin mülki 
ve askeri idaresi altında idi. 
Adanın mukadderatını tayin 
ve tesbit edecek büyük veya 
küçük bir musademe vukua 
gelmiş değildi; serbest ve 
ciddi, askeri bir hareket ya
pıldığı takdirde adada ne 
asiler, ne de mesul bir kuvvet 
için tutunmak imkanı kalmı

yacaktı. 
Büyük devletler bu hakikati 

biliyorlar; Osmanlı hükumeti-

nin bir avuç asiyi tenkil ede
ceğine emin idiler. Fakat yu
karıda izah ettiğimiz propa
gandalar ve Avrupadaki taas
sup zihniyeti karşısında bu ha
reketi serbest bırakmıyorlardı. 

Bundan maksad, siyasetin 
en çirkin maskesi olan "Kan 
dökülmesine beşeri bir bisle,, 
mani olmaktı! Halbuki adada 
idame edilen gayri tabii ve 
müphem vaziyet yüzünden 
akmakta olan - bilhassa Türk 
unsuruna mensup - kanlar, 
Sivri sakallı, mütereddi mira-

Yeni blok 
/ Baştarafı 2 inci sahifede) 

Lehistan, Almanya, Avusturya 
Macaristan ve ltalya, bir grup 
teşkil etmiş bulunuyor ve bu 
grup kuvvetçe bizimkine te
kabül eder. 

Yeni anlaşmada beş devlet 
bulunuyor. Bu memleketlerin 
mecmuu mesahası 1,324,000 
kilometre murabbaıdır. Yani 
Fransa'nın iki buçuk misli. 
Mecmu nüfusu da 155 milyon
dur; bu da Fransa nüfusunun 
aşağı yukarı; dört misli eder 

Yeni anlaşma Avrupanın 
ortasını kaplıyor v~hi Rus
ya ve küçük anlaşma gibi 
müttefiklerimizden ayırıyor. 

Fakat lileride kısmı mahsustı 
yazacağım veçhile bu karş! 
ciddi ve samimi bir karşr 
değildi; zevahiri kurtarmak· 
tan, vaziyeti pamuk ipliği j\e 
bağlamaktan ibaretti! 

Avrupa, "Girid'in hilalde11 

kurtularak salibin gölgesi, 
altına geçmesine karar ver 
miş bulunuyordu. Fakat "MLi· 
vazenei düveliye heyulasınıo

bozulması korkusu, işi zaıns· 
nın hal ve kuvvetine bırak· 
miştı. 

BunJn için de, Va!o; ve 
maiyetindeki sergüzeştçuleril1 
denize dökülmesi müsaade ve 
serbestisini Osmanlı hükuıne' 
tine vermekten kat'i surette 
çekiniyorlardı. Adanın nıır 
vakkaten altı büyük dorl 
devlet kararile işgali de bıl 
siyasetin bir eseri ve sadece 
Türk kuvveti ve unsuruo~d 
fevkalade bir galeyanla Girt 
mes' el esi kökünden hallille 
mani olmak hedefini kovalr 
yordu. Maksat ve hedef bÖf 
le olmasaydı, Vasos kuvveti~ 
rinin silahlanndan tecridi, ~f 
tı büyük devletin muhtelı 
filosu için ancak ciddi bİ' 
hareket işi idi. 

( Arkası var ) _____ __. ..• ~.~-----
Fransa' d 8 
Yeni grevlet 

başladı ~· 
Paris 25 (Radyo) - ( ~si 

rum) havalisi umumi vah : 
kapitalistlerle ameleler arasııı~ 
da yeni ihtilaflar çıktığıod~ i 
yeniden grev ilan edildiğıfl 
bildirmektedir. 

M. Blum, 
Paris' e döndil 

Paris, 25 (Radyo) - ss:. 
bakan M. Leon Blum ile r 
fikası ve hariciye nezareti ~ıe 
kanı, dün akşam tayyare ~ 
Londra 'dan buraya dön01 

lerdir. 


