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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~res: İzmir ikinci Beyler sokağı 
ne şartlnrı: Scııeli~i 700, altı aylı~ 490 kuruş 

h~ Resmi ilanlnr ic;in: 1nıırif cemiyeti ilünııt 
ltto unu nıiirncnut edilmelidir. 
li~susi ilanlar: idarehande karalaştırılır 
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lzmirdc çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Siberya'da 
Yeni Şeyi nehri 
rında bir tayyare düş. 
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Alman gemileri asilere 
mühimmat vermektedir 

: Yunan hükô
meti 
- -··--

Bankalardaki mev
duatını bildirmi
yenlerin paraları
nı zaptedecek 

~ransa, beynel~ilel bi; konferans toplanma· 
•ını istiyor.3gündenberi müthiş kan dökülüyor Atina, 28 (Hnsusi) - Ban· 

katardaki paralarının miktarını 

vaktinde beyan etmiyenler, 
şiddetli cezalara ç,arptırılacak· 
!ardır. Bu gibilerin paraları 
mücevherat müstesna olmak 
iizerc tamamen müsadere edi· 
lccektir. 

Asi /erden 1 general 16 zabit, 1 meb'us kurşuna dizildi 

M ~si lopçu/ar, bir topa obüs gerleştirigorlar 
ebb adnd, 28 (Radyo) - Mü- kın asi kuvvetler için verdiği 
lt\' ed küreğe mahkum edil- tebcrruatı alrnağa başlamışlar· 
sı~ş olan general Kinalo, an- dır . 
hu1

" hapishaneden alınmış ve Henday 28 (Radyo) - San· 
A~hah kurşuna dizilmiştir. se bastiyen şehri, sabahtan 

Yar ~ılere mensup olan tay· beri gerek denizden ve gerek-
Şth e· e~, bugün tekrar Madrid se karadan asilerce bombar-
ler;.ını bombardıman etmiş- dıman edilmektedir. Hasarat 
ları ır. Müteaddid siliih depo· çok mühimd;r. 
ve ~ er~ak ambarları yanmış Riyotento şehrinin, asiler 
B chlıkeli infilaklar olmuştur. tarafından işgal edildiği te· 
de:ı:gos 27 (Radyo)- ispanya eyyüt etmektedir. 
lcr· . t bankasının taşra şube· General Varela, Malaga ci· 

ırıı 'd 
t01>l 1 are edenler, burada ~arındaki kuvvetlerilc kanlı 
rıuş anmışlar ve vaziyeti ko· çarpışmalarda bulunmaktadır. 
b .. s~uşlardır. Bankanın 60 şu· Hükumete sadık donanma, 

leri için mütemadiyen silah 

tahliye etmekte olduğunu ve 

üç gündenberi, lspanya'da 

müthiş derecede kan dökiil· 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

~, ____ . ------
Şa ht Parise Hitlerin bir 
mektubunu götürmüş 
Alman nazırı bugün Berline dönüyör. 

Ben siyasetten anlamam, diyor 
Paris, 28 (Radyo) - Dok

tor Şaht, Paris Soir) g:ıze
tesi muhabirini kabul etmiş 
ve fakat, kendisine sorulan 
suallere cevaben de~iştir ki: l 

"- Siyaset, benim işim de· 
ğildir. Bu sebeple hiçbir şey 
söyliyemiyeccğim . Hitler'in 
verdiği bir mektubu Fransız 

hükumetine verdim. Bu mek
tubun hamili olmaktan başka 

hiçbir ınalUmatım yoktur." 
Alakadarların verdikleri ha: 

bere göre, Hitler'in Fransı; 
hüküınr.tinE gönderdiği ınek· 

tupta, Almanya'nın aldığı 
askeri tedbirlerden Fransa 
için endişe edilecek hiçbir 
şey olmadığı ve bu tedbirle-

Doktor Şahi 
rin, Rusya için alındığı yazıl· 
maktadır. 
( Devamı4 üncü sahifede) -------· ... ··-·------

Fransa her turlu emni
yet tedbirlerini aldı 

Leon Blum, komünist şef in bir mektu. 
buna verdiği cevapta ne diyor? 

Paris 27 (A.A) - Komü· 1 
nist meb'usThorezin yolladığı 
bir mektuba cevap veren baş 
bakan M. Blum, gerek bizzat 
kendisinin, gerek hükumet 
azasından dört arkadaşının 
Fransa milli bankasında dok
tor Şaht ile göriişmüş olduk· 
!arını teyid etmiştir. M. 
Blum bu cevabında, ezcümle 
demiştirki: 

- Bu mülakatın Fransız 
milletinin şerefi ile mütenasip 
olmıyacağı ve sulh eserine bir 
hizmet teşkil ctmiyeceği hak
ktiJda şüpheler izhar ediyor
sunuz. Ben sizin fikrinizde 
değilim. Halkçl cephe hiikü· 
meli Fransa'nın şerefine hiçbir 
leke sürmiyecektir ve halkçı 
hükumet Fransa'nın emniyetini 
temin için lüzumlu her türlü 
tedbirleri de almıştır. Hüku· 
met şurasını bilmektedir ki 
sulh azmi Fransız şerefinin 

1
Italyan manev

raları ---···---Bir 'hey'etimiz de - . 
manevraları ta-

kip ediyor 
Roma 28 (Radyo) - İtal

ya' nın cenubunda devam et-
mekte olan askeri manevrala
ra, dün tayyareler de iştirak . 
eylemiştir. Manevraları takip 
eden 52 devlet ateşemiliterle-

Leon Blum 
tecelli ettiği tarzlardan biridir 
ve sulhun teşkilatlandırılması 
da Fra:lsız emniyetinin şart· 
larından biridir. 

Bunun içindir ki, hükumet 
hatta Almanya' da askeri hiz
met müddetinin iki seneye çı· 
karılmasınm akabinde dahi 
sulhten ümidini kesmek isle· 
memektedir. Hükumet ayni za· 

manda Avrupa mes'elelerinin 
umumi hallini kolaylaştırmak 
için ister ekonomik, ister fj. 
nanselı ister siyasal olsun hiç 
bir müzakereden de kaçınmağı 
arzu etmemektedir. 

• insan Kolu 
Yiyenler 
--····----Bir bahriyelinin korkunç 

~th~l\ıden 43 Ü asilere geçen limandan açılmağa mecbur 
)~cdir. Bu şubeler hal- kalmıştır. 
((}~it k ) Vaşington, 28 (Radyo) -
& ~· ere ra 1 Madrid hükumeti, asilerin iş-

11ci Edvard, Skiroz gal 1 ctme~tde bkulun1dukl~rı li· 

Sovyet suvarileri Mançu
ri topraklarına girdiler 

ri, İtalyan'ın manevralarda 
kullandığı yeni sistem silahla
rı görmüşlerdir. 

Manevraları bir Türk aske
ri heyeti de takip eylemek
tedir. 

maceraları 

Bagün 
lkinçi sahi/ emızde okul ganuz. 

Qd . • man ara gı ece o an tıcaret 
asına gıdıyor vapurlarına müsaade edeme· 

' 

~ yeceğini ve çünkü abluka 
~ -p, vazetmiş olduğunu bildirmiştir. 

~~~"' ' Amerika hükumeti, böyle ....... 
%!... bir hali asla kabul edemiye· 

1 :l ceğini ve ticaret vapurlarının, 
l tam bir serbesti ile istedikleri 

.SQ "" Is~~ b".İeste Edvard / / W 
lİi '<ll} u 1 . 
ı11_lldctıb ~ 28 (Hususi) - Üç 
~~~İlter erı Ati na' da bulunan 
d~"tıtı N k~alı 8 nci Edvard, 
~İtineahlın yatı ile Adalar 

tot hareket edecek ve 
ltt,11:dasına gidecektir. 

i Sakız ve Midilli'yi 
lllu~terneldir. 

yere gidebileceklerini cevaben 
ispanya hükumetine • tebliğ 
eylemiştir. 

Madrid 28 (Radyo) - is-

panya harbiye nazırı Eııdule
ço, asilerle hükumet kuvvetle
ri arasında başlıyan mukatele
nin, daha uzun zaman devam 
edeceğini söylemiştir. 

Madrid, 28 (RaJyo) - Ko· 
münistler, dün büyük bir 
ka'abalık halinde hapishane· 
lerc hücum etmişler ve siyasi 
mevkufları alarak linç etmek 
istemişlerdir. Ordu, güç halle 
komünistlerin hücumunu de
fcdebilnıiştir. 

Hükumet kuvvetlerini idare 
eden iki kumandan ile bazı 
zabitan, Madrid' den kaçarak 
asilere iltihak eylemişlerdir. 

Belg-rad, 28 ( Radyo ) -
V cron gazetesi, Kameron 
adındaki Alman zırhlısının 
Lizbon limanına ispanya asi· 

Şiddetli bir ateş karşısında bir ölü 
brakarak dönmeğe mecbur oldular 

' Japou ta~· yarcfcri Sovyt·t hududu11u geçti 

Sovyet tankları bir gaçit resminde 
Tokyo 28 (Radyo} - Sov· Moskova, 27 ( A.A ) -

yet kuvvetlerinden mürekkep Kalaroaskı' den bildirildiğine 

20 kişilik bir müfreze, Mançu· göre ve son günlerde birçok 
ri hudutlarını geçerek yürü· defalar Japon tayyareleri Sov· 
mek istemiş ise dt>, Mançuri yet hududunu tecaviiz etmiş-
kuvvetlerinirı ateşine maruz )erdir. Yalnız 14 Ağustostan 
kalmışlar ve bir kişi ölü bı- 23 ağustosn kadar olan müd· 
rakarak, tekrar Sovyct top·- det zarfında beş defa ol· 
raklarına dönmüşlerdir. /Devamı 4 üncü sahifede} 

( ' 
1 (Ulusal Birlik) e Göre . 1 

' / Amerika böyle bir konferansı 
toplantıya çağırabilir mi ? 

Dünkü gazetelerin hepsi; Amerika Devlet reisi M. Ruzveltin 

bir harbe mani olmak için bütün Avrupa devlet reislerini top· 

lantıya davet edeceğini haber veriyorlardı. Şüphesiz, ciha
nın şu buhranlı günlerinde yapılacak böyle bir toplantı, hiç 
olmaz~a görünen akıbeti biraz daha geciktirebilmek noktasın· 
dan faydalıdır ve adeta saadet telakki edilebilecek bir haı e· 
ket sayı\alJ\lir. Fakat hadiselere bakılacak olursa, Amerika her 
şeye rağmen böyle bir teşt>bbüstc bulunmıyacaktır. Amerika 
umumi harpte itilaf devletleri zümresine girmiş ve bundan ka
zandığı şey, hiç denecek derecede az olmuştur. Buna mukabil 
Avrupa'lı devletlerin hemed hemen kısmı azamından alacaklı 
kaldığı halde şimdi bunları tahsil edememektedir. 

Amerika'nın böyle bir teşebbüsü akim kaldığı takdirde, 
doğacak neticeye iştirak etmesi lazım geliyor. Yani sulh hak· 
kındaki tezi, bir mukabil devlet grubu tarafından herhangi 
bir sebeple mukavemetle karşılanır.sa, otomatikman, diğer tarafı 
iltizam edecektir. Acaba, Amerika bunu göze alabilecek mi
dir?. Saniyen Japonya'nın büyük rekabeti karşısında, bir harbe 
girip ezilmeğe ve sahayı Japonya'ya bırakmağa mukabil temin 
edeceği fayda nedir? 

Hiçi 
Bize öyle geliyor ki haddızatında kıymeti büyük olan böyle 

bir teşebbüs, ancak gazete sütunlarında kalmağa mahkum bir 
şeydir. Avrupa'nın işini, gene Avrupa devletleri halletmek 
mecburiyetindedirler. 



(Ulusal Birlik) 
28 Ağustos 93~ 

1 ~er*& • İngiltere, kat'i bir karar k ı' • 1 Tarihteki garip _________ verece 
- ~-•yen er vak'alar a ahu i muhacereti d r uru laca~ 

G ... mm!:l:.Dlll•l I 
eçen Ynznn: '\faks Kcııırncrıcıı iV y t ta, Araplar imha i ecektir 

Eski bir bahriyeli, yılmaz 
bir deniz kurdu olan Mişel • 
kaptanın bir kolu \ardı; diğer 
kolu, ta omuzu başından ke· 
ikti; caketinin bir kolu, yürür· 

ken flama gibi sallanır dururdu. 
Bır akşam Marsil} ada, bir 

bahriye gazinosunda beş &ltı 
bahriyeli bir araya toplanınıŞ 
bulunuyorduk. 

Çok keyifli ve neş' eli idik. 
Bir tnraftan içiyor, bir ta· 

raftan da her birimiz başından 
geçen deniz macera ve facia· 
larını anlatıyorduk. 

Öyle ya, deniz adaml· rı, 
bundan başka ne üzerine gö· 
rüşebilirJer ?. 
Hepimiz birşeylerden bahse· 

diyorduk, Fakat Mişel kaptan 
hiç birşey söylemiyor, bizi sü· 1 

kıinetle dinliyordu. Nihayet, 
arkadaşlardan birisi dayana· 
madı: 

- Mişel kaptan, yahu-dedi· 
neye susuyorsun böyle?. Sen 
de deniz adam: değil misin?. 
Senirı de ba~mdan fevkalade 
birşey geçmedi mi?. 

- Denizde başımdan geç· 
miş fevkalade bir maceı anı 

yok .. 
- Ya karada?. 
- Var .. Bir tane .. Bir tek .. 
- Haydi sen de bu mace· 

ranı bize anlat. Böyle havada, 
gazinoda nasıl vakit geçirece
ğiz .. 

- Anlatmak istemiyorum 
da, onun için susuyorum .. 

- Neden?. 
- Çünkü pek korkunçtur. 

Bu kadar korkunç bir mace· 
rayı dinlemek biraz güçtür! 

- Hayôi bir tecrübet et.. 
Belki biz bu macerayı dinli· 
yecek kadar cesur ve müte· 
hammil çıkarız .. 

Mişel kaptan, arkadaşlarının 
ısrarile baş:n Jan geç.en sergü· 
zeşti anlatmağa başladı: 

- Size anlatacağım macera, 
beni tek kollu bırakan kor· 
kunç bir maceradır .. 

Bundan yirmi sene kadar 
evvel, yani henüz genç oldu· 
ğum zamanlarda, Moriyon 
kasabasında, dayımdan miras 
kalan bir sayfiyeye malik idim. 
Uzun ve mcşekkatli deniz 
seferlerinden sonra, bu say
fiyeye çekilir ve bir müddet 
;~tirahat ederdim! 

Bir defa gene, Hidi Çini
den dönmüş ve bu sayfiyeye 
istirahate gitmiş6m. Fakat bir 
gece tuhaf bir hal oldu: Tam 
uyuyacağım sırada, daima 
açık bıraktığım pencereden 
bir sürü gürültü geldi. Sanki 
bir sürü Çiftenekara çalınıyor, 
yahud tokmaklarla tahtalar 
üzerine vurulur gibi bir hal.. 

Bu gürültü, karşıdaki 

güzel sayfiyeden geliyordu. 
Halbuki bu sayfiyt beş sene 
denbcri boş ve .kapısı üze· 
rinde (Kiralıktır) levhası asılı 

bir bina idi. 
Ne oluyor acaba? Diye he· 

men yerimden fırladım. Pcn· 
cereden dışarıyı ve bilhassa 
sayfiyeyi tetkike başladım. 
Sayfiyenin pencere ve kapı 
kısmı her zawanki gibi 
sıkı, sıkı kapalı idi. Yalnız 
zemin katının pencere a al k· 
)arından bir ışık gör~bildim. 
Ve Moriyon kasabasının bu 
wetruk sayfiyesine kim ve na· 

Maceralar il Hayvanların muha. ·----
. . . kemesi !lngiltereKralı, Arap hükümdarlarının mektuplarına oevap ver· 

sıl kımı;eler gırmışler ve bu M b" . k 1 ı • F·ı· • ' •k• d. ·ı • · • [ · tı'f 
h 

. . ... 
1
t .. il ayıs oceğı, çe irge, tara mış ve ı ıstın e ı ı nazırın gön erı mesını temın ey emıs 

ce ennemı guru uy ne ıçın f , . . 

1 

-> • yapıyorlar diye düş ündüm kal· aresı gı bı _hayvan~ar •. pe~ko· Kudüs (Hususi )- Emir Ah· nazarı m ünakşa edilecektir. şekilde )'azı 1 m ış olduğu tcın•' 
dım. posların musaadesı uzerıne, dullah'ın, fngiliz tahkik heye· Müstemlekeler Nazırının Ku· olunmaktadır. 

Bu garip ve müthiş gÜ· ~ıhani muhkemeye sevkedi· 1 tinin vazifesini kolaylaştırmak düs'ten Maverayı Erden' e gi- Yahudiler, Arap ihtiliilini' 

rü:tü, az veya çok fasılalarla lırlerdi. Rahib kilise kürsüsün· üzere kuvvetli ihtiliil hareket- dip Emir Abdullah ile de Filistin' e iki nazırı getirecek 
devam etti. Sabaha yakın, den bağıra•ak mücrim hay· lerinin durdurulması yolundaki görüşeceği söylenmektedir. tesir yapmasına ve Arap bük•~ 
henüz ortalık karanlık iken 'anlan mahkeme huzuruna teklifi bazı Arap çeteleri ta· Atina'dan Mısıra giden in- darlann müdahalesine ço~ 
say!ıyenin kapısı açıldı; ve d~vet ederdi. He~ böceğe rafından makul görülmeğe baş giliz harbiye nazırı da Filis- kızmaktadırlar. Şu son gü~· 
kapının eşiğinde, ömrümde bırer de avukat tayın olunur. lamıştır • tine uğrıyacak ve bu suretle lcrde ınüsbet veya kat'i b~ 
görmediğim güzellikte bir ka· Adam akıllı .muhakeme ya~ı· Böyle düşünenler lngilizleri iki lngiliz nazırı Filistin vazi· karar alınacaktır. lngiltere ~ 
dm peyda oldu. Bu genç ve lırdı. Bu nevı muhakemelPrın bir daha tecrübe etmekte bir yetini ve davasını yerinde Yahudi muhaceretini durdur• 
güzel kadın suvare elbiseleri z•~ıtlan \ıugün mev·ud~·:r. mahzur olmadığını söylüyorlar. tetkik imkanını bulacaklardır. cak yahut ihtiliılcileri iın~' da geyıniş ve clind e de bir liim • Nı hay et 8 foroz kararı verı lır · Bu lar Mu 1 ed i leır ır. ull .h m ev· Kral İbn issuu t, Emir Yahya teşeb hüsüne girişecek tir "': ko 
ba tutuyordu. Ve ancak :! zaman bu h.ay· kinde gizli bir içtima ıapmış· ve Irak kralı Gazi tarafından ikinci yolun lngiltere'nin ~~~ & 

Ben, derin bir hayret için· vanlarla mucadeleye gçeıle· lar ve kanaatlerini tesbit et· müşterek olarak Filistin lehi· ve isliım alemlerindeki nuf 
de bu gü•el kadını seyredi· bilirdi. • mişlerdir. ne müdahalesini rica ederek zuna fena tesir yapacağı nı•· 
yordum. Genç ve güzel kadın, • "" Kudüs Arap fırkalarının ya· İngiltere kralına gönderdik· hakkaktır. 

l b 
1796 da Svab'da sıgwır ve ki -----•- ___.., sevim i ir reverans yaparak: • paca arı toplantıda ihtilalin !eri mektuba cevap gelmiştir. d 

- Uğurlar olsun aziz dok· hasının önüne geçmek ıçm tanınmış idarecileri de bulu- Kral lbnissuda gelen bu ce· Çu U OVa' 8 
tor! Seneye her halde gene mahkeme kararile bir boğa lunacak ve mutedillerin noktai vabın memnuniyet verecek 
bekleriz! dedi. diri diri gömdürülmüştür. ........ ............. eı------ z. rai d ruıJJ 

Fakat, bu güzel kadın kimi Sal b ·~· d w. Kans r araştır aları Pamuk ve hubııbot 
uğurluyor ve seneye de kimi z urg cıvarın a eıs· 
davet ediyordu? Bunu tayin de tum kasabında • 1400 seneleri 
tamamile aciz kaldım; çünkü sularında şöyle bir karar alın· 
kapıdan çıkan bir kimse gör- mıştır: 

zarar görmüştiif . 
br 

Adana, (Hususi muhıı .. 1. 

mediğim gibi kapının etraf ve Bir köylü para cezasına 
haricinde de hiçbir kimse uğrar ve bunu veremiyecek 
yoktu. halde olursa karısına tecavüz 

Ben, etrafta giren veya çıkan edilecektir. Vazii kanun kadı· 

(Hayvanlar üzerinfe yapılan yanlış ve 
. saçma tecrübelerden vaz geçmeli!) 
l~gi1tere' de epey zamandan ı hem gayri ahlaki bir şeydir. 

ben yapılmakla olan kanser Uzun zamandanberi yapı· 
araştırmaları esnasında hay· lan kanser araştırmaları bü· 
vanların tecrübe dolıeyısile öl· yük , masraflara baliğ olduğu 

rimizden) - Çukurova bO. 
gesinin zirai vaziyetini yak•fl. 
dan tetkik eden bir müteh

35 

sısa göre; hasad ve harJllBıı 
mevsiminde yağan yağmurla;, Rii 

,.01> la 

kimseyi ararken güzel kadın nın hakimin hoşuna gitmeme· 
si ihtimalini düsünerek bu ce· 

kapıyı kapattı; her yer eskisi 

gibi derin bir karanlık içinde 

kaldı. Ben merak içinde bek· 

liyorken, biraz sonra bahçenin 

demir kapısı da madeni bir 

ses çıkararak açıldı ve ka· 
pandı. 

Merak ve hayretten .deli 

olmak derecesine geldim. 

Acaba rüya mı görüyordum 

Sayfiyeden bahçe kapısına ka

dar bir insan geçer de ben na· 
sıl görmezdim ?. 

• 

Bu Şaşkınlık içinde pence· 

rede dalmış dururken, kapı 

tekrar açıldı; ve güzel kadın 

ayni vaziyette olduğu halde 
kapıda göründü: 

- Rica ederim fazla gü· 
rültü yapmayınız, sonra karşıki 

komşuyu uya,ndırırsmız.. Size 

ben de bahçe kapısına kadar 

refakat edeceğim dedi. 

Bütün kuvvetimi gözlerime 

vermiştim. Genç kadın sakit 

ve yalnız bahçeyi geçti, lam

banın bol ışığı altında bahçe 

kapısının yanında biraz durdu; 

kapının kendi kendine açıldı

ğım hayretle gördüm. 

Genç kadın, kapı açıldıktan 

sonra, karanlıklaıa doğru zarif 

bir reverans yaptı ve: 
- Haydi uğurlar olsun 

efendiler, gelecek seneye sizi 
gene bekleriz! Bu sene hepi
nizin de, hiçbiriniz eksik 
olmamak üzere davetimize 
icabetinizden dolayı zevcim 
pek memnundur! Dedi. 

Ve, birçok erkek sesleri 
birden: 

- Allaha ısmarladık, sev· 
gili madam.. Muhterem zcv· 
cenize saygılarımızı sununuz 
gelecek seneye gene hepi
miz geleceğiz!. Dediler. 

Delirmek bir~ey değildi! 
Bir an sonra bahçe kapısı 
kapandı ve güzel madam da 
esrarıengiz sayfiyeye girdi, 
kapı kapandı. Şimdi dışarıda 
gecenin derin sükUtu içinde 
birçok: { Cık! Cık! ) Sesleri 

zanın tatbikini mübaşire ha
vale müsaadesini de vermiştir. 
Mübaşir de kadını beğenmez· 
se bu iş hademeye gördürü· 
lecektir. Hademenin zevki 
vazii kanunca nazarı itibara 
alınmamıştır. 

* "' * 1711 de Prusya'da asker 
kaçaklarının burun ve kulak· 
larının kesilmesine dair bir 
kanun çıkmıştır. 

* • • 
17 51 ele intişar eden Bavi· 

yera ceza kanununda işken· 
ceye yer verilmekte idi. Bu 
kanunun ahkamına nazaran 
işkence üç defadan fazla tek· 
rar edilmiyecek fakat maznun 
hissizlik gksterirse şiddeti ar
tırılacaktı. işkence esnasında 
yeni bir takım şüpheler uya· 
nırsa devam olunacaktı. lca· 
hında söyletmek için şahitlere 
de işkence caizdi. Baş parmağı 
vidalanacak, saçlardan asmak, 
telle dövmek, 48 saat belde 
bırakılan dikenli kemerler 
kanunun kabul ettiği işkence 
usulleri idi. 

* • • 
F elix Platter adlı birinin 

hatn atında anlattığına göre 
1556 da Fransa'da bir çocuk 
katilinin, idam edildikten sonra 
teşrih derslerinde kullanılan 
cesedinin muhtelif parçalan 
darağacında teşhir edilmiştir. 

Prusya encümeni adlisi 1709 
senesinde, veba, esnasında 
ilaç Alaç almadan ölenlerin 

cenazelerini tabutlarile bey-aber 

astırmak için hususi darağaç· 
lan yaptırmıştır. Encümen her 

• halde hastaların doktorsuz da 
ölebileceklerini ispat etmelc· 
rini hoş görmiyordu . 

peyda oldu. 
Sanki güzel kadın, sayfiye· 

nin kapısını kaparken bir ka
fes dolusu serçe kuşunu da 
Salıvermişti!. · 

Ben hayret ve birazda deh· 
şet içinde bunları uzun müd
det seyrettim. Fakat hiçbir 
şey anlıyamadım. 

- Arkası W1r • 

dürülmesine veda kanserleştil· halde bu müthiş hastalıktan 
mesine ilk defa olarak kuv- ölenlerin sayısı azalmış de· 
vetli bir itiraz sesi yükselmiş- ğildi. 
tir. Bundan başka araştırmalar 

"Medika] Vorld,, yeni (Tıp tamemile yanlış bir yolda ya-
dünyası) isimli büyük İngiliz pılmaktadır. Doktorlar tama· 
tıp mecmuasından "Deyli He· men manasız bir usul takip 
rald,, şu satırları nakletmek· 
tedir: etmektedirler. 

Sıçanların kulaklarını kat· 

rarila boyamak kanseri tevlid 

eder, fakat insanda kanserin 
vücud buluşu elbette ki böyle 

değildir. 
Şu halde fareler, sıçanlar 

ve diğer hayvanlar üzerinde 
yapılan bu saçma nevinden 
tecrübeler neden? .. 

"Hayvanlar üzerinde teceü
be yapmak şeklindeki labora· 
tuvar mesaisine nihayet veril
melidir. Bunun neticesi olarak 
kanser tedavi edilebilse, hay
vanlara eziyet edilmesini ma· 
zur görelim. Fakat mcs'ele 
öyle değil. Bu yüzden hay
vanlara eziyet, hem lüzumsuz, 

-------~ -~ ... _. ...... ----
Sovyetler Birliğ"nde 

yeni madenler 
-·-47,5 kilometreye radiosond. Sovyet ark

tiğinde telsiz istasyonları 
metre yüksekliğe kadar çık· 
mıştır. Radiosondun işlemesi 
elli dokuz dakika sürr..üştür. 

Yakınlarda, Jeolojik tahar· 
riyal ilim heyetleri, Sovyetler 
birliğinin muhtelif yerlerinde 
birçok yeni kıymetli maden· 
ler bulmuslardır. 

Bu meyanda mesela Şarki 
Sibirya' da Şahtom köyü civa· 
rında yeni Wolfram ve mo· 
libdcn madeni damarları tes
bit olenmuştur. Çarbi Sihir· 
ya'da Koşağaç mıntakasında 
de jeologlar L.iki yeni wolfram 
damarı bulmuşlardır. Tacikis· 
tan cumhuriyeti dahilinde kain 
Leninabnd civarında yüzde 
25 nisbetindc cevheri muhtevi 
kurşun madeni keşfedilmiştir. 
Ukranya' da Dnieporpetrovsk 
mıntakasında lgren'de bir ar· 
teziyen kuyusu açılırken ay· 
rıca bir nikel madenine tesa· 
düf olunmuş ve bunun üzerine 
yapılan tetkikat neticesinde 
bu• nikel damarının on beş 
metre kalınlığında olduğu an· 
}aşılmıştır. 

Temmuz ayının ortalarına 
doğru, Tiksi körfezinde kain 
bulunan hava rasat merkezi, 
Molçanov sisteminde bir radi· 
osondu havaya salıvermiş ve 
bu rakiosond, bu gibi aletler 
için teşkil eyleyen 47 ,500 

Bu hava sondasının koyu
verildiği zaman, havanın hare· 
reti zait 2,6 santigrad ve ha· 
nın tazyiki ise, 1,011 milibar 
idi. Radiosond 12,000 metre· 
de hararetin nakıs 62, ve 
tazyıkın de 162, milibar ol
duğunu tesbit eylemiştir. Bun· 
dan sonra radiosond daha 
ziyade yükselirken, hararet 
derecesi de muntazam surette 
yükselmiş ve 43,000 metrede 
nakıs 42,9 dereceye çıkmıştır. 
Kırk üçüncü kilometreden 
sonra havanın harareti yeni· 
den düşıneğc başlamış ve 47 
metrede nakıs 46,8 dereceye 

inmiştir. 
1932 yılında Sovyct kutup 

arazisinde ancak 13 telsiz 
istasyonu mevcud bulunu· 

yordu. 
Bu son dört yıl içinde Sov-

yet Arktiğindeki telsiz istas· 
yonlarının adedi 8 misli 
buymüştür, ve halen şimal 
Deniz yolları işletme idaresi
nin servisine lüzumlu olan 
istasyonların inşaatı umumiyet 
(Devamı 4 üncü sahi/ ede) 

dan hububat mahsulü " 
sıı· ıc 

mutazarrır olmuştur. Bu ·\e~ 
retle, evvelce tahmin edı de 
hububat mahsulli. bu yı.l el·ft· 
edilemiyecektir. Maamafıh çı •t 
çimiz çok büyük bir fark " 
zarar karşısında değildir. . 

Kosan, Kadirli, Ceyhan ~~s 
muklarında esaslı bir HelY0d: 
zararı görülmemiş ~se Jsf'I 
Temmuz ve Ağustos a)' tli 
zarfında devam eden şidd~ ~ 
sıcakların pamuk mahsult.1;9. 

yüzde 15-20 nisbetinde ınt.1 
zarrır ettiği anlaşılmıştır ... 

1 
e' 

Umumiyet itibarile b~ $111 
deki pamuk mahsulüne e 
vaziyette denemez. Jtİ~ 

Çukurova bölgesinin Çe ~il' 
ekilen hemen bütün mıotı ıı~ 
larında Çeltiğin duruifltlıı 

111
• 

. 1 . . nı rı1e 
umumıyet e ıyı ve şaya .. 

•• ttıf. 
nuniyet olduğu görülmuş t'll 

Bölgedeki (bilhassa 
0
r 

zanda) Narenciye (Limon P '°' 
takal) bahçelerindeki ağav~r' 
Kızanfarüs haşeresi bulurı 
görülmüştür. ııci 

Her ne kadar kanun f11 ,c 
hince herkes kendi b3ğ eC' 

bahçesini tedavi etmeğe ;ı~' 
bur ise de hükumet de ~ti< 
bu hususta yardım edeC~..ıııl 

• • :Z,llr 
Hatta yakında şehrımıı 5111' 

.. d .. l .. ğ .. K mıntıkB ... mu ur u u ozan iW' 
mücadele memurlarilc .. ~ef 
dele malzemesi gon ./ 
cektir. ~~· 

lzmir ikinci icra nıctıl 
ğundan: . jçİ~ 

B
. d . .. d me&• ır.ı 
ır eynın o en 1Jl9 

lzmir' de istanköy b~ ,ıt 
ittisalinde 6 sayıh evırı8 ıl 
ayhk kirası açık art•~,tif· 

·ı ce" C' en çok artırana verı e ttı p 
K. b' ")'h~ 1 - ıranın ır ~ 

şindir. 0,.ıı~ 
2 - Kira yalnız altı 

yapılacaktır. .. eti l' 

3 - Konturnt ucr 
k. ı 'd l cnktır· ~\ı ıra ayana aı o a ·ste 

Bu şerait tahtında 1
• f(ıu 

lerin 29/8/936 cunıartesı ~9ı 
saat 13 te ev önünde ı.ıttl"' 

ınetıl 1 
bulunmaları ve ı.ıoll(ı 
müracaatları icr~ ka~evfi~9 
92 inci maddesıne 
ilan olunur. 

d 
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(":ıiiiiiih(iiiiAiiY EiiiiilİİiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiıiii· riiiiiiiaiiiiisiikiiiimiiiiiiiiiiiaiiiciiielıiiiriiiiiiaiiiiiiisiiiiiıiiiiliı • ,1 
(Ulusal Birlik) 

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

01 i vi er ve şü-
--~ 

L , -. Bulunmuş bir hatıra defte-
11hden: 

td~ir gün bir trende seyahat 
k.;ordum. Tabii, birinci mev
~ e seyahat ettiğimi söyle-

n a ~ğe lüzum yok! Yalnız şunu 
b? ~dığınıza eminim ki elimde 

ıı 1 ~ıncj veya iki_nci mevki bi· 
k ~ erden birisi değil, bilet 
ıır ~ rnına hiçbir şey yoktu! At-
k v lllak ve atlatmak ile meşgul 

0~ bu hususlarda pek usta 
bıı ~~ ~en gibi bir adam için 
n uçuk mukavva parçacıkları· 

. 'j hiçbir faidesi yoktur ki .. 
d t~! Anlatbğım bu şart 
~ ılınde birinci mevki bir 
B ltıpartımanda bulunuyordum. 
~:inden başka da iki kadın 
~ cu vardı: Biri ihtiyar, çir
deh b~e buruşuk yüzlü, diğeri 
\'e ~.r meleğe benziyen genç 

Bguze) bir kız idi. 
L. en, genç ve güzel olan 
~ırı ko Yanına oturdum; koca 
d llıpartınıanda üç kişicik ol-t Uğu 
faıı muz halde ben genç kıza 
bu :ca .~okuldum; bu kızcağız 
ınul. nku avımı teşkil edecek 
B cı.d.~er keklik idi diye! 

İd· u Umide düşmekte haklı 
'rn· Y illa. • anına sokulduğum za-

~/' &enç kız elindeki gaze
w1'.. 0kuınağa devam ederek 
tab~rnsedi, bu gülümseme 

ıı b' 
$e)• ır nevi muvafakat ve 
tctarn demekti .. Bundan cesa

e kuıı~larak dizimi dizine do-
W C.. Urdum, dizini çekmedi! 

"ne k 
.;e tek ~ 0 .. um asına devam ede-

guf umsedil 

s· tıı~0rta ile alakadar oİanlamı 
tiS i~ nasını pek iyi bildikleri 
tı bu ~tlerden birisini yaptım, 

bel efada öksürmckle muka
e ctt'I 
Ş" ı. 

Vafa~Phesiz, bu tam bir mu
s· tııuka~t idi. Bu defa ben de 

durn eleten elimi dizine koy-

Mad 
td tnazel okumasına devnm 

erek oen "ld''I b o e gu u. 
ti~ Ol! 

"e h ~e~i bir muvaff akiyr.tti ,. 
ıl~ 

111· 

a a kıle iftihara başladım! 
~ol ll aralık, güzel ve munis 
~~ arkadaşım mini mini bir 

t· tşun k 
\eyler alem ç.ıkararak bir 
~ald Yazmağa başladı. Her
~r.. e toy ve mahcup bir kız-

ıs ız ol 
ltıek • acak, ki bana söylc-
bil~· ıstediklerini yazı ile 
ban 'rcc~ktil Yazılan yazıların 
~I\: aıdiyetini lasarladıklnn 

et 'itla~' bu yazıları okumak bir 
ı~' &ııııu~ızlı.k . teşkil edemezdi. 

i!Q~ ıçın kızın yazılarını 
llcil k ......._ e o umağa başladım: 

~es'eı Muhterem Bay .. Dedi. 
'yol e anlaşıldı. Bu genç kız 

t'lldırc~· bay .. Çok şayanı şük-
~h 1 .. 

dul e.i A~tık durmağa, tcrcd
~<>cak llıege lüzum var mı ?. 
r''llışt arı da uyuklamağa bas
-~t ~ hernen beline sarıld ı 
~~tdc ız, mukabele edecegi 
llıdat' . müthiş bir çığlık ile 
~ Zılj ' 
~Vaff k ne atıldı; zili çalmağa 
l'ab~ oldu . 

ltı ıı lr d 
L ~tl... en urdu, tren mc· 

~ ~ '"t i b' . 
lı Mt1ları ızını komportımana 

~e"kie Esasen küçük bir 
e~ ~~ar Pek yakın ıdik, oraya 

Ilı~· Yola d d'ld' ~ tlc . evam e ı ı ve 
hkika~ın halli için burada 

d ~iltts~ başlandı. 

1 

çok yerinde ve cüzdanım <la 
çok kabarık göründüğü için 
bana suimuamele edilmedi, 
hatta fazlaca hüs lÜ muamele 
yapıldı. Genç kıza şikayetini 
sordular; bir cevap alamadı
lar. Fakat kız yazı ile birşey
ler bildirdi. Bunun üzerine is· 
tasyon memuru bananezaketle: 
sizden şikayetçi! Fakat ken· 
disi hem sağır hem de dilsiz. 
Siz kendisine taarruz etmiş-
sınız. 

- Taarruz etmedim. Hare
ketim de cebir de yok. Ben 
kendisine dizimi değdirdim, 
o birşey söylemediğinden baş
ka bu hareketi tebessüm ile 
karşıladı. Ve nihayet bana 
yazı ile ilanı aşk etti. 

İstasyon memuru bu sözle
rimin cevabını kızdan yeni 
yazı ile aldı ve kahkaha ile 
gülmeğe başlıyarak : 

- Fakat. Dedi. Zavallı kı-
zın bacağı bir kaza neticesin
de kesilmiş ve sizin tuttuğu
nuz bacak lastikten bir ba
cak imiş.1 

- Pekala. Dedim. Madem 
ki dizini tuttuğumu hissetme
miş, neden gülmüş? 

Kızın yazı ile verdiği cevap 
üzerine istasyon memuru: 

- Okuduğu şeylere gülü
yormuş. dedi. 

- Şu halde .. Okuduğu ne 
imiş? 

- Ulusal Birlik gazetesinin 
hergün neşrettiği hikayelerden 
biri! 

Vedi Fikret 

Fratelli Sper
co Vapur Acen

tası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" UL YSSES h vapuru 17 

ağustostan 22 ağustosa kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları için 
yük alacaktır-. 

"GANYMEDES,, ,apuru 22 
ağustosta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve KÔS· 
TENCE limanları için yük 
olacaktır. 

" ORESTES " vapuru 31 
ağustosta g<·lip '1 l'ylülde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDArvt ve HAMBURG 
ligıanlan için yük alacakt. r. 
SVENSKA ORIENT Ll ''t:N 

" VIKINGLAND .. ınotörii 
17 ağustosta gelip yiikünü 
tahliyeden sonra ROTTER· 
DAM, HAMBURG, COPEN
HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
GOTEBURG, OSLO ve 15-
KANDINAVY A limanlarına 

hareket edecektir. 
"NORDLAND"nı~ö~ 28 

ağustosta beklenmekte olup 
yiikünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNlA, GOTEBURG, OS
LO ve ISKANDINAVY A Ji. 
manian için yiik alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
, ROUMAIN 

. 

" SUÇEV A ,, vapuru 2 
ağustosta gelip 27 ağustosta 1 
PiRE, MALTA, MARSIJ.. YA 1 

N· V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& o. 

DEUTSCH LEVANTE LINJE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"HERAKLIA,, vapuru 24 
ağustosta bekleniyor, 29 ağus
tosa kadar ANVERS, ROT. 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

"ART AA,, vapuru 5 eylülde 
bekle~ıiyor, 9 eyliilc kadar 
ANVERS, ROTTERDAM, 
HAMBURG ~ BREMEN 
limanları için yiik alacaktır. 

"PLANET., vapuru 15 ey-
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktır. 

''SOFIA.. motörü 24 ey
lülde bekleniyor, 29 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER-
DAM, HAMBURG lo'e BRE-
MEN için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HA VSLINJE (D/S. A/S. 

SPANSKELINJE) 
OSLO 

''BOSPHORUS., motörü 22 
ağustosta bekleniyor, 24 ağus
tosa kadar fSKENDERfYE, 
ROUEN, Le HAVRE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul edecektir. 

"BANADORUS,, motörü 20 
eylülde bekleniyor, 25 eylüle 
kadar Le HAVRE, DIEPPE, 
DÜNKERK ~ NORVEÇ 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" DUROSTOR " vapuru 2 
eylülde bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması olarak 
BELGRAD, NOVISAD, KO
MARNO, BUDAPEST, VI
y ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

S. A. ROY AL l IONGROİSE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"SZEGED" motörü nğus· 
tos nihayetine doğru beklen
mektedir. BELGRAD, NO
VISSAT, BUDAPEST, BRA-
TİSLA VA, VfY ANA ve T..INZ 
için ytik kabul edecektir. 

** ... 
jOi ıNSON WERREN 

LİNES Ltd. 
LlVDRPOOL 

"JESSMORE" vapuru Lİ
VERPUL ve ANVERS'ten yiik 
getirerek tahliye etmiş ve 
gilmiştir. 

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

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 2008 

= • "™"' - - ="™""''™_.......,.,,,,..... __ 
BRAJLA ve BARSELONE 
hareket edccch tir. 

Yolcu ve yük kabul alır .• 
Daha fazla tafsilat almak 

için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 
FRATELLI SPERCO accnta-
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. Navlonlardaki ve ha· 
reket tarihlerindeki değişiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Telefon: 2004/2005/2663 

rekası Limited 
vapur acentası 

Pasport yolcu salonu kar
şısında Lekol Riz binasında 
no. 168 Tel. 2443 

Not: Vurul tarihleri ve va-
pur!arın isimleri üzerine dcği· 
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
" OPORTO .. vapuru 15 

ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'tcn gelip yük boşal-
tacvktır. 

"FLAMINIAN., vapuru ağus· 
tos sonunda LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan gelip yük bo· 
şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SAMOS,. vapuru 23 ağus

tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN-
VERS'ten gelip yük boşalta· 
caktır . 

Sür' at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YEN l KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

Köpdi tramvay durak ye
rinde 681 llUtJlaralı ev kira
lıktır. Evde lı er türlü tesisat 
ve konfur mevcuttur. Görmek 
için Köprl:ı bakkalı bay Ah
med' e miiracaat. 

. .. . .. 
·~ .... . . . . 

·~~~~~~~!iiiii!!!~~~~· 
' BAŞ DURAK j 

a di üzhet 
S h Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

Pa ensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikas;: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayynre, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek \1arka!arını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu

-: catına fa iktı r. 

a ıı 

Mensucatı 
irketinin .. 

umaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile .Yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

v 1 
farit 

1 

v ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbıscler için bu mamulatı tercih ediniz 

Yeri • 
rı at~ 

Birinci Kordonda 186 nun1arada ŞARK 
HAii T. A. Ş. Çocuk Hastalıkları 

miitehassısı 

f kinci Beyler Sokağı No. 68 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) - Osmanlı Tarihinde 
............ _. .._ __ .......... 

Avrupa' da vaziyet çok karanlıktır 
Ciirid Hadiseleri 

.. - 14- ,, 

Fransız Erkanıharbiyei umumiysinde dün 
çok mühim ~ir toplantı yapıldı 

gece Sünbül ağa hadımdı. Şu halde 
cariyesi çocuğu nasıl doğurd~ 

~----------------------------~ ------------Bu toplanbda Almanya'nın son tedbiri etrafında uzun görüş-
meler oldu. Fransız hava ordusu manevraları yapıyor 

Belgrad 28 (Radyo) 1- Fransız Erkanı Harbiyei Umumiye riyasetinde dün gece umumi bir toplantı yapılmış ve Al-
manya'nın aldığı askeri tedbirler etrafında uzun konuşmalar olmuştur . 

Politika gazetesi, bu toplarıtının çok mühim olduğunu ve Avrupadaki vaziyetin karanlık içinde buluduğunu kaydediyor. 
Paris, 28 (Radyo) - Fransız hava manevraları, (Tormeç) cephesinde devam etmektedir. 

Saray usulleri üzerine, kız- Dedi kodu1arın devam et· 
lar ağaları hadım olmakla tiği sırada bu kadının sütarı:ı 
beraber, evlenmek mecburi- olarak büsbütün saraya rıı 

yetinde idiler; cariyeler bes- edilm~s~, şehzade Meh?,1ed~ 
lerlerdil <!nnesını kıskandırdı; Sum~ııl 

Sünbül ağa da, İbrahimin ağaya karşı derin bir infıB 
saltanatı sıralarında dörtyüz beslemeğe sevketti. Bu kadın 
elli kuruşa [bugünkü para ile Sümbül ağaya müdhiş bir dsr: 

Manevraları idare ı. etmekte olan general (Pujo), (Borj) kasabasında karargah kur muştur. Bu sab<th, 
yaresi büyük manevralar yapmışlar ve muhtelif hareketlerde bulunmuşlardır. 

450 altına ] seçme güzel bir. be indirmek için fırsat kolla 
18 harp tay- cariye almıştı. Sünbül ağa er- mağa başladı. . 

keklik kudretinden mahrum Kurnaz ve vaziyetinin tanıB 
Manevralar, Ağustosun 29 unda sona erecektir. ~ 
General (Pujo), dün gece mükellef bir ziyafet vermiş ve manevraları 

bulunmuştur. 

- -takip eden ateşe militerler bu ziyafette hazır 

tatürk Radek ve Potna da iki Çin'li asıldı 
Am·ra Hort·'yi tev ·ıf d.ld.I Çin askerleri de 
tebrik ettiler 1 e 1 1 er ölürülmüştür 

- --• Şangay 27 (A.A) - Şan-
Ankara 27 (A.A) - Ma

caristan' ın Saint Etienne bay
ramı dolayısile Cumhurresi 
Atatürk ile Macaristan Naibi 
Amiral Horti arasında tebrik 
ve teşekkür telgrafları teati 

N orveç zabıtası, Troçkinin evi- gay hadisesi esnasında yalnız 
1 iki Japon değil, fakat birçok 
1 ne 8 polis ikame etti polis neferi ve Çin askerleri 

j Oslo, 28 (Radyo) - Nor· Londra 28 (Radyo)- Dün de ölmüştür. Nankin'deki Ja-
veç hükumeti Pasaport mü- Moskova'da yeniden bazı tev· pon konsolosu, hadiseyi çok 

~unmu-u~ ı 

Alman ge;,.ileri asi. 
lere mühi;,.,mat ver .. 1 

mektedir 
( B 1ştarafı 1 inci sa.~i/ede) 
mek e bulunduğunu haber 
vermektedir. 

Madrid 28 (Radyo) - Asi
lerin kumandasındaki tayyare
ler, dün akşam lron şehrine 
mü ea Jdit bombalar atmışlar 
ve büyük hasarat yapmışlardır. 

Bayon 28[Radyo]- Senjan 
Dönör, Enday ve Bayon otel
leri, ecnebi gazete muharrirle
rile doludur. Gazeteciler, asi
lerle hükumet kuvvetleri arasın
da devam eden kanlı muha
rebeleri takip ediyor!ar. Tara· 
feynin attıkları kurşunlar, ha
zan Fransız hudutlarında kain 
bulunan bu otellere düşmek-
tedir. 
Vapurda isyan: 

dürü, bu sa~ oh Troçki'nin kifat yapılmıştır. Tevkif edilen- mühim telakki ettiğini Çin dış 
evine gitmiş ve Norveçte bu· ler arasında, lzvestiya başmu- bakanına bildirmiştir. 
lunduğu müddetçe siyasetle harriri Radek ile Rusya'nın Çin hükumeti, katil olduğu 

L d t 'l't · p t a da sanılan iki kişiyi idam etmiş-iştigal etmemesini kendisine on ra a eşemı ı en u n . 
tebliğ eylemiştir. Zabıta, Troç- vardır. Mevkuflar binleri aş· tır. • • •---

ki'nin evine, 8 kişilik kuvvet ~~ktadır. ~ad.ek v~ Putna dün Şaht Parise Hitlerin 
ikame eylemiştir. ıstıcvap edılmışlerdır. b 

----· ir mektubunu 
Filistin'de vaziyet düzeliyor 

Arap'lar, p~zar;günü gre
ve nihayet verecekler 

~~~-----~·-------------Irak hariciye nazırının tavassutu 
ile ihtilaf hallediliyor 

Kudüs 27 [A.A] - f yi bir 
menbadan öğrenildiğine göre 

Yüksek Arap meclisi, Irak Ha 

riciye Nazırına bir telgraf gön

dererek tavassutta bulunmak 

üzere Kudüs'e gelmesini rica 
etmiştir. 

Bu müracaat, Arap - Yahudi 
ihtilafının sona ermek üzere 

olduğunu tahmine müsaittir. 
Londra 27 (A.A) - Dcyli 

Telgraf' ın Kudüs'ten öğrendi
ğine göre, Arap liderler bir 
beyanname neşretmişlerdir. Bu 
beyannamede şiddet ve tahrip 
mücadelesine nihayet verilmesi 
istenilmektedir. Arap grevci
lerin Pazar günü işe başlıya
cakları tahmin edilmektedir. 

--------.-.~-----

ah aS Paşal Feci kaza 

götürmüş 
( Baçtara/ı 1 inci sahifede) 

Paris, 28 ( Radyo ) - Al
manya maliye nazırı doktor 
Şaht, bugün Alman sefaret
hanesinden çıkmamış, yalnız 
bazı dostlarını kabul eylemiş· 
tir. Şaht, öğleden sonra Bank 
dö Frans müdirile tekrar ko· 
nuşmuştur. 

Doktor Şaht. bugün tayyare 
ile Paris'ten Berlin'e mütevec· 
cihen hareket edecektir. ---····---İngiltere'de yer.i 

posta pulları 
Londra 28 [Radyo] - İngil

tere Posta ve Telgraf Nezareti Paris, 28 (Hususi) - Kris
tof Kolomp adındaki lspanyol 
gemisinde isyan çıkmıştır, Fa
şist ve komünist olan müret· 
tcbatın çarpışması thtimalinden 
korkulmaktadır. Gemiden kaç· 

lngiliz ricaline Bir tayyare düştü, 

Eylülün birinci günü Kral se· 

kizinci Edvard'ın resmini havi 
yeni posta pulları basacaktır ----·---

ınnğa muvaffak olan bir Ame

ı ıka'lı polis, tayfanın yolcuları 

hapsettiklerini söylemiştir. 

Henday, 28 ( Radyo ) -

Dün lron üzerine yapılan ta

arruzda ihtilalciler hezimete 

uğramışlar ve 400 ölü bıra· 
karak kaçmışlardır. 

Madrid, 28 (Radyo) - Har
biye nazırının bildirdiğine 
göre, iki hükumet tayyaresi, 
Ceutayide geçit resmi yap· 
makta olan · asi ordu Üzerine 
bomba almışlar ve mühim 
telefat verdirmişlerdir. 

Henday, 28 (Hususi) - 16 
asi zabit Madrid'de 1.-urşuna 
dizilmiştir. Asiler Lüzse şeh· 
rine beyanname atarak, teslim 
olmadıkları takdirde şehri 
)akacaklarını bildirmişlerdir. 

Londra 27 (A.A) - Dcyli 
telgraf gazetesinin bfldirdiğine 
göre, Fransa hükumeti, lspan.: 
ya işlerine ademi müdahale 
hakkında umumi bir anlaşma 

temini için pek yakında bir 

ziyafet verdi . ~ ı kişi öldü 
L d 28 (R d ) _ B Sıbırya 28 (Radyo) - Ye-

on ra, a yo u- ni Şeyi nehri civarında bir 
rada bulunmakta olan Mısır I t · d" ·-

yo cu ayyaresı uşmuş ve 
haşbakanı Nahas Paşa, Mısır yolculardan 11 kişi parça!an-
heyetinden bazı zevatla pazar mıştır. 

günü Avrupa'ya dönecektir. -----+•• 
Kendisi, henüz belli olmıyan Ruzvelt'in 
Avrupa şehirlerinden birinde teklifi 
birkaç gün kalarak banyo 

alaeak ve müteakiben Mısıra 
dönecektir. 

Nahas Paşa, dün gece Mı· 

sır sefarethanesinde İngiliz 

ricali şerefine mükellef bir 
ziyafet vermiştir· Bu :Ziyafette, 
Lord Eden de hazır bulun· 
muştur. 

Nahas Paşa, yarın (Bugün) 
buradan radyoda Mısır halkı· 
na hitaben mühim bir söylev 
verecektir. 

beynelmilel konferans toplamak 
niyetindedir. 

Barselon 27 (A.A) - Halk 
mahkemeleri faaliyete geçmiş
tir. Kralcı bir meb'us ile fa
şist bir talebe idam edilmiştir. 

Roma mahaf ili bu .. 
nu faydasız buluyor 

Roma, 27 (A .• \) - Faşist 
mahafili, Ruzvelt'in başlıca 
devletler reislerinden müteşek
kil bir konferansı içtimaa da
vet niyetinde bulunduğuna 
dair olan haber dolayısi)e, 

böyle bir davetin faydası ola· 
cağını tahmin etmemektedirler. 

Vaşington, 27 (A.A) -
Ruzvelt'in Avrupa sulhunu le· 
mine çalışacağı baberi dedi
koduları' mucip olmuştur. 
Bazı gazeteler, evvela bitaraf
lığı temin için dahili -tedbirler 
alınması lüzumunda bahset· 
mektedirler. 

Sovyetler birliğinde 
yeni madenler 

( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 
itibarile bitmiş telakki oluna

bilir. Bu yıl içinde yukarıda 

tasrih edilen Deniz yolları 

istasyonlarından başka, Sanki

kov boğazındaki Long adala

rında bir, François-Joseph 

adalarından Yeni Zambl'ın 

şimalında Blagopoluçiye kör

fezindeki bir adada bir ve 
Çukotka yarım adasında da 
bir olmak Üzere yeni 3 istas· 
yon daha yapılacaktı. 

Şovyetler birliği kutup tel· 
siz istasyonları • şebekesinin 
beş büyük radyo merkezi var
dır ki bunlar Arkanjel, Am
derma, Dickson, Çeliuskin ve 
Tiksi' de bulunmaktadır. Bun
lardan başka, Yakuts' da da 
kuvvetli . bir merkez inşasına 
başlanmıştır. 

Bütün bu Arktik telsiz is· 
tasyonları Moskova ile daimi 
irtibat halindedirler. 

olmakla beraber, bu c<triyeye men ustası olan Sümbül ağ'B 
delice aşık idi . • hakkında husule gelen btl 

Ve işin tuhaf ciheti, kız oğlan şüphe ve hissi heman anlıı 
kız olarak esir pazarından alı- mBıştı. d d h h 8ııı 

b . s·· b"l ğ u sıra a a ma ut arn nan u carıye un u a anın k' k . . cJJ' 
yanında gebe kalmış ve nur v.a ası çtı tı:bJ?.e}ı Jbrahım biİ' 

• • • v rıye ve eva ıının sarayın 
topu gıbı bır oğlan çocugu .. k h t k ço~ 

yu avuzuna a ma tan 
doğurmuştur · zevk alırdı; bu eğlence, safB' 

~u had~.s~: o zan~an lstan· yın en belli başlı eğlcncef eriııt' 
bul da buyuk dedı-kodulara den birisiydi. Padişahın ha~LI 
sebep olmuşken, sarayın işa- attığı, en sevdiği demekti. v.r 
reli ile lbu dedi-koduJarın ar· gün Şehzade Mehmed ile Suır 
kası hemen kesilmişti. · bü! ağanın piçi bu havuz bB' 

Bu çocuk, hakikaten ha- şı.nda oyn~yorlarken ~el~ lb~r~ 
dun Sümbül ağudan mı ol- hım geJmış ve kendı oglu de 
muştu? Buna imkan yoktu. oynaşacağı şakaJaşacağı yer . 
Sünbül ağanın erkeklik ile süt anamın çocuğu ile oyıtB 
zerrece alakası olmadığına her mağa başlamıştı. .

1 
kesten evvel lbrahim emin İbrahim, saatlarca b:.ı piç 1 e 

d v h ld b. t aft811 
idi şu halde? Günahı o za- oyna ıgı a e ır ar ·~e 

' .. 1. l . b babasından iltifat bekleme"' 
man soy ıyen erın oynuna l k d' v b' def8 

1 b ğ l ıb o an en ı çocuguna ır 
o sun, u çocu un su tan - b"J ·ıt·f t t . t' . ı e ı ı a e memış ı . 
rahımden olduğu o zaman çı· ( A k ar ) 

. r ası " kan dedı-koduların esasını • • __... 

teşkil ed~!~r~.u. w Gömböş hastıı 
Ve. Gorunuşe gore de sul- • l(J 

tan, Sünbül ağanın cariyesi- Bır SanatoryutnD 1 

nin doğu~duğu bu çocuk ile istirahat edecek 
yakın~an alakadardı: O ka- Budapeşte 28 [ Radyo J _.,, 
dar kı, sultan lbrahım bu ta· R sm b .ld' 'ld'V · göre' . . e en ı ırı ıgme 
rıhi pıçi, kendi öz oğlu şeh- hasta b l B k'l Göf11' 

, u unan aşve ı . bif 
zade Mehmed den çok fazla böş birkaç hafta ecnebı 

• ı dB 
sevdıl. memlekette bir sanatoryuırı 

Bu çocuk doğduğu sırada, istirahat edecektir. 
şehzade Mehmet te yeni doğ
muş idi; Valde sultan ve sul
tan İbrahim Suınbül ağanın 
cariyesini bu şehzadeye süt 
ana tayin ettiler. 

Kolonel Bek 
Ansızın V arşova. 

ya döndü 
Var~ova 28 [Radyo] - Aro

ni Politika gazetesinin yazdı
ğına göre, Baltık sahilJerinde 
bulunan ve mezuniyetini ge· 
çirmekte olan Polonya Hari· 
ciye Nazırı M. Bek, ansızın 
Varşovaya hareket etmiştir. 

Suriye heyeti 
Paris'te temaslarına 

devum ediyor 
Paris, 28 (Radyo) - Hari

ciye nezareti müsteşarı M. 
I 

Viycno, bugün Suriye heyetini 
kabul etmiş ve Suriye'ye ve
rilecek olan yeni şekil idare 
hakkında uzun müddet konuş
muştur. 

Yalanmış 
Moskova, 27 (A.A) - Bir 

lngiliz gazetesinde görülen, 
Stalin'in Sovyet ordusuna 
harbe hazır olması şeklinde 
bir beyanname neşrettiği hak· 
kındaki haber tamamen uy
durmadır. Stalin ne radyo ile 
ve ne de orduya bir beyan· 
name neşretmemiş, bir nutuk 
<la söylememiştir. 13U haberi 
tekzibe Tas ajansı mezundur. 

Romanya 
Montrö mukaveletı~' 

mesini tasdik ettı 
1 

Bükreş 28 (Rad~) - ~~~. 
Karol, Montrö muahedesıfl dO 
Romanya parlamentosu0

1 11 
tasdik edildiğine dair o 8

1
, 

kararnameyi dün imzalamışt~ 
Birinci umum m~' 
fettişin tetkiklef~0 

Siirt 27 ( A.A ) - Burdell 
bayındırlık işlerini tetkik e. ,,, 
birinci umum müfettişi, Dı> 
rıbekir'e dönmüştür. 

Zirai tetkikat Bi~ 
Kastamoni 27 [A.A]-. . s'ı 

kadın, ikisi erkek yüksek ıı~tl' 
enstitüsü mühendisleri ı<~~·de 
moni de Tosya, TaşköP'~·et· 
tetkikler yapmışlardır. He)tet' 

Cidde' de ekin üzerine son rı'B 
kikini yapacak ve Sarn50 

dönecektir. ' 

Sovyet süv~rilet' 
Mançuri toprakliJ' 

rına girdi/ar Jel 
( Baştara/ı 1 inci sahife 
muştur. 1'tşif 

Mançuko' dan gelen f'0ıı 
tayyaresi sisteminde ~ D :;ıe· 

. ı .. 
tayyareleri Sovyet aı a~ısJ poıı 
rinde uçmuşlardır. fkı 8 ~ıı· 
tayyaresi de 15 kilometr~ cftı~i 
dar ilerlemişlerdir. Tok~0 •cfe~ı 
Sovyet elçisi ile Harbıfl ıod~ 
Sovyet konsolosu, P.~ote:lf11ıf 
bulunmak ıçın emır 

!ardır. 


