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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Rusya hariciye nazırı M. 
Litvinof, mütecavize kar

sı acil tedbirler alınmasını ... 

istemistir ... 

Fiati (100) Para 

____ lspany~_, _ihtilalcileri~ . .: l{azan_ıyor 
- -

Dünya düzeliyor 
Franzız parlamentosunda, sabah 

saat se ize kadar devam eden 
gürültülü '.müzakereler oldu 

lngiliz amiralı 
Küin Elizabet ile 
sarki Akdenize ... 

geliyor 
Malta 29 (Radyo) - Ami· 

ral Sir Duğlas pon, Küin Eli
zabet zırhlısı ve iki torpito 
ile şarki Akdenize hareket 
etmek üzeredir. 

---··- - -
Başbakan M. L~on. Blum, f i~ansel tedb~rler l~Y_ihasının Uzak şarkta 
14 üncü ve ıs ıncı maddelerınde esaslı . i tadılat yapıl·M J ,

1 
c· ,. 

dığını radikal ve radikal [sosyalistlere beyan eylemiştir 11 aponka!t! ın 1

1 
yut-

P . , ma 1s ıyor ar 
a~ıs 29 (Radyo.~ - Fransız Tok 

01 
29 (Radyo) _ Ja-

Parlamcntosu dun gece geç y · · M A · 
v k ' .. k 1 . ponya harıcıye nazırı . rıta, 
a te kadar muza ere erme Çin ahvalinin, bir daha karış-

<levam etmiştir. Mtizakerat, ınamak üzere temizlenmesi 
son derece münakaşalı olmull· lazım geldiğini söylemiş ve 
tur. Bütün saylavlar hazır bu· Japonya aleyhdarlığına son 
lunu1ordu. Birçok hatipler, Fi- vermek ihtiyacını ihsas eyle· 
narısel tedbirler hakkındaki la· 
Yıhayı tenkit eylemişlerdir. Fi
nans bakanı Vensa Oriyol, 
kürsüye gelerek uzun beya
natta bulunmuş ve teknik bir 
Şekilde izahatta bulunmuştur. 

Yensa Oriyol, Fransa'da se
nelerce süren Ekonomik buh· 
tanı teşrih ettikten sonra, va· 
~İ)'etin, bu tedbirler sayesinde 
salah bulacağını söylemiştir. 

Paris'ten bir görünüş 
l n~<kında şunları söylemiştir: ya' da borsaların kapatılması, 

burada derin akisler yapmış· 
tır. Bu hareket, İtalya'nm da 

fevkalade finansel tedbirler 
almağa karar verdiğini gös~cr· 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

miştir. 

Şangay 29 (Radyo)- Bugün 
Şangay limanına iki Japon ge· 
misi daha gelmiştir. Burada 
bu!unan Japon harp gemileri· 
nin adedi bunlarla ona baliğ 
olmuştur. 

Şangay 29 (Radyo)- Bu
rada ve Angeu'da asayiş .hü
küm sürüyor. Bununla beraber 
vaziyet tamamen tebellür etmiş 
değildir. Bazı tathirat yapıl· 

ması lüzumu hissedilmektedir. 

Mandalar komitesinde 

T. R. Aras'ın mü
him bir söylevi 

-------~·-49--------

Antakya ile Iskenderun mın-
takası da yeni muahededen 

istifade etmelidir 

Tevfik Rüştü Aras 
Cenevre, 29 ( Radyo ) - dün mandalar mes' elesi mü· 

Milletler cemiyeti konseyinde zakere edilmiş ve Fransız mu
Yetsa Oriyol, bu tedbirler

Qe, lngiltere ile Fransa'nın 
~~nıamcn mutabık olduğunu 
1 
avc eylemiş, dün ihraç edil

l'tıek Üzere bulunan bir parti 
altının Fransa'dan çıkmasına 
lllüsaade edilmediğini beyan 
etmiştir. 

- Bu maddelerin, gerek 
parlament0da ve gerekse 
ayanda kuvvetli bir iiiraz ha· 
vası yaratacanı anladık. Bu 
münasebetle her iki maddeyi 
tatil ettik. Piyasada ticaret 
eşyasile gıda maddeleri üze
rinde spekülasyon yapılmama
sı için bütün vaktimizi sarfe· 
deceğiı. 

Alliazar Düstü 
rahhası, Fransa ile Sı.:riye 
arasında aktolunan muahede
den bahisle Suriye'nin tam 
bir istiklal kazandığını ve 
Fransa'nın, Lübnan hükume
tile de ayni şekilde müzake
relere girişmiş, Suriye-Eransa 
arasındaki muahedenin, 1930 
tarihinde lngiltere ile lran 
arasında aktolunan muahede
den mülhem olduğunu söyle
dikten sonra bu muahedenin 
mes'ud bir hadise olduğunu 
beyan eylemiştir. 

t Saat 19 ile 21 arasındaki 
I eneffüs zamanında koridor
tdn sol cenah gruplarile 
aşbakan M. Leon Blum ara· 

sında bazı mükalemeler olmuş 
Ve Leon Blum, layihanın 
~Ü ve 15 inci maddeleri 

Almanya 
18 ay sonra petrol 
almıyacakmış 

Komünistlerin, müstenkif 
kalacakları söyleniyor. Radi
kallerle, sosyalistler, muvafık 
vereceklerdir. Müzakereler, 
bugün de devam edecek ve 
reye yarın müracaat olunacak
tır. Dün, 20 hatip söz söyle· 
miştir. Bugün de birçok say
lavlar söz söyliycceklerdir. 
Müzakereler, bütün gece de· 
vam etmiş ve sabah saat se· 
kizde bitmiştir. Parlamento, 
bugün öğleden sonra saat 18 
de tekrar toplanacaktır. 

Londra, 29 (Radyo) - İtal· ---- .. ··---lngiliz konso
losu 

Gore'den kaçmuğa 
mecbur olmuş 

Londra, 29 (Radyo) - İn
gilterc'nin (Gore) konsolosu, 
vaziyetin, orada çok karışık 

olduğunu hü\Wmetine bildirmiş 

ve konsoloshaneyi kapatarak, 
(Gambelat) a kaçmak mecbu
riyetinde kaldığını ilave eyle
miştir. 

- - -··---
~Ziraat Vekili 

~ M, Hiller 
~l't ~tlin, 29 ( Radyo ) -
~oı: av • Berlin otomobil 
llııtuku. açan M. Hitler, bir 

......_ ıradedetmiş ve: 
~ttr l .. ~lmanya, 18 ay sonra 
~lltt 0

1 
ıthali mecburiyetinde 

~ ~ 8caktır. Dört sene sonra 
I)~~ Utçuk Almanya' da imal 

1) Ccaktır.,, 
eıniıt· ır. 

15 gün sonra 
dönecek 

lstanbul, 29 ( Hususi ) 
Almanya' da ameliyat olan 
Ziraat Vrkili Muhlis, nakahat 
devresini geçirmek üzere İs
viçre'ye gitmiştir. 

15 gün ~sonra şehrimize 

gelecektir. 

' Toledo tamamen asilerin eline 
geçti. Bilbao valisi öldürüldü. 

-
Bilbao bombardımanında 11 yaşında bir Fran-
sız kızı parçalandı. Muharebeler devam ediyor 

Paris 29 (Radyo)- Vizagra 
ve Fabron kapılarından giren 
Garça'nın kumandasındaki ku-

vctler Elgazar şehrinde mah· 

sur kalan halkla birleşmiştir. 
Halk, ağlıyarak ihtilalcıları ku-

caklamıştır. Ordu girer girmez 

bombardımandan harap olan 
binalar: üzerine ispanya ihtilal 
bayrağı çekilmiştir. 

Madrid hükumeti, neşreyle· 
diği bir resmi tebliğle, Elga· 
zar şehrinin ihtilalcılar tarafın· 
dan işgal edildiğini teyit ey
lemektedır. 

Burgos, 29 (Radyo) - lh
tilal~ilerin altı tayyaresi, Bil-

Alkazar şehri atış/er içinde 
baoyo bombardıman, sabah 
saat beşte başlamış ve büyük 
tahribat yapmıştır. 50 ölü 

kaydedilmiştir. Bunlardan baş

ka, 11 yaşlarında bir Fransız 

l:izı da parçalanmıştır. Yara

lılar, yüz kişiden fazladır, 

fabrikaların birçoğu harap 
olmuş ve muhtelif yerlerde 
yangınlar çıkmıştır. 

Madrid, 29 (Radyo) - is
panya hükumeti, memurların 
birçoğunu azletmiştir. 

Bilbao valisinin de öldürül
düğü söyleniyor. 

Moskova 29 (Radyo)- Ko
ban adındaki Rus vapurile Is· 

panya'ya ikibin ton erzak gön· 

derilmiştir. Bu erzak, hükumet 

taraftarları kadınlarla ihtiyara 

ve malul kimselere verilecektir. 

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

Afrika'ya 
Yerleştirilen 

Italyanlar 
Roma 29 (Radyo) - Şim· 

diye kadar doğu Afrikasına 

8 bin, Eritre' de 5 bin ve So· 
mali' de de 7 bin ltalyan is
kan edilmiştir. Bunların en 
çoğu, eski muhariplerdendir. 

Fransız murahhasından son
ra Türkiye Dış işleri Ba
kanı Tevfik Rüştü Aras 
söz almış ve demiştir ki: 

- Fransız mlimessili, Fran· 
sa'nın Suriye'de yeni bir rejim 
tatb:k etmek fikrinde bulun· 
duğunu söylemiştir. Söze baş· 
larken mes'ut bir emsali ha· 
tır:atmak isterim. 

Bu, f ngi}tere - Irak muahe· 
<lesidir. Ve büyük Britanyanın 
durbunlu ve lran zamamdara· 
nın kiyaseti sayesinde mükem
mel neticeler vermiştir. lrakın 
milletler cemiyetine giriş sıra· 
sında Fransız fevkalade komi· 
seri görüştükten sonra assam· 
ble, Suriye'nin de yakında 
ayni faidelerden müstefid ola
cağı ümidini izhar etmiştim. 
Bugün bu ümidin tahaklcunu 
vadeden bir projeye resmen 
müttali oluyorum. 

Matbuat, bu proıenın 
tanzimini haber vermişti. Muh
teviyatı henüz meçhuldur. 

Alakaclar toprakların, he· 
men yakınında bulunan ve 
bundan başka da Fransa ile 
çok dostane münasebetler 
idame eden Türkiye'nin 
böyle bir anlaşmaya ala
kasını tebarüz ettirmeğe çok 
lüzum vardır. Memleketim, bu 
/ Dnamı 4 üncü NAi/ .. 



~ahife 2 (Ulusal Birlik) 
------------------------------~------------------------------------------------------------1·------------------

C:ani D ok to ;-ı Devletlerin ebedi ve eze-
se!aletin inleyen pençesinde ihtiyar · li derdi: Casusluk .. 
bır kadının korkunc maceraları , . :-._ - 18 -

Müthiş bir tal . Cd patla· 
ması, mahzenin dört duva
rından daha müthiş akisler 
yaptı. 

Vahşi ve div adam, kor· 
kunç mahluk yarlaanmış idi. 
Yaranın acısı ile büsbütün 
kuduran bu mahluk, bütün 
dehşetile profesöre doğru 
hücumuna devam etti. Profe
sör, soğukkanlılığını mümkün 
mertebe muhafaza ederek bir 
defa daha ateş etti. Divin 
ikinci defa yaralandığı, kor· 
kunç feryadından anlaşıldı. 
Fakat ikinci yaraya rağmen 
div adam kuvvet ve şiddetin· 
den hiçbir rşey kaybetmiş 
değildi. 

Profesör, ne kadar büyük bir 
tehlikeye maruz kaldığını artık 
anladı: Üçüncü defa olarak 
ateş etti. Profesörün bu kur· 
şunu da deve isabet etti. Fa
kat dev, sonuncu bir hamle 
ile ve bir anda birkaç metreyi 
bir1en katederek profesöre ye
tiştı, altına aldı. 

Yaralı bir kaplan ancak böyle 
bir saldırış yapabilirdi . · 

Yaralı adam ile profesör 
Lamp arasında müthiş bir 
boğuşma başladı. Profesörde, 
halkettiği devden daha az 
kuvvetli değildi. Fakat dev, 
çok yaman bir mahluk id. Üç 
kurşun yemiş olmasına ve bir 
çok kan kaybetmesine muka-

bil, hala ve muvaff akiyetle 

mücadele ediyordu. Her ge· 

çen saniye, bu mücadeleyi 

doktorun aleyhine döndürü
yordu!. 

hayattan sonra, Madam Lamp 
yeni bir hayata erişti. Rober 
ile annesini profesörden kalan 
muazzam malikanede alıkoydu. 

Dik, müteveffa profesörün 
tahakküm ve zulmundan azade 
olarak babasının yanında da
ha rahat, daha sadık bir 
hayat sürmeğe başladı. 

Profesörün genç karı sile 
Rober nişanlanmışlardı; her 
ikisi de genç ve güzel idiler. 
Bir gün salonda beraber otu
rurlarken, Dik yanlarına gel
di ve Rober'e bir mektup 
uzattı. Bu mektubun zarfı 
üzerinde (seçilmiş eserler ida
resi) damgası vardır. 

Roher maktubu açıktan 
okudu: 

Aziz Müsyü. 
"Eseriniz olan (Fennin kur· 

hanı) nam kitabın birinci on 
bininin hissenize düşen parası 
mukabilinde bir çek taktim 
edilmiştir. . 

"Bu eserin mazhar olduğu 
rağbet ~ahminin üstündedir. 
ikinci cildiı1 de hazırlanması 
ricasile saygılarımı sunanın.,, 

Tabı: A-K. Adams 
Rober bu mektubu o~u

duktan sonra, uzun bir zaman 
daldı kaldı, neden sonra ken-

disine gelerek, uykudan uya
nır gibi silkindi ve: 

- Ne derlerse desinler, 
benim ve nişanlımın saadeti 
gene zavallı profesör Lampın 
sayesinde olrnuşturl Dedi. 

Nakili: Faik. Ş. Benlioğ_lµ 

Bitti 

El işleri 
Küçük san'atlar 

-----------
19 Yaşında bir yahudi casus-Cezair menekşe-

si· sarışın esrarengiz kadın- lsviçreli dilber .• 
Son zamanlarda casus me

seleleri, casus hadise ve dava
ları gene çoğalmağa başladı! 

Hala Avrupa'da dört beş 
mühim casus davası görlmekte 
veya henüz görülmüş bitmiş· 

tir. Bunlar arasında Fransa
daki zabit Forje davası, adeta 
bu senelerin Dreyfüs meselesi 
olmuştur. 

Bunun için, cihanın casus
luk noktasından nmumi bir 
panoramasını yapıyoruz: 

Danimarkada: 

Bir sevdalı kadın! 
Uzun müddet Fransa'da 

Brest'te mahbus kalan lsviç
re':i dilber Grete Ozvald he-

Umumi harpte İngiliz do- sattı. Verdiği maliimatı Al-
nanmasının harekatını Alman manlar 300,000 marka bile 
tahtelbahirlerine bildiriyordu. alamıyacaklarmı sanıyorlardı!. 
Fakat çabuk tevkif edildi. Nihayet Fransızların eline 
Üzeriude bulunan lüğat, şifre- düştü ve 12 kişilik bir müfre· 
sini teşkil ediyordu. Fakat· bu ze tarafından kurşuna dizile-
şifre bir ·türlü halledilememiş rek rezaletini hayatile ödedi. 
ve bu kadın da sırrını verme- Roma'da: 
den öteki dünyaya gitmiştir. Bir hainin cezası 

Brüksel' de : 

Cezair meneksesi .. 
~ 

Kadın casuslar arasında en 
çok tesadüf edilen bir tipte, 
Vedrin'dir; Fransızlar, harp 
esnasında bu kadını tayyare ile 

cephe gerisine indirmişlerdi. 

Bu kaJın Lüksemburg'ta 
Şantoz idi. Her randevuya ko
şan güzel ve cazip bir kadındı. 

Fakat bir defa randevusuna 
gelmemişti; çünkü ilk rande
vuda aldığı malumatı Fransız· 
lara vermek için gitmişti • 

Bu kadinın Alman hatları 
arasındaki faaliyeti ve sonra 
yalnız başına Fransız cephe
sine varması cidden bir ha
rikadır. 
Barselon' da: 

300 frank icin .. , 
Casusluk hadiseleri içinde 

en çirkini 300 frank için va
tanını satan Fransız yüzbaşısı 
E. diri 

Alman tahtelbahirleri Barse· 
lon'da en mühim bir faaliyet 
merkezi kurmuşlardı. En ma
hir Alman casusları burada 
bulunuyorlardı. 

Yüzbaşı E. bir mezuniyet
ten istifade ederek kendisini 
300 frank'a Alman ı:asuslarına 

Ügo Traviğliya isminde bir 
ltalyan bahriye zabiti, kendi
sine tevdi edilmiş o~an mühim 
bazı vesikaların birer fotoğra
fını alarak düşman bir devlet 
casusuna satmağı kabul etmiş 
idi. 

Vesikaların fotoğraflarını al
dıktan sonra Tiber civarında, 
seyyar ressam sıfatile dola.şan 

Kamilya isminde birisile bu
luştu. Hiçbir kimse görmeden 
fotoğrafları bu adama verdi; 
bu da hududu geçti, gitti! 

Ugo'nun bu hayatı çabuk 
meydana çıktı; Mussolini bu 
casusun arkadan kurşuna di
zilmesini emretti. Ugo, bir 
asker gibi cepheden kurşuna 
dizilmesini çok rica etti; fa
kat Mussolini: 

- Bir hain ancak arkadan 
kurşuna dizilmelidir! Dedi ve 
böyle yaptılar! 
Varşova'da: 

Şark cephesinde 
bir casus 

Şayanı dikkat casus vak'a
larından birisi de Varşova'da 
Bzura hattı gerisinde çalışmış 
olan casusun macerasıdır. 

Birgün yaralı bir Rue askeri 
(Devamı 4 üncü sahifede J -------·--· -~-------

29 Eylül 93L- -

J Fratelli Sper· ~ 
co Vapur Acell- \. 

tası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

rn . ı. 

"HERMES,, vapuru 30 eY- ıst 
lülde gelip 5 birinci teşrine 
kadar ROTTERDAM, AMSG· 
TERDAM ve HAMBUR 
için yük alacaktır. . 

"CERES,, vapuru 2 birine• 
teşrinde gelip yükünü tahliye
den sonra BURGAS, VAR· 
NA ve KÖSTENCE i~ 
yiik alacaktır. 

"SATURNUS,, vapuru ıt 
birinci teşrinden 14 birinci teŞ· 
rine kadar ANVERS, RO'f· 
TERDAM, AMSTERDAM• 
ve HAMBURG için yük ala· 

caktır. . 
"CERES,, vapuru 21 birincJ 

teşrinde gelip 25 birinci teŞ' 
rine kadar ANVERS, RO!~ 
TERDAM , AMSTERDAıv• 
ve HAMBURG limanları içiıı 
yük a1 acaktır. 
SVENSKA ORIENT LINlf.~ 

"HEMLAND,, motörü 29 

eylüle beklenmekte olup R0r· 
TERDAM,HAMBURG,BRNf 
MEN, COPENHAGE, DA 

ZIG, GDYNIA, GOTEBUR~ 
OSLO ve ISKANDINAVY r 
limanları için yük alacaktır. 

3 
"VASALAND" ~otörü }. 

birinci teşrinde gelıp RO . 
.TERDAM, HAMBURG, BR~· 
MEN, COPENHAGE, :G . 
TEBURG, OSLO ve ~~KA~~ 
DINA VY A limanları ıçın yu 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN S 

"ALBA JULIA,, vapuru ~
eylülde gelip MALTA, MA .. ~ 
SiL YA ve CEZAİR için yıJ 
alacaktır. bi· 

"SUÇEAVA vapuru 20 · ,, . cı 
rinci teşrinde gelip 21 bir~. 
teşrinde PiRE, MALTA. M .. ~ 
SlL YA ve CEZAIR için yıJ 

mı 

a 
d 
tı 

Nihayet doktor Lamp, bu 

fevkalbeşer kuvvet altınd.; 

ezildi, hareketten kaldı, biran 

sonra, vücudundan akan kan
larile kudretten düşen acaip 
adamda hareketten kaldı. iki 
vücud, halık ile mahluka, dok
tor Lamp elinde, acip dev 
üstte hareketsiz kaldılar. 

• • 
,sergısı 

29 Teşrinievvelde Ankara· 
da ilk daf a olarak açılacak 
el işleri ve küçük san' atlar 

Alman olduğunu bilmi- alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA .. z 

" SARMACJA ,, motörıJ • 

•ı 

. . . . . . . . . . 
Mahzende birbiri arkasına 

patlıyan tabancaların sesi, ma
dam Lamp'm odasına kadar 
gitti. Fevkalade korkan madam 
Lamp, ilk iş olarak Rober'in 
valdesi madam Marsiyali kal
dırdı; iki kadın mahzene doğ
ru koşmağa başladılar. 

Mahzene giderlerken dehliz
de sım·sıkı bağlanmış olan Ro 
her Marsiyali gördüler ve ip
lerini çözdüler. Bu anda Dik 
mahzen kapısında göründü: 
iki kısa ve seri işaretle mah
zendeki faciayı anlattı; hepsi 
birlikte aşağı indikleri vakit, 
birbiri üzerine yatan cansız 
iki korkunç vücud gördüler. 

Madam Lamp, gözlerinden 
akan yaşlara mani olmağa 
lüzum görmiyerek: 

Profesör Lamp hakikaten 
büyük bir adamdı, emsalsiz 
dedi; fakat ne çare ki sonunda 
delirdi!. Dedi. 

- Hateme -
Bu uzun ve korkunç kabuslu 

sergisine iştirak için kayid 
müddeti Eylül sonunda bite
cektir. 

Sergide teşhir edilecek el 
işleri ve küçük san'at eserleri 

arasında seçilecek olanlara 

on bin liralık mükafat tevzi 

edilecektir. Yurdun her tara
fında sergiye büyük alaka 
gösterilmektedir. 

• Askere davet 
Yabancı şubelere ka
yıtlı316-331 doğum

lular çağırılıyor 
izmir Askerlik şubesinden : 
lzmir' de bulunupta yabancı 

şubelere mensup olanlardan 
hiç askerlik etmemiş 316 do· 
ğumundan 331 doğumuna ka
dar olan eratın sevk işleri ya
pılmak üzere 1 Birinci Teşrin 
936 gününe kadar ilanı müte
akip hergün sabah saat dokuz
dan onikiye kadar hüviyet cüz· 
danlarile şubeye gelmeleri ve 
gelmiyenlerin cezalı kalacakla
rının bilinmesi ilan olunur. 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden; 

Tilkilikte hacı Veli mesçidi halıları ve diğer eşyası onbeş 
gün müddetle müzayedeye konmuştur· ihalesi 91101936 cuma 
günü öğleden evvel saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin depo-
zito paralarile mahallinde müteşekkil komisyona müracaatları 
ilin olunnr. 24 29 4 9 

leri icin ... , 
Madam Popoviç, casusluk 

aleminde çok şöhreti olan 
"Sarışın esrarengiz" kadına 
benzemiyen fakat güzel .bir 
kadındı. 

• Mücellit 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

yen30milyon kişi varmış 

Mesela, alimlerin iddiasına 

nazaran, büyük harpte Ame· 
rikan kitalarını idare eden 
general Pershing (Pcrşing) 
Alman aslındandır. Ameri
ka'ya gitmiş olan ailesi evvelce 
Kraichngauda oturuyuormuş ve 
ve Pforshing (Porşing) adını 
taşıyormuş. Bu suretle Alman
bugün diyebilirler ki, 1918 de 
Amerikan ordusunun muvaffa
kiyet göstermesi bir Cermen 
kafası tarafından idare edil
mesinden ileri gelmiştir. 

Fakat, teşkilatın faaliyeti 
yalnız bundan ibaret olsa 
pratik bir değeri kalmaz. Fa
kat, enstitünün diğer vaziferin: 
den biri de, Alman oldukları 

keşfolunan bütün dünyadaki 

birinci teşrinde doğru ~~A 
VERS, DANTZIG ve GD 
limanları için yük alacaktır· ·ı 

ilandaki hareket tarihlet1 e 
navlonlardaki değişikliklerde" 

ıntl• 
acente mesuliyet kabul et " 
Daha fazla tafsilat alJll .1 
için ikinci Kordonda Tab~~ 
ve Tahliye binası arkasıfltıa' 
FRA TELLi SPERCO acen. 

. . rı() 
sına müracaat edılmesı 

olunur. nfl/J 
Telefon: 200412005 

B. . . f tabassıf 
ırıncı sını mu l' 

Dr. Demir A ı 
KamçıoğlıJ "'" 

Cilt ve Tenasül hastal~ 
·sı 

ve elektrik tedaflı ğ • 
İzmir - Birinci beyler sok• ~' 

ka5111 
Elhamra sineması ar · 

No.: 55 
Telefon: 3479 

..ti' .. ·· erı'• 
şehirde nüfus kütüğunu ttl' 

tüye göndermeğe mecburoçıet 
tulmuştur. Bu suretle. g 
tesbit edilmiş olacaktır.f yd'' 

Bu çalışmaların bazı 81 d'" · nY8 
lan olmuştur. Alma 

1 
aı1l,r 

uzak kalmış birçok A J1l _,ye'_ 
enstitünün araştırmalar~l ıeri111 

d k. aı e · • sinde, Almanya a 1 etııı•f 
bulmuşlar ve temaşa g 

lerdir. salı· 
(Devamı 4 üncü 
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\~----------•Km-- ~ırekası Limited 
cenazesi kaldı~ldığı günün 

1vapur acentası 
W.F. H. Van 

Der Zee - Kaçıran da çıkmamış 
tnı?. 

- Tabii .. Bazı gençler me
~aklaııarak kendisini kaçırmak 
ısternişler... Nafia'nın evine 
rtrnişler, tam kızı kaç.ıracak
arı anda, ev ti temellerinden 
:.arsılmış ve kız kabadayı de
ıkanların elinde bir yılan 
olınuş ... Kıvrana, kıvrana kaç-
ınış ... 

- Yapma koca nine!. 
- Ben birşey yapmıyorum 

Oğlum, duyduklarımı anfatıyo· 
tuın .. 

. Sen de bu duyduklarına 
ınandın mıdı yoksa ... 

1 I - Yok canım ... Eski kafa-
1 arın hepsi de inanmışlardı 
~llı?1a... Yalnız ertesi gün bu 
~elıkan.~ı~~rdan birisinin yata· 

nda olu bulunduğunu duy
ltıuştum. 

k işte oğlum. Nafia bu suretle 
ıl kalmış ve Hamza'yı düşün
~ekle ömrünü geçirmeğe baş
aınıştı. Aradan kaç sene 

Reçti bilmem, bir gün Nafia· 
nın kaybolduğunu haber aldık. 

- Ne olmuştu?. 
Yok Evet, ne olmuştu?. Bilen 
" tu. Her kafadan bir riva
ıet k b· çı ıyordu. Fakat ekseriyet 
ı .. ır aşıkı ile firar ettiğini söy
tıyordu. 

: Buna şüphe mi var ? 
oJ Yok, yok 1 Nafia "Ne 

akşamı, Nafia, mecnun Ham- Pasaport yolcu salonu kar- & Co. za 'nın karşısına gayet süslü şısında Lekol Riz binasında 
ve dekolta bir halle çıkmış, no. 168 Tel. 2443 DEUTSCH LEVANTE LINIE 
Hamza kendisine dikkatle Not: Vurut tarihleri ve va- "ANGORA., vapuru 21 ey-
bakmış ve sormuş: purların isimleri üzerine deği- Iülde gelip HAMBURG BRE-

-" Sen kimsin! Peri padi- şikliklerden mesuliyet kabul MEN ve ANVERS'ten yük 
şahının kızı mı? Yoksa.,, De· edilmez. çıkarmıştır. 

LONDRA HATTI TINOS 1 d miş. Kız kollarını açarak.,: " ,, vapuru 24 ey ül e "DIDO,, vapuru 29 eylüle b 
-" Hayır. Ben senin sev· kadar LONDRA ve HULL ekleniyor, 29 eylüle kadar 

gilin Nafia'yım. Manisa' da için yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG 
herkesin peri kızı dedikleri "DRAGO,, vapuru 30 ey- ve BREMEN için yük ala-
kızıml,, Cevabını vermiş! Iülde LONDRA, HULL ve caktır. 

Bu cevap, Hamza'yı biran ANVERS'ten gelip yük çıka- " KYPHİSSIA ,, vapuru 6 
için akıllandırmış, uğrunda racaktır. Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
aklını kaybettiği kıza sarılmış, "LESBIAN,, vapuru 9 bi- Bci. teşrine kadar ANVERS, 
ağlamışlar, ve .. O geceyi bü- rinci teşrine kadar LONDRA ROTTERDAM, HAMBURG 
yük bir zevk ile geçirmişler. ve HULL için yük alacaktır. ve BREMEN için yükliyecektir. 

- doğrusu beni de merak- "MARONIAN,, vapuru 19 "GERA,, vapuru 15 ilk teş-
landırdın büyük anne? Sonra? birinci teşrine kadar I..OND- rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 

_ Sonra .. SabahleyinHam· RA ve LEITH için yük ala- kadar, ANVERS, ROTTER-. 
za'nın evinde hiçbir hareket caktır. DAM, HAMBURG ve BRE-

LIVERPOOL HATTI MEN · · ··k1· k · görülmemiş, bu hal öğleye ıçın yu ıycce tır. 
kadar sürmüş, sütcü gelmiş, 

"DRAGO,, vapuru 7 birinci " ATHEN ,, motörü 26 ilk 
teşrine kadar LIVERPOOL 

ekmekçi gelmiş kapıyı açtıra- ve GLASGOW için yük ala-
mamış. Komşular meraklanmış 

caktır. 
ve zabıtaya haber vermişler, "EG YPTIAN,. vapuru 15 bi-
zabıta kapıyı kırarak ıçerı rinci teşrine kadar LIVER-
girmiş ve. Karyolada cıvan POOL • ve SWENSEA' dan 
gibi Hamza ile ondan güzel gelip yük çıkaracaktır. 
Nafiayı kucak kucağa fakat DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
çoktan ölmüş bulmuşlar. Ara- "HERAKLEA,, vapuru bi-
mışlar, araştırmışlar, doktor· rinci teşrin ortasında HAM-
iar muayene etmişler, ne bir BURG BREMEN ve AN

VERS'ten gelip yük çıkara-
yara, ne bir bere, ne de bir caktır. 
zehir izi bulamamışlar. 

- Eh ... Sonra?. 

teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 

AMERİKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

"EXAMINER,, vapuru 26 
eylülde NEVYORK'a hareket 
edecektir. 

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

tırsa 1 H 
o} o sun anıza benim - Sonrası var mı ya? .. Bu 
Buacaktırl,, diye ahdetmişti. l d b k" h' b 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak ye· 

rinde 681 numaralı ev kira
lıktır. Evde her türlü tesisat 
ve konfor mevcuttur. Görmek 

"EXMINSTER,, vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

kanun için o, hiçbir kimse ile e im en hiç ir ımse ıç ir 
~eç~arnış fakat Hamzasının şey anlıyamamış.. Ve tabii 
Şınde 't · · cesedlerin gömülmesine mü-n gı mıştı. 

için Köprü bakkalı bay Ah
med' e müracaat. 

~ıı~ Hamza evli ve iki ço- saade etmişler ... Amma ... Hiç 
U değil mi ya?. bir gece ... 

ka' Dinle kuzum .. Hamzanın - ... Nafia'nın Peri padi-
la tısr-son zamanlarda hasta- şahının kızı ... 

olup olmadığını 
mışlar ... 

anlıyama-

llıtı 1 - ... Yahud Hamza'nın kü-
Sıtal ş ve verem olmuştu. Bu çüklükte kaybolan kız kardeşi 

Bini 

kap arda bugün Hamza'nın 
bit 

1k1 ç~Iınmış ve genç, güzel 
......._ ~ı ı;eri~ girmişti. 

sın ? akın bu kız Nafia olma· 

: Evet, ta kendisi .. 
buy··~ kapıya ne dıye gitmiş, 
,u .. anne? 

kı~ k Hamza beyin kaybolan 
atdcşi b · ı d" , f enım.,, ıye .. 

lad, şte asıl şimdi masal baş-

tıı~ ~asal değil a kuzum bu 
lia değil!. 

~nı~rnza, çocuklarını bile 
)a? 2{an bir deli dcğilmi 
tıqtrı elen genç kızın, se"dası 
tıırı~na çıldırdığı Nafia oldu
bi~bi anlıyamamış, zevcesi de 
bıı tk Şeyden şüphelenmemiş 
~~ ıı H . . 
lısrın anıza nın evınde 
Ar dkabu] görmüş! .. 

~attı a an bir müddet geçmış, 
~la~a beyin büyük çocuğu 
~l'tıış rıınış, zayıflamağa baş· 
~astaİ doktorlar, annelerinin 
~Ukıtı~ğın.ın çocuğa geçtiğine 
tt <:! tınışler; aradan bir müd

q~lli saha geçmiş, küçük te 
~ekinı~tc~le erimiş, solmuş!.. 

c!bir} erın ilacın, yapılan 

Faik Ş. Benlioğlu 
~ -. T t · . . . . · • ... 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzh.et 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç. ve tuvalet 

çeşitleri satar. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

'ialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarit 

Ve ucuzdu 

PİRF AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
9 ilk teşrinde PİRE' den BOS
TO N ve NEVYORK'a hare
ket edecektir. 

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

PIRE-BOSTON 16 gün 
PİRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL-

IZM R 
Pamuk Me sucatı 

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 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• HAVSLINJE 
OSLO 

mz:'.IE!!a:JE'!l!lgl( ..... ı•ee .. mc~ 

Doktor 
"BANADEROS,, motörü ha-

len lirPanımızda olup HAV- AJj Agah 
RE, DIEPPE DÜNKE.RK Çocuk Hastalıkları 
ve NORVEÇ limanlarına yük mütehassısı 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 
alıyor. Telefon 3452 

"BOSPHORUS,, motörü 22 m~·~-•-••------1 
·ıkt · d b kl · HAV LİNZ için yükliyecektir. 
ı eşrın e e · enıyor, -
RE, DIEPPE, DÜNKERK, JOHNSTON WARREN LINE 
ANVERS DIREKT ve NOR- L TD.-LİVERPUL 

' " KENMORE ,, vapuru 27 
VEÇ limanlarına yük alacaktır. eylülde BURGAS, V ARNA, 

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

"DUBURG,, vapuru halen hareket edecektir. 

limanımızda olup ROTTER- SERViCE MARITIM 
DAM ve HAMBURG liman- ROUMAlN 
larına yük alıyor. "DUROSTOR,, vapuru 30 

KHBDIVIAL MAiL LİNE eylülde bekleniyor, KôS-
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

"ABOUKIR,, vapuru 30 ey· GALAÇ aktarması olarak BEL-
lül öylen· sonra hareket ede
cektir. PORT-SAİT, HAYFA, 
BEYRUT ve İSKENDERİYE 
için yükliyecektir. 

S. A. ROYAL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARlTlM 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü 22 ey
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRA TISLA VA, VIY A~ 1 A ve 
LINZ iç.in yük alacaktır. 

"SZEGED,, motörü 13 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD, BUDAPEŞTE, 

BRATİSLA VA, VİYANA ve 

GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA VIYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

CANADİAN PACIFIC STE
AMSHIP LTD, 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPUL' dan 
hareket eder. KANADA'nın 

limanlarile dahili şehirlere 

İZMİR'de DİEKT konşimento 
verilir. 

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

Birinci Kordon ,lef oon No. 
No. 2007 - 2008 

t"ltııkı er para etmemiş ve 
lı~Ie at birbiri ardından öl-

~;~eltıt., Bıu iki felaket, esasen Satış Yerlerı· 9 N- «J 
•ııl\... 0 an annelerinin de ..-un;.~~~~ .. ,un·· -
~' Şu çabuklaştırmış.. B • . . v J d 186 d ŞAR .,,. ( 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~:fian,~ h~I·dıe, Ha.roza ile ırıncı .n.oraon a numara a \ O JI IU 1.J•ft 
ili kairna ır eşmesınc bir H Ali T. A. Ş. /' K u ru ./ 
, Öyle ~

1

iti bir şey.. ıMimar Kemalettin caddesinde F AHRıı · İ)~ // 1 
'~·1•ına<lım? IKANDEMIR Oğlu w r , - - ~ 

a rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye eder/el 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

.-Osmanh Tarihinde _, . 

Ciirid Hadiseleri 
Sulhu sevdiklerini söyliyen devletler 1•8 . 1 k·ı -h

35
- tı d 1 1 . . T .. k. .. I I d ın erce ı o aru a o u o 

ıc;ın ur ıye numune o ma 1 ır mahzen göklere uçuyordu 
- Evet. .. Sen teodoronun kaçtılar, kapıları kapattılar 

Rusya harciye nazırı M. Litvinof, tecavüze hazırlanan 
devletler için derhal bir tedbir düşünülmesini istemiştir 

Cenevre 29 ( Radyo ) - ı ra başkalarına tecavüz için ıbir blok yapmaları lazımgeldiği ı Zannediyoruz ki, bütün dev· 
Uluslar sosyetesi assamblesi, kimlerin hazırlanmakta oldu· manası çıkarılmamalıdır. Bence !etlerin uluslar sosyetesine 
dün toplanmış ve Macar de· ğunu anlamak, zor birşey de- yegane blok, Uluslar sosyete· girmelerini temin etmekle te· 

legesi uzun beyanatta bulun· 
ğildir. sidir. Bu müessese, cihan sul· cavüzlerin önüne geçebileceğiz. 

Kendi emniyetlerini düşünerek hü için bir mesnettir... Ben diyorum ki, hali hazırda 
duktan sonra, Rusya hariciye M E f 
nazırı M. Litvinof söz alarak bir harp zuhurunda bitaraf . itvino ' sözüne devam- uluslar sosyetesinde aza olan 

mühim bir söylev vermiştir. kalmak istiyen devletler var- la paktın 19 zuncu maddesi devletler, diğer devletlerin bu 
M. Litvinof, cihan vaziyetini dır. Bu devletler, fikirlerini etrafında bazı mütalcalarda müesseseye girmelerini bekle· 
teşrih ettikten ezcümle demiş· şimdiden bize açık söylemeli- bulunmuş ve demiştir ki: miyerek, fikirlerini söylesinler 
tirki: dirler. Bizde ona göre düşü- - Her devlet, fikrini açık- ve bu fikirler tetkik olunduk-

- Uluslar sosyetesi paktı· nelim. Zira bu devletler, bu ça söyliyerek uluslar sosyetesi tan sonra ileride uluslar sos· 
nın esasları, son zamanlarda hareketlerile mütecavize cesa· vasıtasile hakkını aramağa yetesi fevkalade bir toplantıya 
çiğnenmiştir. İtalya • Habe· ret vermekten başka birşey çalışmalıdır. Bu hususta Tür- davet edilsin ve mütecavize 
şistan harbı buna bir delildir. yapmamış olurlar. Kanaatımca kiye herkese nümune olma· karşı ne şekilde hareket edil· 
Bu vaziyet, dünya milletlerini mütecavize karşı müşterek bir hdır. Türkiye, boğazlar mes' e· mesı lazım geleceği tesbit 
kimsenin tasavvur edemiyece· hareket yapmak ve onu fikrin· lesinde bu şekilde hareket olunsun.,, 
ği derecede vahim bir akibe· den vaz geçirmek lazımdır. Bu etmekle sulhperverliğini ciha· M. Litvinof söylevi, büyük 
te sürükliyebilir. Bundan son· sözümden devletlerin ayrıca na ıspat eylemiştir. bir alaka ile dinlenmiştir. 

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

Montröde yatakh vagon- Ceza kanununda 
lar kongresj toplanıyor yapllan tadilat 
Toros ekspresinin Bağdad hattının son - ----·-------

noktasına kadar gitmesi isteniyor Eski harfları kullananlar, 
T::~:nb:Lp~!si~i~u~:s;~~la-rı, ;:~~~~~:eklt~r. madeni vagon ceza kanunu ile tec-
hergün fazlalaşmaktadır. Haf· Yakında Montrö'de toplana- zı•ye ed1•ıecekferd1•r 

cak olan beynelmilel yataklı 
tada üç gün ekspres, ihtiyaca vagonlar kongresinde de To-
kafi gelmemektedir. Devlet ros ekspresinin, Bağdad hat· 
demiryolları, T oros hattında tının son noktasına kadar git· 
tahta vagonları değiştirecek mesinin kararlaştırılması ntuh-
madeni vagon kullanacaktır. temeldir. 

------~-------- ·~..---~---------Tevfik Rüştü Ara. 
sın mühim bir 

söylevi 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
iyi komşuluk münasebetlerinden 

Başka beynelmilel mukave
lelerden tevellüd eden bir 
hukuk mes' ei~si dolayısile de 
mezkur anlaşmaya esaslı bir 
ehemmiyet atfeder. Çünkü 
mevzuu bahsolan rejimler, 
büyük bir Türk ekseriyetinin 
ikame ettiği İskenderun ve 
Antakya mıntakasını da ihtiva 
eylemektedir. 

Fransız hükumetinin, mez
kur mıntakayı da, halkın 
kendi işlerini bizzat kendile
lerinin görmesini temin eden 
bir muahededen istifade etti
receğini ümid etmek isterim. 
Nasıl lrak'ın büyük men
faati lngiltere'nin müzaharetile 
görüş ahengini ve muslihane 
menfaatlere istinat eden sami· 
mi dostluk siyasetimizi sıklaş
tırmağa hadim oldu ise, isken 
derun ve Antakya mıntakala
rına bu suretle verilecek im
kanın da Fransa ile Türkiye 
arasındaki samimi münasebet· 
!erden diğer bir bağ teşkil et
mesini temenni eylerim. 

Ayni bakımdan lngiltere 
ile Mısır'ın, iki tarafın menfa· 
abna olarak akdettikleri an
laşma münasebetile gerek In
giltere ve gerekse Mısır'a de· 
rin sevinçlerimi bildirmek is· 
terim. Çünkü, Mısfr'ın, Türki
yenin kendi mukadderatlaıına 
kendilerinin sahip olmaları 
lehinde üzerindeki hukukların· 
dan ferağat ettiğini ve saa· 
detlcrini ve refahlarını şiddet-

Adliye sarayı ------· . ._ __ __ 
Sultan Ahmed' de 

inşa edilecek 
lstanbul 29 (Hususi)- Yeni 

Adliye sarayının vilayet konağı 
karşısında inşasından sarfına
zar cdilmi~tir. Çünkü istimlak 
için fazla masraf icap ediyordu. 
Bu sebeple yeni Adliye sarayı 
Sultanahmed' de hapishanenin 
yerine inşa edilecek, hapishane 
binası yıkılarak mahkumlar 
başka hapishanelere naklcdi
leceklerdir. sarayın temeli Şu· 
bata kadar atılmış bulunacak
tır . 

-----.•. ·------
' . U. Sosytesi 

Konseyi toplandı 
Cenvre, 29 ( Radyo ) -

Uluslar sosyetesi konseyi, 
münhal olan üç azalık için 
seçimde bulunmak üzere fev
kalade bir toplantı yapmış ve 
seçimden sonra bazı hususatı 
müzakere eylemiştir. Seçimde 
hangı devletlerin kazandığı 
henüz belli değildir. ----·---
Amerika' da 
Orman yangını 

Nevyork 29 (Radyo);- Ter· 
seti!' de, yüzlerce hektar geniş· 
liğindeki ormanlarda çıkan yan· 
gın devam etmektedir. Son 
alınan haberler, bu ormanlarda 
bulunan insanlarla hayvanatın 
yandığı.11 bildirmektedir . 

le temenni eylediği memleket
ler arasında bulunmaktadır. 

Tevfik Rüştü Aras'ın söyle
vi derin akisler yapmıştır. 

Ankara, 29 ( Hususi ) -
Türk ceza kanununda yapılan 
tadilat, bir Teşrinievvelden 
itibaren tazyik edilecektir. 
Buna göre: 

1 - Islah halleden mah· 

kumların mahkumiyet müddet· 
leri azaltılacaktır. 

2 - ' 925 te ceza kanunu 
yapılırken gözden kaçan ter· 
cüme hataları düzeltilmiştir. 

3 - Devletin emniyetine 
müteallik suçlarda cezalar 

şiddetlendirilı:niştir. 
4 - Beyaz kadın ticareti 

yapanların cezaları şiddetlen

dirilmiştir. 

5 '- Eski harfları kulla-

nanlar, idareten değil, ceza 

kanunu ile tecziye edilecek
lerdir. 

6 - Devlete aid herhangi 

siyasi renk veya işaretleri 

kullananlar cezalandırılacak
lardır. Altı okta bunlar ara-
sındadır. 

Devletlerin ebedi ve 
eZeli derdi: Casusluk 

( Baftaraf ı 2 inci sahifede) 
Molotof ormanı yakininde, 
karlar üzerinde ağzı bezle tı· 
kalı olarak bulundu; bunu 
yardım postaları aldılar; fakat 
bu adam hakikaten yaralı de· 
ğildi; göreceğini gördükten 
sonra kaçarken arkası~dan 
kurşunla vurulup öldü. Uzeri 
arandıkta bir Alman casusu 
ol~uğu ve bu suretle yaralı 
bir Rus askeri gibi birçok es
rar elde ettiği anlaşıldı. 

Surige'de: 

Bir Yahudi casusu 
Yafa'da 19 yaşında bir 

Yahudi genci, Harum hemşi· 
resile birlikte lngilizlcre ca· 
susluk ediyor, bulduğu . ma· 
liimatı güzel hemtiresj Sara 
vasıtasile Fransız veya İngiliz 
azanlarına sahyordt;ı. 

Yıldırım gurubu mukabil 
casus teşkilatı Sara'yı cürmü 
meşhut halinde yakaladılar. 
Bu kız mevkuf olduğu halde 
öldü. Harun da 1919 da ya
hudi namına sulh konferansı
na bir tayyare ile giderken 
kazaya uğradı~ Öldü. 
Kudüs'te: 

Binbafı Frank 
Filistin cephesinde faaliyeti 

ile meşhur olan binbaşı Fran
k'ın hakiki mahiyetini hiçbir 
kimse bilmez. Alman zabiti 
olduğunu görenler vardır. 
Arapça ve lngilizce çoli ıyı 
bildiği için kolay, kolay ele 
geçmemiştir. . 

Alınan, Avustuı ya veya İn
giliz casusçu idi? Bunu da 
bilen yoktur :ve bu adam Fi
listin cephesinden sonra hiçbir 
yerde görülmemiştir. 

* * * Harp esnasında casusluk, 
tabiidir. Casusların harp esna· 
en birinci vazifeleri, donan· 
manın kuvvet ve planlarını 
öğrenmek ve mümkün merte· 
be cephane; köprü vesaireyi 
tahrip etmektir. 

1918 senesindenberi sulhün 
hüküm sürmesine rağmen ca· 
susluk hadiseleri ne hitam bul
muş, ne de azalmıştır. Casus· 
luk, harp san'atının ilerleme· 
sile müvazi şekilde ilerlemekte 
ve büyük bir kuvvet şeklini 
almaktadır. 

Buna mukabil, casusluk, 
arz üzerindeki san'atların da 
en tehlikelisi olmuştur. Geçen 
sene içinde arz üzerinde 40 
casus idam edilmiştir. 

içtiği suyun yeri .. 
Başka birşey değil mi? 

- Hayır .. 
- Bilakis, kalenin en son 

ınüdafua vasıtasıdır. Burada 
müthiş miktarda barut vardır. 
Sen genç zabite bir miktar 
zabit ve askerle buraya gide
ceksin. Ve... Türklere beyaz 
teslim bayrağı çekecekşin. 

Zabit hemen yerinden fır· 

ladı. 
- Hala mı teslim?. Allah 

göstermesin .. 
- Delikanlı, çok toysun. 

Sözü dinle ondan sonra mey
dana atılma, gülünç oluyorsun. 
Teslim bayragı çekeceksin 
demekle sana, hemen teslim 
olacaksın demedik ya. Türk
ler, bu işaret üzerine senin 
yanına gelecekler. Sen ve ar-
kadaşların hiçbir harekette 
bulunmıyacaksınız. Yalnız, 
Türkler şu küçük köprünün 
yanına geldikleri vakit, arka
daşların kalenin kaçacaklar, 
sen olduğun yerde duracak-
sın. Daha doğrusu, ayazmanın 
kapısına gelen duvarı bir 
kazma ile bir karış kadar yı
kacaksın. O zaman önüne bir 
lağım fitili çıkacak ve sen bu 
fitili ateşliyeceksin. 

Genç zabit, birden sevindi: 
- Bravo!. Dedi. Bizi teslim 

almağa gelecek Türklerin hepsi 
berhava olacak .. Oh .. Ne ala .. 
Ne şerefli vazife .. 

• •• 
Ortalık ağarırken, Türk kuv· 

vetleri Ayatodori kalesinin 
kapısının açıldığını ve bir 
~iktar Venedik'linin dışarı 
çıkarak beyaz bayrak ile tes
lim olmak istediklerini bildir· 
diklerini gördüler. 

Kaleden de müdafaa ateşi 
kesilmiş idi. Türkler, hemen 
kale kapısına doğru saldırdı· 

lar; fakat tam kapı önüne 
geldikleri vakit, evv'!lden ha
zırlanmış plan mucibince, 
Venedikliler tekrar kaleye 

Alman olduğunu bil-' 
miyen 30 milyon 

kişi varmış 
(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede) 

Bu teşkilatın tarihi bir ga
yesi de vardır. Dünyaya ya· 
yılmış olan · Almanları araştı · 
rarak Alınan göç tarihini tes
bit etmiş olacaklardır. Bundan 
başka, milyon_ Almanın bu 
gün dünyaya. yayılmış olduğu
nu göstererek Alman kültürü
nün dünyadaki tesirinin de 
isbat edileceği düşünülmekte· 

dir. 
Yalnız, bu litenin ancak on 

on beş senede meydana geti· 
rileceği tahmin olunuyor. 

' "le Jour,,dan 

Yalnız bir Veredik'.i, geı1' 
Riyaciyo Cialyani kaldı ' 
Türkler köprüye gelince fıtı 
ateşledi. el' 
Kıyamet bu anda huri 

binlerce okkalık barut buluP~ 
gizli mahzen, göklere yık~bl 
yor, ve ağlar patlıyor gıdı 
müthiş bir gürültü ile pati• 
Genç zabit ile 500 kadİ 
kahraman askerimiz bu iııfr 
lakla uçtular, ölduler. 

Fakat infilak o ka'dar kut" 
vetli ve şıddetli idi, ki k~ 
nin duvarları da birkaç yei' 

"'t" den yarıldı ve yıkıldı; ~ıı~A 
baki askerlerimiz hiçbı~ 
olmamış, 500 kişilik ı• 1" 
verilmemiş gibi korkudç le 
soğuk kanlılık ve cesaret~ 
hücumlarına devam eder' 
kaleyi zaptettiler. 

Kıdemli Venedik kurıı.O' 
·ııı 

danlarının hesabı ve tahfl1
1 

buraya kadar tamamı ta~j 
mına çıktı; hiçbir kimse rne~e 
tntulmyacak şekilde, ~dl 
sukut etmiş idi kendilef'I dr 
olsa, olsa esiri ha. p addt·r 
lecekler ve bir gün gene 

1~ 
bal mevkiini elde etflldı 
ümidile hayatta kalacaklar 

- Arkası var · 

Dünya düzeli!O~) 
( Baştarafı 1 inci salıi/,Jı 
mektedir. ,,1 

Sof ya, 28 (Radyo) - f '1f 
sız frangının kıymetten ~ 
rülmesi, Bulgaristan P1 lf 
sında hiçbir aksülarnel Y 
mamıştır. fi 

Riga, 29 ( Radyo ) -dbir 
tonya hükumeti, aldığı te frstr' 
ler neticesinde Estonya t 
gının kıymetini muhafaı• 
mesini kararlaştırmıştır. __ _.. .. .........-
. ispanya_,,, 
ihtilalcilerin elı 

• 
geçıyor ,d~d 

Paris 29 (Radyo) - ~ ·ııll 
şehrinin gelec.::k ha~ta 1~1,ıı&I' 
ihtilalcilerin eline düşrnesd# 
hakkak sayılıyor. Bu ~alc·ı;lcİ' 
bütün ispanya fiilen ıhtl ~tıf' 
lerin eline geçmiş olı•r bit 
Gelen son haberler böY e •dl 
vaziyetteil sonra A~ruPj~ 
mühim hadiseler çıkacl 
bildirmektedir. --·····-----G .. b ıs o e 

12 Berlin'e dötıJ,) / 
Budapeşte, 29 (RadY~8,ı•1 

Almanya propaganda re j)t 
doktor Göbels, taYY' ç si'' 
buraya gelmiş ve bir~: eer 
sonra gene tayyare 1 h,r~ 
lin'e müteveccihco .,.,'d~ 
eylemiştir. Göbels, Atı/ 
dönmektedir~ 

l. . d ç· · ·ı · · d . f9land k" J M 'f,,..,~fr 
zmır e ıvıcı er ıçın e no. a mu ım . · .,,_ 

lzmir icra riyasetince konkordato için iki ay mühlet k•df!' 
ğinden alacaklı olanların yirmi gün zarfında ikiden 4 ete i': 
mezkur mağazada konkordato komiseri avukat Haşrne ~ 
racaatla alacaklarının kayt ve tescil ettirmelerine ve . ict' 
yenlerin konkordato müzakeresine kabul edilmiyeceklert ,,,_ 
iflas kanunun 292 ci maddesi mucibince ilan olunur. ;,etİ 
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