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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Ne~iyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~dres: İzmir İkinci Beyler sokağı 
honc ş:ırtlan: SC'neli~i 700, altı 3} lı;'.!:ı 400 kuru, 
h He~nıi JIUnlar iı;in: 1aarif cemiyeti il.inat 

}i Üro una ııııırac:ıat c<lilmdidir. 
Ususi iliinlar: idarehanede kararla'ştırılır ...-.~~~)!_o.,!._._,._ 

~ıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

lJLlJ~AL e 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Malta valisi 
Adada statokoyu lağvet
miş ve müstemleke kanun
larının tatbik ediieceğini 
bildirmiştir; 

----------~----~-----~------------------------------~ ......__Yıl 3 • No : 792 Telefon: 2776 Cuma - 4 Eylül 1936 Fiati (100) Para 

ııg e e (ralı Istanhul'a Geldiler 
S. M. dvard V 1 , Atatür- ~~1111!1 .... 111111~~----------------------------------·-~--K ol on el Bek Japonya ve Amerika de-

k'e 
• 

mülaki oldular 
Norenberg'e davei niz kuvvetleri artırılacak 

edilmemış 

~ablin ya ım. arayb..;;.;u açıklarında yüzlerce 
vapur, romorkör ve sandal karşıladı 

Büyük afi i iz Dolmabahçe'de 
karaya çık tığını bildirmiştim. 

Sa Majeste, buradan doğ· 
ruca lngiliz mezarlıklarına 
gitmiş ve bir çelenk koy
muştur. 

Varşova 4 (Radyo) - Po
lonya Hariciye Nazırı Kolonel 
Bek'in, Norenberg'te toplana· ' 
cak olan Naziler konferansına 
davet edildiği hakkındaki ha
ber, Polonya hükumetince ya
lanlanmaktadır. 

-----.··---
Nahas Paşa 

Mısıra hareker etti 
Paris 4 (Radyo)- Mısır Baş

bakanı Nahas paşa, şark is
tasyonundan trene binerek Mı
sır' a müteveccihen hareket et
miştir. Nahas paşanın refaka· 
tinde Mısır hey' eti de vardır. --····----

Haşmetlu İngiltere kralının 
mihmandarı orgeneral Fahred
din Altay, Sa Majeste'y~ 
Çanakkale harbı hakkında 
izahat vermiş ve harp mınta· 
kasını gezdirmiştir Alber Lebrun avda 

Büyük misafirimiz akşam 
İstanbul'a hareket etmiştir. 

İstanbul, 4 (Hususi muhabi
rimizden) - Günlerdenberi 
lstanbul'luların sabırsızlıkla 
beklediği büyük misafiri, haş· 

S. M. Edvard VIII ve Nah/in yatı metili lngiltere kralı bu sabah 

1 Çanakkale, 4 ( Hususi) - \ sekizinci Edvard'ın dün sabah geldi. 
nııltere kralı Sn Majeste geldiğini ve Seddülbahir' de Sa Majeste 8 inci Edvard'ı 

h - --. - - hamil bulunan Nahlin yatı 

~omanya da A n blo- Marmara'da harp gemilerimiz 
ve Sarayburnu açıklarında da 

ku a gl·recek mı·? hıncahınç dolu bulunan yüz-
• lerce vapur, romörkör ve san· 

1' Qt k k • • r ; • dal tarafından karşılandı.Halk: ares o öprü vazıresını görüyormuş. _ Yaşasın Kral 1 
~1lman dostu Vayda Vuyed ka- Diye bağırıyordu. Kaptan 

:;;- · bine reisi o/acakmıs köprüsüne çıkmış olan Sa Ma-
Montekarlo, .. 3 ( A.A ) _ ieste Edvard Vlll; elile halka 

selam veriyor, iltifat ediyorlar 
M. Titulesko'nun sıhhi duru· idi. Şehir, baştan başa Türk 
mu bugnü daha iyidir. lngiliz bayraklarile donatılmış 

Paris 4 (Radyo)- Reisicum· 
hur M. Lebrun, bugün av için 
Rambulye havalisine hareket 
etmiştir. 

tır. Sa Majesteyi getiren Nah· 

lin yatı, ağır ağır ilerledi. Dol
mabahçe sarayı açıklarında 

demirledi. 
Haşmetlu Kral, burada bir 

motörle karaya çıktılar ve bü
yük kurtarıcımız Atatürk' e 
mülaki oldular . 

lstanbul bayram yapıyor. 
Dolınabahçe sarayının sahilleri 
sandallarla dolmuştur. Sarayın 
ön kısmında binlerce halk bi
rikmiş bulunuyor. Bu gece de· 
nizde büyük fener alayı yapı· 
lacaktır. En yüksek mahallerde! 
elektriklerle tenvir edilecek "E" 
harfleri vardır . 

______ .. , ............. •+--t•------

Pa . Kral Karo/ 
illan tı~, 4 ( Radyo ) - Ro· 
&iya ~ada için için kaynayan 
bit sı buhran, ehemmiyetli 
~. tekil almış bulunmaktadır. 
tct· ıtulesk'nun hariciye neza· 

1nd ~11.t' en atılması, Londra ile 
dur~ kiyasl mehafili diişün· 
Ctd·k t~dir. Alakadarların 

t'rl';k len teminata göre, Ta
kab· 0 kabinesi, bir köprü 

•ne 'd· ~de 81 ır. Yakında teşekkül 
tek 

dtıst olan kabine, Alman 
'etin~ Yayda Vuyodun riya-· 
l\itrı e olacak Romanye,nın 
lı:sis anya ile sıkı münasebat 

h etme . . . d k . Qİjk sını tcmın e ece tır. 
~iitıy teş, 4 (Radyo) - Ro-
dc "~· kralı Karol, refokatin
~tic~yıahd Mişel Vuyoda ile 
du~ h nazırı Antunesk ol
~taa-· alde bu ayın 28 inde 
~aL.- a gidecek ve Çekoslo
k:'>'ll r · · 
'"l ,.ı_ eısıcumhurunun misa-

eaktır. 

ls pan ya' da 80bin ölü on üç 
bin de yaralı var! 

ru 
Henday 4 (Radyo)- Fransız 

hudutlarında mühim hadiseler 
devam ediyor. lspanyollar mü
temadiyen Fransız hudutlarına 
tecavüz etmekte ve yeni yeni 
vak'alara sebebiyet vermekte
dirler. Fransız hükumeti; Bida 
suva beynelmilel köprüsünü 
geçecek olan lspanyolların, 
bir daha lspanya'ya geçmele
rine müsaade etmiyecektir. 

Bordo 4 (Radyo)- Bugün, 
lspanya'dan 174 mülteci gel
miştir. Yarın, daha büyük bir 
kafile bekleniyor . 
Fransız hükumeti, mültecilere 

yardım için esaslı tertibat al
mıştır. 

lstnnbul, 4 (Hususi) - Por
tekiz hükumeti ispanya işle· 
rine ademi müdahale komite

' sine iştirak etmekle beraber 
her şeyden evvel bu komite· 
nin icra ve salahiyet kudreti· 

Sen-Sebastiyen'de hükumet taraf darları 
sokaklarda asileri bekliyorlar 

nın tesbitini istemektedir. haberlere iç harbının zayiat 
Lizbon, 3 (A.A) - Figaro pilançosu şudur: 

gazetesinin Lizbon' dan aldığı / Dnamı 4 üncii salai/.de J 

-----------
Japon inşaatı üzerine lngil-
tere'nin şiddetli bir pro· 

testosu bekleniyor 

lstanbul 4 (Hususi) -Ame
rika deniz kuvvetlerini arttır· 
mağa karar vermiş ve bun· 
dan muahede ile bağlı bulun-
duğu devletleri haber..iar et
miştir. Japonya da bunu kar
şılamak için denizaltı filosunu 
tezyid edecektir. Şimdi Ame· 
rikan denizaltı gemileri Japon-
ya'nınkilerden fazla ise de 
bunların bir kısmı eski sis· 
temdir. Bundan başka önü-
müzdeki kanunuevvelde deniz 
anlaşmaları müsaddak sureti-
nin mübadelesinden sonra 
Amerika 40000 tonluk deniz 

altı gemisini hizmette ipka 
edecektir. 

lstanbul 4 (Hususi)- Deyli 
telgraf gazetesinin denizcilik 
muharriri Japonya'nın 11059 
tonluk bir destroyer ve 15298 
tonluk bir denizaltı gemisini 
muhafaza etmek istediği hak
kındaki kararı üzerine lngil
terenin şiddetli bir protestoda 
bulunacağını tahmin etmekte
dir. 

Amerika'nın da buna ben· 
zer bir protesto yapacağı sa
nılmaktadır. 

--(Ulusal Birlik) e Göre-- 1 
------------------~--~-------------./ 

Milli vazifelerimiz 
Son merasim günlerinden birinde bayrak çekiliyor, muzika 

istiklal marşını çalıyordu. Bu marş ve bayrak çekiş karşısında 
yapılacak şey malumdur : 

Şapkayı çıkarmak, ihtiramkar vaziyet almak ve durmak! 
Her millet kendi bayrağına ve milli marşına karşı derin ve 

kıskanç bir sevgi, bir ihtiram gösterir. Milli marş söylenirken 
dilsizler bile heyecana gelir. Fakat bizde hala ve hala bu va
zifeyi kafasına sokamamış, idraki bodur öyle bedbahtlar var ki 1 

Geçen gün bu merasimde onlara bakıyordum : 
Boyunlarında kravat var. Oldukça iyi de giyinmişler .. 
istiklal marşı çalınmağa başladı. Aldırış etmediler. Hatırıma 

gelen yegane teselli şu oldu : 
istiklal marşını bilmiyor zavallılar 1 
Fakat bu teselli çok zaifti, geldi geçti. Çünkü bir Türk va· 

tandaşının istiklal marşını bilmemesi kadar hazin birşey ola
mazdı. Şu ve bu sokak şarkısının avaz avaz yükseldiği şehir· 
lerde istiklal marşını öğrenmemiş olmak, elbette ki affedilemez. 

Onlar, bayrak çekilirken de ayni gaflette kaldılar. Ellerini 
başlarına uzatıp şapkalarına dokunmadılar bile! 

Yüzüm kıp-kırmızı olmuştu . Bayrağa selamı da bilmiyorlardı. 
Bunu bilmemek ise elbette ki bir mana ifade ederdi. 

Vatandaşlığın amentüsünü ezberlemiyenler, milli heyecanın 
tadını da alamazlar. 

Tekrar ediyorum. 
istiklal marşını güftesi ile, bestesi ile bilmeliyiz. 

Bayrak çekilirken şapkalar çıkarılmalıdır. ve bunları 
ayıptır! ... 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

r 
insan Kolu Yiyenler . 

111' Tarihteki garip 'ı Yugoslavya isti laline 
vak'alar nasıl kavuştu 

" ·· # Bir Bahriyelinin. Başından Geçen 

• 
Korkunç Maceralar 

6-
Mişel kaptan da bir kadeh 

şarap içti ve tekrar söze 
başladı: 

- Evet, bu çok feci bir 
deniz kazasıdır. işte bu sa· 
londa bulunanların, benden 

Burada, Mişel kaptanı din· 
liyen dört arkadaş bir ağız· 
dan: 

- Bravo! Diye bağırdılar. 
Mişel kaptan hayretle: 

Neye bravo?. Diye sor· 
başka hepsi de bu vapur ka- du. 
zazedeleri idi. Faciayı bana 
Jerar kaptan şöyle anlattı: 

- Azizim Mişel. Biz deniz 
kurduyuz; amma, denizin bazı 
halleri var ki insanı cidden 
korkutuyor! Dafne vapuru, 
uzak şarkta işler bir vapurdu; 
o taraflardaki vapurlar, bizim 

insan kol ve bacağından 
çorba çok tatlı olur da onun 
için bravo diyor! çok meraklı 
bir masal amma. Hiç te müt
hiş değili 

- Çok tabii tuhaf bir ma· 
sal dinliyorsunuz. Zannında 
bulunmak belki burada haklı 

taraflarda tekaüde çıkarılmış olabilir. Fakat bunu on bir 
vapurlardır. Bir gün müthiş 
bir tayfun bu çürük vapuru 
parçaladı; vapurdan bir dü
zine insan bir sal üzerine 
atladı; vapurun bizden başka 
yolcu ve mürettebatı boğuldu. 

Aramızda, vapurla batar
ken bütün akrabası boğulmuş 
Mis Maç isminde gayet güzel 
bir lskoçyalı genç kız da var 
idi sal üzerinde tam on üç 
gün kaldık. Daha üçüncü gün 
yiyecekten tamamen mahrum 
kalmıştık. 

kolsuz ve bacaksız insan 
arasında dinlemeli idiniz ki 
mes' elenin dehşet veya fev· 
kaladeligini takdir edebilirsinizl 

Mişel kaptanın arkadaşla

rindan kranta bir gemici: 
Yok, yok 1. Dedi. 

Anlattığın şeylerde biz ge· 
miciler için bir harikuladelik 
yoktur. Çünkü bunlar bizim 
için hep olağan ve mantıki 

şeylerdir! istersen sergüzeştin 
sonunu ben sana mantık sa
yesinde anlatıvereyim. Bu 
kazazedelerin ilk çektiği 
kur'a güzel Mis Maç'ın güzel 
bacak ve kollarına isabet et· 

Sal denizin dalgaları ara
sında binbir tehlikeye maruz
du; fakat biz, batmasak bile 
açlıktan ölüme mahkum idik. miş ve... Çok tabiidir ki son-

Dördüncü, beşinci, altıncı gün- radan zevci olan dostun Jerar 
!eri hiçbir şey yemeden ge- kaptan, bu güzel bacak ve 
çirdik. Açlık ve soğuk bizi kolları kurtarmak için kendi· 

bcrbad bir hale getirmişti. ninkilerini feda etmiştir. 
Ö ı b. h 1 l Mişel kaptan: y e ır a e ge miş idik, ki 

Y ıızan: Moks Keınınerich 

işkence 
İşkenceyi ilk kaldıran Al

man hükümdarı, Prusya kralı 
büyük Friedrichtır. 5 Tem
muz 17 40 ta, yani tahta çı· 
kışından pekaz sonra, orta 
zamanın bu fena adetinin 
şiddetle menetmiştir. Maama· 
fih Avrupa'da bu ileri hare· 
keti ilk gösteren kendisi de
ğildir. Friedrich'in yasağından 
112 sene evvel lngiltere' de 
işkence menedılmiştir. 

Cizvitler Friedrich'in kararına 
şiddetle itiraz etmişler ve Al· 
manyadaki bütün haydut çe
telerinin Prusyaya koşup ge· 
leceklerini ileri sürmüşlerdir. 
Fakat Friedrich'adliyeci olma· 
dığı, bilakis aklı başında, hür 
düşünceli, kilise nüfuzundan 
azade bir adam bulunduğu için 
attığı adımdan geri dönme· 
miştir. 

* • • 
Baviyera' da işkencenin ta· 

mamen kaldınlması tarihil806 
dır. Hannover'de ise bu usul 
1840 senesine kadar devam 
etmiştir. 

. .* .~ 
Prusyada insan yakmak için 

son odun yığını 15 ağustos 
1786 da ateşlenmiştir. 

* • • 
1804 de Fisenach'ta zorla 

toplanan mektep çocuklarının 
huzurunda, dört sabıkalı bir 
kundakçı diri diri yakılmıştır. 

Ayni şekilde bir idam da, 
1818 de, çok sabıkalı olan 
bir kundakcı karı kocaya Ber· 
lin 'be tatbik edilmiştir. 

1866 da Habsburg'lar ve uğursuz telak
ki edilen Hırtatlar İtalya'dan 

ihrac edilmişlerdi. 
' Napolyon Bonapartın sukutu görüyorlardı. Fakat · impara· 

üzerine, ltalyanın şimali kısım- tor ve kabinesi erkanı, Piye-
ları Habisburğların eline düş· monte'lilerin işgal etmiş olduk-
müştü. On kadar milleti kahn ları Lombardiya'yı istirdad 
altında ezen Avusturya f mpa· için Islav unsurundan mürek-
ratorluğu, lslav ırkını her mil- kep askerlere ihtiyaç olduğun-
letten hor görürdü; fakat, ltal- dan parlamantosunun bu ta-
ya' daki Avusturya kışlaları ve lehini kabul etmediler. 
askeri hudut denilen kısımlar Bir taraftan Macarlar, beri 
için asker lazım geldiği vakit taraftan da Romanya'lılar, 
Hırvat, Sırp efradını bilhassa Sırp'lar ve Hırvat'lar arasında 
tercih ederdi . harp patlak verdiği sırada 
işte, bu sebeptendir ki Hır· Piyemontt:' nin harp taraftarı 

vat ismi İtalya'da menfi bir fırkası, Avusturya'ya takrar 
tesir yapar. harp ilanını istemiştir. Fakat 

Venedik ile Yugoslavya'nın bu ihtiyatsız hareketin sırası 
bir kısmında 377 sene devam olmadığını anlatmak ıçm 
eden uzun bir münasebete ve Kavur parlamentoda 18-48 
ltalyan önesansında Giülo senesi senesi 20 Teşrininev-
Clovio, Andrea Şiyavone ve velinde irad ettiği nutukta: 
sair Yugoslav isimlerinin par- Avusturya payitahtındaki in-
lak surette iştirak etmiş olma- kılapçı ve ihtilalci unsurların 
}arına rağmen, Leopardi'nin ltalya'ya dost olmadıklarını 
vatanında Yugoslavlar çok az ıspat etmiştir. Liberal meha-
ve çok fena tanınmış idiler. filde büyük takdirlere layık 
Venedik Cumhuriyetinin inkı· görülen Macar ihtilali ise, her 
razından pek az zaman evvel şeyden evvel lslav unsurunu 
Abbe Fortis, Venedik Dalmaç· ezmeğe matuf idi. Halbuki 
ya'sında ve Yugoslav Roguza Hırvatların mücadelesi, diğer 
[ Dobrovnik ] Cumhuriyetinde mi1letlerden hiçbirinin istiklali 
bir seyahat yapmıştı; " Dal · aleyhine değildi. Sadece ken-
maçya' da bir seyahat; Vu Vi- di istiklali için yapılmakta 
ayyioin Dalmaçya,, isimli ese· idi. Bunun için, "Uğursuz" 
rinde Yugoslavlara karşı derin Hırvatlara karşı olan İtalya 
bir muhabbet ve teveccüh kinini ve Macarlara karşı 
göstermiş ve bu arada da Müs olan muhabbeti takviye la-
lüman lslav [Boşnak] lara ait zım geliyordu. Ne Kavur, 
"Hasan ağanın karısının ölü· bu suretle ltalyan efkarı umu· 
mü" şiirinden de bahsetmiştir. miyesi hilafına hareket imka-
Bundan biraz sonra bu şiir, nını bulmuştur· 

insani ve medeni duygu ve - Çok doğru keşfettin! 
düşüncelerimizin hepsini de dedi ve Mis Maç ta kendisi.- ı--1111[ıııı:ıJ•O-~k-t•o• r 
kaybetmiş idik. Nihayet ara· ne büyük bir kahramanlık ile 

mızda müthiş bir karar ver· bağlanmış olan elini Jerar Alı• Ag~ L 
dik: Hepimizin açlıktan ölme· kaptana vermekte, yani desti itil 

Göte tarafından sair Sırp, Hır- Giüzeppo Giüsti, hicivlerin-

i 
vat ve Yunan milli şiirleri ara· den birisinde, Avusturya or-

dusunda bulunan Hırvat ve 
sında ve o zamanın modası · Çek askerlerinin Mılano'da 
üzerine Almancaya tercüme bir kilisede bulunuşlarını ince 

sinin önüne geçmek üzere her izdivacını uzatmakta tereddüt Çocuk Hastalıkları 
gün kur'a çekerek aramızdan göstermemiştir. mütehassısı 

edilmiştir. bir istihza ile canlandırmıştır. 
Nikola Tomazo Tomasiç, Maamafih, hicivci şair, ayni 

birisini yiyecektik! Bu karar ŞimCliye kadar susmuş olan 
k t•· 'd F dört arkadaştan biri de: a ı ı i. akat tesadü-
f·· - Acaba bu kol ve ba-un sayesinde aramızda bir 

cakları bunlar çi, çi 
mişler? Diye sordu. 

mı ye-

Şibenik'li bir Yuguslav oldu- şiirinde, bu askerlerin kendi 
ğu halde ltalya'nın ·maruf ka- dilleri ile dua okunduğunu 
lem ve fikir erbabı arasında duydukları zaman hasıl ettik-
yer almıştır. Bu zat, Sırp ve leri teessürden: "Belki de bu 

Zlkinci Beyler Sokağı No. 68 

1 ·I Telefon 34,52 • 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali Yunan milli destanlarının pek adamcıklar, kendilerini boru-
çoğunu ltalyancaya tercüme !arından uzaklaştırmış olan 

de tanınmış meşhur operatör 
vardı; bu zat, medeni bir dok
tordu. Bu kararımıza itiraz 
etti ve " Bir cinayet işleme· 
den, bir hayatı söndürmeden 
karnımızı doyurmak imkanı 
varken böyle hareket doğru 
değildir. Kur'a isabet edenin 
ben kol ve bacaklarını görme 
yaralarını sararım, sonra kesi
len bacak ve kolları yeriz!,, 
Dedi, bu teklif alkışlarla kabul 
edildi. Doktor batan vapurdan 1 

ke~ndini sala atarken cerrahlık ı 
alat ve edevatını havi olan 
çantası.nı almağı da da ihmal il 

Mişel kaptan; 
- Ey.. Artık şaka yeteri Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıkları 

ve 1842 de "Conti papolari imparatordan nefret ediyor· 
illirici,,: · }ardı; tıpkı biz ltalyanlar gibi!. 

etmemış ... ,, 

Sergüzeştin sonunu da dinle
yiniz, dedi. işte asıl bundan 
sonradır ki sergüzeşt müthiş 
bir şekil almaktadır. Evet, 
bunlar, bir ay kadar süren bu 
felaketten sonra bir Çin ge
misi tarafından kurtarılmış
lardır. Fakat bu adamlar, in
san eti lezzetini tatmış olduk
larından bu itiyattan da son
ralan bir türlü vazgeçememiş· 
!erdir. 

- Sonrı yarm -

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı · 
Elhamıa sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Tashih 
Ulusal Birlik gazetesinin 27 

Ağustos 936 tarihli ve 785 
numaralı nüshasının dördüncü 
sahifesinin dördüncü sütununda 
Birinci iflas dairesinin ilanında 
iflas idaresi memurluğundan 

Halk şarkıları adlı eserinin Diye bahsetmiştir. 
17 nci cildini neşretmiştir. Kavur ve Giüsti, Mazzini 

Bu fikri münasebet ve işti- ve Cardücci gibi yüksek sevi-
raklerin tesiri 1848 ihtilali ile yeli ltalyan'lar, cahil halkın 
kuvvet bulmuş ve Zagrep'te hissiyatına taınamilc olmıyacak 
toplanan Hırvat parlamentosu kadar şuur ve iradelerine 
İtalya' da bulunan Hırvat kıta- tabii hakim idiler. 
l~rının memleketlerine iade· Giüzeppo Mazzini "insanın 
sini istemiştir. Çünkü Avus- vazifeleri,, nam eserinde İzon-
turya-Macaristan'daki Yuğos- zo nehrinin İtalyanlar ile ls-
lav'lar, Kavur ve Garibaldi'nin lavlar arasında tabii bir hu-
istiklal mesaisini takdirle kar-
şılamakta idiler. Beri taraftan dud olabileceğini söylemiştir. 

_&\\l istifa eden müflis Mustafa Nuri 
~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll lllllllllllllllllll~ iflas idaresi memuru avukat 

= T • k LJ K = Nuri Fettah denecek yerde 

da, Kossuth'un Macaristan Henüz yirmi dört yaşında 
iken, şair Giosüe Cardücci, ile de Romen ve Sırpların 

Macarlaştmlması mesaısının 1860 da (Sicilya ve İhtilal) 
§ l UT naVa Urumu = Mustafa Nuri yazılmış olmakla ifrata varması üzerine müsel- unvan.ile neşrettiği bir şiirinde 

Iah bir ihtilalini de muhakkak Yunanlılara, Macarlara, Sırp 1 Büyük PiyangOSU :: _ke_yfi_yet_ta_sh_ih _oıu_nu_r. --------

§ 21 inci tertib biletleri satılıyor = lzmir vakıflar direktörlü-
~ Sinci keşide 11-9-936 dadır = ğünden: 
~Büyük ikramiye 35,000 lira mükafat= 
~20,000 liradır.Ayrıca 15,000, 12,000-
~ve 10,000 liralık büyük ikramiyeler -
~de vardır. ~ 
~Biletler hükumet önündeki di-= 
!rektörlük,gişesinde vebil'ıimum= 
~bayilerde satılır := 
'1;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111# 

Seneliği 
L. K. Vakfı Semti Cinsi No. 

400 Kıllı oğlu Tilkilik caddesi hamam 254 
150 Kaplan Mustafa Yemiş çarşısı mağaza 40 
84 S. Süleyman Şadırvan altı dükkan 6 

150 Salepçi oğlu Cezayir han mağaza 24 
50 Esnaf şeyhi Arap furun dükkan 62/1 
96 Kıldı mescit Damlacık ev 15 

115 Hisar Hisar meydanı dükkan 34 
Yukarıda mevkii nevi ve numaraları ve senelik kiraları ya· 

zıh akarat on gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
ihalesi 4/9/936 cum3 günü saat onbeştedir. istekli olanların 
avkıflar direktörl.üğiine müracaatları ilan olunur. 26 31 4 

ve Hırvatlara da hitap etmiş-
tir. Yunanlılara Temstokles'i 
ve Asyalı la. a karşı olan mu
kavemeti, Macarlara kral Ko-
rovun haşmeti, Sırplar, Kosu
vayı ve Marko Kralieviçi der· 
hatır ettirmiştir. Habsbur'5lar 
tarafından ezilen ve İtalyanla· 
rın ezilmesi için alet ittihaz 
edilen Hırvatlara ve Hırvat 
askerlerine: (Yağmacı ve za· 
lim Habsburgun eline bıraktı
ğı sefil sürüye bakarken, ey 
Hırvat kardeş, italyada bırak
tJğın oğlun için mi ağlayorsun.,, 
hitabında bulunmuştur. Şair 

f Devamı 4 üncü sahi/ede 

4 Eylül 93~ 

N· V. . 
W.F. H. Van 

er Zee 
& Co. 

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

"HERAKLIA" vapuru 24 
ağustosta bek1eniyor, 29 ağuS· 
tosa kadar ANVERS, RO'f· 
TERDAM, HAMBURG \'e 
BREMEN limanları için yiik 
alacaktır. 

"ART AA,, vapuru 5 eylülde 
bekleaiyor, 9 eylüle kadar 
ANVERS , ROTTERDAM~; 
HAMBURG ~ BREME~ 
limanları için yük alacaktır. 

"PLANE.T., vapuru 15 ~y; 
lülde bekleniyor, 18 eylul 
kadar ANVERS, ROTTEI<· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük alacaktır. 

"SOFIA,, motörü 24 et 
lülde bekleniyor, 29 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRf: 
MEN için yük alacaktır. 

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

SP ANSKEUNJE) 
OSLO z 

"BOSPHORUS,, motörii 2 
~ s· 

ağustosta bekleniyor, 24 agll~ 
tosa kadar ISKENDERIY ' 
ROUEN, Le HAVRE ~~ 
NORVEÇ limanları için yıı 
kabul edecektir. 1)0 

"BANADORUS,, motörii " 
eylülde bekleniyor, 25 eylii~ 
kadar Le HAVRE, DIEPPÇ• 
DÜNKERK ve NORVE 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARlTIM 
ROUMAIN 

" DUROSTOR ,, \·apurll z 
eylülde bekleniyor, Kôiz 
TENCE, SULlNA, GALA k 
ve GALA TZ aktarması olar~ 
BELGRAD, NOVISAD, 1\11: 
MARNO, BUDAPEST, .. k 
YANA ve LlNZ için yll 

kabul edecektir. 

S. A. ROY AL HONGROlS~ 
DE NAVIGATION DANlJ· 

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST , 

"SZEGED" motörü ağll5 
'h . d .. oeklell· tos nı ayetıne ogru o· 

mektedir. BELGRAD. N . 
VISSAT, BUDAPEST, BRt~ı 
TISLA VA, ViY ANA ve L 
için yük kabul edecektir. 

JOHNSON WERREN 
LINES Ltd. 

LIVDRPOOL I· 
"JESSMORE,, vapuru ~~ 

VERPUL ve ANVERS'ten yll 

getirerek tahliye etmiş 
,.e 

gitmiştir. 
1111

c 
"Vapurların isimleri, ge i 

tarihleri ve navlun tarifele~ 
·rı · 

hakkında bir taahhüde gı 
şilmez." f 011 

Birinci Kordon, tele ~ 
No. 2007 - 2 

, 

İzmir sicilli tt" 
caret memurlıt" 
ğundan: 

11
• 

( Emin Cetinün ) ticaret tJ 0. 
·vanile lzmirdc hastane :fi· 
desinde 59 numarad~ tu ;,. 
yecilik ve baskıcılık ıle 0 ·c1· 

E . C . .. . şbU tı 
şun mm etınun ve ış }liİ' 

ret unvanı ticaret ka~un°1753 
kümlerine göre sicihn .

1 
edil· 

numarasına kayt ve tescı 

diği ilfın olunur. r11t1f' 

lzmir sicilli ticaret ıne f. 
luğu resmi mühürii ve 

Tenik imzaı 

,_ 
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\: rekisı Limited co Vapur Acen-

vapur acentası tası Türk A. Şirketinin Derebeylik hüküm sürdüğü 
~mantar beylerinden olan tl-
•n beyin sarayı, dalgalar 

lltasında bulunan bir ada gibi, 
keniş ve derin hendek ile 
Çe\'rilmişti. 

Saray çok büyük ve yük
~kti. Günün güneşi, sarayın 
b •varlarına aksettiği vakit 
Uralara asılmış Ôlan kalkan 

\'c siperler parıl parıl parlar, 
iccenin ayı da hafif ışığile 
':rayın dıyarlarında sanki bin 
gurnüşlü lamba yakardı. 

lıhan beyin sarayl çok 
ltıcşhurdu; salonlarında nazik 
~.nazenin kadın ve iç oğlan· 
tıle muharip ve haşin kim· 

~er bir arada bulunurlardı. 
d Y tantana ve debdebe ka· 
~r harbı da severdi. Ve btr 
~n geçmezdi ki hudutlarından 

nlı bir savaş olmasın! 
ol hhan; Bir insanın malik 
~~ğı şeylerin hepsine de 
&c lıkti. Şan, şöhret, zafer ve 
Ilı tvcte, binlerce tebaanın 
İd~I ve canına sahip ve hakim 
s ı. Bir işaret verdiği zaman 
h:~~Yın meydanları bir şenlik 
b •ne gelir, davullar, zurnalar, 

0 
°rular çalınır, gençler at 

b~ııatırlardı. Ve... gene tek 
l ır işaretile de onlar, yüzler 
llttt~ b 
!arı a inlerce kelleler cellad· 
ka ~ satırı altında urulur, al 
~ar içinde yere düşerdi! 

Ç\in a~at bey mesud değildi; 
G ku geceleri uyuyamıyordu! 
ti:ce ... Siyah kanadlarını şeb· 
'te b: .. sarayın üzerine gerdiği 
tin utun nedim ve nedimele· 
~ 0dalarına çekildikleri vakit, 
iş\! a~ip bir sıkıntı ile, albn 
~•nielı ~e ipek ö~ül~ yata· 
taf a, bır taraftan dığcr ta· 
Ro~ döne, döne bitap kalıyor, 
ltıiyUrıc biran bile uyku gir-

<>rdu! 
B 

bek·ey bir gün memleketin 
b .. 1 'llılerini bu hastalığına çare 

'4 rna~ 
buı ga davet etmiş çare 
kc;.nııyanların sağ ellerini 
h,.b•teceğini de bildirmişti. Bu 
" Ct .. 
Ço~ Uzerine doktorların bir 
llıiş b~emleketi terketmiş git· 
kat ır kısmı da bu zalimane 
k,t~a boyun eğmişlerdi. Fa
~Yu t eyhat.. Kalan doktorların 
~tti~t ur.ucu ilaçlarla beye temin 
~b erı bu sun'i uyku büyük 
bey u~ arı mucip olmuş idi ki 
d~tnı u uykudan ise uyanık 
\ıt ağı daha hayırlı buldu. 
lttirırnerntcketi terkedip hekim
~Caild~ağ kolları birer, birer 

ı. 

ı. Günı 
~1ı~ ;r geçtikce beyin has· 
til\c Şıddetlendi Bunun üze· 
kıı11a kendisini bu .dertten 
liıtı :~cak olan kimseye·iste
~İl\ uşrnan olsun-memleketi· 
ttti. ~arısını vereceğini ilan 
l:\kı .. akat muvaffak olamıya· 
t "tın d 
~Ca~ a başlarını vurdu· 

trıı bu · .,.. · emıre ı ave ettı. 

C·· * 
~ llnlcrd ,,. ."' .. 

dir? Diye sordu. 
Çocuk sadece: 
- (Hak) tırl Cevabını ver

di. Buraya sizi iyi etmek için 
geldim! 

- Haydi çocuk. Haydi 

Pasport yolcu salonu kar· 
şısında Lekol Riz binasında 

no. 168 Tel. 2443 
Not: Vurul tarihleri ve va· 

işine git, henüz gençsin, sana 
1 

yazık olurl. 
Çocuk beyden yalnız kal-

purların isimleri üzerine deği· 
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

malarını istedi, Bey nedime· 
lerin hepsini dLşarı çıkarınca 
çocuğa. 

- hacını göster bakalıml 
Dedi. 

- Biraz pencereye kadar 
geliniz, ben size göstereyim .. 
V c pencereye yaklaşan beğe 
gökleri gösterdi; fakat bey 
fevkalade hiddetlindi. 

- Benimle eğleniyormusun 
Diye haykırdı. 

- Beyim ben sana hak ve 
hakikati gösteriyorum. Biraz 
da zalim olma, hak tanıl 

Bu sözler beyi büsbütün 
hiddetlendirdi, çocuğu hemen 
zindana attırdı, ve cellad 
masasını sabaha bu pencere· 
nin altına kurulmasını emretti. 

Fakat bu gece bey kabus· 
lar, korkunç ve ifritli r_üy~la~ 
ile o kadar yorgun duştu kı 
sabahleyin yatağından kendi 
kendine kalkamadı; nedimle
nnın koltuğuna geçmesini 
bcklcdil . 

Cellad masasl pencerenın 

altına kurulmuştu. Çocuk ta 
siyaset meydanına getirilmişti. 
Fakat bey masum çocuğun 

1 yüzüne "bakmağa cesaret ede-
1 medi. Fakat bu anda kulağına 
l gelen bir sesle titredi. Çocuk: 

_ Ey büyük Allahıml Sen 
milletimi hak ve adalete ~a
vuştur, zalimlerin kalbıne 
millet sevgisi veri. Diye düa· 

ya başladı. 
Çocuk belki düasu!a devam 

edecekti. Fakat cellad çocu· 
ğU saçlarından tutmuş, balta· 
sını da havaya kaldırmış idi. 
Bey birdenbire: 

_ Dur! Onu öldürmeyiniz 
v~ bırakınız gitsint Diye ba· 
ğırdı. 

Bu emri seyircilerin bir al· 
kış tufanı tak!p ettiı "Hak,. 
sarayın siyaset meydanından 
çıkarken yaşlı gözlerile beye 
derin, derin baktı! 

• • • 
Beyin bu gecesi her zaman-

dan buhranlı ve kabnslu oldu 
bir aralık biraz daldı, fakat 
:Hak,,ın yaşh gözlerini rüya· 
sında gördü ve hemen "Hak,,m 
bulunarak :iyanına getirilmesini 
emretti. 

Fakat "Hak,, yoktu, birçok 
araştırmalara rağmen buluna 
madıl Günler geçti, bey her 
geçen gün ile bir derece 
daha fenalaştı. Her gün ma· 
hud pencerenin yanına gidi· 
yor gök yüzüne bakıyordu. 

Nihayet, bir gün.. Zalim 
bey göklere baktı, içinde 

THE ELLERMAN LINES LTD. 

" OPORTO " vapuru 15 
ağustos 1936 LONDRA ve 

ANVERS'ten gelip yük boşal· 

tacvktır. 

"FLAMlNIAN,, vapuru ağus· 

tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük bo· 
şaltacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINlE 

"SAMOS" vapuru 23 ağus· 
tos 1936 bekleniyor. HAM

BURG BREMEN ve AN
VERS'ten gelip yük boşalta· 
caktır. 
-... ' \ . .,... - . •• 

Mücellit 

Ali Rıza 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

1 ~baran bir pişmanlık ile ağ· 
)amağa lbaşladı, Evet, zalim 
bey, ilk defa olarak kalbinde 
yaptıklarına ..ıpişmanhk duyu
yordul 

Bugünden sonra bey de-
ğişti: Zulum yapmayor ve 
adil davranıyordu. Evvelden 
yaptığl fenalıkların tamirine 
çalışıyor, bu suretle iyliği art· 

'tıkça uykusu da rahatlaşıyor
dut bey, nihayet milletin akıl-
lıları ve büyüklerinin reylerile 
iş görmeğe başladığı gün se· 
kiz saat uyku uyumağa baş-

ladı! 
• • • 

Bir gün gün batarken. Ma-
hut pencerenin önünde: · 

- Ne olur? Dedi. Bana 
bu nurlu yolu gösteren "Hakı,, 
bir dafa daha görebilsem. 
Ömrümün sonuna geldiği şu 
sırada, üçüncü bir dafa daha 
görmek için her şeyimden vaz 
geçerim. 

Bu sözleri aşağıdan genç 
ve güzel bir kız işitti; ve: 

- Ben "Hakkı,,n nişanlısı 
"Milleti,,m. "Hak,, ile "Mil· 
leti" bir-birine kavuştursan, 
"Hak,. hemen yanına gelecek· 
tiri 

Dedi. Ve bey bunu kabul 
etti. (Milletin) (Hakkı) verildi 
ve memleket şenlik içinde 
iken bey de ruhunu allahına 
teslim etti. 

Vedi Fikret 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"ORESTES,. vapuru elyevm 
limanımızda olup 4 eylülde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"GANYMEDES,. vapuru 10 
eylülde gelip 14 eylülde AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 3 ey· 
lütde gelip ayni gün yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
V ARNA ve KÔSTENCE li-
manları için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 19 
eylülde beklenmekte olup 24 
eylülde ANVERS, ROTTER· 
DAM, AMSTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"TRiTON,, yapuru 30 ey
lülde gelip 5 birinciteşrinde 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" NORDLAND " motörü 

28 ağustosta ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GOTE
BURG, OSLO ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

.. BIRKALAND ,, motörü 
14 eylülde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, COPENHAGE, 

DANTZIG, GDYNIA, GOTE· 

BURG, OSLO ve ISKANDI· 
NAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLAND., motörü 29 
eylülde ROTTERDAM, HAM-

BURG, BREMEN, DANTZJG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKANDINA VY A li· 
manları için yük alacaktır. 

EGLUGA POLSKA 
.. LEW ANT., motörü 1 ey· 

lülde gelip 5 eylülde AN· 
VERS, ROTTERDAM, AMS· 

Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağmız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

, ........................................ r 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmi 

., ; ·.. - :.· . . . ' ~ 

HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"SARMACJA,, motörü 20 

eylülde gelip DUNKERG, 
ANVERS, DANTZIG ve 
GDYNIA limanları için yük 
alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için ikinci KorJonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 

1 

Kiralık Ev 
Köprü tramvay durak ye

rinde 681 numaralı ev kira· 
lıktır. Evde her türlü tesisat 

ve konfor mevcuttur. Görmek 

için Köprü bakkalı bay Alı· 

med'e müracaat. 

FRA TELLi SPERCO accnta· 

sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 
---------------------------------

~tti f k" en hır gun, akşam 
fı.;.ıer a .. lr Çocuğun yeni bir : • :.-Zi 
~ttild· 50

Ylemek istediği haber BAŞDU RAK 1 1 
' 

18 Bu çocuk: ; 

~i.~~.:!? hastalığın• ben Hamdi Nüzhet 7 9 N ~ A, 
tl vak ı1ml Dedi. 

,~ıtt. '8~ bu iddiaya hep gül· Sıhhat Eczanesi . JI - ,,A 

~-· tiink~~z da çocuğa acıdı- .., v n n ru , ~:o ıu u·· 
~kak .~ bu saf çocuk mu- Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet · / " 1LJ1 ~ 

t· \ocuk aın. edilecekti. çeşitleri satar. r~ ~ 
1 ~kit, ~=Y~n yanına girdi-

1 

.. -. 1 
1 
J[/ r ' - - ,, ~ 

Sen k~· . ı .'. &ırac:.l .C'°'"''c.o..~~ 
ımsın? Adın ne· - "' > - ------

'• 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile, Doktorlar bunu tavsiye ederler 



- Osmanlı Tarihinde 
..... ... - --- ...-.....---..-,...,..,,,.._ 

Ciirid Hidiseleri 
Lehistan -

yeniden 
Fransa dostluğu 
kuvvetleniyor 

-.. -20-

ve mtlleti arasında mevcud 
sıkı bağları teyid etmektedir." 

l:.eh generalı, Ben Pilsudskinin fikirlerini devam ettirmek 
için geldim, dedi. Ve Fransız ordusu manevrasında bulundu 

Ranis 3 (A.A) - General Nansi 3 (Radyo) - General söyliyerek gösterilen hüsnü 
Ridz Smigl ile general Game- Rydz Smigly ile Gamelen gel- kabulden Fransız hükumetine 
lenin hazır bulundukları ma· diler. Halkın heyecanı ve te- teşekkür ve şunları ilave et-

zahüratı ile karşılandılar. Şe· miştir: 
hirde adeta bayram vardır. ,. - General Gamelenin ge-

Bizi kuş tüyü yatakta yatır-
mak için · saldırmadılar ya?. 
İleri gitmek mümkün de· Ölüsünü pahalıya satmaktaıı 

ğildi. Hava ne kadar müsaid başka artık düşündüğü yoktll· 
olsa, yolu kesen ;üç kuvvetli Malta kor;anları, lbrahim re~· 
geminin teşkil ettiği hattı ya· gemisini hareketten menetıne 
rarak geçmek mümkün değil- kasdile şiddetli bir top at~ 
di. Bu üç gemide hiç yoksa ile taarruza geçtiler. lbrah~~ 
40 top vardı. 40 toptan mü- reis, mevcud ve kendisi gı~1 

rekkep bir hattı harbı, dört cesur ve merd Türklerden ınu· 
topla yarmak, belki Sünbül rekkep olan gemici ve to~· 
ağanın tasavvur ettiği mucize · çularını vazife başına sevkett

1
: 

ile mümkün olabilirdi. Ayni Ve müdafaa hazırlığını tamaf1l 
nevralar bu sabah şimal kuv
vetlerinin bir hücumu ile hitam 
bulmuştur. Bu hücumdan evel Büyük bir geçid resmi yapıl- çenlerde Polonya ordusuna 

mıştır. yapmış olduğu ziyareti iade 

General her iki ordunun 
zaferleriai ve Pilsudskinin 
harpten sonra Paris' e yaptığı 
ziyareti hatırlatarak demiştir ki: 

- Ben burada Pilsudski- lzamanda sür' at itibarile de ladı. 
• Arkası var · harekete geçen tanklar sisten 

istifade ederek sür'atle ilk he
deflerine varmışlar ve bir ma
kineli alayı da cenuptan taar
ruza geçmiştir. General Rydz 
Smigly hususi bir araba için· 
de manevraların büyük bir 
kısmını takip etmiş ve maki· 
neli bomba manevrası bilhassa 
alakasını çekmiştir . 

Paris, 3 ( A.A ) - Pazar etmek üzere çok derin bir nin fikirlerini devam ettirmek 
günü toplanacak olan kabine hevecan ve çok samimi bir için bulundurmakla bahtiya-
konseyinin cumartesi gunu dostluk hissi besliyerek Fran· 
saat 13 te toplanması karar-

rım. 

laştırılmıştır. Bakanlar heyeti sn'ya geldim. General Game· 
pazartesi günü toplanacaktır. lenin Polonya' da karşılaştığı 

General, Fransız ordusunun 
büyük şeflerini hürmetle ana· 

Verdun, 3 (A.A) _ Dün samimi hislerle Fransa'ya ayak rak sözlerini bitirmiş, M. Da-

sabah M. Daladiye tarafından bastığımdanberi bana karşı ladiye ile Fransız ordu ve 
şerefine verilen bir ziyafetfe gösterilen dostluk hisleri Fransız milletinin şdrefine kadeh kal· 
general Rydz Smigly bir nutuk ordu ve milleti ile Polonya ordu dırmıştır. ----------.... ·--·-++-1·-------

Beynelmilel sulh konfe-Tulkerim'de Arap'lar bir 
ransı Brükselde to landı ingiliz tayyaresi düşürdü ·- --Fransa 2 bin, lngiltere de 
beş yüz murahhas gönderdi 
Brüksel 4 (Radyo) - Bey- yetle takip edildiğini ilave 

nelmilel sulh konferansı, dün eylemektedir. 
asırlık sarayda açılmıştır. En (Paris Soir) gazetesi ise, 
çok delege •gönderen, Fran· ayni mevzu etrafında şiddetli 
sa'dır. Fransız delegasyonu, bir makale yazmış ve Alman 
iki bin kişiden ibarettir. Bun- tehlikesine karşı acil tedbirler 
)ar arasında parlamento reisi alınmasını ve paralarını dış 
M. Heryo ile üç nazır vardır. memleketlere göndermiş olan-

lngiliz delegasyonuna gelin- ların, ~e~hal ruc.u ederek 
ce, Lord Sesil'in riyasetinde servet.le~ını Fra~sa ya. nakl~t-
1 k 

" b .. k' 'd melerını ve aksı takdırde şıd-
o ma uzerc eşyuz ışı en d 1 .. .. l • lA . . et e mucazat gorme erı azım 
ıbarettır. . .. geldiğini zikretmekte, Fransa-
Alma?y~, hıç delege gon- nın selameti için efkarı umu· 

dermemıştır. miyeye · birlik tavsiye eyle-
Konferansın programı, har- mektedir. 

be mani olmak, uluslar sos· 
yelesini takviye etmek ve 
muahedelere riayetkar kalmak· 
tan ibarettir. 

Brüksel, 4 (Radyo) - Fran 
sız hava nazırı, sulh konfe
ransına iştirak eylemek üzere 
bugün buraya gelmiştir. 

Paris, 4 (Radyo) - (Enfor· 
masyon) gazetesi, Brüksel' de 
toplanacak olan sulh konfe· 
ransından bahisle yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"Herkes, sulhu kuvvetlen· 
dirmek istediğini ve harpta~ 
.sakındığını ileri sürüyor, fakat 
bu iddia kafi değildir. Zira 
umumi arzuya rağmen müte
madiyen harp için hazırlanan· 
lar vardır. Unutmamalıyız ki, 
Brüksel sulh konf eransmdan 
sonra Nurenberg'te de naziler 
toplanıyorlar . Binaenaleyh, 
sulhu muhafaza için alınan 
münferid teşebbüsler, tama· 
men faydasızdır. Avrupa'nın 
selameti, yalnız uluslar sosye
tesindedir. Bütün devletler, 
bu müesseseyi takviye etmek 
ıuretile emniyetlerini kazana
bilirler. 

(Paı i Modi) gazetesi de, Al· 
man matbuatının Fransa'ya 
karşı yaptığı hücumlardan 
bahsetmekte, bu matbuatın, 
eskisinden fazla ve başka bir 
şekilde neşriyat y~pmağa baş
ladığını kaydetmektedir. 

Ayni gazete, bu neşriyatın, 

•• 
Sovyetler 

Bazı yerlere asker 
sevketmişler 

Berlin, 4 (Radyo) - Mos· 
kova' dan alınan son haber-
lere göre, Rus'lar, şüpheli 
bazı mıntakalara asker sevk
etmektedir. Yakalanan eşhas, 
yollarda çalıştırılmak üzere 
muhtelif eyaletlere sevkedil
mişlerdir. 

Alman - Leh hu
dudunda 3 kişi 

yaralandı 
Varşova, 3 (A.A) - Lehis

tan hudud muhafızları Krotes
zin yakınında Alman - Leh 
hududun geçmeğe teşebbüs 
eden 3 şahsı yaralamışlardır. 
Bunların maksadı hükumete 
karşı mücadele için İspanyol 
yabancı cepyonuna gönüllü 
yazmaktı. 

Londra, 3 (A.A) - Londra 
işçi sendikaları ile Gal mem· 
leketleri cenubi patronları 
arasında çıkan ihtilaf dolayı· 
sile gelecek hafta 128000 
amele ve işçisi grev ilan ede· 
ceklerdir. 

Siyasi değilmiş! 
Roma, 4 (Radyo) - İtalya 

hariciye nazır muavini, gaze· 
telere verdiği beyanatta, Bnl
gar kralı Boris'le Mussolini 
arasında vukubulan mülaka· 

ayni umanda Londra maha- tın, siyasi bir mahiyeti haiz 
filince de dikkat ve ehemmi· olmadığını söylemiştir. 

Aden'de bulunan 14 üncü alay 
Filistin' e hareket emrini aldı 

Kudüs 4 (Radyo)- Tulke
rimde vukubulan bir çarpış
mada Araplar, bir lngiliz harp 
tayyaresini düşürmüşlerdir. Pi-

sevkedilmiştir. Bundan başka 

Aden'de 14 üncü alay Kudüs'e 

gelmek üzere yola çıkmıştır. 

Londra 4 (Radyo)- Soseks lot Londer ile mitralyözü kul-
lanan zabit, parçalanmışlardır. havalisinde manevralarla meş· 

Arapların ateşine maruz ka- gul olan lngiliz ordusu, ma· 
lan diğer iki tayyarede yere nevraları bırakmış ve Filistin 
inmeğe mecbur kalmışlardır. ahvali münasebetile Kudüs' e 

Son gelen haberlere göre, hareket etmek üzere emir al-
1 ngiltere 'den Filistine asker mıştır. -------··-· ·--------
Fransız komünistleri bü-

~ 

yük miting yapacaklar -·--Komünist partisi genel sekreteri, sulhun 
tehlikede olduğunn söylüyor 

Paris, 4 (Radyo) - Fran· ması keyfiyeti hakkında da, 
sa' da komünistler çok büyük komünist partisinin böyle bir 

bir miting yapacaklardır. Pcfr· kararı tasvib edemiyeceğini 
tinin genel sekreteri Torez bildirmiştir. Hatip, Fransız 
5 bin kişi huzurunda, beynel· diploması metotlarının derhal 
milel' sulhun büyük bir teh- değişlirilmesini ve Fransa'nın 
like geçirmekte olduğunu, küçük devletlere ve dost müt
vaziyetin bir haylı nazik bu- tefiklerine yardım etmesi la
lunduğunu ve Fransa'nın bütün zımgeldiğini anlatmış ve halk
samimi devletlcı le, hatta Al- çılığın bütün çalışkan halka 
manya ile bile görüşmeler teşmili surctile teşkil edilecek 
yapmak teşebbüsünde bulun- olan bir Fransız cephesinin 
ması lazımgeldiğini söylemiş- kurulması hakkındaki planını 
tir. Hatip, askerliğin uzatıl- izhar etmiştir. 

~-------... ·.-···~·--·-------------
ltalya'da Malta'da 

Amele yevmiyeleri 
Roma 4 (Radyo) - İtalya 

hükumeti, amele yevmiyerinin 
ziyadeleştirilmesini tesbit et
miş ve bunun için yeni bir 
talimatname neşreylemiştir. 

Maden kazas·ı 
Prag, 3 (Radyo) - Adolf 

köprüsü civarında 400 metre 
derinliğindeki bir maden ocağı 
} ıkılmış ve ameleler ankaz 
altında kalmıştır. Bütün çalış· 
matara rağmen kurtarılama· 
maktadır. 

Müstemlekeler ka
nunu tatbik edilecek 

Malta 4 (Radyo) - Malta 
valisi, istatokoyu lağvetmiş 
ve Malta adasının, müstemle· 
keler kanununa tabi tutulaca
ğı hakkındaki emri kraliyi 
ilan etmiştir. 

lstanbul, 4 (Hususi) - Mal
ta' da İtalyanca resmi hayattan 
ve mekteplerden tamamile 
kaldırılmıştır. Sadece İngilizce 
ve Ma\tızca hakim olacaktır. 

. . -' .. .. .... .,, . . 

C:ani Doktor 
1 O gün devam edecek olan bu meraklı 

tefrika pazartesi günü başlıyor .. 

vaziyet aleyhte idi. 
Geri dönmeğe de imkan 

yoktu! Çünkü hava müsaid 
değildi. Müsaid olsa da sanki 
ne olurdu. Gene kırka yakın 
topla üç gemi rüc' at hattını 
kesmiş bulunuyordu. 

lbrahim reis, Sünbül ağa 
gibi kuş beyinli bir zenci 
değildi; söylediği gibi tam 
bir harp ve darp adamı idi. 
Madem ki yola çıkılmış, ma
dem ki evvelden malum ve 
muhakkak olan bu tehlike 
ile yüz yüze gelinmişti. Harp 
onun artık canına minnetti. 

Yugoslavya iktikla
line nasıl kavuştu 
( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 
Dardücci, Tomazonun tercü· 
melerinden Sırp ve Hırvat 
milli şiirlerine vakıftı; her iki 
tarafın da takarrür ettiği bir 
hanedan namına ltalyanlarla 
Hırvatların birbirine düşman 
olmasına sebep olmadığını söy 
lemek istiyordu . 
Şair de, Favur gibi, Hırvat 

aleyhtarı kuvvetli bir edebiyata 
rağmen efkarı umumiyeye mu
halefet etmişti . 

1866 da Habisburğ'lar ve 
"Uğursuz,. Hırvatlar ltalya' dan 
ihraç edilmişlerdi; fakat ltal· 
yanların, Hırvatlara karşı olan 
suizannı baki ~almıştı. Umumi 
harp sırasında ve Versay mu
ahedesi akdedilirken İtalyan
ların bu suinazarınm ne kadar 
tehlikeli ve korkunç olduğu 
görülmüştür. Halbuki, İtalya 
ittifakı müselleste, Avusturya 
ve Almanya'nın müttefiki bu
lunduğu ve Yugoslav'lar 
hakkında hiçbir hüsnü nazarı 
olmadığı zamanlarda, Yugos
lav ve ltalyan kültürile yakın· 
dan ve fazla alakadar olmuş
lardır. ltalyan eserlerinin pek 
çoğu Sırpça'ya tercüme edil
mişti. 

1920 senesine kadar Yu· 
goslav'ları ihmalde ve hor 
görmekte devam etmiştir. Fa
kat umumi harptan sonra, 
Yugoslavya, Çekoslovakya ve 
Lehistan'ın teşekkülünden son
ra, Almanya ve diğer devlet
leri taklid ve takip ederek 
merkezi ve cenubi Avrupa 
Islavlarile esaslı surette ala
kadar olmağa başlamıştır. 

Yugoslavlarla Kültürel mü
nasebetleri gösteren son ltal
yan eserleri içinde şunlar şa· 
yanı zikirdir: 

Arturo Cronia' nın (Yugos
lavlar nezdinde Dante Algiye· 
ri) Ciovani Maverin) (Hırvat· 
lar ve Sırplar nezdinde Leo
pordi) Bartolomeo Calvinin 1le 
Slovenler, Hırvatlar, Sırplar 

ve Bulgarlar arasında Carduc· 
çi' dir. 

lspa.;),~da 80 
bin ölü 13 biJI 
de yaralı vat 

( Baştarafı 1 inci sahifede) 
Hükumet taraf darlarındıı~ 

·ı· 
34 bin ölü, 5000 yaralı, P: 
lerden 46 bin ölü, 8 bıll 
yaralı. 

Istanbul 4 (Hususi)- Al~~ 
gazeteleri, ademi müdahale ı? 
lerini tetkik ederlerken Fr•

11
; 

sa'nın lspanya'ya mühinıf1l8 

sevkettiğini de yazmaktadırlar· 
Angrif diyor ki : . f· 

- Fransa, samimi bıtars. 
lığı güçlüklere düşürüyor. oı· 
ğer devletler böyle ınanevrB' 
lara seyirci kalamaz. frans~ 

·vı 

bu manevralarını onu daha 11 

ayak altına almak için ic•~ 
eden bitaraflık ittifakına bıtğ 
la maktadır. 
Diğer bir gazete de: 
- Bu böyle devam edenıet·. 

Bitaraflık vaziyetinin takınılıt19 

sını ve mühimmat sevkiyat111
; 

men'ini istiyen Fransa'nın .. 
hareketi ile sırtına aldığı b~: 
yük mes'uliyetten bihaber ~ ,. 
ründüğünü yüksek sesle 5.

0> 
lemek lazımdır. demektedır· 

Flenisburger Nacgricten gs: 
zetesinin kanaatine göref 8~;J 
bargo teklif etmiş olan .rs 11 
sanki bu ambargo ile ~~ı:11• 
alakadar değilmiş gibi gortl ,, 
mektedir. Şimdiye kadar ta~. 
yare, levazım ve gönüll~ 11~jç 
liyatına mani olmak içın , 111 
birşey yapmamıştır. Fransa ~r 
öteki devletler tarafından 11• 

met edilmesini istediği pre ( 
siplere hiç ehemmiyet ver~,. 
diğini kaydetmekten başka ) 
pılacak birşey yoktur. b' 

Karob, 3 (A.A) - B~lıo O' 
ve İrunun akibeti ümitsıı ıef 
rünmektedir. Bununla ~berBJ11el 
ihtilciler müthiş mukave ~o· 
görecek, cvvda Ev-Ev 13~1,r 
biayı, sonra lrunu atacad si· 
dır. Hükumetçiler lrun 8 

perler hazırlamaktadıy 

İzmir sicilli tictt' 
fi' 

ret memurf ıığtJ 
dan: ıı· 

(Fahri Onural ) ticaret ;d· 
vanile lzmirde hastane 0~f 
desinde Haftani 

5 fıye' 
ğında 42 numarada tulıB p' 
cilik ve baskıcılık ile 

0jşbıl 
şan Fahri Onurahn "8' 
ticaret unvanı ticaret ·dli1' 
nunu hükümlerine göre s;escıl 
17 54 numarasına kayt ve 
edildiği ilan olunur. JJl"r 

lzmir sicilli ticaret Jlle f 
.. "e 
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