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Milisler • 

[I. tvı·nof·topraklarımıza hü Fa~~-LG_üleç_ 
' Bu sabah Anka. 

cum ederlerse kızıl ordu -;:~: r~;;~~:~~~!?irinci 
' -kanunun beşıncı fgunu to?la-

d UQ e şmanı tepelı·yecek,dı·yor ;;;.k~lıın valiler konseyinde hazır bulunmak üzere, bu sa-

bah Ankara'ya gitmiştir. 

Sovyet hariciye nazırı, Faşist devletlerin 
sulh ~aleyhine çalıştıklarını söylüyor. Ru~

Fazlı Güleç, Ankara' da vi

.t;[ayet işl~i- hakk;;--d;-alak7d~; 

vekaletler nezdinde teşebbü· 
satta bulunacaktır. - - - -·---donanması 1takviye edi ecek · 

Moskova, 30 ( Radyo } -
1'as ajansının verdiği haber
lere göre; M. Litvinof, verdiği 

-Von Ribentrop 

beyanatta Faşist devletlere 

~İddetle hücum etmiş ve bu 
devletlerin, sulhu seven milİeİ-
1 --
Ct aleyhinde bulunmaktan 

b~şka birşey yapmadıklarını 
'Oylemiştir. 

M. Litvinof, beyanatına de· 

"tın edeı ek demiştir ki: 
.. _ Aleyhimize yapılan ha

\.tlıklar ve alınan tertibat, 
~~bir zaman bizi korkutamaz. 
~ed bir gün topraklarımıza 
. um ederlerse, kızılordu, tek 

vücud halinde düşmanı 

~elemekten biran bile geri 
~ıyacaktır . ., 
~oskova, 30 ( Radyo ) -

Rus tankları geçit resminde 
Rus donanma kumandanı ami- 1 masının süratle 
ral (Orlof), Baltık Rus donan- 1 istemiştir. 

takviyesini 

Hitler __ ............. __ 

E en'i . ziy8ret 
--=- (etti --
-ı:;;d;a,~3o (Radyo) - Ser· 

lin' den bura'ya avdcl ~d~~ 
Almanya'nın Londra sefiri 
Von Yuvakim Ribentrop, dün 

Ingiltcre hariciye nazırı M. 
Edcn'i ziyaret etmiş ve uzun 
müddet konuşmuştur. 

Ribentrop 'un, Alman· Japon 

ittifaki hakkında izahat ver· 
diği tahmin ediliyor. 

~acar naibi amiral 
Horti 1Viyanada Mühim bir söy• ' 

~Vusturya re1;f cumhuru, Hor
li şerefine bir ziyafet verdi. 

Dün gece de, Şombrom 
sarayında ~. bir ziyafet daha 
verilmiştir. 

lev verecek 
Londra 30 (Radyo)- Deylij 

Ekspres gazetesi, Hitler'in, 
dakikadan dakikaya vermesi 
beklenen çok mühim bir söy· 
levinden bahsetmekte ve ah-1 
valin, fevkalade nazik oldu
ğunu kaydetmektedir. Von Ribentrop 

Fiati (100) Para 

•• •• on yor .. 
n 

iyeli eri iz Yunanis 
a eyi karşılandılar -Yunan bahriye nazırı, Yavuz gemimizde 

amiral Şükrüyü ziyaret etti .. -G. Metaksasın söylevi •• 

Yavuzun bir muhripten görünüşü 
İstanbul, 30 ( Hususi ) -

y;;;;;-bahriy~ MOO- Fal~ 
gel~~k·Y;;u~-;-;hı~7ı geç· J.ı 
miş ve amiralımız Şükrü'yü 

ziyaret etmiştir. Nazır, yavuz 
gemisinden top atılarak selam
lanmıştır. Bugün ziyaretlerle 
geçmiş, akşam büyük bir zi
yafet verilmiştir. Bahriyelilc· 
rimiz, dost Yunan milleti ta· 
rafından çok iyi bir şekilde 
karşılanmıştır . 
_!?_ünkü ve bugünkü Yunan 

gazeteleri, donanmamızın re
siml~~ile doludur.! 

Gazetelerin hepsi de baş-

:makalelcrini Türk - Yunan 
~dostluğuna hasretmişlerdir. 

_Ati na,~~ .(A.~i_:_-::_Dün 
'geceki ziyafette Yunan baş· 
vekiİi ··Metaksa~ bir söylev, 
l~~miş lve -demiŞlir ki~~ 

- Türk filosu -ilk defa 
lolarak Yunan sularını zizyaret..J 
etmektedir. Bu mes'ud hadi· 
:ısedcn~rdolayı iki memleket 
tarihinde bir merhale teşkil 

... etmesi itibarile bir kat daha 
seviniyoruz. Bu sembolik zi· 

-------

yaret bu milletlerin kat'i uz· 
laşmalarını ve Avrupa'nın bu 
kısmında yarısının muhafaza
sına ve bu suretle kendi im· 

kanları dairesinde umumi ha· 

General Metoksas 
rışın teşkilatlandırılmas:na ma
tuf olan yorulmaz gayretlerini 
(Devamı 4 üncü sahifede) ..•• ....._M-1·--------

Gen er al F ranko Almanya Muss?lini, Peşt~, Berlin 
' r- ve Vıyanaya gıdecek .. 

v· M· Miklas 
1>'ana 30 (Radyo) - İtal·: 
s Yahatmdan dönen Ma-
' an krallık rnaibi amiral 
1
' dün buradan gt>çerken 
turya başbakanı M. Ş;.ış· 
v bütiin Avusturya ı İ · 
tarafından büyük mera· 
~.karşılanmıştır. 
t ıra! Horti, ınÜtP vcffo 

( ator Fran ova Jojefin 
!lıt~na gitmiş ve bir çelenk 

Ştur. 

ltıiraı H . .. h :ıı ortı umumı arp· 
Paratorun hususi yaveri 

~"u 
~sturya reisicumhuru M. 
t ~ •rniral ~erefine Bal· 
ittir mükellef bir ziyafet 

' 

Ve ltalyadan yardım istedi. İtalya başvekil!nin s~y~hatı ilkbaharda 
- , t · olacak.~Hitlerle görüşecek 1 i 

Harp, hükômetçiler lehine döndü. Va ans'ın 
M. cemiyetini içtimaa devet etmesi, Mosko

va, Londra ve Pariste eyi karşılanmadı. 
~-~--------....... ----~-'---

Hükumetçi kuvvetler Burgosa doğru yürüyorlar 

Asiler Madridin şimal mahallelerinde 
Belirad, 30 ( Radyo ) - ı sosyetesini fevkalade toplan

V ıdans hükumetinin uluslar tıya çağırması, Londra, Paris 

ve Moskova'da f nd karşılan· 
mıştır. Rusya, bu kararından 

sarfınazar etmesi iç in Madr id 
hükumeti nezdinde teşebbü
satta bulunacaktır. 

Fransız gazdeleı i; Valans 

hükumeti, beyrH lmilel nıüşkü

l~illar çıkarmak istiyor, ita!· 
yan gazeteleri de, Frnnko 
dururken Madrid'in sosyete) i 
toplantıya çağırmıya selahiyeti 
yoktur .• Diyorlar. 

Valansiya 30 ( Radyo } -
Azana ansızın buraya gelmiş 
halk tarafından alkışlanmıştır. 
Largo Kaballero, yeni nazır· 

[Devamı 4 iın cü sahi/ede J 

M. Mussolini, Hitlarle birlikte 
Belgrad 30 (Radyo)- ltalya Berlin'e geçecek ve Alman 

başvekili M. Mussolini, Mar.a- devlet reisi M. Hitler'le görü-
ristau naibi amiral Hor ti' nin şecektir. İtalya başvekili dö-
Roma ziyaretini iade için ilk nüşte Viyana'ya da uğrıyacak 
baharda Peşte'ye gidecektir. ve Avusturya başvekili M. 
M. Mussolini, Peşte' den sonra Şuşning'i ziyaret edecektir. 
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Sahife 2 
\Ulusaı DırUK) 

··- -~~ ... -:·' . . . • .... .~ .. •V\:\ Yeme 'de t~ç ve taht \f Haftanın Ansiklopedistj 
Adsız Yuzuk 1 kavgaları başhyor ,..,. , ·ıw • • • 1 J PAPA 11 iNCi Pi - 79 yaşında bulunan Papa, Mi lan 

Zabıta Romanı imam Yahyanın mılyon arı ya köylerinden Desyo köyünün çift~ilerind~n birin.in .~~ludur. 
No. 6 Nakili: Fethi Y. Eralp. ı•aht •b J k? 1922 senesinde Papa seçilmiştir. Bırçok lısinlar bıldıgı halde 

K 
• • K I' d ·· ·· b _ nız ve ı a mı nası o aca . sade 1talyanca görüşür. . .. 

omıser' ema e UŞUD a Taymis gazetesinde okun- leri kesmemiş, düşmani karşı· Papa 11 inci Pi, Sinyor Mussolini'nin Pan İtalyan sıyasetını 
kalım iyice Diye söyledi duğuna göre; lamağa asker göndermemişti. Vatikanın Pan hırıstiyani~m siyasetine tamamen karıştırmış ve 

•• imam Yahya'nın büyük imam Yahya bu harp esna- ltalya üzerinden Ako~erı kaldırıpıştır. 
sına kimse girmedi. Hem za- oğlu Scyfisşelam ile kardeşleri sında lbnissuuda iki büyük Habeşistan işinde ltalya

1
ya, İspanya davasında General 

ten bu imkansız bir şey.. d k k v k • tl ·1 b.. ··k d mlar arasında geçimsizlik var ır. Arap emirinin iki omşu, ar- Franko'ya ati anın muazzam serve erı e uyu yar ı 
- Otuz üç. 
- Doğduğunuz yer. 
- İstanbul. - O ,halde; dünden beri k 1 
- Askerliğinizi 

mı? 

Bu geçimsizlik veliahtın i i deş slam milletinih birbirinin yapmıştır. 
Yaptınız de mi evde bir yabancı göre· l d kardeşini hapsetmesi i e son kanını dökmesi caiz olma ığını KRAL KAROL - Romanya'nın kralı ve oğlunun tahtına 

medin? d l d 
- Evet. 

vahim şeklini hlmıştır. ve bunun hakiki üşman arı geçen kralların birincisidir! 1893 te doğmuş 1930 Haziranın a 
- Hayır, kimsecikler yoktu.. l f d h k" mamın ve atın an sonra sevindireceğini ve er i ı ta· Bükres' e tayyare ile geçerek oğlu Mişel' den Romanya tahtını 
Kemal bu sözleri söyledik· 'd yerine geçmek için Yemen e raf için de tehlike olacağını 1 t • 

ten sonra biraz :durdu. a mış ı.. · · k kardeşler arasında büyük bir yazmış durmuştur. Kral Karo\ ikinci zevcesi sabık Yunan kralı Kostantınm ı· 
Aklına birşey gelmiş olacak niza ve fesat hareketi başla- Ya\nlz Yemen hudut haha· zı prenses Elenindeh ayrıldıktan sonra basit bir Romanyalı 

Hiç suç filan işlediniz 

mi? 

ki birder bire: k l -ı b k l F d. d t masından kor ulur. ilini gücendirmiş ve i eri geç· gibi yaşamak istemiş bu sebeple ba ası ra er ınan ara· 
- Evetl.. Evet. Dedi. Az 1 

Anlıyamadım? 
- Yani hiç mahkum oldu· 

nuz mu? mamın yaşı ilerlemiştir. miş olmasından müslihane ha· fından veliahtlıktan iskat edilmişti. 
ufak bir daha unutuyordum. Bugün Sıhhatı da iyi değildir. Bu rışm tesviyesinde gene inad-- Ben mil hiç 

lekem bile yok? 
Kemalin rengi 
Komiser: 

akşam üzeri Bayanın odasına sebeple bir zam~n imam Yah- dan geri durmamıştır. Niha· 
değişmişti. biri gelmişti.. ya'mn isthhate ~ekildiği ve yet o mesele halledilmiş ve 

Bu sözler üzerine odadaki- Yemen idaresini veliahtın ele Taifte iki hükumet sulh mua-

SAYGON - Alman· Japon itilafı resmen bolşevizm aley
hine almakla beraber hakikatte Almanya cephesinden Fransa, 
Japonya cephesinden de Fransa ve Rusya aleyhine siyasi ve 

- Peki dedi. Başka şeye 

geçelim dedi. 
ler heyecana kapıldılar. aldığı baber verilmiştir. hedesi yapmıştı. 

askeri bir ittifaktır. 
İngiltere şimdiden Hong-Kong'u tahkime hazırlandı. Fran· 

Bu hırsızlık için hiçbir kim-
Muzaffer birdenbire atıldı; Ondan evvel imam Yahya· Burada bunları hulasa et· 
_ Sen deli misin?. Aklını nın kendinden gonra bir taç mekten maksat şudur. Sey· 

sa' da Hindi Çin'i bilhassa Saygon mukadderatından kork· 

seden şüpheniz var mı? mı oynattın?. ve taht mes~elesi olmasının bülislam ki daha o ıaman 
maktadır. 

Saygon Hindi Çin'inin en mühim ve mükemmel bir liman· 
Hiçbir şeyden çekinmeyiniz! 

isterse bu şüpheniz de yanlış 
olunuz. Bundan birşey çık-

Kemal Muzaffer'in bu söz- önünü almak için krallık ilan babasını dinlememiş ve düş-
leri üzerine biraz afallar gibi ederek büyük oğlu Veliahd mam denize dökeceğini ilan 

maz. 
Kemal biraz düşündü ve 

kekeliyerek: 
- Bu hususta söyliyecek 

bir fikrim yok kimseden şüp
he edemiyornm. Açıkçası şüp
heye dü~ecek birini bulamı· 
yorum. Eğer bir şeyler bilsem. 
Niçin söylemiyeyiml. 

Komiser sorgularının arka· 
sını kesmiyordn: 

- Düşün bakalım ıyıce. 
belki bir şeyler hatırına geli-

olmuştu. 

- Affedersiniz bayım. De· 

di. Hani bugün bayanın oda

sına gelen işçiyi söylüyorum .. 

Komiser: 
- Ne dediniz? Bir işçi mi? 

- Evet ... 
- Ne işi vardı o işçinin? 
- Peki evde kimse yok 

mu idi? 
- Bayan biraz dışarı çık-

mıştı. Bay da vazifesinde idi. 
Komiser Muzafferle Necla· 

yazılmıştı. ederek büyük bir barba ha· 
Krallık ilanının manası şudur: zırlanmıştı. Sulhu çabuk yapıl· 
Yemen' de eskiden beri imam ması bunu kapatmıştır. 

lar yani zidi imami ve Yemen Seyfil Islam Ahmedin Ye· 
hükumdan olanlar bir cum- men ordusu üzerinde nüfuzu 
huriyet rejimi gibi intihap büyüktür. 
ile tayin olunur. Evvelce bu 1934 Vahabi muharebesin-
intihaplar imamların nüfuz ve de yakında dediğimiz gibi 
ehemmiyeti az olduğu zaman- ordunun başına geçmesıne 
larda o kadar müşkülat ver· ramk kalmıştır. 
mezdi. Fakat şimdi Yemen Bnnun yanı başında imamın 
imamı bütün Y emen'in hüküm- ikind oğlu Emir İsmail de 
darı olmuş ve Yemen'in dün- Haşit ve Begil kabilelerini 
yanın buhranları devirde hu· kendine imale etmiştir. Bu 

verır ... 
Hiçbir yabancının bu oda· 

ya filan girdiğini görmedin mi? 

ya: 
- Bu denen şeyler 

susi vaziyeti de çok nazik iki babile Yemen'in en büyük 
doğru bulunmuş oldugundan böyle ve en mühim kabileleri olup 

dahili bir ihtilaf Yemen için '{ emeu ordusundan da çok mu? 

Kemal hemen atıldı: Diye sordu: 
Önce Muzaffer: 

( Arkası var). 
- Hayır!. •Hayır!. Buna 

kuvvetle eminim ki yatak oda-
----------~--·--•~----------~---

Aşıkının kafasını balta 
ile koparan kadın! 

müştür. Çünkü, ne zamandan· 
beri şüphe ediyordu ve Ko· 
yaskiye hain hain bakıyordu." 

Fakat, yapılan tahkikatta 
Cicinin kocasının o gece ora· 
ya gelmediği anlaşılıyor.Kadın 
daha fazla sıkıştırılıyor. 

En nihayet, sorulan sualle· 
re yalan cevap uydurmaktan, 
yalan söylediğinin farkına va· 
rılacağı korkusundan bitap 
bir hale gelen kadın itiraf 

ediyor: 
- Aşıkımı :ben öldürdüm! 
Ve sonra anlatıyor: 
- Onu ben öldürdüm, 

çünkü benden para istiyordu. 
O gün kavga ettik. 

vahim olabilir. kuvvetlidir. Eskidenberi imam-
Anlaşılıyor ki imam Yah· lari intihap eden ve imam· 

yanın bu tedbiri kafi gelme· )arın askeri kuvvetini teşkil 
miştir. eden buulardı. 

Çünkü ayrı analardan olan Ve bu iki kabile birbirinin 
kardeşler arasında dehşetli rakibi 2 olup birbirlerile çok 
rekabet olduğu gibi onların zaman harbederlerdi. 
da ku:vvetli taraftarları vardır. Emir lsmail'in bu hareketi 

Bundan başka İmam Yah· üzerine Seyfülislam onunla 
yaraınnta impatorluk dev- diğer kardeşini tevkif ettirmiş 
rindenberi biriktirdiği milyon· ve Y emPn kalelerinden birine 
larca altını vardır. nefi ve hapis ettirmiştir. 

Bu servet hükumet maliye· İmam onların yanına büyük 
sine devredilmemiş fakat hü- şeyhlerden birini göndermiştir. 

kum et varidatından ele geç· f Devamı 4 üncü sahifede J 
miş olduğuna göre bunların 
sırf veliahdin şahsına geçmesi 
meselesi fikri kardeşlerin ve 
taraftarlarının hased ve itira· 

Olivier ve şü
rekası Limited 

zı~ı celbetmektedir. 
Büyük kardeşin tabiatı da 

sert ve geçimsiz o!duğu ve 
babasına itaatı az olduğu ma

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. lumdur. 

Bundan birkaç yıl önce lb-
nissuutla ihtilafın büyümesi ve 

Hicaz askerlerinin Yemeni is· 
tilaya başlaması Veliahdın şi
mal hududunda kendi başına 
hareket etmesinden ileri gel
mişti. 

lbnissuud kuvvetleri Yemeni 
istilaya başlayınca imam Yah
ya hala bu işin sulhan tesvi
yesine çalışmış ve muhabere· • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ue elektrik tedavisi 
f zmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

• 

"THURSO,, vapuru 20 ikin

ci teşrinde LONDRA, HULL 

ve ANVERS"ten gelip yük 

çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 

kanunda LONDRA, HULL ve 

ANVERS'ten gelip yük çıka· 

racak ve ayni zamanda LON

DRA ve HULL için yük ala-

caktır. 
"DRAGO,, vapuru 10 birin· 

ci kanunda LIVERPOOL ve 

SWENSEA'dan gelip yük çı· 

karacaktır. 
GENERAL STIM 

"PHILOMEL,, vapuru 18 
ikinci teşrinde gelip LONDRA 

için yük alacaktır. 
Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden me~'uliyet kabul 

edilmez. 

dır; 1859 da Vis amirali Riyol dö Gemuyi tarafından Fran· 

sa'nın nam ve hesabına zaptedilmiştir. 
Fransa'nın Uzak şarkta müstahkem bir limanıdır, müke~~ 

mel tersaneleri vardır. Aksayı şark Fransız filosu üssübahrısı 
buradadır. ... . . . .. O 
Saygon şehri Avrupakarı bır şekıl almıştır. Şehrın nufusu 12 

bindir. Bunun sade 10 bini Avrupalı 30 bini Çinli, 80 bini de 

yerlidir. 

FRANSIZ AKADEMiSi - Kardinal Rişliyo tarafından 
1929 da tesis edilmiştir. Fransız akademisinin azası 12 ten 

28 adedine kadar çıkmış en son 40 olarak tayin ve teshil 

edilmiştir. . .. 
Akademisinin genel sekreteri kaydı hayat şartıle seçılır; 

diran daima değişir . 
Fransa' da akademi azasına "Ölmezler" derler. 

----~--~--•ııt-•··~·----~------~----

Hitler'i Napolyo.-
na benzetiyorlar.-

-~·---- " 1936 Viyana kongresi ile 1814 Viyatı 
kongresi arasındaki yakınlık .. 

Haftalık Marianne gazetesi, (Roma itilafı) (Tuna müvaıe' 
geçenlerde ltalya, IAvusturya nesi), (İtalya ile küçük antao· 
ve Macaristan Hariciye Nazır- tın anlaşması) projeleri heP 
ları arasında toplana~ Vi~a~a alt .ü.st oldu. ~~uşturya b~~~ 
kongresini 1814 tekı buyuk vekılı ve harıcıye nazırı . 
Viyana kongresine benzetiyor İtalya ve Macaristan haricıYe 
ve bu benzerlik esasına göre, nazırları tarafından yapı\3fl 
mutaleada bulunarak şöyle di- teklifler hep Hitler tarafınd80 

kendi istediği şekle konuld~· 
Bu itibarla Viyana kogresinıll 
muzafferi Hitler' dir. 

yor: 
1814 senesinde Tal\eyrand, 
Metternich ve imparator 

Alexandre sanki sulh tama
mile teessüs etmiş gibi Av· 
rupanın istikbalini tanzim işi 
ile meşgul oluyorlardı. Bunun
la beraber ( Elbe ) adasında 
menfi olan imparator Bona· 
part'ın gölğesi bütün kongre 
müzakerelerine hakim bulunu
yordu. Nitekim bir gün Bona
part, birdenbire (Var) da 
kendini gösterdi. 

"Bu defa ise Viyana kongre
sine hakim olan (Führer) in 
gölgesidir. Alman cumhur reisi 
ve başvekilinio müdahalesile 

Bazıları Almanya'nın Viyarıs 
elçisi Von Papenin Viyan" 
kongresine iştirak etmek arıll' 
sunu izhar ettiğinden bahs~· 

d ·ıdıt• 
diyorlar. Bu doğru eğı 

& A(\• 
Fakat Avusturya, ltalya, ıv• .. 
caristan delegeleri, her (il?' 

P 11111 
zakereden sonra Von ape t 
ikametgahına giderek izah

9
• 

vermişler, onun reyini al~:Jl 
lardır. Von Papen tarafın 1 
reddedilen hiçbir şey ka~~
edilmemiştir. Bu suretle Ha,, . . ... o 
burgların =krallığa avd~b J ) 

(De·-~ . · .. ' . : .•: _,. 

··~~~~~~~~~~-~ 
Sıhhat Balıkyağı 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 B d k • Büyük Salepçioğlu hanı ı 1 
aş ura . karşısında 

··~~~~~~~==~~-~-· 
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vapur acentası 
rulun oğlu Ahmet Eğerinin 
~tüôde yükseldi ve dört yft· 
~ bakarak söylendi; 
; Artık yalnızım. Dilediğim 

1 gezebilirim . 
Başında beyaz bir kefye 

lrdı. Fakat gerek yüzü ve 
tek kılığı onun Oğuz soyun· 

{'l bir Türk olduğunu hemen 
!atıyordu. 
.868 de Abba~ oiullarının 
~den Mısırı almış, orftda 

erıç bir devlet kurmuştu. 
Mısır halkının yüzde dok

~ı köyllilerdi. Bunların he
~n hemen hep~i de aç ve 
lplaktı. Bağdat sarayının 
~tkıcısı 'milyonlarca dirhem 
~~üş ve altın toplıyor; ve-

er ve valiler çuvallarla di
~ biriktiriyorlardı. 
~ akat Mısırdaki köylüler 

tya işçilerden lhiçbiri avucu
n içinde bir tek dinar bu

D' IJordu. İki üç gram ağır· 
~ndaki bu altın parçası on
~ İçin bütün bir hayat gi
)'di, 

A.bınct Tulun atını Nil nch-
~e d lf. •• d" O.ısru sur u. 
~ahirenin kurşunlu kubbe· 
tıv . l k "· , e mınare et artı goriln-
uYordu. 

den anlar mı? 
• • • 

ROYAL NEERLANoAıs Der Zee Türk A. Şirketinin 
KUMPANYASI & c 

Sazlar kmıtldadı ve Tulun 
oğlu Ahmed atı yedegittde 

"HERMES,, vapuru 24·11· o. Halkapınar kumaş fabrikası 
936 günü gelip yükünü boşalt- • ISERLOHN ,, vapuru 23 

olarak göründü. 
Balıkçıya selam verdi. 
Abdullah gözlerini oltaı:ın 

tıktan sonra BURGAS, VAR- ikinci teşrinde beklenilmekte Tarafından mevsim dolayısile yeni 
NA ve KôSTENCE için yük ve 28 ikinci teşrine kadar c, ıkardığı kumaşlar: 
tahmil edip ayni gün hareket 

daldırıldığı noktadan biran d k 
b. k b 1.. e ece . 

rr ayırma sızın u se amı 1 "ULYSSES v 30-11-
ld ğı d.. .. b k ,, apuru 

a ı ve o u onup a tı. 936 ·• .. b ki kt 1 
K .... k A d k d" . d gunu e · enme e o up uçu mma en ısın en .. .. 

h. b ki · b" ·k· ı·k { 5-12-36 gunune k~d•r ROT-ıç e enmıyen ır çevı ı - • 
le baba!ınm kolunu tuttu: 1 TERDAM, AMSTERDAM ve 

- Sultan Ahmet geldi... • HAMBURG Iinıanları için yük 
Çabuk kalk.. 1 alacaktır. 

Abdullah, koluna dokundu· I SVENSKA ORIENT LINES 
ğu i~in fena halde kızdı : 1 "NORDLAND ,; motörü 22· 

- Allah beJanl vl!r!İnı otur 11-36 günü gelerek tahliyeden 
yarinde .. Ürküteceksin şimdi.. ı ısonr• ROTTERDAM, HAM

Çocuk doğrulmuş ve Tulun 1 BURG ve! .STQK;HOLM li
oğlu Ahmedi selamlamıştı. Tam

1 
manlarına yük alacaktır. 

bu sırada bir çığlık duyuldu: 1 "AASNE., motörü 21-12-36 
- işte!.. işte en sonra ya tarihine beklenmekte olup 

kaladım .. 26-12-36 ya kadar ROTTER-
Kamış havaya kalktı, iriyarı DAM, HAMBURG ve SKAN-

bir balık yaldızlı sırtımı gü- • Df NA VY A limanları için yük 
neşte parlatarak boşlukta çır· tahmil edecektir. 
pındı ve Sultan Ahmedin ayak FINSKA AGFERTYGS 
!arının dibinde çırpınmağa 1 KUMPANYASI 

başladı · "SAVONMAA" motörü 28· 
Abdullah gc!ri döndüğÜ za-

man onunla karşılaştı ve oğ· 
lunun dedi~lerini ancak ha· 
tırladı. 

Tulun oğlu 

1 11-36 günü limanımıza gele-
1 rek 3-12-36 gününe kadar 

1 ~~VERS ve FINLANDlY A 
balıkçı ile oğ- ıçm yllk alacaktır. 
ayağa kadar 1 ZEGLUGA POLSKA KUM

PANYASININ 
lunu baştan 

süzdii: 
- Ne iyi şey.. Bir balık 

bunları mes'ut edebiliyor. 
Mes'ut olmak bu kadar kolay 
olabilse!.. 

Abdullah da onu tanfmışh. 
Böyle sık sık ava çıktıkça 

köylere uğradığı için görmüş· 

"SARMACJA,, vapuru 7-
12·36 günü beklenmekte olup 
12-12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME RU· 
MEN KUMPANYASININ 

lerdi. "SUÇEAVA" vapuru 16· 
Abdullahın yüzü bulutlandı. 

1 
12·36 günü gelerek MALT~, 

Sultan Ahmedi selamladı ve MARSIL YA ve ALGER h-
l manlarına yükliyecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
ril e navlonlardaki değişiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat için 
İkinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Mevaşi ihracatı 

ROTTERDAM, HAMBURG 

ve Bremen limanlarına yük Sag"' lam 
alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ikin
teşrinde bekleniyor ve NEV
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 
"~XAMELf A,, vapuru 26 

ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

PİRE AKT ARMASl SERi 
SEFERLER 

"EXOCHORDA,, transat
lantiği 4 ilk kanunda PiRE· 
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

S. A. ROYALE HONGROlSE 
DE NA VİGA TİON DANU-

B1EN NE - MARITIME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele· 
DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır . 

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye· 
cekti. 

.. 
-:-. 

Zarif 
Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 

ıMimar Kemalettin caddesinde F AHRıı 
IKANDEMİR Oğlu 
"----~---------!!m!l!lm; .................. ~ •• · , o·.• , ··.,...·,., · ... .,-..;4k,,;;,·'r •· ~»!'!'-'1•~1~ · · 'l. · . · '· 

.. .~ ··. ~. 'i"t.•ft:v.·. •• #tt--':~ı~~~ .... fi.~ •. k •. 

ZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'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 -• Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YEN[ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

---
• 

• 
• 
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Avam\ kamarası azasının raporu 

madrid'de, hastal ktan hergün yüz -
lerc insan ölüyormuş ... 

-------------------------------- ............... ~ Hey'et, Madrid'in dörtte birinin harap olduğunu bildiriyor ve insa
niyet namına teşebbüsatta bulunulmasını istemiştir 

Londra 30 (Radyo)- Madrid' de tetkikat yapmak üzre buradan hareket eden Avam kamarası azası, tetkikatını ikmal eyle
miştir. Bu hey'et, lngiltere hükumetine göndermiş olduğu raporda, Madrid şehrinin, dörtte bir nisbetinde harabeye dönmüş bir 
halde bulunduğunu, halkın feci bir sefalet içinde çarpışmakta olduğunu ve sari hastalıklardan hergün yüzlerce insanın öldüğünü 
bildirmekte, insaniyet namına bir an evvel teşebbüsatta bulunularak yüz binlerce masum insanın ölümden kurtarılmasını dile-

lemektedir . _____ .. .__. .••.. ...._. _____ _ 
Fransız amelesiVarşova'da Ya u i dü - lsveç 

---·· 
Fabrikaları tahliye 

ediyor 
Paris 30 (Radyo) - Şimali 

Fransa'daki maden amelesinin 
teşrinievvelin on beşindenberi 
işgal etmekte olduğu fabrika
lar, dünden itibaren tahliye 
edilmektedir. Patronlar, ame
lenin yevmilt!rini fazlalaştır

kanlarına h ·· cum edildi 
üniversite talebesi vitrinler· 
parçaladı. Ya ud·ler de pro

testoda bulundular 

Donanmasını takvi
ye edecek .. 

Stokholm, 30 ( Radyo ) 
İsveç donanma kumandanı, 
lsveç donanmasının, 4 tor
pito, 9 torpito muhribi ve 
kafi miktarda tahtelbahirlerle 

Varşova 30 (Radyo)- Üniversite talebesi, yeniden Yahudi- takviye edilmesini istemiştir. ---·· ler aleyhine nümayişler yapmıştır. Yollarda birçok Yahudi'ye Hitferi Napofyona 
mıştır. suimuameleler yapılmış ve Yahudi dükkanla, mm vitrinleri par-

••• çalanmıştır. benzetiyorlar 
General F r'!-nko, Al-

1 
Vilna' daki Yahudiler, bu nümayişleri protesto için mağaza- [ Baştarafı 2 inci sahifede} 

manya ı:e ltalyadan larını kapamışlardır. nuşulamamıştır. 

yardım istedi ita ya hu·· ku.:·m· ... e_.tı· 12 deniz s;, ~~:a~at~~~~~!~ Kr•1· 
( Baştarafı 1 inci sahifede) lığa getirilmek istenilirse Vi-

ları kendisine taktim etmiştir. it •s• • ş edecek yanadaki Naziler 48 saat için-
Kabine içtimaına riyaset edtn a 1 gem 1 1 1 n a de :schuschnigg hükumetini 
reisicumhur, M. Largo Kaballe- • • bombalarla yıkarlar. 
ronun milletler cemi~etinde Bunlara Ha beşistan'ın büyük Hulasa, Viyana kongresinin 
vereceği nutku tetkık et- plançosu şundan ibarettir: 

miştir. şehirlerinin isimleri verilecek 1 - ftalyan diplomasisinin 

Madrid 30 (Radyo)-Cum- Paris, 30 (Radyo) - İtalya deniz bakanlığı, Adua ve civa- Almanya karşısmda zaafı artık 
huriyetçilerin kumanda hey- rındaki Habeş kasabalarının isimlerile tevsim etmek üzere on bütün çıplaklığı ile meydana 
eti yeni bir taarruz planı ha- "" k B f b iki denizaltı gemisi yaJ.)mağa karar vermiştir. Bu seriden birin- ~çı rnıştır. u zaa ın irinci_ 
zırlamaktadırlar. Yapılacak b b. 1 ı k k b cisi, dün denize indirilmiştir. se e ı ta yanın e onorni uh 
teşkilattan sonra asilerin mü- ~ ..... ·•~ ra jıdır.:lkincisi; Mussolini'nin 

nakalat yolları kesilmeğe ça· Japonya, çı· n'de ha- A;ust~;y;-n;--Macari~ta~a 
lışılacaktır. mali yardı;d~- b~luna~ıya~ak\ 

Paris 30 (Radyo) - Ha- rekete geçecek.. halde olmasıdı~-:--- ----
vasın Madrid muhabirinden: 2 - Habsburglar son "koz-

Hükumet kuvvetleri Burgo- -- ı..larını oynamışlar :ve- kaybet-
sa s6 kilometre mesafedeki Maksad komünizmi ortadan : nıişler~ gibidir.------ - -
satakiliya kasabasıni işgal et- 3 - Macaristanın silahlan-
miştir. kaldırmak imiş; fakat .• 

Belgrad, 30 ( Radyo ) 
Gazetelerin istihbaratına göre, 

ispanya' da harp sahnesi Mad· 
rid hükumeti lehine değişmiş
tir. Nasyonalist kuvvetler 
müşkül bir durumda kaldıkla
rından; general Franko, Al
manya ve Jta)ya' dan serian 
bahri yardımda bulunmalarını 
istemiştir. 

Paris, 30 (Radyo) - İtalya 
ve Arnavut'luk hükumetleri, 
ispanya delegelerinin uluslar 
sosyetesinde •bulunmasını arzu 
etmemektedirler. Bu maksatla 
bugünlerde Cenevre nezdinde 
teşebbüsatta bulunulacağı zan
nolunuyor. 
Madrid 29 (A.A) - Havala-

rın fena gitmesi, Cumhuriyet
çileri sevindirmektedir. 22 gün
lük muhasaradan sonra askeri 
vaziyette hiçbir değişiklik yok
tur. Valans fabrikaları propa
ganda obüsleri yapmıştır. Bun
larla atılan Arapça ve lspan
yolca yazılar, asileri, milislerle 
birleşmeğe davet etmektedir. 

Madrid, 29 (A.A) - Har
biye nezareti tebliğ ediyor: 

Cumhuriyetçilerin kuvvetleri 
Tagei Cenubundaki mıntakada 
ileri hareketlerine devam et· 
mişlerdir. Bu kuvvetler Naldo
morada düşmanı bozmuşlardır. 
Guadıl jara cephcıinde cum-

Tokyo, 30 (Radyo) - (Koantonk) daki Japon ordusu ku
mandanı, gazetecilere vaki beyanatında demiştir ki: 

- Komünizm, Çin dahilinde fevkalade yayılmış bir haldedir. 
Bu sebeple, bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için seri tedbirler 

alınacaktır. -------·-. --------İzmirspor- Göztepe Yemende taç ve taht 
Kongre bu akşama kavgaları başlıyor 

kaldı ( Baştarafı 2 inci sahifede) 

lzmirspor - Göztepe kulüple
rinin birleşmeleri için dün ya-

pılan kongre, ekseriyet olma
dığından, bu akşam saat 20 

ye kalmıştır. 

huriyetçiler 

Babezades 

Santalin ve Las 

kasabalarını işgal 

etmişlerdır. Madrid cephesinde 

cumhuriyetçilerin to"plu kuv
vetleri düşman kuvvetlerini 

dağıtmıştır. 

Madrid 29 (Radyo) - Mil
li Müdafaa meclisi, cumhuri
yetci kuvvetlerin Osturie cep
hesine taarruza geçmiş oldu
ğunu bildirmektedir. Bu kuv
vetler birçok mevkileri zap· 
tctmişler ve Ovieda ile Gra
dasta yerleşmiş olan asilerin 
karargahı arasındaki münaka
layı kesmişlerdir. 

Paris 30 (Radyo) - Mad
rid'deki Rus kuvvetlerinin, 
yirmi binden fazla olduiv tah
min ediliyor. 

Bu hal iki küçük kardeşin 
hareketini imam Yahyanın da 
tasvip etmemiş olduğunu gös
teriyor. Fakat herhalde büyük 
kardeş te ihtiyar babasının 

rızasını tahsil etmişe benze-
mıyor. 

Yemen de dahili fitne se-

hepleri arasında Emir İsmail
den başkaları da vardır. 

Bunlar eskidenberi Yemen 
isyanlarında serdarlık yapmış 
olan Seyitler ve Şeyhlerdir. 
Bunlardan biri Seyit ·Abdullah 
ibni vezirdir ki tehame ha
kimidir. 

Teaz hakimi Ali ibni vezir 
de onun gibi Seyfülislamın 
muhaliflerindendir. Bu zat 
haris bir adam olmayıp Ye
men tahtında gözü yoktur. 
Ve İbnissuut harbinde İmam 
Yahya hasta iken onun yerine 
vekillik yapmıştı. 

Nüfuzu çoktur. Bulunduğu te
hamc halkı zcydi olmayıp şa-

ması, Almanya tarafından tas· 
vip edilecek bir zamanda tat· 
bik edilmek üzere tehir olun-
muştur. 

---···~---Berberlerin 
bayramı 

Atatürk heykeline 
çelenk ·koydular 
izmir berberleri, dün, ilk 

defa olarak tatil yapmışlar ve 
dükkanlarını açmamışlardır. 

Berberler, bu münasebetle, 
dün bayram yapmışlar ve öğ
leden sonra da Cumhuriyet 
meydanında toplanarak Atatürk 
heykeline çelenk koymuşlardır. 
Berberler cemiyeti azaları, 

söylevler vererek, hafta tatili
nin lüzumunu ve faydasını 

anlatmışlar, büyüklerimize şük
ranlarını sunmuşlardır. 

fiidir . 
işte günün birinde taht mes

elesi mevzuubahs olursa Y c

mende fitnenin büyüğü o Z:l· 

man çıkar ve ecnebilerin der
hal Yemeni istila etmesine 
kapı açılmış olur. 
Taymis gazetesi Habeşi istila 

edip Yemende de ticaretini 
genişletmiş olan ltalyadan bah
sediyor. İngiltere Yemen ka
rışıklıklarından bir istifade bek 
lemez diyor . 

iı paşa ve kira Fro 
Yanya gölünün kanlı f acıası 

~~~~---~~ -------
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... 
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Frosini'nin, Muhtar'la pen-
cereden işaretle anlaşma
sından bile korkuluyordu 

Kirya irini, bu kanaatine 
rağmen, kadın olmak müna
sebetile bütün tecessüs kud
retini Muhtar - Frosini kalp 
muadelesine hasretmiş idi, bu 
vaziyet, belki ve biraz da 
kıskançlık icabı idi. 

- Kira İrini, şimdi Frosi
nin her hareketini gözden ka
çırmamağa çalışıyordu. Frosi
sini bir tarafa gitse ve gittiği 

yeri mütlaka anlamak istiyor
du. 

Geceleri bile rahat uyku 
uyumayor; Frosininin pencere
den Muhtarla işaretleşmesi 
ihtimalini düşünüyordu. 

Bu gece; gene bu düşün

melerle yatakta uymağa çalı

şıyorken, uzaklan kulağıma 
bir ayak ses geldi. 

Sokaktan herkesin geçmesi 
mümkün idi. Fakat bu ayak 
sesleri, sert, ve çizme ökçe
lerinden çıkıyordu. Ve kendi
sine kılıç şakırdısı da var 
gibi geldi. 

Kira İrini hemen doğruldu; 
daha fazla dikkatle dışarısını 
dinledi. 

Evet, şüphe yoktu, uzaktan 
çizmelerden çıkan ağır ayak 
sesleri, rnamuz ve kılıç şakır
tısı geliyordy. 

Gecenin bu saatinde bu 
yoldan kim geçebilirdi? Sene
lerdenberi Kira İrini böyle 
bir hadise görmemiş ve duy
mamıştı. 

Şu halde? Gelen her halde 
Muhtar paşa olacaktı. Fakat 
sııatte Muhtar paşanın bu ta
rafa gelmesi ne sebebe müs
tenid olabilirdi?. 

Kira İrini daha fazla düşü
nemedi, hemen yatağından 

çıktı, pencereye yakla~tı. Bir 
gürültü çıkarmadan gayet 
yavaş olarak pencerenin kana
dını araladı ve sokağa baktı. 

Yol da bir insan gölgesi 
gördü ve hemen bunun Muh
tar paşanın ta kendisi oldu
ğunu anladı. 

Muhtar paşa, despotun evi
ne yaklaştığı zaman adımlarını 
yavaşlandı, mahmuzlarının ve 
ökçelerinin fazla gürültü yap
ması için çok dikkat etmi
yordu. Despotun evinin önüne 

Spor hare
ketleri 

---···- --
Stad acıldı. Muhte-

' /itler berabere 
kaldılar 

Dün Alsancak stadyumunun 
resmi küşc.dı yapılmı~. ve iyi 
bir spor günü yaşanmıştır. 

~tadyurn oldukça kalabalıktı; 
l vvela bisiklet yarışı yapıldı. 
Soııra 110 manitllı ve onbin 
mftre koşuldu. 1 O bin metre 
koşanlar arasında Türkiye 
birincisi ve •Balkan ikincisi 
Maksut'ta vardı. Bayramda 
fzmir'e gelecek olan Çek ta
kımı ile oynıyacak muhtelit 
oyuncularını seçmek üzere 
teşkil edilen iki muhtelit ta· 
kım da karşılaştılar ve 3-3 
berabere kaldılar. 

gelince durdu, ve pencerelcriııe 
dikkatle bakmağa başladı. . 

Bu sırada, despotun evinııt,. 
üst kat pencerelerinden biri-~ 
sinin kanadı açıldı, pencerede 

- Arkası var -

Bahriyelilerimiz fil" 
nanistanda iyi kar" 

sılandılar 
( Baştar~fı 1 inci sahifede) 
göstermektedir. 

iki memleket, nadir bir siya· 
sal kiyaset göstererek teşriki 
mesailerini ve itimatlı dostiul: 
münasebetleri tesisinin kendi 
hayati menfaatlerinin himaye·, 
sinin bir zarureti o!duğunu aıt ~ 
IamışlarJır. Birbirlerine elle· 
rini uzatarak, realist ve mavcvı 
yükselme fikri için mukayese 
kabul etmez bir örnek ver· 

mişlerdir. . 
En iyi istikbal ümidi üzer~: 

ne tesis edilmiş barış ülkll· 

sünden mülhem olan antant_'.~ 
mız öyle hayırkar bır şe~' 
teşkil etmekledirlCi, bunıırı 
kıymeti evvelce o kadar k9• 

··ı rı~ık ve bulanık olan bu b0 • 

geye girdiği, yatışma sükOrı 
ve müsalemetle ölçülel:Jilnıe~· 
tedir. ·r 

Yunan ulusunun müttehid ~~ 
siyatına tercüman olarak dt15 

. e 
ve müttefik milletin Türk1ı. 
ile Yunanistan arasında >"' 
laşmanın ve ittifakın l<at'i ıs· 
raf tarı olan büyük şefi e~sel · . .., e 
lans Kamal Atatürk'ü tazı··~ ·,,e 
anmayt ve hayatta iken tarı 

geçmiş ve · yaratıcı dah~~ 
şimdi milli terakki yol~~1 1'İ' 
kat'i bir surette giden 'fut 'ş 
yeye yeni bir merhale ver 11~1 

i 
olan kıyasetli, ihya ed

1
'. 

şahsiyet hakkındaki derin hılJ 
ranlık hislerimi burada ifB e 
etmeği vazife addeylcrİ01· f· 

İttifakımızın faydah ink'Ş.lli 
lara mazhar olmaktan bJ 
kalmamasına ihtimam edece~ 
gv iz.Bu ittifak şimdiden Balk' 

ar· 
paktının akdına kıy~ctli Y f11' 

dımda bulunmuştur. iki ıue b·r 
leket bu pakta sadık dı~· 
surette merbut kalm~kta 

0
, 

Diğer iki müttefikimız l\1 
Y ·ı Si" manya ve ugoslavya ı e. dt 

bir teşriki ·mesai dairesırı ... j 
• f111" 

musalemetpervcr gayeleri ı. I· r ,.:ıı 
müştereken takipten ha ı ·ıııit 
mıyacağız. Zira hedefı 
ancak bir barıştır. 3tı 

Herkesin haysiyeti, müsa~iW 
ve kazanılmış vaziyetlere 

. bil' 
met üzerine müesses bır ·ı· 

. 1 

rıştır. Aramızdaki ikametırıcB' 
den iyi bir hatıra ~aklıY3 btl 
cağınızı ümit ederek \'C 11~· 
dostlıık tezahüratının iki rrıe ~ 

. d r sı 
leketı bağlıyan bu ka ıı ~· 

h kll 
rabıtaları bir kat da a 9: 

vetlendircccgv ine kani bulı.ıflf ~ 
··1te 

rak ka<lchimi dost ve ıııu vt 
Türk milletinin refahına şe· 
T .. k b h . . . an ,·e ur · a rıycsıııın ~ 

refine kaldırıyorum· 0s 
Amiralımız Şükrü Ok~~11sıı 

b·r söylev v~rmiş ve ı·'lıı1 . Jor 
Kralı Majeste ikincı . rt' 

şerefine ~ unl'n milletinırı 5·,rı 
' • M taksB 

fahına ve general e 1 ştıf• 
sıhhatine kadehini kaldırrtl 


