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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Pazartesi - 8 Şubat 1937 

Habeş 
İmparatorunun oğln, 

panya'ya geçerek Franko 
aleyhine dövüşmete baf
ladı. 

Fiati (100) Para 

ltalya ile Ad · 1 T .. 
emı ··" eca vuz Paktı imzalıyoruz 

~~ 
~------ ......... .... ........___..__ - ................. _..... n .... 

M. Antonesko, Atinadan dönüşte Ankaraya gelecek H b J k 
H . . . k·ı· . R.. .. A I ar o mıyaca 
arıcıye ve ı ımız uştu ras, stan Şimdiki va:Ziyeteskisin 

bulda parlak merasimle karşılandı . den dC!~.~ iyi imiş 
• __,__. ~ • • ... ... u • • lngiliz nazırı, buna rağmen silahlanmak 

Kont Cıyano Mart sonlarında Ankaraya gelecek. ltalya ıle hır ve hazır bulunmak lazımdır, diyor 
ademi tecavüz ve karşılıklı yardım paktı akdedecekmişiz. 

Rüştü Aras, Numan 
·lstanbul, 7 (A.A) - Harİ· 

ciye vekili doktor Tevfik 
Rüştü Aras, refakatında cum
hur başkanlığı umumi katibi 
Hasan Rıza olduğu halde bu 
sabah saat 7,35 te Sirkeci'ye 
muvasalat eden ekspresle 
şehrimize gelmiştir. 

Sirkeci istasyonu bayrak
larla donatılmış, bir bando 

Şark Misakı ___ ..... ___ _ 
Almanya bunu ka. 

bul ~ediyor 
Londra, 8 (Radyo) - Al

-;-anya'nın bura sefi~i Von 
Ribentrop, Lord Halifaks ile 
konuşmuş ve Almanya'nın 

bir şark misakına razı olduğu
nu bildirmiştir. 

Ri Jat' la görüşürken 
ve bir askeri müfreze hariciye 
vekilini selamlamak üzere ga
rın içinde yer almıştı. 

istikbale gelenler meya
nında reisicumhur başkan

!lığı başyaveri Celal, husu-

-
Dük De Vindsor 
Martta madam Simp 
sonla nikah/anacak 

Londra, 7 (A.A) - Kralın 
halası prenses ile Kont dö Ha 
revood Avusturya'ya gitmişler
dir. Kendilerinin, bu haftayı 
Dük dö Windsord ile geçir
meleri muhtemeldir. Büyük bir 
kalabalık kendilerini Viktorya 
istasyonunda selamlamıştır. 

Belgrad 8 (Radyo) - Dük 
ıWindsord ile madam Simpso
nun nikahl~rı, Mart iptidasında 

akdedilecektir. -~ -
~~~~----•1t-•~.-.·------~~~~-

Y eni-bir' :Aıman~kruva-
zoru denize indirildi~ 

Amiral Fon Hipper, ilk Alman 
ağır kruvazörüdür. 

Bir Alman harp gemisi 
Berlin 7 (A.A) - Amiral Fon Hipper kruvazörü Hamburg· 

ta denize indirilmiştir. Bu kruvazör, Alman ağır kruvazörleri· 
nin ilkidir. 10 bin tonluk olan bu gemi, Vaşington anlaşmasile 

it · bulunan ti tedir. 

si kalem müdürü Süreyya, 
İstanbul kumandanı gene· 
ral Halis, birçok saylavlar ve 
yurdlarının kurtuluşundan ha
riciye vekiline teşekküre ge
len Hataylılar göze çarpıyor

du. 
Trenin muvasalatı sıraların

da Romanya elçisi de istasyo
na gelmişti. 

Doktor Aras, kendisini is
tikbale gelenlerin ellerini bi
rer birer sıktı. Hataylıların 
takdim ettikleri buketleri al
dı ve alkışlar arasında istas· 
yondan aynldı. 

Bükreşş, 7 (A.A) - Ro
manya dış işleri bakanı M. 
Antonesko, soğuk algınlığın· 
dan mustarip olduğu için, 
doktorların tavsiyesi üzerine 
dört beş gün yatağından çık
mıyacaktır. Bakan, Ankara 
seyahatinin Atina' dan dönüşe 
talikini rica etmiştir. Bundan 
dolayı M. Antonesko ayın 
yirmisinden sonra Ankara'ya 
gelecektir. 

Paris 8 (Radyo) - Jurnal 
gazetesinin Roma muhabirinin 
haber verdiğine göre, Türki· 
ye hükumeti ile İtalya hüku-
meti, bir ademi tecavüz ve 
karşılıklı yardım pakta akde· 
deceklerdir. 

İtalya hariciye nazırı kont 

Göbels 

Ciyano, bu sebeple Martın 
sonlarında Ankarayı ziyaret 
edecektir. 

Leon Blum çe
kilecek mi? 

•• 
Şayiaların asılsız 
olduğu söyleniyor 

Paris, 8 (Radyo) - Fran-

, ., .. sız kabinesi· 
nin istifa ede· 
ceği hakkın-

daki şayialar 

devam etmek
tedir. Alaka-

.~ darlar, bu şa
yialann tama· 
men yalan ve 
yersiz olduğu· 
nu ve çünkü 

M. Blum M.Leon Blumun 
istifaya mezun olmadığını ileri 
sürüyorlar. 

Lord Eden ----·---
Ribentropla görüş. 
memek için Fran· 

sa'ya .1 gitmiş 

Mühim bir söylev 1 

verecek 
Berlin 8 (Radyo)- Propagan 

da Nazırı Doktor Göbels, bu 
ayın 12 sinde mühim bir söy-
lev verecek ve Almanyanın 
bütün muallak mes' elelerini 
ortaya koyacaktır. 

•• 
Cibuti 

Limanı ıslah edi
lecek 

Paris, 7 (A.A) - Müstem- 1 

leke. nezaretinin bildirdiğine 
göre, Fransız Somalisi makam· 
lan, Cibuti limanının ıslahı 
için yapılacak 27 milyon 
franklık inşaatı münakasaya 
koymnştur. 

•• 
Almanya 

Beynelmilel banka
dan alakasını kesti 

Cenevre 8 (Radyo) - Al
manya, Doktor Şaht'ın tensi
bile beynelmilel bankadan ala
kasını kesmiştir. Almanya' dan 
alacaklı olan devletler, doğru· 
dan doğruya temasa gelebilir· 
ler. 

M. Eden 
Paris, 7 ( A.A ) - Lord 

Eden 18,50 de buraya gelmiş 
vr-. bir müddet kaldıktan sonra 
saat 12 de Cate D'Azure ha· 
reket etmiştir. 

Paris, 8 (Radyo) - Londra
dan gelen haberlere göre, 
İngiltere hariciye nazırı Lord 
Eden, Alman sefiri Von Ri· 
bentrop' un muvasalatından 

dolayı kendisile konuşmamak 
için Parise gidip istirahat et
mek lüzumunu hisseylemiıtir. 

lngiliz bombardıman . taggareleri Jj e-
Londra, 7 (A.A) - Milli disinden bu kadar bahsedilen 

müdafaanın tanzimile mükellef harp patlamıyacaktır. Ôyle 

olan nazır Sir Tomas, Fraş- zannediyorum ki, şimdiki va· 

man ismindeki muhafazakarlar ziyet, eskisinden daha iyidir. 
cemiyetinde bir nutuk irad Fakat istikbali göz önüne ge· 
ederek, silahlanmanın ani bir tirerek düşünüyorum, istediği· 
panik neticesinde doğan geçici miz şey, müdafaaya müteallik 
bir ihtiyaç mahiyeti.ıde olma- üç hizmeti tamamile hazırla· 
ması lazımgeldiğini tebarüz maktır. Ayni zamanda müte• 
ettirmiştir. Nazır ezcümle de· madi faaliyette bu1ur.m kdır. 
miştir ki: Çünkü bu panik her halde 

- Ümit etliyoruz ki, ken· geçici birşeydir. 
~~~~~--~-~·-e•~-----~~~~~-

Yü kse k rütbeli 25 Rus 
zabiti tevkif edildi 

~~~---------~~-8 uharin felce uğradı. Nisanda 
100 kişi muhakeme edilecektir 

Londra 8 (Radyo) - Deyl vam etmekte olduğunu yazı
Meyl gazetesi; Stalin ile Vo- yor. 
roşilof arasındaki ihtilafın de- (Devamı 4 üncü salıifetle) 

~~~~-----~...-.~·--.. ~~....:......~~-

Pan Arap komitesi 
~~~-----.~----~~-

lb n iss u u tl,k om itenin Mekke' de 
toplanmasına müsaade etmedi 

Mekke' den bir görünüş 
Kudüs 8 (Radyo) - Hicaz kralı lbnissuud, dini siyasetten 

ayırmış olduğu için, Pan Arap komitesinin Mekke' de toplan· 
masına müsaade etmemiştir. Bununla beraber komite, bütün 
islim alemini tesir albnda bırakmağa çahııyor. 



~ahife 2 (Ulusal Birlik) 8 Şubat 937 

~ ~, Akdeniz ve lngiltere r J' 
Zabıta Romanı: Haftanın Ansı·klopedı·s·ı Akdeniz, imp_aratorluğun '-Mech ul _bllir .. kıyafet yaln z can damar degv ·ıı HE-LG-0-LA-ND--Alm-an-ya'-nm-şi-ma-l d-erıiz-ind .. ek-ain-kü· 

_....... 1 1 •• çük bir adasıdır. Elbe nehri ağzından ancak 45 kilometre 
Benim en birinci vazifem rafı elektrik ziyasile aydınlan· - uzakta ve 2580 nüfusludur. 

bugün o gizli mahzenlerin dı. ikinci kat iki oda ve bir Her ne pahasına olursa olsun Yüksek ve müdafaa ve tarassut için çok elverişli olduğun· 
kafesini aramaktır. Bu mah· hamamdan ibaret olup, bura· dan Kayser Vilhelm bu adayı cihanın en müstahkem mevkii 
zenlerin en mühimmi üç, ya Mister Karter girince her elde . tutıtlm&SI lizımgelen haline getirmiş ve bu sayede Elbe nehri ağızları ve Alman sa· 

dörtten ziyade değildir. Ben şeyi yerli yerinde buldu. Her bı•r bo••ıge halı•ndedı•r.. hilleri lngiliz filosunun taarruzundan masun kalmıştır. 
bunların en büyüğünü oldukça tarafı kapalı olduğundan oda· Versay muahedesi mucibince bu adanın istihkamları tama· 
pek iyi bilirim. ya hava girmediği cihetle Yazan; Kenneth Edwards men tahrip edilmiş, topları kmlmıştı. M. Hitler, bu adanın 

Evet, ben oraya gidecek Karter çok sıkılıyordu. Fakat Morning Post ıazetesinin yeniden t,_;1kimine başlamıştır. 
olursam pek çok belalara teh· ifai vazife zamanında Karter, Deniz muharriri Helgoland feneri 40 milyon mumluk ve cihanın en kuvvetli 
likelere düçar olacağım. İhti· bütün meşakkat ve zahmetle· Hadiseler biri birini takip et· kikati teyid ve isabet etmiştir. bir feneridir. 
mal ki oradan selametle çıka· re mütehammil olduğundan tikçe Akdenize verilen ehem· Bu suretle hava tehlikesinin 
mıyacağım. Fakat vazife mu- bu zahmete dahi dayandı. miyet ve edilen dikkat artmak· yüzde yetmiş beş bertaraf 
kaddestir. Her ne olursa ol- Bundan sonra Karter ha· tadır. Son iki buçuk yıl içinde edilmiş olduğuna hükmedebi· 
sen meramıma nail olmak ve mama koşarak suyu ısınmak Akdeniz hakkında o kadar ha liriz. Yalnız ortada yüzde yir· 
hiçbir tehlikeye maruz kalma· için hava gazını yaktı, su ısın- her neşredi ki bu denizin ta mi beş tehlike (baki kalıyor. 
mak için iyice düşünmeli, iyi- mağa başlayınca bir takım Nelson devrindenberı bu ka· Bunun ehemmiyet ve tesiri ne 
cc tebdili kıyafet etmeliyim. kimyevi ecza karıştırdı suyun dar ehemmiyet kazandığı gö· kadardır? Mesele buradadır. 
Hatta o derece kıyafetimi teb· renği siyahlaştı . Hemen elbi· rülmemiş, üzerinde bu kadar Eğer biz Akdenizde her 
dil etmeliyim ki kendimi bile seferini çıkarıp suya girdi, fazla mütalaa yürütüldüğü işi· hangi bir devletle barba gi· 
tanıtmak benim için kabil ol- bira7 turduktan sonra sudan tilmemiştir, denilebilir. rişecek olursak, o zaman filo· 
masın, acaba fakir bir adamın çıktı. Fakat Karterin tabii Bu mesele hakkında tecrü· muz, bundan önceki harblarm 
kıyafetine mi gireyim? Yoksa renği de tamamen değişti. be sahibi olan bir takım in- hepsinden da fazla tehlikelere 
çiftçi, köylü kıyafetine mi ve Tepeden tırnağa kadar sim· sanlar, bu denizin her iki ta· maruz kalacaklardır. Fakat 

h siyah olmuştu. Afrika asker- · ya ut çöpçü kıyafetine mi? rafından icabında lngiliz do· bunun böyle olabilmesi için-
H · · · d lerinin renğine pek benziyen nanması tarafından abloka d d'" b'' ·· h angısı ıcap e erse yapa· bir renğe girdi. Hatta kulak· en uşmanın ulun ava 

cağım tabiidir. edilebilir bir halde bulundu- kuvvetlerini bizim Akdenizde· 
larının içine kadar siyah bo· 

Karter, Hals Kiçni cadde· ya ile boyanmıştı. rulması fikir ve kanaatinde· ki donanmamıza ve deniz 
sinde kain 41 numaralı büyük Karter, dikkatle kendi kı· dirler. üslerimize karşı çıkarması la
bir apartmana malik idi. Mez· yafetine baktı. Fikrince bu Diğer taraftan İngiliz dış zımdır. Bunu böyle yapabilir· 
kar caddede sakin olanların renği kafi görmedi. Başka bakanı da bu denizin İngiliz· ler ve yapacak olursa belki 
cümlesi yerli Amerikalılarla bir kimyevi madde daha su· ler için bir can damarı oldu· de muvakkat bir muv,ffakiyet 
gemi tayfaları ve kırmızı bakır ya karıştırarak tekrar suya ğunu söylemiştir. kazanabilirler. Fakat şurasını 
renkli Kubalılardan mürekkep girdi. Bu defa çıktıktan sonra Son yirmi sene içinde silah- unutmamak lazım gelir ki 
idi. Bu makulelerin aklı, dira· bu ikinci renğin sabit olup ların, bilhassa, hava silahının {Devamı 4 üncü sahifede/ 
yeti her ne kadar yerinde ise kabili tahvil ve teptil olmadı- fevkalade tekamül etmesi vazi· 
de ancak ittihaz ettikleri işle- ğına kanaat namına hasıl etti. yeti değiştirmiştir. Bunun üze· F ratelli Sperco 
rin sanayii hasise kabilinden Bu ameliyatı tamamladıktan rinde tereddüde mahal yoktur. 
olduğunu söylem eğe mecbu· sonra sonra kendi kendine: Nelson, Akdeniz' de bulu· 
ruz. Karterin bu ikametgahı - İşte şimdi • dedi • ha· nan bir İngiliz harp gemisinin 
tebdili kıyafet etmek için ga- kiki bir zenci oldum. Eminim Avrupa' da en iyi murahhas 
yet müsait olduğundan orası ki artık renğim kat'iyen de· olduğunu söylemişti. Bu söz, 
çeşit çeşit; maskeler, sun'i ve ğişmiyecektir. bugün için de doğru olabilir. 
cakma sakallar, bıyıklarla yüz· Sonra dolaptan bir şişe Fakat bizim şimdi insan, para 
den ziyade takım esvap ve çıkarıp aynanın karşısında ve prestij bakımından birçok 
alat takımları ile dolu oldu· içindeki eczadan kirpiklerine şeyleri hesaba katmamız lazım 
ğunu söylemek fazladır. Bun- ve gözlerinin içerisine sürdü. gelmektedir. 
farın rengi, biçimi her türlü Derhal gözlerinin beyazları 
kıyafete göre yapılmıştı. Me· kırmızılaştı, dudaklarını dahi 
sela; bir Amerikalıya, Fransıza kırmızı boya ile güzelce bo· 
İngiliz'e, Arap'a ve Hind'liye yadı. Biraz rakı, konyak !alıp 
velhasıl her millete benzemek vücudunun her yerine ve el· 

için türlü türlü kisveler, eşya
lar mevcuttu. 

Maskelere gelince, hademe, 
kapıcı, amele, rençber, zengin, 
fakir, direktör, katip, büyük, 
küçük, kadın, erkek, ihtiyar, 
genç velhasıl her mesleğe 
muvafık maskelerde mükemmel 
bir halde bulunuyordu. 

Bundan Öaşka mezkur da· 
irede kimyevi ecza, eslihai 
nariye, kapıları açmağa mah· 
sus aletler ve anahtarlar dahi 
mevcud olup mumaileyhin 
şöhret ve faaliyetile mütena· 

sip bütün levazımatt muhtevi 
idi. 

Mister Karter, kıyafetini 

değiştirmek için mezkur dai
reye gitmek istedi. Fakat 
mezkur cadde insanlarla dolu 
olduğundan kendisi takip ve 
yahut tarassut altında bulun
durmamak için dairenin belli 
başlı kapısından girmeyip ora· 
ya bitişik 40 numaralı hane· 
ye giderek oradan kendi ha
nesine geçmek istedi, mezkur 
haneye girince tavan arasına 
çıktı. Orada birçok yıkanmış 
elbiselerin ipte asılı olduğunu 
görerek, güç hal ile oradan 
kendi dairesinin damına geç· 
tikten sonra tavan arasının 

kapısını kapalı gördüğünden 
derhal alt mahsusa ile kapıyı 
açtı. Sora kendisinin kiraladı
ğı kata inerek oda kapısı aç· 
b, odanın pencerelerini aç
madı. Fakat elektrik makine· 
sini açtığı gibi odanın her ta· 

biselerine sürerek adeta bir 
sarhoş gibi her tarafı kokma· 
ğa başladı. . 

Karter, kendisine lazım ge· 
len çeği ve düzeni (verdikten 
sonra bütün silahlarını ceple· 
rine yerleştirdi, elektrik fene· 
rini de aldı, kapıları: açmağa 
mahsus aletlerin kafesile, ta· 
bancalarmı alarak herşeyi 
yerli yerine yerleştirdi ve lam
bayı söndürerek odadan çıktı, 
oda kapılarını güzelce kilit· 
ledikten sonra dama çıkarak 
geldiği yerden gene 40 numa· 
ralı hanenin damına geçip 
mezkur haneden dışarı çıkın-
ca evvela sağına, soluna dik· 
katle baktı. Cadded;-ki~se: 
bulunmadığından serbestce ve 
ağzında sigara olduğu halde 
adeta bir Hinli gibi yoluna 
devam etti. Karter, öyle o 
kadar mükemmel teptili kıya· 
fet etmişti ki mumaileyhin 
kim olduğunu tanımak kabil 
değildi. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt fle Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

T clefon: 3479 

• 

* * * Akdeniz dar bir denizdir, 
onun için bunun sathında hiç 
bir nokta, sahiJden uzak ol· 
duğu için hava tehlikesinden 
masun addedilemez. 

Hava tehdid ve tehlikesinin 
hakiki ehemmiyetini bir harp 
tayin edebilir ve bir harp 
esnasında da imparatorluğun 

bütün eneriisini değiştirmeğe 

kalkarsak pek geç kalmış 
oluruz. Onun için şimdiden 

tedbir ve karar almak lazım
dır. Bir taraftan tayyareler 
ilerlerken bir taraftan tayya· 
r~lere karşı müdafaa)ertibatı 

da ilerlemiştir. 
Sulh zamanında yapılmış 

olan bütün_!.e.~übeler bul h~ 

İlan 
lzmir dördüncü mıntaka ta· 

pu sicil muhafızlığından: 
Bornovanm Kurudere kö

yünde Köy içi mevkiinde do· 
ğusu ve batısı dere kuzeyi 
Veli kızı Esma güneyi cebel 
ve kısmen dere ile çevrili on 
buçuk dönüm bir tarla Veli 
oğlu Mustafa tarafından kendi 
malı olduğundan bahisle baş· 
kasına satışı işlenilmiştir. Ya
pılan r araştırmada kaydı bu
lunamıyan bu tarla hakkında 
17-2-937 çarşamba günü ye· 
rinde tahkikat yapılacaktır. 
Tarlanın mülkiyetinde, sını· 
rında, diğer herhangi bir ayni 
hakta ilgisi olduğunu iddia 
eden var ise o gün mahallinde 
tahkikat memuruna yahut o 
güne kadar İzmir dördüncü 
mıntaka tapu sicil muhafızlı· 
ğma belgelerile birlikte mu· 
racaatları bildirilir. 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

SiS .. HERMES" vapuru 6· 
2:937 beklenmekte olup yükü-
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE için 
yükliyecektir. 

SiS ':ULYSSES" vapuru 

tahmil için 8121931 günü ge· 
lerek- ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG 
limanlarına yük alacaktır. 

SiS "GANYMDEDS,, va· 

puru 18·2·37 taıihine doğru 

tahliy.e için bekleniyor. BUR·: 
GAS, VARNA ve KÖSTEN· 
CE için mal yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

SiS .. GUNBORG" , vapuru 
11-2-37. tarihine doğru lima· 
nımıza gelerek yükünü tahli· 
yeden sonra ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA ve 
SKANDINAVY A limanlanna 
hamule kabul edecektir. 

SiS "NORRUNA" vapuru 
27-2-37 de limanımıza tahmil 
için gelmesi beklenmekte olup 
HAMBURG ve SKANDI
NA VY A limanları ~için yükli· 
yecektir. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
SiS "PELŞE,, vapuru 12· 

2-37 tarihine doğru limanımıza 
gelip PiRE, MALTA ve MAR
SIL YA için tahmilatta bulu· 
nacaktır. 

SiS "AEBA·JUL YA" vapu
ru 26-2·37 gününe doğru bek· 
lenmekte olup PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanlarına 
yolcu veLyük alarak hareket 
edecektir. 

"SUÇEAVA" vapuru 21 
mart 937 tarihine: doğru lima-

nımıza gelerek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
hamule ve yolcu alacaktır. 

ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

JAPON KANUNUESASISI - Japonya meşruti bir 
hükumettir ve bir Kanunuesasiye maliktir. Bu kanun mucibince 
Japonya Monarşilr bir hükumet ve babadan evlada intikal eden 
Mikado unvanına malik bir hükümdara maliktir. 

İmparator, Ayan v~ meb'usan meclislerinin mevcudiyetine 
rağmen, meşruti her Hükümdardan fazla nüfuza maliktir, Na· 
zır tayin ve azil edebilir, harp ilam sadece kendisinin hakkı· 
dır. Meclisi de fesh Mikadonun hukuku cümlesindendir. 

Japonya Kanunuesasi mucibince ayan meclisi Kizokuii, 30 
yaşına varmış 18 Saltanat Hanedanı erkanından, 18 Konttan 
66 Vikonttan, 66 Barostan, dört akademi murahhastan mü· 
rekkeptir. 

Meb'usan meclisi Sunkii 466 azadan mürekkeptir. Meb'us· 
lar 25 yaşından itibaren seçilebilirler. 

HUD ZIRHLISI - Denizlerin en büyük ve en kuvvetli 
harp sefinesi, lngiliz filosuna mensup ve geçen hafta Yunan 
denizlerinde bulunan Hud zırhlısı .. 

Bu zırhlının inşasına 1916 da başlanmış ve ancak 1920 
de bitirilmesi mümkün olmuştur. 41,000 ton, 32 mil ıür'atinde 
ve makineleri 144,000 beygir kuvvetindedir. Zırhlının boyu 
250 mürettebatı 2500 dür. 

38 lik 8, 12 lik 12 ropu 6 torpito kovanı ve bunlara ıöre 
yardımcı top ve silahları vardır. 

KÖSE lvanof - Halen Bulgar başvekili olan M. Corc 
lvanof uzun zamanlardanberi süren Yuıoslav • Bulgar gergin· 
liğini, Yugoslavya başvekili M. Stoyadinoviç ile birlikte izale 

muvaffak olmuş, Balkan sulhüne taraftar bir siyaset adamıdır. 
Hukuk mezunudur. Siyaset hayatına Sırbistanda konsolos· 

luk ile başlamış ve uzun zaman Sırbistanda Bulgar hükumetini 
temsil etmiştir. 

1935 senesi Nisanındanberi Bulgar Bqvekilidir ve Toşef'i 

istihfaf etmiştir . 

lzmir Vakıflar Direktörlü
ğünden: 

Satılık arsa 
Karataş mescidi vakfınan Başturak Çancılarda kiin 39/40 

eski 18 yeni no. ve 200 lira muhammıneli arsanın mülkiyeti 

peşin para mukabilinde açık artırma ile satılığa çıkanlmıştır. 

ihalesi 27-2-937 cumartesi günü saat 11 dedir. istekli olanla· 
rın vakıflar direktörlüüğüne müracaatları ilan olunur. ~ 

8 11 16 27 389 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo kaımış olursun. Bu yüzlerce 

MDİ• ol 
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\Hikaye Reklam memuru 

.. 

Yeni barın önünden geçiyorken Bay Yosun, 
Şoförüne emretti: - Oto burada dursun! 
Damağında tatlı bir bar gecesinin tadı , 
Çevik bir hareketle aşağıya atladı. 
Artık ellibeşini geçtiği halde yaşı, 
Hala bırakmamıştı bu iğrer,ç yaşayışı. 
Gene mekik dokuyor her gece bardan bara, 
Gene kaptırıyordu parasını kumara .. 
ilk senesi bıkmıştı asıl kendi eşinden 
O yıl · bu yıl koşuyor hala kadın peşinden!. 
Dışarıdan seslenip, otodaki kadına: 
Qedi: · Girip bakayım buranın da tadına; 
Gene ihtiras hissi gözlerini bürüdü 

Sert adımlarla barın kapısına yürüdü ... 

Fakat, o an uğursuz, tuhaf bir hava esti 
Kapıcı Bay Yosun'un birden yolunu kesti!. 
Adam, üç-dört lisanla birşeyler söyliyordu: 

- No, never, emposibıl · hayır, olmaz diyordu. 
Bay Yosun mırıldandı : - Bu susamış kanına 
Tokatı atacağım şimdi iki yanına .. 
Lakin bundan vaz geçti: Düşünüp onörünü (!), 

Dedi: · "Çağırın bana barın .direktörünü .. ,, 
Ah, bu ne uğursuzluk, bu ne biçimsiz işti ... 
Biraz sonra direktör karşısına gelmişti. 
Bu kara-kuru, esmer, gözlüklü, zayıf gence 

Yosun haykırıyordu: Bu deliliktir bence .. 
Bulamadınızmı ki, sanki başka bir kişi, 
Kapıya dikmişsiniz Afrika'lı bir vahşi! 
Dilinde bozmadığı bir tek lisan kalmıyor. 
Olmaz diyerek beni, içeriye alınıyor! 
Direktörün dinlerken gülüyordu gözleri, 
Bay Yosuna dönerek söyledi şu sözleri: 

"- Demek bu adam size: Giremezsiniz, diyor, 
Haklı .. Çünkü aldığı emri ifa ediyor! 

Müessesemiz gençlik barıdır; bakınız ben, 
Geçen yıl çıktım İsveç üniversitesinden .. 
Bugün demir gibidir, elim - Kolum - bacağım 
Burada da çelikten bir gençlik kuracağım. 
Zaten ayni alanda Çelekerdir soyadım, 
Hep bunlardır şu barı açmaktaki maksadım. 
Ve kazanıyorum da.. Buraya gelen genç çok 
Lakin (60) lık ağa babalarla işim yokl." 

Bunları söyledikten sonra içeri girdi 
Beri taraftan Yosun, artık küplere bindi .. 
Bağırıyordu : - Bunu unutma, koy kafana 
Şeytan suratlı herif, göstereceğim sana 
Nedir barların kanun karşısında durumu 
Anlarsın; bastığın dal yaş mı, yoksa kuru mu?! 

Smokinli adamlar kahkaha salaraktan, 
Etrafın saran halk ta hep ıslık çalaraktan 
Seyrediyorlardı bu vodvili doya · doya ... 
O, kendini güçlükle atabildi otoya L 

1 1 
Yeni bar aleyhine hemen dava açmıştı, 
Tatlı yaşayışının artık tadı kaçmıştı .. 
Bundan sonra başına bu da mı gelecekti?. 
Gazetecilere de bir gün ziyafet çekti.. 
Uzun · uzun anlattı başına gelenleri 
Bar sahibinin ona söylediği sözleri. 

ııı 
Gerçi bu mes'elede epi ağzı yanmıştı, 
Lakin mahkeme sanu davayı kazanmıştı 
Evet, haklı bulmuştu onu bütün hakimler 
Nakdi ceza yemişti bar sahibi Çeliker! · 
Bay Yosuna bakarak: Bana vız gelir, dedi, 
Gülerekten ikiyüz elli lira ödedi .. 
Gazeteler günlerce onlardan basetmişti 
Bu Bay Çeliker için epi karlı bir işti; 
Havadisi aşmıştı artık hududu bile, 
Böyfece, "Gençlik Barı,, dolaştı dilden dıle .. 

iV 
Bir rnbahtı Bay Yosun tuhaf bir mektup aldı, 
Kızgınlıkla okurken hayretten dona kaldı .. . 
Çeliker kendisine teşekkür ediyordu, 
Bizim barı iflastan kurtardınız, diyordu .. 
Size iki rakamdan bahsedeceğim yalnız, 
Bakıaız ne durumda hasılat miktanmız: 
Bu meseleden önce 37 lirayken 
Dava sonu fırladı 800 lira birden! 
Bny Yosun köpürmüştü, hiddetle azaraktan, 
Kıp·kırmızı bir halı gibi kızararaktan, 
Zarfı tetkik ederken gözü takıldı şuna: 
"Gençlik barın nın reklam memuru Bay Yosun'a .. 

Besim Akımsar 

Pür.en aha 

(Uluıal Birlik) 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

"MANISSA,, vapuru 3 şu
batta bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye
cektir. 

"MlLOS" vapuru 17 şu· 
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük
Jiyeccktir. 

"ANGORA,, vapuru 28 şu· 
batta beklenilmektedi. HAM

BURG ve ANVERS'ten yük 
getirip boşaltacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSAIP 

CORPORATION 
"EXMINSTERn vapuru 4 şu· 

batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

"EXILONA,, vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yükliyecektir. 

REEDEREI H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG" vapuru 12 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlan için yük 
kabul eder. 

"MARITZA,, vapuru 28 şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
kabul eder. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

"JESMORE" vapuru 7 şu
batta beklenilmektedir. LIVER· 
PUL ve ANVERS'ten yük 

çıkaracaktır. BURGAS, VAR

NA ve KÖSTENCE limanları 
için yük kbul eder. 

D. T. R. T. 
"DUNA,, vapuru 15 şu· 

batta beklenilmekte olup 

BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ limanları 

için yük kabul eder. 

DEN NORSKE MIDDEC.

HA VSLINJE - OSLO 
''BOSPHORUS,,~vapuru 12 

şubatta beklenilmtktedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, DIYEP 
ve NOSVEÇ limanları için 
yükliyecektir. ---

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

-BUCAREST 
" DUROSTOR " vapuru 

9 şubatta bek.enilmektedir. 
KÔSTENCE için yiik ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

lnoktor •ı 1 AÜ Agilı 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 1 
ikinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 .. -

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"GRODNO,, vapuru 15 ikin
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 

HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 7 şu
batta gelip LONDRA ve 

HULL için yük alacaktır. 
"POLO,, vapuru şubatın 

sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO ,, vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 

ve SWENSEA'dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu
batta LIVERPOOL ve SWEN-
SEA' dan gelip yük çıkara· 
caktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"GALILEA" vapuru 2 şu

b~~ HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

8 Şubat 937 

•• • • 
ının r 

Halka a:r _ ........ _ş abrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sava 

uc zdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

• 
1 ere ı 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
ıKANDEMİR Oğlu 

Pamu ens catı 
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'nm ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon . 22 1 ve 3067 
Telgra adres·· Bay ak lzmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Ham i üzhet Çançar 
Sı hat Eczanesi 

-

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

* -, .. 1 

, 
ırcıoa 

;ı 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

SON . TEb..G:gAFLA~ , 
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Madridin cenubunda kanlı muharebeler oluyor 

Asifilo, Valansiyaya silah götürmekte olan 
bir Rus vapurunu torpilliyerek batırdılar 

Habeş imparatorunun oğlu da lspanyol hükômetçilerine 
iltihak ederek, Franko aleyhine dövüşmeğe başladı 

Londra, 8 (Radyo)- Deyli Herald gazetesine göre, Malaga yet vapurunu torpillemiştir. 
taarruzunu idare eden ihtilalci komutanlardan Kepodelyano, Paris 8 (Radyo)- Valans'ya gitmekte olan ve cephane yüklü 
Alman zırhlısında bulunmaktadır. bulunan bir Sovyet gemisi, asi filonun (Dur! ) emrine itaat 

Paris 8 (Radyo)- Madrid'in cenubunda, şimdiye kadar gö- etmediğinden torpillenerek batırılmıştır. 
rülmemiş bir harp başlamıştır. ihtilalciler, motörize edilmiş Valans 8 (Radyo) - Madrid'deki Şili sefarethanesinde bu· 
kuvvetlerle 20 kilometre ilerlemişlerdir. lunan mültecilerin ispanya hudutlarından çıkarılması hakkındaki 

Paris 8 (Radyo) - Habeş imparatorunun oğlu Liçevo, Is· müzakereler, Valans hükuınetile Şili sefiri arasında devam et-
panyaya gönüllü olarak geçmiş ve Franko aleyhine harbe gi- mektedir. 
rişmiştir. Paris 8 (Radyo) - Madrid'in tahliyesine başlanmıştır. Kilise· 

Londra, 7 (A.A) - Valladalid radyo istasyonunun haber ler, Jandarma karakollarına tahvil edilmiştir. Halk açlık çek-
verdiğine göre, Akdenizde asi Ispanyol harp gemileri bir Sov- mektedir. 

1 ....... + ---------

Lehistanda kurulan ye
merkezi 

lngiltere ve Akdeniz 
• • 

nı sanayı 
~~~----~·~----~~~ 

Gazeteler,!başvekil muavininin bu işte de 
muvaffak olacağından emin görünüyorlar 

Varşova 7 (A.A) - Gazete· yapılacak tertibata ve hazır

ler Vistule nehrinin mülteka- lıklara tahsis olunacaktır. Bu 
'd .hd d'I k I . tertibat ve hazırlıklar şun· 

sın a ı as e ı ece o an yenı l d 
· k · h kk d k. h ar ır: 

sanayı mer ezı a ın a 1 a- Su mecralarının tanzimi, 
berleri çok müsait bir surette gazla işliyen fabrikalara gi-
karşılamaktadır. den yollar üzerinde elektrikle 

Malum olduğu veçhile bu müteharrik bir tramvay vü-
merkezin ihdası büyük nafia cuda getirilmesi hükumet ga
işlerin ait beş senelik projeye zeteleri şimdiki projenin baş
dabildir. Bu mıntaka emniyet vekil muavininin idaresi altında 
müsellesi içinde bulunmakta· tahakkuk ettirileceğini hatır-
dır ve bu mıntakada esasen )atmaktadır. Bu zat Gidinya 
milli müdafaayı alakadar eden limanının meydana getiren 
bir takım müessese vardır. Bu adamdır. Gidinya on sene 
mmtakaya merkezi sanayi mın- içinde ufak bir balıkçı kasa· 
takası ismi verilecektir. bası olmaktan çıkarak 100 bin 

1937 senesi bu mıntakada nüfuslu bir şehir olmuştur. 

~~~~-----~·~·~-----~~~~~-
Lik maçları 

......-.;= 

( Baştara/ı 2 inci sahi/ede) 
böyle bir hareket, Akdenizde 
İngiliz prestijini azçok sarsa 
da bütün İngiliz imparatorlu· 
ğunu dize getiremez. 

Böyle bir tehlike takdirin· 
de bizim Akdenizden çekilip 
bu denizi tamamile kapatma· 
mız daha doğru olmaz mı? 
Bu suale birkaç sebep dola
yısiyle, verilecek cevap menfi 
olacaktır. 

Akdeniz' de İngiliz donan
ması bulunmıyacak olursa o 
zaman herhangi bir c.!üşman 
Fransa "ile şimali Afrika ara
sındaki bütün muhabere ve 
muvasalayı kesebilir. 

lngiliz'lerle Fransız'ların si
yasetleri dostane olduğuna ve 
bir harp vukuvnda iki mem
leket biribirine yardım edece
ğine göre, böyle bir vaziyet 
yalnız mahalli bir tesir yap-
makla kalmaz; bütün harp 
sahasına tesir eder. Akdeniz
de bir lngiliz donanması bu-

tere harp zamanın 7 milyon 
İngiliz lirası değerinde gemi 
ve 1500 askerle Akdenizi tu· 
tabilecektir. 

Bu harpta şarkla bütün ti
caretimizi Afrikanın cenubun· 
daki ümit burnu yolu ile yap
mıştık. Çünkü Alman deniz
altı gemileri Akdeniz yolunu 
ticaret ıilosu için tehlikeli bir 
hale koymuşlardı. Fakat müt-

tefik donanması daima Akde-

nizde ·hakimiyetini muhafaza 

etmiş ve düşman bu hareketi 

ancak tacize yaramıştı. 

Şunu da söylemek gerek

tir ki Akdeniz, dünyada tay-

yarelerin denizaltı gemilerini 

işlemez bir hale koyabileceği 

biricik denizdir. 

Gelecek harpler de şarkla 

yapılacak ticareti Ümid burnu 

yolu ile yapmayı imkan için

de görebiliriz. Fakat böyle de 

olsa, biz Akdeniz' de abloka Altay, Göztepeyi 2-3 
mağlup etti 

lunmıyacak olursa . herhangi içinde bulunan devletlerin As-

------Demiapor, lzmirspor ve .. 4.ltınordu da ga. 
liptir. Hava yağmurlu olduğu halde 

bir düşman, hem Mısıra, hem 
de~ Filistine kolayca taarruz 
edebilir. Sonra hammadde 
memba ve yolları da düşma
nın eline geçer ki bu suretle 
lngiliz donanmasının:ablokası 

ya ve Afrika'ya taarruz etme

lerine mani olacak bir deniz 
kuveti bulundurmalıyız. 

Bununla beraber ticaret yo

lunu ümit burnondan dolaş-
stadyumda seyirci fazla idi 

Lik maçlarına dün de de· ı bol heyetince hakem tayin 
vam edildi. Ve havanın yağ· edilen Esad stada geldiği 

tamamila faidesiz lbir hale tırmak, bugün de en son ted· 
gelir. bir olarak mütalea edilebilir. 

murlu olmasına rağmen, stad- hald~ Altınordudan Mustafa 
yumda pek çok meraklı top- idare etti. 

lanmıştı. ikinci takımlar maçı, birin-
ilk karşılaşma, Demirspo· ciler Halk sahasında karşılaş· 

run • Egespora 1 O • 1 gale
besile neticelendi.lzmirspor da tıklan için tehir edildi. Yaln ız 
Bucayı 4 . O yendi. Bornova- Altay, Göztepeye seremoni ile 

lılar, Altınordunun 4 ncü go- galip geldi. ---···---lüne itiraz ederek sahayı ter-
kettiler. Sıra günün en mühim Çarpışma 
maçına gelmişti. Bir Jngiliz gemisi 

Mısır' da ve Filistinde böyle 
bir vaziyet başgösterirse bu
nun Hindistan' da ve bütün 
Şarktaki tesir ve akisleri de 
olacaktır. Şu halde impara· 
torluğun yarısını tehlikeye 
koymaktansa Akdsniz' deki 
tehlikeye katlanmak daha eh· 
ven olacaktır. 

• * * 
Büyük Britanya'nın 

yaptığı gibi, başlıca 

bugün 

deniz 
Altay ve Göztepe takım- ., b • LJ // J kuvvetlerinin yarısını Akde-ları, en kuvvetli kadrolarile ı e ır no anaa va· 

sahaya çıktılar. Karşılıklı akın- / niz' de tutarak tehlikeye karşı 
Puru c. arpıştı ar k k. t kl'f d lar devam ederken, Altay ilk oymasını ımse e ı e emez. 

golü yaptı. Biraz sonra Göz- Londra, 8 (Radyo) - Hol- lngiliz bahriyesinde tetkik 
tepe penaltıdan attığı golle landa posta vapurlarından edilen hava silahlarının yeni 
beraberliği temin etti. Fakat biri, lngiliz harp gemilerinden inkişafları, yeni yeni tedbirler 
cidden güzel oynıyan Altay- Malaya ile çarpışmıştır. Zarar alınmasını zaruri kılmıştır. Bu 

lılar,hakemin idaresizliği ne rağ m•ü•h•im-d•ı· r•. --------•y•e•n•i •t•ed•b•i•rl•e•r•s
1
a
1
•y•es.in-de lngil-

men2inci ve biraz sonra da3üncü , •-· ... 
gollerini çıkardılar. Göztepe, Dikkat 
gene penaltıdan ikinci golünü 
yaptı ve birinci devre 3-2 
bitti. 

Telefon Kılavuzu Hakkında 
ikinci devrede, her iki ta

rafın çalışmaları netice ver
medi ve maç, ayni şekilde, 
3-2 Altayın galibiyeti ile sona 
erdi. 

Altay • Göztepe maçını, fut-

1937 yılı kılavuzunda bazı tashihat yapılacağından sayın 
abonelerimizden, bugüne kadar kılavuz almış olanların elle· 
rindeki rehberleri şirketteki musahhah kılavuzlarla değiştir· 
meleri ilan olunur. 

Telefon Şirketi 

Çünkü bu da ticaret filomuzu 
ve petrol sarfiyatımızı alaka· 
dar eder. Bu yol, Süveyş ka
nalı yolundan çok uzundur. 
Gemilerin ~sür'ati ziyadesiyle 
artmıştır. Fakat mesafenin 
uzunluğu gene baki kalmıştır. 
Fakat mesafenin uzunluğu 
gene baki kalmıştır. Harp za
manmda deniz yolunun her 
mili yeni tehlikelerle dolu sa· 
yılmalıdır. Bundan başka, bu 
uzun ticaret yolundan hakkile 
istifademizi temin edecek ge· 
miler de yoktur. 

Bu yüzden uzun yoldaki 
zayiatımız kısa yoldakinden 
pek fazla olacaktır. 

* *. Ortada bir de petrol ve 
benzin mes' elesi vardır ki bunu 
kafi miktarda bulamazsak o 
zaman deniz ve hava filomuzla 
deniz nakliyat vasıtalarımızın 
çoğu felce uğrar. 

lrak'tan Hayfa'ya gelen pet
rol borulan iki sene evvel 
işlemeğe başlamıştır. 

Bu suretle petrol dubalan· 
nın Basra körfezinden geciril· 
mesi külfeti ortadan kalkın· 
mıştır. Bu suretle ekonomik 

Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 
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lki esrarıengiz gölge Frosinİ 
nin kapısına kadar gittikte 
sonra hafifçe kapıyı çaldıl 

Halbuki bunların hemen mesi ihtimali vardır? Hayal 
hepsi de bu müfreıenin kim
lt!rden mürekkep ve ne mak
satla hareket ettiğini bilmi
yorlardı, Eğer, Tepedelcnlı 'nin 

başında olduğunu anlamış ol
salardı, herhalde evlerinin 
bodrumlarına kaçarlar ve sak
lanırlardı. 

Kira F rosini, humma nöbeti 
ansında bu vakitsiz ve ma
nasız gürültüyü duyunca, bir
den irkildi. 

* * * Bu sırada iki gölge, kara top 
raklar altında bulunan kara 
yılanlar gibi Kira Frosininin 
kapısına doğru ilerledi. 
Komşu evde iki kadın epice 

bir zamandanberi Frosininin 
evine kimlerin girip çıktığını 

tecessüs etmekte idiler. Dedi 
koducu olan bu kadınlar, at 
nallarından çıkan sesleri du
yunca, pencereyi aralamışlardı. 
Bu iki gölgenin şüpheli hare
ketleri bu kadınların tecessüs 
damarlarını daha fazla ka -
barttı. 

Bu iki esrarengiz gölge, Fro
sininin kapısına kadar gittik· 
ten sonra kapıya hafif iki fiske 
vurdular . 

F rosini hasta ve humma nö
beti içinde idi, Madam Matini 
de henüz dalmıştı. · 

Gölgeler, birinci darbeye 

cevap alamayınca ikinci fakat 

daha şiddetli bir darbe vur

dular; buna da cevap alama

dılar. Bu defa, kapıyı tekme· 

lerile sarstılar . 
F rosini kapıya vurulan dar-

belerin ikincisini duymuş idi. 

Üçüncü ve şiddetli darbeler 

üzerine, hastalığına rağmen 

yatağından fırladı, Madam 

Matini'yi uyandırdı. 

Birden uykudan uyanan 

Kira Matini bir deli gibi 
kalktı ve: 

- Ne var, ne oluyor kı-

zım? Diye sordu. 
- Kapıyı tekmelediler. Bu 

saatte kapımıza kim gelebilir? 

Çok korkuyorum; dizlerimin 

bağı çözülüyor. Şimdi bayıla
cağım! 

- Beni de korkutuyorsun 

Frosul Kapımı~a kimin gel-

istifadelerde temin edilmiş, 
birçok masraflar ortadan kalk
mıştır. Bu suretle Hayfa li· 
manında İngiltere için büyük 
bir ehemmiyet kazanmış, Ak
deniz ticaret yolunun ehem
miyeti de bir kat daha art· 
mıştır. 

Amerika'nın bitaraflık ka
nunu mucibince bizim garptan 
petrol temin etmemize imkan 
kalmamış olduğundan harp 
zamanında şarktaki petrol yo
lunu da emniyet:altında bulun 
durmamıza lüzum ve ihtiyaç 
vardır. 

Bütün bunların tetkikinden 
anlaşılır ki Akdeniz lngiltere 
impartorluğu için yalnız bir 
can damarı değil, her ne pa
hasına olursa olsun elde tu
tulması lazım gelmiştir. 

lendiğine şüphe yoktur; hayd 
kızım, yat, uyu, istirahat 
çalış! 

Frosini, hakikate" ayakt 
duramıyacak derecede asap 
bozukluğuna uğraştı, kendisini 
yatağa attı ve kira Matiniye: 

- Uşuyorum, donuyoruPl· 
Beni ısıt Panaya aşkına! Dedi. 

Frosini, bu ·perişan halile, 
her zamandan güzel olmuştll· 
Eski Yunan heykellerini andı· 
ran vücudn, madam Matininiıı 
bile • bu buhranlı ve nazik 
anda - nazarı dikkati celbet· 
miş idi. 

Bu sırada, aşağıdan kapı· 
nın adam akıllı zorlandığın• 
gösteren gürültü ve darbele· 
rin sesi gelmekte idi. 

Frosini'nin evinin kapısı sağ· 
Jam olmakla beraber, Ali pa· 
şanın adamlarının kuvvetli dar· 
belerine tahammül edememiş 
ve kırılarak açılmıştı. 

Frosini ve Kira Matini biraı 
sonra odanın yan karanlık mu· 
hitinde Ali paşanın hayaletini 
gördüler, ihtiyar paşanın göz· 
leri, karanlık içinde vahşi bir 
hayvan gözlü gil i parlıyordu. 
Bu sırada bitişik evden Fro· 

sini'nin kapısını gözetlemekte 
olan iki dedi-koducu kadındır. 
Dehşet içınde kaldılar ve: 

- Arkası var -

Amerika'da 
Grev devam 

ediyor 
Nevyork 8 (Radyo) - Ce· 

neral Motörs amelesinin ilan 
etmiş oldukları grev devam 
etmektedir. Hükumet, Sendi
kal reisinin tevkifini emir et· 
miştir. Ameleye verilen muh· 
Jet, bugün öğleden sonra so· 
na erıyor. 

Sular çekiliyor 
Nevyork, 8 ( Radyo ) -

Seylap mıntakasınm bazı ta
raflannda sular çekilmiş ve 
halk yerlerine tedric! surette 
donmeğe başlamıştır. 

•• 
Yüksek rütbeli 25 
Rus zabiti tevkif 

edildi 
( Baştaraf ı 1 inci salıif ede) 

Stalin'in emrile büyük rüt
bedeki Rus zabitlerinden 25 
kişi tevkif edilmiştir. Mevkuf
lardan Buharin; hapishanede 
felce uğramıştır. 

Varşova 8 (Radyo)- Mos· 
kova' dan gelen haberlere gö· 
re, Troçkistler aleyhindeki 
galeyan devam ediyor. Halk, 
Troçki taraftarlarına karşı bü· 
yük bir husumet beslemekte· 
dir. 

Royter ajansı, Troçki taraf· 
tarlarının sureti katiyede te· 
mizlenmesi için tertibat alın· 
dığını bildirmektedir. 

Troçki'nin oğlu ile Zinovi· 
yefin yeğeninden başka Nisan 
muhakemesinde daha yüz kişi 
isticvap olunacalctır. 


