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l Başvekil Stoyadinoviç, ''Yugoslav 
i.arıs, ı yor Şark. vilcJyetler~nde ordusu' hazırdır diyor. 

tetkık seyahatıne "" • '' 
Fransa 

Altln parci_v_e_m_ü_c_e_v_h_e-rat hükumet- cıktı/ar Dün Belgrudda Pren~Mişel meydanında 
' Ankara, 27 yüzlbin~ kişilik .. mitlğ yapdcl;---

Ce müsad re olunuyor. elli gramdan (A.A)-Baş-
bakan ismet 

fazla altln taşımak yasaktır ~~'~;~;,e,7:~: ------ -Dünyanın en büyük devletlerinden lngiltere, Amerika ve 
Fransa, finanse/ inkilap için birleşmiş bulunuyorlar, 

bir tetkik ge
zisi yapmak 
üzere saat 9da 

sterlin ve dolar kıymetlerini mu haf aza edeceklerdir 
1
:aris 28 (Radyo)- Parlamen.1 • 

ismet lnönü hususi trenle 
Ankara' dan ayrılmışlardır. ____ ___... .. ·------
Men ha suları t ' sabah saat 9 da açılmışt Müzakerelere saat 12 de 

aşlanacaklır . • J · • · 
Mu k stanbul belediyesi za erelcriıı hitamında Fi-

~anseI tedbirler layıhasının re- tedbirler aldı 
~ e konması istenecektir. Mü- İstanbul 28 (Hususi) -Son 
<::ker~lerin, yarın da devam sahtekarlık üzerine, İstanbul 

rrıesı muhtemeldir. belediyesi menba suları tevzi-
ka~inans encümeni, dün fev· atında hassasiyet göstermek-
ı· ade bir toplantı yapmış ve tedir. Su tevzi eden kamyon-
~1.h~ tetkik olunmuştur. !arla, su satan dükkanların 
ıı ıllı Ekonomi bakanı M. Spi sık sık kontrol edilmesi me· 
as Y · lA h l h' ·· 

8 .. ' enı ayı anın e ıne soz murlara bildirilmiştir. 
0~ern· d- b-\n':ı_ ış, unyanın en u-

111.._ d l (Bank dö Frans}ın malumatı 
tere ~vletl.~inden ~lan n.gil- haricinde altın ithalat ve ih-
b' ' merı a ve ransa nın Fransa parltimento binası racatı yasaktır. Bütün ticari 
~~ araya gelerek cihanın finan cümenden ayrıldıktan sonra Paris 28 (Radyo} - Bugün muamelat, yeni esaslara isti-
feı,.kd~rumunu düzeltmek için başkanı bulunduğu Sosyalist toplanacak olan Fransız par- nad ettirilmektedir. Ahali üze-
~~ alade tedbirler almak lü- 1 partisini toplantıya davet eyle- lamentosunda şiddetli müna- rinde bulunan bütün altın ve 
ey~U~u. hissettiklerini beyan miştir. Diğer partiler de fev- kaşalar olacaktır. Yeni fi- mücevherat hükümetçe rnüsa-
Q llııştır. kalfıde toplantılar yaparak yeni nansel tedbirler hakkındaki dere edilecektir. Bir şahsın, 

orı ~ vakit, başbakan M. Le- tedbirleri tetkik eylemişlerdir. layiha, tabedilmiş ve bütün · yalnız elli gram altın taşıya-
Vc llı~~m da encümene gelmiş Dolarla lngiliz lirasının, kıy- saylavlara dağıtılmıştır. Layi- bileceği tasrih olunmaktadır. 
eylern~z~kereleri yakından takip metlerini muhafaza edecekleri hada; 1928 haziranındaki al- Onbeş gün zarfında her 

ıştır. M. Leon Blum, en- temin olunuyor. tın esası kanunu lağvedilmek- ferd, evinde veya bankalarda 

yedinci baI kan o ı im Pi- tcbeei;kit:ı.·rm. ~;::~ı; iree~ian kıye~~.~~ ~ı~:u~~~:~u~:rme~tı;ecb:~~;:~ 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

'1t· Yatlan di!_m:ı başladı T oledoda··kan göv-
l1Ja baştan başa donatıldı. olimpıyat-

Q~~"• 2a <~~.~~a-~~i~:ıs t~.ıt=1~~~:yaııarı. dün deyi ~~!_ürüyor 
&alkan olimpiyatları şerefine saat 15,30 da Atina stadyu- ş·ehrİD SOkak)arl Cesetlerle do· 
d

011 
an devletleri bayrakla, ile munda başlamıştır. Bu müna-

~ıştır. sebetle parlak merasim yapıl- =ıu. çarpışmalar devam~ediyor 
~ı• --------- mış, büyük geçid resminden • 

l Çetinkaya sonra olimpiyatlara iştirak eden 
ÇQ ---.... ,. • .. ••-- milletlerin milli marşları söy-

l~Qkkale 'ye gec .. ti. lenmiş ve bayraklar merasimle 
direkrrre çekilmiştir. Bundan 

~'11ir 'e geliyor sonra Yunanistan atletizm bir-

.. 

lsta Ali Çetinkaya 

~qfıll ~ul .. 28 ( Hususi ) -
tqı ekılı Ali Çetinkaya 

{'. tt~a· d 

~~qkk a~ Gelibolu yolu ile 
. ate y . . Al' 
'tık e geçmıştır. ı 

~ttitı .aYa Çanakkale' de nafıa 
~~ 

1 
~etkik edecek ve bu· 

'el, :lıkesir' e gidecektir. 
• teftişlerde buluna· 

likleri başkanı Rinopolos bir 
ı.uluk vermiş, Kültür bakanı 
yedinci Balkan olimpiyat!arının 
aç l ığını !Jild:r.ııiş ve Balkan 
bayı aiı çekilirken Arditos te· 
pesinden 15 pare top atıl· 

m•şlır. 

Bu esnada her memleket at
ldlerinin getirdiği güvercinler 
bırakılmıştır. Bunların ayakla
rında şu yazıyı ihtiva eden 
bayraklar varch : 

"Size Atina'dan yedinci Bal
kan olimpiyatlarının açıldığı 

haberini getiriyorum . ,, 
Olimpiyatlarda vekiller, meb-

uslar, Alman Nazırı doktor 
Göbels ve karısı, 50 binden 
fazla seyirci bulunmuştur. 

cak olan vekil, eylül sonların
da lzmir'de bulunacaktır. Ali 
Çetinkaya'nın İzmir'de nafıa 
vekaletine aid işler üzerinde 
tetkikatta bulunacağı haber 
verilmektedir. 

Asiler, milisleri kurşuna dizmeğe götürüyorlar 
Cebelüttarık 28 (Ra~yo} - sına kadar ilerlemiştir. Kat'i 

Malaga belediye reisinin,Mar- hücum y~rın bekleniyor. Şeh-

kistler tarafından öldürüldüğü re güneş doğmadan üç taraf-

ve ecnebi devletler konsolos- tan hücum edilecektir. 

!arının, kamilen şehiri terke- Paris, 28 (Radyo) - Tole-

derek kaçtıkları haberi teeyyüd dondan en son olarak gelen 
etmektedir. bir haberden, dün şafakla 

Londra, 27 (A.A) - Roy- baştıyan taarruzu müteakip 
terin Lizbon' dan aldığı ma- siddetli muharebeler olmak-
lfımata göre, T oledonun zaptı tadır. ihtilalciler şehrin bir 
pek yakındır. General Yare- kısmını zaptetmişlerdir. 
lasın kıtaatı şehrin bir kapı- {Devamı 4 üncü sahifede/ 

~ 

Yugoslavya başvekili, Rüştü Aras'la birlikte Belgrad'da 
Belgrad 28 ( Radyo } -

Bugün Belgrad'da prens Mi
şel meydanında yüz bin kişi
nin iştirakile büyük bir miting 
yapılmıştır. 

Bu münasebetle Opera bal
konundan bir nutuk irad eden 
başvekil M. Stoyadinoviç, Yu-

goslavya' nın dahili vaziyetini 

Nafıa işlerine ehemmiyet ve· 
rildiğini söylem iş, harici siya
setten bahis ile: 

- Yugoslavya bütün kom
şularile dostca geçinmektedir. 
Yugoslav ordusu her zaman 
için hazırdır. Fakat bu ordu, 
sulh için hazırlanmıştır. Bey
nelmilel vaziyetimiz çok iyi-

anlatmış ve işsizler · adedinin dir. Bunu son Cenevre mu-
1936 da 170 bin iken ·bu se- vaffakiyeti de göstermiştir.Biz 
ne 60 bine düştüğünü, mem- sulhtan başka birşey istemi-
leket mahsulatının arttığını yoruz,, demiştir. 

~-------------~--._,.. __________ _ 
Suriye'nin U. sosyetesi
ne kabu'ü teklif edildi 

--------------------İvon Delboş konseyde, Fransa - Su
riye muahedesini izah etti 

Cenevre, 27 ( A.A ) - Milletler cemiyeti konseyi, 
manda komiyonunun raporunu tasvip etmiştir. 

Fransız delegesi M. lvon Def boş, Fransa-Suriye mua
hedesi hakkında izahat vermiş ve Suriye'nin Milletler 
cemiyetine kabulünü tavsiye etmiştir. 

( --(Ulusal Birlik) e Göre-- j 
~~--------~-----------------------/ 

Gene mi marifet çıkıyor ? 
Hiç umulmadık bir yağmur, Ege mıntakasında bilhassa incir 

ve üzüm mahsulünün bir kısmını berbat etti. Dünkü nefis in
cirlerden bir kısmı, şimdi hurda haline gelmiştir. Bağlardaki 

altın sarısı üzümden bir kısmı da kap-kara oldu. Yani yağan 
şef yağmur değil, müstahsilin göz yaşı oldu. 

Bunu, gayet tabii olarak fiatların yavaş yavaş yükselişi takip 

etti. Bilhassa iyi cins mahsul, azlık kıymet getirir f C!hvasınca 
epice aranmağa başladı. Hiç olmazsa bir kısım mustahsil fazla 
kazanç temin edecek diye teselliye benzer birşey duymağa 
başladık . 

Fakat şimdi de haber alıyoruz ki, bazı ihracatçılar, fiatları 

kırmak istiyorlarmış.. Sebebi de malum ; 
Ucuza alivre salışt yapmışlar. Şimdi bahalıya üzüm veya 

incir alarak, yabancı alıcılara karşı olan taahhütlerini yerine 
getirmek mecburiyetindedirler. Yani ortada ziyan değilse bile 
kar etmemek zarureti var. 

Bu vaziyet, bazılarının işine elvermiyor ve bu sebeple fiat
ları düşürmek istiyorlar. Bunun vasıtası da malum : 

Halk dilinde söylendiği gibi balon ve yalan uçurmak 1 
Yani, piyasaya endişe uyandırıcı kuyruklu haberlet salıver· 

mek. Eğer duyduğumuz şey hakikat ise, buna teşebbüs bile 
edilmiştir. Bu m~yanda Alman hükümetinin, üzüm ithalatına 
karşı bazı tahditler vazettiği söylenmiş ve daha bazı l•ydurma
lar çıkarılmıştır. Hükumetin bu husustaki hassasiyetine güven· 
diğimiz için, zaten beklenmez bir felaket geçirmiş olan müs
tahsilin korunmasım bekliyoruz. 

Her marifeti, kanl!nun yumruğu ile karşılamalı ve piyasayı 
şunun bunun menfaatlerinin bir oyuncağı olmaktan kurtarma
lıdır. • • 



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

28 Eylül 936 

D kt ---ı ıngilteren~n faaliyetinin \f Haftanın Ansikloped.i's· o or hedef 1 ltalyadır t 
Sef aletin_i_n_l_ey-e•n-p•e•n•c·-e-s-in_cl_e ihtiyar İstampa gazetesi, /ngiltere bizi en zaif ~AK ( ~O,\IAS KAMPEL J - 1889 ?~ bu İngiliı 

• k ' [ tayyareci, umumi harpte lngiliz hava kuvvetlerının en ces~r 
bır kadının kor unç macera arı yerimizden vurmak istiyor, diyor ve talihli bir tayyarecisi olmuştur. Harpten sonra, Büyük Brr 

• - 17 - Dünkü posta ile gelen Mor- sile tahkim edileceğini " Mu- t&nya ile uzak fngiliz müstemlekelerini hava yolile birbirine ell 

artık kat'i surette ladıktan sonra, teşrih, aletlerini ning Post gazetesi Roma mu· hakkak görüyor.,, iyi bağlıyan bir uçman olmuştur. 
anladı; karşısında zincirlere seromlarını hazırlamağa baş· habirinin yazısından: Gazete diyor ki: 1934 te Londra - Avusturalya rekorunu yapan Tomas Kartı· 
layık bir deli, bir Megaloman ladı. ltalya halkma, lngiltere'nin "lngiltere'nin müteaddit fa- pel Blak son tayyare kazasında kendi sistemi bir yarış tayya· 
vardı! Kibir ve azamet, fikir Profesör, bu işi bitirdikten Akdeniz siyasetine bilhassa aliyetl~rinin hedefi ltalya' dır. resinde ve müsademe neticesinde 48 yaşında ölmüştür. 
sabit bu adamı artık delirt- sonra, kendi kendisine: Italya aleyhine olduğu dersi lngiltere bizi bir noktada ku· ŞARKO (]AN BAB/ST) _ ( Pourqör Pas ) fen heyeti 
mişti. Şu halde bu zır deli - işte-dedi.- Herşey hazır.. veriliyor. şatmak, diğer noktada tecrid vapurunun kazaya uğraması üzerine feci surette ölen dokt~r 
ile münakaşada bir mana yok Şimdi kuvvetli bir maymun Torinoda intişar eden ağır etmek istiyor. Ve zayıf bul- Şarko, son devrin en maruf ve meşhur siması idi. Bütün cı· 
ve çok tehlikeli idi. Bunun getirmek lazım! başlı gazetelerden Stampa, duğu herhangi noktada vur- han ölümünden en derin tesiri duymuştur. . 
iç.in alçaktan güreşmek, biran Ve, hemen kafeslerden bi- bütün imparatorluk işlerinin mağa hazır bulunmaktadır. Doktor Şarko 1867de Nöyi de doğmuş Tıbbiyeden iyi bır 

C:ani 

...... 

-evvel elinden kurtulmak lazım risine koştu: kapağını hayrete ve sair mes' elelerin ancak Ak· Bu imparatorluğa müteallik derecede çıkmış, fakat doktorluk etmemiş, bütün hayatını se-
geliyordu! Ve: şayan bir kolaylıkla açtı; deniü'de bir lngiliz · İtalyan bütün güçlüklerin ve diğer yahat, keşfiyat ve Okyanos mes'elelerine hasretmiştir.. 

3 
llııdı 

- Eyvah... Dedi. Benim zavallı Dik, olduğu yerde anlaşmasile hallolunabileceği meselelerin bir tek . tesviye Arzın kutup kısımları haritalarını iki büyük seyahat ıle[l~] 
ilim ve fenne tamamile alış- hayret ve korku içinde vvru· kanaatini ileri sürmckted!r. yolu bulunduğunu, onun da den 1905 ve 1908 den 1910 seneleıine kadar sürmek şartıl~ ~a 
mamış kalın kafam, hakıkati yor, sadece neticeyi bekliyor, lngiltere Kralı Edvard'ın ve müsa~i esas üzerine İngiltere tamamlamıştır. Bu iki esaslı seyahattan başka şimal denizle.rıııt 
ancak yeni anlıyor: Evet; ben başka bir hareket yapamı- bahriye nazırı Sir SamuelHo- ile Italya arasında dostluk birçok seyahatlar daha yapmış ve her seyahatinde fen aleınıne 
fen namına, beşeriyet namına yordu. Yalnız ağlıyordu! ar seyahatları diplomatik ve teşrikiki mesaisi olduğunu he· büyük neticeler kazandırmıştır. 

6 kendimi feda etmeliyim! Ve Profesör, şimdiye kadar sevkulceyşi mahiyette olarak saba katmıyor. Doktor Şarko'nun : "Cenup kutbu etrafında., ve " 192 
sizin bu şayanı hayret ameli- Dik'in kusurunu farkedeme· görülmektedir. Eğer fngiltere hatasında ısrar bahriyelisine göre Kristof Kolomp,, gibi kıymetli kitapları v~r,ı 
yatınız İntihap edilmiş olmağı mişti; bu anda Dik gözüne Gazete, Yugoslavya, Yuna- edecek olursa sükgnetle bek- dır. Son zamanlarda Pourqör Pas vapuru ile mütemadi tetkık 
bir şeref sayıyorum. Şimdi, ilişti. Zavallı acaip mahluk nistan ve Türkiyenin şimdi liyebiliriz. Muazzam bir tec· yapmakta kutuplara yakın yerlerde bulunmakta idi. ,. 
asabım pek yorgun. Fakat profesörün bakışından korktu, İngilereye döndüğünü kayde- rübe ile tahkim edilmiş bir VİSTON ÇURÇ/L - 1895 de Kolen Randolf Çurçil _111 

yann sabah erkenden gelerek ki hemen yanındaki demir derken (Çanakkale bağazının halde, istikbal için de biz da- oğlu ve eski Spenser Çurçil Dükleri hanedanının bir ferdid'.': bnı 
sizin ameliyat masanız üzerine kafesin üzerine tırmanmaktan da İngiliz silahları ve para· ha iyi hazırız.I,, Viston Çurçil, bugün cihan siyasetinin nazarıdikkatını Parıs llıad 
yatmaktan büyük bir zevk ve başka yapacak bir hareket ~· .. • ~•..._. teki nutku ile celbetmiştir. Viston Çurçil, -İngiliz harbiyesinde" 
şeref bulacağımı temin ederim! bulamadı. Garı· p bı· r 1 4,200 metre çıkmış, İngiliz ordusunda hizmet etmiş Lord Kiçner ile beraber loııt 

Profesör, ani bir sevinçle: Profesör: H • · l' f · d h b l t 

b• t l artum un ışga ı se erın e . a~ır u unmuş ur. . ··s· 
- Aferin, delikanlıl Haki- - Ah, maymun herif.. De- anket 1r 0 e 1900 da parlamentoya gırmış 1906-1908 senelerınde m~ 

kati nihayet idrak edebildin! mek ki sen beni gizliden takip l kA b k ı w •• t t' t d h'l' harbıYe Elbruz dağına çıkışlar son tem e at a an ıgı musteşarı o muş, ıcare , a ı ıye, 

Dedi. ve tecessüs ediyorsun.. O • zamanlarda pek ziyade taam- ve bahriye ~aka~lığı yapmıştı.r .. 1?24 de .maliye b~k~nı .. olr~d 
- Evet, Allahın rakibi halde ben, işlerime karışanları Bir hvrp çıkarsa h_ an- Mister Çurçıl aynı zamanda bırıncı sınıf hır gazetecıdır, Vo 
ht tadı D h "ld- ·· ·· B Ali h' müm etmiştir. Yalnız son yıl d mu erem us . e anızın o ururum.. en a ın ra· f ? Crisis • Cihan buhranı" adlı mühim bir eseri de var ır. 

ilk evladı; ilim ve fennin ilk kibiyim .. Ben bizzat Allahım.. gi tara ı tutarsınız. içinde 5 bin kadar turist, d ğ• 
harikulade mahluku olmak şe· l·forhangi bir mahlukun hayat lngilizce Daily Express ga- 5,595 metre irtifaında bulunan IZLANDA-Doktor Şarkoun sahillerinde felakete uğra 1

d 
fini herhalde ben kazanaca- veya ölümüne karışmak hak- zetesi lngiliz halkına karşı bu dağın tepesine çıkmıştır. lzlanda, şimal Atlas denizinde 102,846 kilometre murabbaı~:. 
ğıml kımdırl şöyle bnket açmıştır. Bu septen dolayıdır ki Sov- ve 101,760 nüfuslu bir adadır. Ada halkının hemen umu 

- Oh .. Oh. Hemen ame- Dedi ve tabancasını zavallı Sovyet Rusya ile Nazi Al- yeller birliği sendikalar mcr~ payıtaht olan Reykiaruk şehrindedir. ··n· 
Ad ık ·kt' b' k 1 d n sıcak sular fışkırır, so liyata başlıyalım. Haydı. Ro· Dik'c nişanlandı, Dik, dokto· manya'sı arasında bir söz · kez konseyi, Elbruz iizerin<le a vo ·anı ır; ırço yer.er c 

ber, kurtulmak ümidile: run tabancasının kendisine muharebesidir cereyan ediyor. 4,200 metre irtifada onbirler müş volkanlar çoktur. 
- Evet. Hemen ba .... Jıyalım. iki memleketin ricali bir- sığınağında 200 turistlik bir Ba ada Danimarka'ya tabidir. u..,j 

y doğrulduğunu görünce, artık ı w 
Ben de şimdi bu fikirdeyim. birlerini ateş ve kılıçla tehdit otel yaptırmayı kararlaştır· LEON JUO - Fransız amele federasyon arının um . 

son dakikasının geldiğine hük- eden sözler söyliyerek her mıştır. katibi olan M. Leon Juo, Fransa'da günün en maruf adartı\ 
Ben gidip aletlerinizi getire· metti · · ~ hangi birinin ötekisine mü- Otelin kar fırtınalarına ve dır. Kabinenin istinad ettiği kuvvetlerin en selahiyettar ada~, 
yim. Yukarıya ameliyathaneye Zavallı yari insan, yarı may· dahalc ettiği takdirde başına tipilere mukavemet edebil- olan M. Juo, Fransa'nın en nafiz adamı demektir. 1879 e' 

gitmek için lüzum yok. Ben munl. Bn acip şekline rağmen felaket geleceğini ihsas edi- mesi için, oteli inşa edecek doğmuş, ailesinin fakrü zarueti yüzünden, 1895 te kibrit. artı el 

aletleri getireyim. Dedi. hayatını çok seviyor ve ölmek yorlar. olan mühendislar, Katur ve leliği yapmış 1909 da sandikalizm faaliyetine karışmış, nıhaYıS 
- Delikanlı. Gene sapılı- istemiyordu.. Kurtulmak için Gerek Almanya, gerek Rus- Popov, binaya müdevver çiz- umum amele birlikleri umumi katibi olmuştur. 1925 ten 19 

g: 

yorsun! Bu suretle beni al- bir çare gördü; üzerine tırman- ya, bu iki rakip idare siste- gili bir form vermişlerdir. senesine kadar uluslar sosyetesinde Fransa murahhasları ar 
datınak, elimden kaç.mak isti· <lığı de~ir kafesin kapısını aç- mi, nefer nefer, tüfeğe tüfek Duvarlar tahtadan yapılacak, smda yer almıştır. za.i· 
yorsun, ha.. Kaçamazsın! Ne mak ve içindeki vahşi adamı bir silah yarışına girmişlerdir. yalnız dışına galvanize demir ALEKSADNR ZAİMIS - Viyana' da ölen Aleksandr . e 

Sallvernlek 1. Bu hal bir çarpışma ile kaplanacaktır. mis1855 de doğmuşbir Yunan siyaset adamıdır. Siyaset alcrn,•d"· 
olsa, gene benim elime dü- ,,. 

Evet .. Bu kafoste deve ben- neticelendiği takdirde siz, ey Otelin inşasına lazım gelen 1880 senesinde meb'us sıfatile girmiştir. Tahsilini Almanya I r 
şersin dikkat et! 1 l k d k B k d fa• ngiliz halkı, ne yaparsınız? ma zeme oraya a ar ısmcn yapmış Fransa'da bir müddet tahsil etınittir. irço e . . 

1
.,e ziyen şayanı hayret kuvvetli c 1 . Deli, bu suretle söylenerek 

Rober Marsiyal' ın üzerine yü
rüdü. Delikanlı bu hali gö
riincc, bütün sporculuğunu 

kullanarak delinin taarruzlarına 
karşı durmak istedi. Halbuki, 
deli profesörün müthiş bir 
kuvvete malik olduğunu ev
velce tecrübe etmişti. Gene, 
kısa bir mücadeleden sonra, 
bir kolile boynunun delinin 
kuvvetli pençeleri altında kal
dığını görüne,., felaket mu
hakkaktı. 

Ve... Korktuğu başına gel
di; deli profesör, Robcr Mar
siyal 'ın bir kolunu tuttu. 
Boynunu kolunun altına aldı. 
Biraz daha sıksa, Rober bo
ğulu gidecekti. Fakat profesör 
Rober'i boğmadı; sım-sıkı 
tuttuktan sonra: 

- Görüyorsun ya.. E:im
dcn kurtulmak imkanı yoktur. 
Bana tabiat, senin Allahın 
bile mağlup olmuştur. Dedi. 
Ue dclikaıılıyı; sıkı, sıkı bağ-

1 - Rusya tarafını mı tu· hayvanlar iizerinde, kısmen de Yunan kabine reisi, ve 1897, 1898, 1899, '901 de. h.ar1

914 
mahluk vardı. Bu dev adam, ·ı k 1 tarEJnız? tayyare ı e taşınaca tır. bakanı olmuş 1906 - 1908 de Girid'de Yunan ali komıserı, 
evvelki bahislerde gördüg"' Ü· 2 Al t f Ot l 1937 1 d b't · k f d y hh 1 tur - manya ara mı mı e • • yı ın a ı mış de Bükreş sulh on eransın a unan mura ası o muş : '•l 
müz vcçhilc çok korkunç şey tutarsınız?. Yoksa: olacaktır. 1915 • 1917 • 1918 senelerinde kahine reisi ve har~cı jŞ 
idi. 3 - Büyük Britanyanın FrateJJj Sper- bakanı olduktan sonra bir müddet siyaset aleminden çekıl[ll 

Zavallı Dik, ölüm tehlikesi içindt! kendi başınıza bir si- bir müddet te Yunan milli bankası mü<lürü olmuştur. Je 
karşısında düşündüğu bu ha- yasel tutarak tam bir bitaraf- CO Vapur Acen- 1928 de milli kabine riyasetini almış 4 temmuz ,1~2~b•P 
rckeli yaptı; kafesin kapağını lıkla ihtilafın her iki yanına tası çekilmiş, fakat milli meclis tarafındail cumhur reisı ırıtı 
açtı. da karışmaktan çekinir misi- edilmiştir. "ide 

U 1 d b · d · ? ROYAL NEERLANDAIS İkinci Corcun kral olarak avdetine kadar bu mcv zun zaman ar an en c· ~ nız. · kalmıştır, ~ 
mir kafes içinde mahbus bu· İngiliz halkı henüz bu an- KUMPANYASI MEN, COPENHAGE, DANT-
lunan ve mütemadiyen: kete cevap vermeğc başlama· "HERMES,, vapuru 30 ey-

E E E · · ı dı. Bakalım lngiliz halkı harp lülde gelip 5 birinci teşrinc ZIG, GDYNIA, GOTEBURG, 
- t.. . t.. t ısterım. OSLO ISKANDINAVYA kadar ROTTERDAM, AMS- ve 

Diye bağıran korkunç div, meselesinde ne düşünüyor. TERDAM ve HAMBURG limanları için yük alacaktır. 
açılan kapıdan müthiş bir • için yük alacaktır. "VASALAND,, motörü 13 
haykırma ile dışarı fırladı. MÜce)Iİt "CERES,, vapuru 2 birinci birinci teşrinde gelip ROT-

Profesör, vakıa tamamile teşrinde gelip yükünü tahliye· TERDAM, HAMBURG, BRE-

dclirmiş bir halde idi, fakat A ı ·ı R 1 za den sonra BURGAS, VAR- MEN. COPENHAGE, :Go-
buna rağmen bu korkunç, NA ve KÔSTENCE ıçın TEBURG, OSLO ve iSKAN-
arslan sesini andıran haykır· ~ yük alacaktır. DINAVYA limanları için yük 
ma karşısında bir defa irkildi; Sür'at, zarafet "SATURNUS,, vapuru 11 alacaktır. 
divi serbest görünce nasıl bir birinci teşrinden 14 birinci teş- SERViCE MARITlME 
tehlikeye maruz kaldığını he- Ve ehveniyet rine kadar ANVERS, ROT- ROU~AIN 
men anladı. Ve silahını bu TERDAM , AMSTERDAM , "ALBA JULIA,, vapuru 25 
dcf a canavara doğrulttu. 

- Arkası var . 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı ve HAMBURG için yük ala- eylülde gelip MALTA, rv!AR-
Numara : 34 caktır. SIL YA ve CEZAIR için yük 

Birinci sın1f mutahas9'f, 

Dr. Demir Alı 
Kamçıoğlıı. 11 

Cilt ve Tenasül ha.sl~ 
ve elektrik teJat1ilİ · 

lzmir - Bir.inci beyler ~ 
Elhamra sineması ~ 

No.: 55 
Telefon: 3479 

_wır· 
limanları için yük alaca--

1 
..ill 

·b eı· 
ilandaki hareket tarı Jtı' 

• 
Kiralık Ev lzmir vakıflar direktörlü-

"CERES,, vapuru 21 birinci alacaktır . 
teşrinde gelip 25 birinci tcş- "SUÇEAVA,, vapuru 20 bi-
rine kadar ANVERS, ROT- rinci teşrinde gelip 21 birinci 

navlonlardaki değişiklildc~eı· 
acente mesuliyet kabul eti' 
Daha fazla tafsilat ~~.-il 
için ikinci Kordonda ~ ğünden: 

Yemiş çarşısı cami indeki halılarla diger eşya on beş gün . , 
müddetle müzayedeye konmuştur. lhalesi 8/10/936 perşembe 

günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Talipierin depo· 

zito paralarile mahallinde müteşekkil komisyona müracaatları 

ilan olunur. 23 28 3 8 

TERDAM , AMSTERDAM teşrinde PiRE, MAL TA, MAR-
Köprü tramvay durak ye· ve HAMBURG limanları için S\L YA ve CEZAIR için yük 

rinde 681 numaralı ev kira· yük alacaktır. alacaktır. 
lıktır. Evde her türlü tesisat SVENSKA ORIENT LINIEN ZEGLUGA POLSKA 
ve konfur mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah
med' e müracaat. 

"HEMLAND,, ınotörü 29 "SARMACJA" ınotörü 2 
eylüle beklenmekte olup ROT- birinci t~rin<le doğru AN-
TERDAM, HAMBURG, BRE- VERS, DANTZIG ve GDYNIA 

kas• 
ve Tahliye binası ar~ 

FRATELLl SPERCO . ; 
.. d'lpıeSt 

sına muracaat e ı 

olunur. 
Telefon: 2004/200 



(Ulusal Birlik} 

r·~iİiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiimmil!iiiiiii~ •• ~~O~I~i=v~ie~r=--:v=e=-=şu!!·_ N. v. 
Büyük annemin masalı ~rekisı Limited W. F. H. Van 

- Babasına bir yolunu but ~~bcr verdirmis; babası 
r p cluşünmiiş, taşınmış.. Pa-
• h~cu büyüklere danışmış, fakat 

~u kız:ı oğluna layik göreme· 
ış,, 

- Neden, büyük anne? 
• d :-- Bu kızı neyin nesi ol

U!u belli değildi, ki ... 
~lk~abası kimdi?. Kendisi 

r ~· 1 de bir piç.ti! Sonra ... 
• ıG •Yar adam "Ben bu kadar 

D Zel bir kıza oğul veremem!.,, 
r ~ e~iş. ihtiyarın bu düşüncesi 

OgrU "d· ı ı, amma ... 
~ - ··· Fena ciheti de var 
ldı, Yoksa?. 

a(j - Vardı ya .. Oğlan kıza 
nt ~ aın akıllı tutulmuş, babası· 
e ~ bu rolu üzerine kendisini 

5 tık~ırmış, evin mahzeninde 
1 sarnıça atmış ... 

r 1 1 ... ' Sakın Peri padişahının 
•Ş "<l k endisini davet etmiş 

llıasın?. 
11 ~ak Ôyle de dediler ya ... 

~ at ben eski kafalı olmadı
ltıa~ İçin bu sözlere hiç inan-

11 •rn, doğrusu .. 
r ....... ' Delikanlı boğuldu mu, 

"Qta? 
. ....... H 

~ıçla ayır.. Oğlancığı sar· 
e a,,, n diri olarak kurtardılar. 
11 '<111} -a .. 
d ....... 

sınız ki aşka da inanasınız! 

Oğlum sevda, hem de kara 
sevda bu! Kız, Hamza'nın lz
mir' de evlendiğini, çocukları 
olduğunu biliyordu. 

vapur acentası Der Zee 
Pasaport yolcu salonu kar- & Co 

• ~~.ınf 68 Lckol Riz ;~1.a24~; DEUTSCH LEVANTE UNIE 

"Aradan geçen zaman için· 
de Arif beyin ve karısının, 
yani Hamza'nın anne ve ba
basının öldüğünü de gördük. 
Tabii değil mi, ecel bu ... 
Önünden peygamberler bile 
kaçamamış! Çağırdımı. "Leb
beykl,, Diyecek ve gideceksin! 

- Bu Nafia hanım ne ol· 
du, sonra?. 

- Ne olacak?. Kara sevda 
insanın başına neler getirmez 
ki?. Çok güzel olduğu için 
Nafia'ya yüzlerce delikanlı göz 
koydu, pek çok zengin ve 
civan gibi delikanlılar, hatta 
birçok ihtiyar istediler, bunla· 
rın Karun kadar serveti var-
mış ... 

- Ne ala .. Nafia en ihti· 
yar ve en zenginini aldı dc
w •ı '? gı mı .. 

- Ne gezer?. Nafia sene
lerin geçmesine. yaşının art
masına rağmen bunların hep· 
sine "istememi..,, Cevabını 
verdi. Hiç o kız Hamza'nın 

üstüne gül koklar mı idi?. 
- So1111 yar111 -

Faik Ş. Benlioğlu 
• 

Not: Vurut tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

LONDRA HATTI 
"DIDO,, vapuru 29 eylüle 

kadar LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

"DRAGO.. vapuru 30 ey
liildc LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 9 bi-
rinci teşrine kadar LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

.. "MARONIAN,, vapuru 19 
birinci teşrine kC\dar LOND
RA ve LEITH için yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"DRAGO., vapuru 7 birinci 

leşrinc kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"EGYPTIAN,. vapuru 15 bi-
rinci teşrine kadar LIVER
POOL ve SWENSEA' dan 
R'elip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"HERAKLEA,, vapuru bi

rinci teşrin ortasında HAM
BURG BREMEN ve AN
VERS'tcn gelip yük çıkara· 
caktır. 

iz mir vakıflar direktörlü-
ğünden; 

Vakfı Nevi No. Mevkii Bedeli 
Kamile Nusret H. t'.V 47 Arap fırını 120 
Kalaycı Mustafa dükkan 52 Kuyumcular 60 

Yukarıda yazılı akarat on gün müddetle açık artırmaya 

çıkarılmıştır. İhalesi 28/9/936 pazartesi günü saat on beşde
dir. İstekli olanların vakıflar direktörliiğünc müracaatları ilan 
olunur. 19 24 28 

BAŞDURAK 

mdi Nüzhet 
hat Eczanesi 

Yalnız taze temiz ve ucuz 
çrşitleri satar. 

ilaç ve tuvalet 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapına.r kumaş fabrikası 
Ta1~afından mevsim dolayrsile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 
v 1 . 

Zarıt 
Ve ucuzdu·r 

"ANGORA., vapuru 21 ey
lülde gelip HAMBURG BRE
MEN ve ANVERS'ten yük 
çıkarmıştır. 

"TINOS,, vapuru 24 eylülde 
bekleniyor, 29 eylüle kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

" KYPHiSSIA ,, vapuru 6 
Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
Bci. tcşrine kadar ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yükliyecektir. 

"GERA,. vapuru 15 ilk tcş· 

rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

" A THEN ,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, . HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

"EXAMİNER., vapuru 26 
eyliilde NEVYORK'a hareket 
edecektir. 

··EXMOOR,, vapuru 17 ilk 
teşrinde bekleniyor. NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXMİNSTER,, vapuru 30 
ilk teşrİİldc bekleniyor, NEV· 
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

.. sa zc;s 

PIRF AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
9 ilk te:trindc PİRE' den BOS· 
TON ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 23 
ilk teşrinde PİRE' den BOS
TON ve NEVYORK'a hare· 
ket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PİRE·BOSTON 16 gün 
PİRE-NEVYORK 18 giin 
.a.x ·-DEN NORSKE MIDDEL-

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Ha\kapınardadırr. 

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 

1 

"BANA::i~F.~Eotörü ha- -~okAfgöaArh ı· 
len liıranımızda olup HAV-
RE, DIEPPE DÜNKEr<K Çocuk Hastalıkları 1 
ve NORVEÇ limanlarına yük mütehassısı 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 
alıyor. Telefon 3452 

"BOSPHORUS,, motöı ü 22 
·ık . d b ki . HAV LlNZ için yükliyecek1:ir. 
ı ·teşrın e e enıyor. -
RE, DIEPPE, DÜNKERK, JOHNSTON· \VARREN LINE 
ANVERS, DiREKT ve NOR- LTD.-LIVERPUL 

" KENMORE ,, vapuru 27 
V~:Ç limanlarına yük alacaktır. eylülde BURGAS, VARNA, 

ARMEMENT H. SCHULDT KÖSTENCE, SULINA, GA-
HAMBURG LAÇ ve BRA1LA limanlarına 

"DUBURG,, vapuru halen 
limanımızda olup ROTTER
DAM ve HAMBURG liman-
!arına yük alıyor. 

KHEDIViAL MAİL LİNE 
"ABOUKIR., vapuru 30 ey-

lül öylen sonra hareket ede· 
cektir. PORT-SAIT. HAYFA. 
BEYRUT ve ISKENDERİYE 
için yükliyecektir . 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü 22 ey
lülde bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 
UNZ için yük alacaktır. 

"SZEGED,, motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD, BUDAPEŞTE , 
BRATiSLA VA, VİYANA ve 

hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
eylülde bekleniyor, KOS
TENCE. SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarma!ı olarak BEL
GRAD. NOVISAD, BUDA
PEST. BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

CANADİAN PACIFİC STE· 
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LİVERPUL'dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanlarile dahili şehirlere 
İZMİR'dc DİEKT konşimento 
verilir. 

''Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhiide giri-
şilınez." 

Birinci Koı <lon,lcf oon No . 
No. 2007 - 2008 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

GoredekiHabeş hükiimeti batı Ha
beşistanda lngiliz mandası istiyor 
M .. Eden bu hususta sosyete genel sekreterliğine bir rapor 

verdi ve lngilterenin mandaterliği kabul etmediğini 
bildirdi. Habeşistanda karışıklıklar oluyormuş 

Cenevre 27 (A.A) - M. Eden salahiyetnameler komisyonu 
kararından sonra hadis olan hukuki vaziyet hakkında milletler 
cemiyeti genel sekreterine bir tebligat sureti vermiştir. 

M. Eden, salahiyetname komisyonuna yaptığı bu tebligatta 
batı Habeşistanda bazı Galla aşiretleri tarafından gönderilen 
ve lngilız konsolosu vasıtasile batı Habeşistada Ingiliz mandası 
tesisi isteğini ihtiva eden iki müracaattan bahsetmektedir. 

Temmuzda Galla halkı ile Cimman Ahmariyen olan aha· 
lisi arasında mühim karışıklıklar çıkmıştır . 

Bunun üzerine Cimman Sultanı Aba Cabir Goredeki Ingiliz 
konsolosundan milletler cemiyetinin müdahalesi için hükumet 
nezdinde tavassut etmesini rica etmiştir. Sultan : 

- Milletler cemiyeti, Habeş hükumetinin ahaliyi himaye · 
edemediğini ve edemiyeceğini pek ala biliyor. 
Demiştir. Bu rapor üzerine yabancıları himaye için Cimmaya 

bir lngiliz ajanı gönderilmiştir. Bu ajanın son raporunda bü
tün bu müddet zarfında vaziyetin pek fena olduğu bildiri}-

Hatırlarda olduğu üzere, lngiliz ' hükumetinin Italyan ·Habeş 
anlaşmazlığındaki bütün siyasası milletler cemiyeti statüsüne 
dayandığı için lngiliz hükumeti bu teklifleri kabul edecek va
ziyette olmadığı cevabını vermiştir. miştir . 

•+t-t···~------

Altay, lzmirsporu 
2-3 mağlübetti ------·-
Altınyıldızlılar da 9 Eylülü 

yenerek kupayı aldılar 
Dün, Halk sahasında heye

canlı maçlar yapıldı. Dokuz 
Eylül - Altınyıldız takımları 

arasındaki kupa maçı çok 
alakalı oldu. Daha tecrübeli 

olan ve düzgün oynıyan Al
tınyıldız'lılar maçı 2-0 kazana-

rak kupayı aldılar. 

Bundan sonra mevsimin en 
mühim maçı başladı. Altay 
lzmirspor şild müsabası çok 
entresan oldu. İlk dakikalarda 
lzmirspor kalesine inen Altay· 
lılar, Hasan'ın ayağından bir 
gol kazandılar. 18 inci daki· 
kadan sonra İzmirsporluların 
daha hakim oynadıkları gö· 
rülüyordu. Fakat Altay kale
sine kadar sokuldukları halde 
gol çıkaramıyorlardı. Bu ara
da bir penaltıdan da istifade 
edemediler. 

Ancak 35 nci dakikada 
attıkları bir golle beraberliği 
temin ettiler ve devre 1 · l 
bitti. 

ikinci devrenin onuncu da
kikasında bir Altay hücumu 
oldu. Basri ikin golüde yaptı. 

Oyun 34 ncü Jakikaya kadar 

1-2 vaziyette iken, llyas Al

tay'ın üçüncü golünüde atti. 

Çok canlı oynıyan İzmir 
sporlular mağlup olmamak 
için çok çalışıyorlardı. 41 inci 
dakikada güzel bir gol atarak 
beraberliğe yaklaştılar. Bu es
nada çok seri inen Altaylıla · 
rın attıkları gol ofsayıt oldu
ğundan sayılmadı. Son dakika 
da da bir penaltı kaçıran Al-
taylılar, lzmirsporun canla 
başla çaJışmalarına rağmen 

maçı 3-2 kazandılar. 
------~-~--.. ı-·~··· ........ ~---~---~--

Rusya'da Toledo'da 
Posta nazırı az· 

ledildi 
Moskova, 27 (A.A) - Sov· 

yefler birl iği merkezi icra ko
mitesi bürosu, Posta telgraf 
ve telefon komiseri Rikof'u 
azlederek yerine dahiliye ko· 
miseri Pagadoyu Pagadonun 
yerine de İvonoviçi tayin et
miştir. 

Mahmud Han, Afgan Sov
yet bayraklarile de donanmış 
olan Moskova istasyonunda 
merasimle karşılanmıştır. 

Çekoslovakya 
Erkanıharbiye: reisi 

Paris'te 
Paris 27 (A.A) - Çekoslo· 

lovakya genel kurmay başkanı 
general Kejal bugün Paris'c 
gelmiştir. 

Afgan 
Harbiye nazırı 

Moskova'da 
Moskova 27 (A.A) - Af

gan harbiye bakan.!.. Mahmut 
han, yanında genel kurmay 
başkanı MıJhammet han oldu
ğu halde buraya gelmiştir. 

Kan gövdeyi 
götürüyor 

( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
Milisler müdafaaya devam 

etmektedırler. Sokaklar ce

setlerle doludur. Ölenler binleri 
aşmıştır. 

Bilbao, 27 (A.A) - Şehrin 

yüzlerce kişinin ölümüne se· 

bebiyet vermiş olan bombar

dımanı üzerine ahali hapisha

neyi istila ederek rehineleri 

öldürmüştür. 

Malagadan hareket etmiş 

olan hükumet filosu, Bilbao 

şehrinin ablokasmı kaldırmak 

Üzere alelacele oraya gitmek
tedir. 

Lon<lra, 28 (Radyo) - İn· 

giltere sıhhiye nezareti, bütün 
f ngiliz iskelelerine ve liman 
dairelerine verdiği bir emirde, 
ispanya ' dan yolcu getiren va
purlarm, sıhhi muayeneye tabi 
tutulmaları lüzumu bildirmiştir. 

Burgos, 28 (Radyo) - (To
leda) ile Madrid arasındaki 
bütün sahada, top sesleri işi· 
tilmektedır. Bu hal, devam 
eden muharebelerin şiddetini 

Fransa karışıyor 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
tindedir. Onbeş gün sonra 
kimde altın bulunursa, bulu
nacak olan miktar derecesinde 
kendisinden nakdi ceza alı
nacoktır. 

Amelelerin yevmiyeleri dev
let memurlarının maaşları, 
yeni layıhaya göre yeniden 
tanzim olunacaktır. Mütekaidin 
maaşları da kısmen kesilecek, 
kısmen de tadilata uğrıya

caktır. Hükumetin halka olan 
borçları da (Rand) e tabi tu· 
tulacaktır. 

Hayatın pahalılaşmaması 

için hükumetçe şiddetli ted
birler alınacaktır. 

Hükumet, ipotek işleri için 
(Kredi F onsiye) nin emrine üç 
milyar frank tahsis edecektir. 
Leon B{um'un nutku: 

Paris, 28 (A.A) - M. Leon 
Blum gazetecilere beyanatta 
bulunarak, Londra, Vaşington 
ve Paris'tc bir tebliğin ayni 
zamanda neşredilmesinin mü
him bir hadise olduğunu kay· 
delmiş ve demiştir ki: 

- Üç Öevle, siyasal me

sainin temeli olan ekonomik 
müsalemete ermek maksadile 

norm~l ekonomik münasebet

lerini ihya arzularını ilk defa 

olarak müştereken göstermek
tedirler. 

M. Blum Devaluasyonın te

sirlerini tahfif için üç taraflı 

beyanname neşri yoluna mü
racaat ettiği hakkındaki iddia
ları reddetmiş ve sözlerine 

----------···-------lstanbul 
Muallimler birliği 

feshedilecek mi? 
lstanbul, 28 ( Hususi ) -

Istanbul muallimler birliği 
kongresinde, Halkevleri mev· 
cud iken birliğe lüzum kalma· 

dığı ileri sürülmüş ve feshi 

istenmişti. Bir kısım muallim
ler, bunu kabul etmemişler 
ve birliğin devamını kararlaş· 
tırmışlardır. Şimdi bunlarda 
birliğin feshini istemektedir· 
ler. Birinci ıerşinde fevkalade 
fevkalade kongre yapılarak 
kat'i karar verilecektir. 

göstermektedir. Şehrin suku
tunu teyid e-:Jen bir haber 
gelmemiştir. 

devamla, bu sayede istihsal 
masrafının azalacağından ve 
ıskonto fiatinin indirilebile· 
ceğinden : emin bulunduğunu 
söylemiştir. 

M. Blum, perakende fiatinin 
artması ıçın hiçbir sebep 
mevcud olmadığını ve bununla 
beraber bazı tedbirler alınması 
lüzumunu kaydetmiş ve sözle
lerini bitirirken, : hiçbir suretle 
ihtiyat tedbirleri mevzuu bahs· 
olmayıp beynelmilel bir anl~ş
ma ve müsalemet temınine 
matuf byüyk mikyasta tedbir-

ler mevzuu bahsolduğunu te· 
yid eylemiştir. 

Devletlerin aldıkları ted
birler: 

Amsterdam, 28 ( A.A ) -
Felemenk para vaziyetinde 
değişiklik olmıyacaktır. F ele· 
menk hükumeti altına ambargo 
koymuştur. 

Bern, 28 (A.A) - Federal 
meclisi, İsviçre frangının deva
luasyonuna karar verdiğini 
resmen bildirmiştir. 

Varşova, 28 (A .• "\) - F ran
gın devaluasyonu Lehistan 
bankasının vaziyetini müteessir 
etmiyecektir. Çünkü frank 
mevcudu pek azdır. 

Brüksel. 28 (A.A) - Bel
çika hükumeti, bir buçuk se
nedenberi tatbik etmekte ol· 

duğu para siyasasını değiştir· 
mcmeğe karar vermiştir. Ame· 
rika' da hububat borsaları ka-
panmıştır. 

Roma, 28 (A.A) - İtalya
nın devaluasyon için hiçbir 
tedbir tasavvur etmediği bu
nunla beraber liretin muayyen 
bir şekilde beynelmilel vaziyete 
uydurulması göz önünde tutul
makta olduğu bildiriliyor. 

Orta Asyada yeni 
bir demiryolu 

Orta Asyada Kazakistanda 
Nedli ile Cezkazgan arasında 

418 kilometrelik yeni bir de
miryolu inşasına başlanmıştır. 
Karaganda-Balkaş demiryoluna 
iltisak edecek olan bu hat, 
zengin bakır Madenlerile meş
hur olan bu mıntakayı Sov
yetler birliği demiryolu şebe
kesine bağlıyacaktır. Esasen, 
bu mıntakada " Büyük Cez
kazgan,, bakır endüstrisi kom
binaşı kurulması mevzuuba· 
histir. 

111 - 34-

Girid adasinin önü, baştan bB' 
şa Türk gemilerile dolmuştıı 

Kalenin kslimi için müza
kere edildiği sırada Venedik 
zabitlerinden Biyciyo Ciyöl
yani isminde genç l>ir zabit 
birden atıldı ve: 

- Teslim olmdkla ne elde 
edilecek, şurada mevcut mü
dafilerin hayatı değil mi? Bi· 
zim gibi on misil daha fazla 
bir müdafaa kuvvetinin hayatı 
acaba en müstahkem bir ka-
lenin en kısa bir zamanda tes
limi için bir sebep teşkil ede· 
bilir mi? Dedi. 

- Fakat müdafaa imkanı, 
görüyorsun ki yok. Düşman 
çok kuvvetli. Harp tekniği 
bizden iyi .. 

- Olabilir .. Harp eden bir 
asker, düşmanının nasıl kuv-

vet veya cesaretle geleceğini 

evvelden bilemez. Fakat bil
diği birşey olmalıdır. O da 
ölünceye kadar mukavmet ve 
harp! 

Kalenin kumandanı, genç 
zabit elile denize işaret etti: 

- Bak, dedi. Deniz baştan 
başa Osmanlı gemilerile dol
du. Daha ileriye Hanya sa
hillerine bak. Yeniçeri kavu
ğundan başka birşey yok, is
tersen kalenin di ~ İ:le de git 
bak orada da Yeniçeri ocak· 
lıları yerden bitiyorlar. Birini 
öldürseniz yerini yüz işgal 

ediyor. Ben ömrümde böyle 
bir hengame görmedim! 

- İyi ya. Hep birlik gö-
rür ve öğrenırız. 

- Canımız göklere çıktık

tan sonra mı? 
- Hayır. isimlerimiz tarih· 

lere yazıldan sonra. 
Bu genç zabit, bütün mu· 

hafızlara meydan okuyor de-

mekti. Ve bunda haklı idi. 
Genç fakat çok fakırdı. Kale· 

nin diğer zabitleri hep gedik-

lenmiş soyundan idiler; Girid
de zengin olmuşlar, her birisi 

birer ikişer mahbup peyda 

etmiş, hayatın ve Girid mü~

temlekenin zevkini adam akıl
lı t~tmış adamlardı! 

işin tuhaf ve feci bir ciheti 

daha vardı: .. Eskilerin yenilere 
kazanç ve hatta adada tutun· 

mak imkanı vermemek adet· 
leri idi. Bu genç zabıtada, bir 

kaç senedir buralarda sürün

düğü halde resmi tayin ve ma 

aşından başka en küçük bir 

istifade kapısı göstermemişlerdi 

İşin en f ecil, kart zabit 
!erden birisi, kendi mahbubu 

olan delikanlıyı, bu genç za
bilten kıskanması idi! 

Delikanli: 
- Siz ne derseniz deyiniz, 

ben müdafaaya taraftarım ve 

benimle beraber bu müdafaa 

kararını tatbik edeceklf"rde 
vardır. Hiçolmazsa !hıristiyan
lık alemine, kalemizin meşhur 
metanetine uygun bir şecaat 
ile harbettiğimizi gösteririz. 

Kale kumandanı, şeytan 
ruhlu bir adamdı; kalenin 
teslim keyfiyeti başka bir yol
dan tamamlamağa karar verdi, 
ve gence taraftar göründü: 

- Haklısın delikanlı! Dedi. 
Teslim olmak kadar yanlış 

bir hareket olamaz. Düşmaoııı 
bizden kuvvetli olduğu aşikar 
Nihayet bize bir kaya parçr' 
üzerinde tutunmuş, dört ku\H 
vetli dıvar arasına sığınIJl1ş 

bir avuç Venedik'liyiz. ·f~· 
kat Venedik 'li her vak11 

kuvvetle değil, bazen akıl ,•e 
hillesi ile de galebe çalmıştır· 
Biz de böyle hareket ederiı! 

Kumandanın bu ani rüc'lll 

umumun hayretini mucip ol· 
du; fakat biraz sonra ka)enİP 
sükCıtu mes'uliyetini bu geııÇ 
zabit Biyaciyo Ciyölyıuıif 
yüklenmek ve ayni zamarıd• 
bu atak genci ortadan kal· 
dırmak olduğu anlaşıldı. 

Kumandan, gene genç ıı· 
bite: 

- Bu adanın mutlak kıl' 
mandanı benim. SalahiyetiıJl 
de çok geniştir. Ben bu sal•· 
hiyeti kullanmak istemem. sıı· 
nun için senin musip olan fik' 
rine iştirak ed~yorum. Mutlak 
kumandan olmak· üzere k.11Je· 
nin hepinize meçhul olan hU' 
susiyetlerinden bir I 1 · mını ss· 
de ben biliyorum. Şimdi s011 

dakikaya geldiğimiz için b~ 
hususiyetlerden en mühiın1111 

size ifşa edeceğim dedi. . 
Kumandanın bu son sözle'' 

hazır olanların sırtını bu de· 
rece daha arttırdı : 

- Sizi dinliyoruz, kumand•' 
nımız dediler . 

kil' Kumandan ayağa kalktı; . 
lenin en fazla silahlanmış ceP 
hesinin bir mazgalına doğ!" 
yürüdü. Kendisini takip edefl' 

lere mazgaldan kele duvarl•'' 
ile hendekten elli adım kad~ 
uzakta bulunan küçük bı 
kargir binayı gösterdi. 

Bu bina; ancak 3 rrıe~ 
murabbaında ve bir ıne ., 
yükseklikte, üzerinde de~~ . ol· 
bir haç bulunan bir yer 'bi' 
Burası, güya mukaddes 

11
: 

kuyu methali idi. Kumaııd~I· 
Bunu görüyorsunuz de2'· 

mi? Diye sordu: 
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