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Amerika 
Tayyare fabrikaları, Is. 

panya hükumeti tarafından ' 
verilen tayyare siparişleri. 
ni kabul etmeğe başladı . 

-Fiati (100) Para - -

Sincaktaki-kai-deşlerimiz, dört gÖ:Z- E ki Kraı ____ /LEi0'1 Blum, buQün 1-adyo: 
le müşahid heyeti ı bekliyorlar Viyanadan baş da bir söylev verecek 

·-= ka bir yere git -- · == Mahalli hü~ômet, Sa~c:ık Tür~lerini heyetle mi ecek = F ransada grevler _ de_v'!_m ediyor, 

usus a r 

L temas ettırmemek ! ıçın tedbırler kur~yor . Y Paris, azdaha ac ~kalacaktı ~ 
• son derece ümitvar bulunuyor. Vıyana 3o (Radyo) - Sa- ' • 

bık fngiliz kralı, Roçild'in Bunu anllyan mahalli hüku· 
malikanesinde ikamet etmek· met, Türk kardeşlerimizi bu 

Anlakga'dan bir görünüş 

heyetle temas imkanını bırak-
mamak için başlamış olduğn 
tedbirleri artırmakta ve fazla 

.. olarak ta yeniden bir takım 
tazyikler yapmaktadır. 

Sancak Türk'leri, büyük bir 
sabırsızlıkla uluslar sosyetesi· 
nin tefrik ettiği heyeti bekle· 
mektedirler. 

-------·-----. .. ~.,_.·~·~· ........ ---------------
Tevfik Rüştü Aras, bu-fstanbul; 30 ( Hususi ) - ı uluslar sosyetesi namına san· •• At• d ı 

Sancakta derin bir hey~~" cağın vaziyeti~i görmeğe ge· gun fna an ayrı fYOr 
hiiküm sürüyor, kardeşlerımız, lecek olan bıtaraf heyetten -·- -

vila ·et kongresi Yunan hariciye nezareti At!-C.H.P. 
bugün y . . . b•t• · na konuşmaları hakkında hır mes~ısını ' ırıyor resmi tebliğ neşretti 

Fransa başbakonı M. Leon Blum 
Paris, 30 (Radyo) :__ Gıda 

maddeieri satan esnafın umu
mi grevi, hükumetin tedabiri 
savesinde a'fim kalmıştır. Bu 
mes'elede hükumet müdahale 

etmemiş olsa idi, Paris'in aç 

kalması ihtimali muhakkaktı. 

söylev verecektir. Bu söylevin 
en çok Fransanın harici siya
seti hakkında olacağı söyle
niyor. 

bii.nkü kongrede, cok samimi münakaşa. 
lar oldu ve halkın' dilekleri tetkik edildi Atina 30 {Radyo) - Tür· 

ki ve har\çive .... '!r.l-ili., .... uT "Hfi.ı.. Cuınlıu, iy"t Halk p .... .. :.,: 
\ilayet kongresi, dün oğleden 
&onra saat 17 de Halkevinde 
llıiizakcrelerine devam etti. . 

Dünkü toplantı çok hararet~ı 
\'e samimi münakaşalarla geçtı. 
tvvela geçmiş zabıt okundu 

Ve a;nen kabul edild.ikt~n 
•onra, hesap eneümeninın ıl
~on kurulun yaptığı masraflar 
hakkındaki plançosu okundu 
Ve müttefikan kabul olunarak 

ilyön kurul ibra edildi. Bun· 

dan sonra 1937 senesi büt· 
ttsi müzakere edildi. Bütçe
~İn varidatı, 78830 liradır. 
~İta memurin maaşatı , 
~lttasiye ve mütef .. rrik mas· 
t~flar çıktıktan sonra ?8830 
11
ta fakirlerin sıhhi ihtıyaçla· 

tına 16 bin lira spor teşki-l· , d 
qlına ve onbeş bin lira a 
hayır işleri komitesine tahsis 

~yor. Parti, ikinci kor· 

Negüs 
~krar Filisti

gidecek 

Parti başkanı Fazlı Güleç 
dondaki Mason Locası bina
Devamı 4 üncü sahifede 

A'-dit.Y .1... .:>, t; 

taksas ile uzun müddet ko· 
nuşınuştur. Bu konuşmaların, 
Yugoslavya ile~ Bulgaristan 
arasında akdolunacak dostluk 

muahedesile alakadar old~ğ~ 
söyleniyor. & • 

Yunan hariciye nezaretı, bu 
konuşmalara dair bir resmi 

tebliğ neşretmiş ve i_ki h?.k.~
-;net arasında tam _ hı!:_ goruş 
~ütab-:ıkabolduğu~ _ _ bildir· 

·-~ 
·miştir. ~ 

~ · Türkiye hariciye vekili Tev· 

1 

Tevfik Rüştü Aras 
fik Rüştü Aras, yarın (bugün) 

h k edecektir. buradan lstanbula are et . ............ -----------------~--
1 spanya çok büyük muhare· 
beler arefesinde bulunuyor 

Rusyaya da bir nota verdiler, Almanyanın hol 
şeviklikle mücadele edeeceği muhakkak 
Madrit 30 (Radyo)- Müdafaa 

komitesi tarafından neşrolunan 
resmi tebliğde, ihtilalcilerin son 
bir taarruzda bulundukları ve 
fakat milis kuvvetlerinin bu 
taarruzu defettikleri v~ hüt~n 
milis cephelerinin takvıye edıl· 
mekte olduğu, Andalojya ve ı 
Kordova cephelerinde düşman 
ileri harekatının durdurulduğu 
ve bazı yerlerin is~irdat edıl· ı 
diği bildirilmektedır. 

Paris, 30 {Radyo) - Gene· 
ral Franko, general Mola ile 
birlikte muhtelif cepheleri tef· 
tiş etmiştir. General Varola, 
ordusuna yeni emirler vermiş
tir. Havas ajansının ihtilalciler 
cephesindeki muhabiri, büyük top başında . 

Paris 30 (Radyo) - F ran· 
sız kabinesi, dün Eliza sara
yında reisi cumhur M. Leb· 

Beled!ye ınernıırlsır.ı :ı- M:.. lı°Jfüıs, rifaıic~;vizıye'f h~kkın-makamınôa olmak uzere bu- h 
da uzun uzadıya iza at ver· gün bir saat kadar işlerini 

terketmişlerdir. istedikleri na- miştir. 
1 d ğ t k Bu toplantıda, grevler mes· zarı dikkate a ınma ı ı a · 

dirde bu memur 'arın umumi elesi de konuşulmuştur. 
grev ilan edecekleri söyle- Paris, 30 ( Radyo ) - On 

bin amele, belediyenin önünde 
nıyor. 

Maden ocaklarında çrlışan- nümayiş yapmışlardır. Grev-
ların da ayni şekilde hareket !erin, umumileşmesi tehlikosi 
edecekleri bildirilmektedir. baş göstermiştir. 

Paris 30 (Radyo) - Fran· Lil'de gr~v ilan etmiş olan 
sız başbakanı M. Leon Blum ameleler, yeniden fabrtkaları 
bugün radyoda mühim bir tazyika başlamışlardır. 

·- -----------......... ·· ·~·--
PAongol: Şan- Kay-~ek 

Milli kuvvetleri'Çin- Tekrar vazıfele· 
Lilere}!arşı koydular rine başladı 
_Toky?~(~~~Y.0) = Mon~ Nankin 30 (Radyo) - Ma-g
olistan ın mıl. lı ' kuvvetlen l Ş K Ş k d.. t k _ -- ç· 1.1 reşa an· ay· e , un e • Suyan mıntakasında ın ı ere . . .. 

k - h - t 'başlamıc:. rar vazıfesı olan reısıcumhur· arşı•..ı mu asama a .. 
l d . ---- - Juğa ve Çin ordusu başku· ar ır. 

memesi hakkındaki notayı ver· 
mişlerdir. Siyasal mehafilin 
panaatine göre Rusya'nın ce· 
vabı tesbit olunacaktır. 

Berlin 30 (Radyo) - Al
manyanın, lngıltere ve Fransa 
tarafından verilen notaya ta· 
ınamrn mE>nfi cevab vermiye· 
ceği söyleniyor. Bnnuııla be
raber, Almanyanın bolşevik
liğin birleşmesine müsaade 
etm iyeceği muhakkak sayılı· 

yor. Bu taktirde, f ngilterenin 
Rusyadarı İspanyaya gönüllü 
gönderilmiyeceği hakkınd~ 
Almanyaya teminat vereceğı 
zanolunuyor. 

mandanlığına başlamıştır. Ma· 

reşal, asi general Şan Şulyana 

:.. ceza vermeği kabul etmemiştir. 

-------;--·--------
Z ogo evlenmi-

y ecek 

1 

1 

• muharebeler için hazırlıklar ya· 
Negüs l pıldığını bildirmektedir. 

lhtilôlciler 
bu vapurda, cephane mevcud 
olduğu, pasaport vesair kağıt· 
farını imha eden yolculardan 
bir Jspanyol'la cephanenin 
alıkonutduğu ve ondan sonra 

bir tebliğde bildirilmektedır. 

Bükreş 30 (Radyo) - Ge· 
neral Frankonun, Madrid üze· 
rine büyük bir taarruz yapa· 
cağı bildirilıyor. -

londra, 30 (Radyo) - Ha- Paris, 30 ( Radyo ) - Al· 

' man bandıralı (Palos) vapu-iınparatoru Negüsün, ya· Milisler tarafından 
Filistine dönerek orada 

vapurun bırakıldığı Mılisler 

Moskova, 30 ( Radyo ) -
İngiltere ve Fransa'?ın bura 
sefirleri, hükumetlerı namına 
Rus •hariciye nezaretine mü· 
racaat ederek, Rusya'nın Is· 

Kordu cephesindeki ihtilal· 

KrDl Ahmed Z ogo ci kuvvetler arasında Alman ) A 
P Tiran, 30 (Radyo - rna· askerleri bulunduğu aristen '"Ah d 

d "d vutluk aı"ansı, kral me bildiriliyor. ihtilalciler, Ma rı k 

h Zogonun evleneceği sureti a· cıvarında mühim tecemü a.- .. ;m~İİİIİİııllll•I.•••••• 

'zlerı 
~rler 
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~ahife 2 (Ulusal Birlik) _._,;.----------------------------------------------------------------~--------..;....~--------------------------------------------------------------------------
~- Esir Müteahhidi -~\ e 

M. 
o lovakyareisicumhuru 
Beneş'le bir görüşme 

FlkRA: - ... 
1872 - 1936 

TAMANGO 
Yazan: Proper Merimee •: 

-6- Çeviren: Besim Akimsar 

Şark Demiryollarının satın 
alınmasına ait vesikalar, Cuma 
günü Bayındırlık bakanlığında 
imza edilmiştir. Şirketi temsil 
eden zat bu fırs ltla bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki : 

M. Beneş, milli hikimiyetlerin üstünde bir tek 
var ık tanımaktadır ki, o da uluslar sosyetesi •• 

careti de müşkü\leşmektedir. 
Şimaldeki denizi üçyüz mil 
uzaktaki Hamburg Alman 
limanıdır ki, Versay muahe· 
desi mucibince buradan ser
bestçe istifade edebilecekti. 
Cenupta ise Çekoslovakya, 
bugün İtalyanların elinde bu· 
lunan Triyeste limanından 
gene o kadar uzakta bulun· 

pada kulağı tetikte, ·fakat kor
kusuzca duran bir memleket· Ve türpüyü elden ele do· 

laştırdı. Bu suretle, kaba hi
lesinin bir hakikat olduğunu, 
kendısinden kaba insanlara 
bütün sarahatile isabet et-

mişti. 
Uzun bir beklemeden son-

ra, nihayei büyük intikam ve 
kurtuluş günü gelmişti. Sui
kastçiler aralarında kuvvetli 
bir yeminle biribirlerine bağ
landılar. Ciddi bir müzakere-
den sonra, isyan planı karar· 
laştırıldı. E.n kuvvetlilerinden 
birkaçı, başlarında Tamango, 
havalandırılmak üzere güver
teye çıkarıldıklarında gardi
yan'arının tüfeklerini alacak, 
bir kısmı da kaptanın odası· 
na gidip orada bulunan silah· 
ları getireceklerdir. Demirleri· 
ni türpülüyerek hücuma hazır
lanıyorlardı. Fakat, birçok 
geceler çalışıldığı halde, esir
lerin ekserisi buna muktedir 
olamamışlardı. Bunun üzerine, 
üç kuvvetli siyahi, cebinde 
keiepç.elerin anahtarını taşıyan 
adamı öldürerek, arkadaşlarını 
demirlerden kurtarmıya karar 
verdiler. 

kullanıyorlard1. Avrupalı ge· 
micile, git-gide mahvoluyor
lardı. Bununla beraber, gemi· 
nin kıç güvertesinden birl.-aç 
tayfa baş gösterdi. Fakat bun· 
tarda, silah ve cesaretten 
mahrumdular. Lödu hala ya
şıyordu ve cesaretini katiyen 
kayhetmeınişlerdi. 

Bu isyanın ruhu olduğundan 
şüphe etmediği Tamango'yu 
öldürecek olursa. şeriki cürüm· 
terinin önünü almanın kolay
laşacağını düşündü. Kılıcıni 
sıkıca kavrayıp; haykırarak 
üzerine atıldı. Taman~o da 
ona doğru yürüdü. Bir tüfeği 
namlusundan tutmuş, dipçiğini 
topuz gıbi kullanıyordu. İki 
şef, bir güverte köprüı.ünün 
üzerinde karşılaştılar. İlk hü
cumu Tamango yaptı. Beyaz, 
atik bir hareketle darbeden 
sıyrıldı. Dipçik, kuvvetle 
yere çırpınca parçalandı. 

Ve karşı taı aftan helen bir 

mukabil dörbe ile, Tamango· 
nun elinden büsbütün kaydı. 
Müdafaasız kalmıştı: Lödu, 
iblısane bir gülüşle, onu öl
dürmek üzere kolunu havaya 

kaldırdı. 

- Biz burada bir milletin 
topyekun kalkınmasına şahit 
oluyoruz. Bu iktisadi uyanışın 
kurbanları biz olduğumuzu sak· 
lamak istemem, artık, bundan 
sonra, Türkiye' de yabancı ser· 
maye için ikinci safha gelmiş· 
tir: Bu safha, tam bir işbirliği 
olarak tecelli etmektedir. 

1872 de bir yarı - sömürgeye 
gelen şirket, 1936 sonlarında 
müstakil bir vatandan ayrıl
maktadır. Yalımz onun değil, 
bütün yabancı Kapitalizm ale· 
minin 1872 de ve ta 1922 ye 
kadar güttüğü gaye, kendi he
saplarına haklı olarak, Türk 
topraklarım sömürmektiJ: he· 
nüz Şark ve İslaro orta çağı· 
nın karanlığı içinden çıkmıyan 
birçok memleketlerde bugün 
de olduğu gibi, yarın da ola· 
cağı gibi l Fakat şimdi garp 
aleminin hür devletlerınden 
biri olan Türkiye ile vatan 
şartları içinde işbirliği devri 

gelmiştir. 

• 

M. Beneş 
"Current History,, den: 

tir. 
Bundan az zaman evvel 

cümhur reisi M. Bencş, Çe
koslovakya merkezine kuş ba
kışı bakan Hradkani şatosun· 
da kendisiyle görüştüğüm za· 
rnan bana demişti ki: 

- Bizi korkmuş bulmuyor 
musunuz, birçok insanların 
bizim coğrafya vaziyetimizde
ki çetinlikten dolayı üzüldük
lerini biliyorum. İşte biz bu
rada antı·demekratik devlet· 
lerle çevrilmiş bir demokrat 
devlet halinde bulunuyoruz. 

Sonra on yedi sene evvel 
Milletler Cemiyetinde meşhur 
olan manidar gülüşlerinden 
birisi ile gülmüş ve sözlerine 
şunları katmıştı: 

- Biz çekler, on iki asır· 
dan beri tehlikeli vaziyetlere 

nız Türklerindir: O bir tek maruz olagelmişizl 
Çekoslovakya'nın bu tehli· 

Şimal garbında faşist düş
manlarla bir takım gayri mu· 
ayyen dostlar bu\unan Çekos· 
lovakya bugün merkezi Avru· 

menfaati temsil eder. Bu pren· 
sibi ve onun bütün disiplin· 
!erini kabul eden hiçbir te· 
şebbüsle birlikte çahşmağı reel· 
detmez. Şirket müdürü haki· 
katı iyi kavramıştır. 

Fatay 

keli vaziyeti, coğrafya duru
munun icap ettiği siyasetler· 
den ileri gelmektedir. 

Denize mahreci o\mıyan 

Bugünlerde kaptanın, insan· 
lığı üzerinde idi. Mutadı hila· 
fma, kamçılanmağı hakkeden 
bir muçoyu affetti. Gemiyi 
idare etmekte olan nöbetçı 
zabitine iltifat etti. Gemici· 
·lere, vaziyetten memnun bu
lunduğunu, Martinik'e muva· 
salatlarında :kendilerine iyi 

ha~u · sartedecekfen.ni tahayytliıe 
meşguldüler. Tamango ve ar· 
kadaşları güvertey çıkarıldık

ları zaman. arkadaşları zaman, 
onlar, rakıyı ve Martinik'in 
renkli kadınını düşünüyorlardı. 

Fakat Tamango, memleke· 

Osmanlı Türkiyesi, tütün re 
jisinin adında görüldüğü üzere 
müşterekülmenfaa bir müessese 
idi, ancak, bu menfaat bera· 
berliğinin en küçük payı Türk
lerindi. Kemalist Türkiye, yal· 

-----------------·--... -------------
Şekerden ahnacak istih· 

Çekoslovakya, 'tarihteki Bo
hemya' nın dirilmesi karşısında 
zaman zaman birbirlerine 
düşman olabilecek beş millete 
çevrilrniştir. lBunun sınırlarının 
takriben üçte biri Nazi Al· 
manya'ya karşıdır. Bundan 
sonra sırasile Lehistan, Ma· 

Esirler, demirlerini o su
retle türpülemişlerdi ki, yapa· 
cakları en uf ak bir tazyikle 
kelepçeler kırılacaktı. lhtiyadı 
da elden bırakmıyor, iki misli 
yük taşıyorlarmış gibi, demir· 
lerini şakırdatıyorlardı. Niha· 
yet dansetmiye koyuldular. 
Tamango sıçradıkları müd
detçe kabilelerinin harbe baş· 
lamazdan Önce söyledikleri 
savaş türkülerini teganni edi
yor, hepsi ona uyarak kızışı
yorlardı. 

Dans biraz uzayınca Taman· 
gAo yorgunluktan bitmiş gibi 
lakaydane geminin bordosuna 
dayanıp oynıyanlan seyreden 
bir gardiyanın ayakları dibine 
uza~dı. Bütün suikastçılar, onu 
taklıt. ettiler. Böylece her tay· 
fa, bırkaç siyahiyle ç.evıilmişti. 

Tamango ansızın demirlerini 
kırarak, kuvvetli bir çığlık çı· 
kardı. Lazımgelen işareti ver· 
mişti. Yanındaki tayfayı, ba
caklarından kavrayıp yere yu
varladı. Ayağını karnına bastı· 
silahını çekip aldı. Bu esnad~ 

l bütün nöbetçi tayfalar yerde 
silahsız ve boğazlanmış olduk: 
ları halde, up-uzun yabyor
lardı.. Her taraftan, savaş 
çığlıkları yükseliyordu. Ellerine 
ıilahlan geçiren siyahiler ilk 
iş demirlerin anahtarını 'taşı· 
yan adamı öldürdüler. O za
man, büyük bir siyahi kütlesi 
güvertede göründü. Bunlar 
tüfek ve kılıç bulamadıkları 

için, sandal küreklerile bocur
ıad 11nklarmı silah olarak 

tinin panterleri kadar çevik 
ve atikti. Sür'atle rakibinin 
üzerine atıldı. Ve kılıç tutan 
kolunn yakaladı. Birisi kılıcını 
kullanmak istiyor, diğeri ma· 
ni olmıya çalışıyordu. Bu şid· 
detli mücadelede, her ikisi 

t ' 1 1 r. - , __ .... 

O z:nnan, soğ:.ıkkaı.:1ıtığını 
kaybetm1yen Tamango, has
mını bütün kuvvetile kendine 
doğru çekti. Şiddetle gırtla· 

ğından ısırdı. Dişleri arasından 
aslan ağzından fışkırır gibi bir 
kaç kan sütunu yükseldi. Kı· 
lıç, enerjisini kaybeden kapta· 
nın elinden düştü. Tamango1 

onu aldı. Ayağa kalktı. Kan 
içinde bulunan ağzıyla keskin 
bir zafer narası çıkardı. Kılıcı 

yarı ölü rakibinin üzerine sa· 
vurdu • 

Zafer muhakkaktı . Henüz 

sağ kalan birkaç gemici isyan

cılardan merhamet diliyorlardı 
Fakat onlar da Siyahilere fe. 
nalıkları dokunmadığı halde, 
tercümana kadar kılıçtan ge· 
çirdiler . 

ikinci kaptanın ölümü, şe-
refli oldu. Kıç güvertede 
misketle ateş eden küçük bi; 
topun namlusunu çevirmiye 
çalışıyordu. Sol eliyle aleti 
devkediyor, sağ elinde de kı· 
lıç, etrafını çeviren siyahilere 
karısı kendini müdafaa edi
yordu. 

Topun tetiğini çektiği za· 

man, bu sık siyahi kütlesinin 
ortasında, ölü ve yaralılarla 

kaplı bir yol açtı. Fakat bir 
müddet sonra, 0 da parça· 
landı. 

Sonuncu siyahinin ide ce
sedi parçalanarak denize atıl
dıktan sonra, intikamlarına 

duyan siyahiler, başlarıni ha· 
vaya kaldırarak, heran kuvvetli 
bir rüzgarla dolan yelkenlere 
baktılar. Galip gelmişlerdi; 
fakat, galibiyetlerine rağmen, 

gene esaret toprağına doğru 

yol alıyorlardı. 
( Arkası flar) 

ıak resmi arttınhyor 
-------t~-~------

değişmiyecek caristan ve Avusturya geldi. F ak at şekerin f iatı Bu memleketin en kısa sınırı, 
uıuu1..ur..1 vıc:ııı 1\.uıuaııya ııt: ... 

2784 sayılı kanunla şeker 
istihlak resmi nispeti, şeker 

maliyet fiatine göre tanzim 
edilmiş bulunuyordu. Şeker 
istihlak resminin indirilmiş 
olnursı, kısa bir zamanda 
semere ve birkaç senedenberi 

· ~o. ~in tona düşen şeker 
ıstıhlak miktarı 1935 senesin
de 70 bin tona çıkmıştır. 
. Hükiim~t. bu vaziyet üze· 
rıne bugünkü şeker istihsa· 
line göre, yeniden şeker res· 
minin tesbiti lazımgeldiğine 
karar vermiş ve 2785 numa-

!_aJ!. şeker istihlak resmi hak· 
kJndaki • k-;~~~ d~ğiştir-;;-.;-bi; 
kanun proıesı hazırlamıştır. 

2785 numaralı kanuna göre 
_ ~5 _ bi~ tondan_ faz!a olan is~ 
tıhs~l de :nispeti arrtıyordu~ 
'! ~nı proje ile 55 bin tonluk 
ıstıhsal nispeti 65 bin tona 
çık~rılmışhr. Memleket için
dekı şeker istihsal haddi 65 
bin ton olarak tesbit olu~du
ğuna göre, 65 bin tonluk is
tihsalden bir kilo için beş 
kuruş resim alınacaktır. Şeker 

istihsali 65 bin tondan aşa w 1 

düştüğü zaman beher yüz t:n 

noksanlık için 
0,0115 kuruş 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

• 

• 
uasında bulunandır. istihsal 65 bin tondan fazla 

olnrsa beher yüz ton için 
0,01 kuruş yükseltilecektir. 

Gayet aşikar olarak görülü-

yor ki bu hududlar yüzünden 
f Devamı 4 üncü sahifede/ memleketin müdafaası da, ti-

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Alsancak Şe bitler demirhane sokağında 39 eski 37 /2 . 

33 t . l .. . l yem 
8 1 sayı ı yun ve ıp ik tar ama fabrikası hacı Halil mahdum· 

larından _Ahme~ ~agıbın bilahare getirttiği makineler ve kapı 
yanındakı kendılen tarafından inşa edilen evi müstesna olarak 
fabrı~ada mevcut diğer müfredatı milli emlak dairesinde mah· 
f~z lıstede y_azılı makine alat ve edevat, kazan ve boyahanesi 

hına _ve yer~ 5000 lira muhammen kıymet ve bedeli peşin 
para ıle tedıye edilmek üzere 15 gün müddetle artırmaya ko-

nulmu~tur. ihalesi 7 /1/937 perşembe günü saat 15 dedir 
F~.zla ızahat almak istiyen taliplerin milli emlak müdürlüğün~ 
muracaatları. 1561 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 1558 
Satış 

No. 
596 Ayavukla Firkat s. 1/3 arsa. 
597 lsmetpaşa bardakçı çıkmazı s. ada 403 parsel 

26 da 45 metre arsa. 

Lira K. 
255 00 
50 00 

617 lsmetpaşa bardakçı kiremithane çıkmazı 8 No. lı 19 86 
56,75 metre arsa. 

598 ikinci karantina sami s. 15 eski 13 taj No. h ev BO OO 
615 lsmetl?nşa bard?kçı 8 No. lı 97,75 metre arsa 
616 Suvarı mahallesı kıremithane s. 21 No. lı 70 t 34 1 O arsa. me re 21 00 

Yukarıda yazılı emvaliı1 mülkiyetleri peşin para ile onbeş 
gün müddetle artırma~a konulmuştur. ihalesi 7/1/937 perşem
be günü saat 15 tedır. Alıcıların Milli Emlak müdürlügw üne 
müracaatları. 1556 

-~~~~~~~~~~-
: Sıhhat Balıkyağı 

. ~~':eç~a balıkyağlarının en halisidir şerhe: 
gıbı ıçılebılir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi ,Nüzhet Çaiıçar 
S.ıhhat Eczanesi 

1 
Başdurak· Büyük Salepçioğlu hanı 

• karşısında 

-~~===~=============== 

maktadır. 
Çekoslovakya'nm kendisile 

bir hizada bulunan oniki en· 
düstri milleti arasında, ı:deniıe 
mahreç bulabilmesi, pek de 
sağlam olmıyan bir takım 
muahedelerle garanti edil· 

miştir. 
Kısaca, Çekoslovakya, A"· 

rupa hayatının tam merkezidir. 
Sulhta, harpta, ticarette b1.1 
milli varlık merkez oluşunl.I 
muhafaza edecektir. Arazisinin 
yüksek oluşu, burada gayet 
vakur insanların yaşamasın• 
sebep olmuştur. Bu memleket, 
aşağı yukarı, şimal denizinden. 
Baltık denizinden ve Karade· 
nizden ayni uzaklıkta bul1.1n· 
maktadır. Ayni zamanda Av· 
rupa medeniyetinin b\ribirine 
zıd olan garptaki Latin • Cer 
men ve şarktaki slavik kısı111· 
lan arasında bir fasıl hattıdır· 

Bu memleket, Avusturya • 
Macaristan imparatorluğu id~· 
resinde bulunan Cek'lerin bıt 
millet hesline gelmek azmi ;ıe 
slovakların istiklal uğr~n~ 
uğraşanları sayesinde v1.1cı.I 
vuhuu~ıut. 

1919 Versayında bu yeııİ 
doğan milletin hudutlarıııı 
çizmek müşkül olmuştur. 

Şark tarafında slav ırkınd•11 

iki milletin arasına girınit 
olan Çekoslovakya, garpta d• 
tarihi Bohemyanın hududlııtl' 
nı teşkil edecek bir surette 
bir takım milletlerle çevril• 

miştir. Bu suretle Almanyad
111 

değil fakat mağlup olanAvııs· 
turya imparatorluğu nüfusu~; 
dan Almanca konuşan b• 
takım insanlar, Çekoslovak1~· 

f •d . . . t<ı, 
nın ·,ı aresıne geçmıştır 
bir takım insanlar, Çekosı~· 
vakyanın idaresine geçmiştı~ 
ki bunların mikdar ve nisbetı 
yüzcle 23 ü bulmaktadır. Yıl' 
karı Tuna vadilerinde bultı08~ 
bu Ahııanlar, maamafih, bıt 

ı·kte kaç asırdır çeklerle bir 1 

bohemya topraklarında otur· 

maktadırlar. 
Vaktiyle imparatorluk ıs· 

bU' 
manında birçok Almanlar 
ralara yerleştirilmişlerdi. B~o· 
lar şimdi ÇekoslovakY' 

8
' 

Macaristanda, Romanyad' ~: 
Sovyet Rusya topraklarıll 
yaşamaktadırlar. 

Politika bakımından Çek
01

; 

lovakya, sahillerini ınerke: 
·ı, .. 

Avrupa'nın fırtınalı !a.;J ) 
(Devamı 4 üncü salııfı 1 

• Mücellit 
Ali RIZA 

• -Sür' at, zar af et 
Ve ehveniyet 

YEN 1 KAV Af :..AR Çaı11" 
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l,~H-~-p~l~-D-o_f_a_n_c_ıM-e-hm-et-· ~~m~~o ~tJ~nn-z-m-~~y--·~n~M~e-n_s_u_c_a_t_ı_~ 
~ vapur acentası ı 1 1 

"-------~Ya-za-n:~~~ad~ir1-ca-n ~R.a~fıı ROYAL NEERLANDAıs Der Zee Türk A. Şirketinin 
Nalband Veli herhalde fa· \ Nikah kıyılacak ve zifaf ola· KUMPANYASI & C 

kir ve küçük bir adamdı. Bir cakGtıu.:ııu··, bı·r·'·aç carı"ye ve .. BACCHUS " vapuru 14 o. Halkapınar kumaş fabrikası ,. 
beylerbeyinin böyle bir ada· "' birinci kanundan 19 birinci DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
mm kızını nikahla alması tu· hizmetçile konağın bir obdka· kanundan 19 birinci kanuna G. m. b. H .• HAMBURG Tarafından mevsim dolayısile yeni -
h f .... 1 .. d.. F k H sında oturuyor, zamanını t · kadar ROTTERDAM, AMS· "CHIOS" vapuru 23 bı"n"nc·ı k k l a goru ur u. a at anıza d ğ · 

ı:yordu. TERDAM ve HAMBURG li· 26 c, l ar l l umaş ar. paşa buna da çoktan raz ıol· d ı kanunda bekleniyor. sına 
muştu. Birdenbire dışarı a çı gın nıanları için yük alacaktır. kadar ROTTERDAM, HAM- Sag"" lam 

d nal sesleri duyuldu. ORESTES" vapuru 28 bi- BURG ve BREMEN ı"çı"n yu··k Sivas kadısını yolla ı ve y ki 
Nalband Vel·ıden, Allahın a aştı d rinci kanundan 3 ikinci ka- alacaktır. z 

Pencerenin dibinde dur u. a rı-f 
emri peygamberin kavlile Bir delikanlı atın eğerinde nuna kadar ROTTERDAM, AMERICAN EXPORT LINES 
Gü:lüyü istedi. ayak üştü yükselmiş, bir yum· AMSTERDAM ve HAMBURG THE EXPORT STEAMSAlP Ve ucuzdu 

Babası özür diledi: rukta pencerenin kafesini kır- limanları için yük alacaktır. CORPORATJON - NEVYORK 
- Biz onu Doğancı Meh- mıştı. Cariyeler ve hizmetçiler SVENSKA ORIENT LINES "EXMOUTH" vapuru 19 

mede yavuklu yapıyorduk. birer çığlık atarak kaçıştılar. " SMALAND " motörü 10 birinci kanunda bekleniyor, 
Hamza paşa kızdı: Güllü de heyt:canla yerin· ROTTER- NEVYORK limanı için yükli-

k den fırladı: birinci kanunda - Doğancı Mehmet te im yecektir. 
oluyor? Benim yanımda onun - Doğancı Mehmet beni DAM, HAMBURG, GDYNIA " EXECUTIV ,, vapuru 3 
adı alınır mı? kurtarmağa gelmiş olmalı! Ah ve SKANDINAVYA limanları ikinci kanunda bekleniyor, 

F k D M h t beni alıp kaçsa ve uzaklara . . ..k 1 kt NEVYORK ı·ımanı 1·ç·ın yu··k - a at oğancı e me ıçın yu a aca ır. 
k b. d ı·k 1 d d çok uzaklara gitsek 1.. b alacaktır. gözü pe ır e ı anı ır a.. Evet, pencerede Doğancı "ISA" motörü 21 irinci 

Hamza paşa büsbütün kö· M h .. .. .. .. F k kanunda beklenmekte olup "EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
c met gorunmuştu · a at kanunda bekleniyor, NEV· 

pürdü : d onun yüzünde sevgi değil, kin ROTTERDAM, HAMBURG YORK 1·ç·ın yu··k alac.,ktır. - Kızılırmak ne guna u- d .. 
var 1 

• ve SKANDINAVY A limanları ruyor. Doğancı Mchmedin leşi Savağından bir ok aldı, 
onu taşırtmaz ya.. yayına taktı ve çekip bıraktı. 

Bunlar fena sözlerdi. Yılan ıslığına benziyen bir 
Güllü ağlıyordu· ses duyuldu. 
O, Doğancı Mehmedi sahil· Attığı ok Güllü'nün göğsün· 

den seviyordu. Yalınız onun den girmiş, sırtından çıkmıştı. 
sağlığını, onun saadetini isti· Doğancı Mehmed hınçla 
yordu. gülüyordu. 

- Varmam!. Ben beyler· Güllü olduğu yerde sende· 
beyini istemem. ledi; derin bir sevgi ile Meh· 

Diye ayak tepti. med'e baktı. 
Fakai beylerbeyinin Kızıl- Dışarıdan ayak sesleri geli· 

ırmaktan bahsedişi onun yü· yordu. Hamza paşanın gür 
zünü kül gibi yaptı. sesi kızgın kızgın, odalarla 

- Bir şartla Hamza paşa· salonlarda akisler yapıyordu. 
ya varırım; Doğancı Mehme- Güllü pencereve koştu: 
de birşey yapılmasın!. - Mehmed, çabuk kaçl.. 

• • • 
Baygın gözlü Güllü, beyaz 

Geliyorlar! Çabuk kaç!. Ben 
artık ölüyorum. Başkasının 
olmıyacağı.m. Bunları senın 

için yük alacaktır. 
"AASNE" vapuru 4 ikinci 

kanunda ROTTERDAM, HAM
BURG ve SKANDNAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. SUÇEAVA,, vapuru 16 
birinci kanunda MALTA, 
MARSIL YA ve CEZAIR' e ha-
reket edecektir. 

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR
SIL Y A'ya hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BÜ KREŞ 

•DUROSTOR" vapuru 23 
birinci kanunda bekleniyor, 
KOSTENCE, SULINA, GA
LA TZ için yükliyecektir. G. ,. 
LATZ'a aktarma suretile BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA Vl
y ANA ve LINZ için yük ka· 
bul edecektir. ---AMERlCAN EXPORT LINES· 
THE EXPORT STEAMS

HIP CORPORATION 
PiRE' den AKTARMALI 
"EXCALIBUR" vapuru 18 

birinci kanun PiRE' den hare-
ket edececektir. BOSTON ve 
NEVYORK limanları için yük 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
lvlimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı , ______________________________ , 

IZMIR 
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
ca~ ına faiktır. 

·Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lz~ir 

duvak altında, beyaz elbise· 
sinin içinde titriyen ince vü· 
cudile ba zanbak gibi idi. 

için yapmıştım ben .. 
Yere düştü ve yarasından 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentası. 

alacaktır. birinci kanunda bekleniyor, 
"EXETER" vapuru 1 ikincia. ISKENDERIYE, HAYFA, Dl· 

LTD.-LIVERPUL 

O, beylerbeyi 'Hamza paşa· 
nın koynuna giriyordu. -

Fakat J>oğancı Mehmed' de 
ancak böylelikle kurtuluyordu. 

boşanan kan yerdeki Acem 
halılarının:•Üstünde kocaman 
ve kızıl bir göl halinde birik
meğe başladı. 

Bitti 
Güzel Güllüyü yaşatan ~ey 

1 
• 

Yalnız bu kurtuluştu. o kt 
Doğancı Mehmet köpür- O or 

hl Üştü: Alı· Ag~ L 
- Beni kurtarmak için mi? illi 

bu bir bahanedir. Beylcrbe· Çocuk Hastalıkları 
)'İnin konağı daha büyük, pa· mütehassısı 
tası daha çoktur. O, Hamza f kinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 
Paşaya bunu~~i~çi:n_:va:n~y~o~rl-~-=========~~ 

·1937 
TÜRK HA VA KURUMU 

Yılbaşı piyangosu 
ADET L 1 R 'A 

Telefon: 200412005/2663 

Olivier ve şü
rekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
"AD JUT ANT., vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL' den gelip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

1 Mükafat 400,000 "GRODNO,, vapuru 15 ikin· 
1 " 100,000 ci kanunda LONDRA, HULL 
1 İkramiye 500,000 ve ANVERS'tcn gelip yük 
1 .. 200,000 çıkaracak ve rayni zamanda 
1 .. 150,000 LONDRA ve HULL için yük 
1 " 100,000 alacaktır. 

l " 70,000 LINERPOOL HATTI 
1 " 60,000 "EGYPTIAN" 
1 " 50,000 biripci kanunda LI ii;-

1 " 30,000 ve S W C.N 5EA' dan s : 
~ .. 1 " 20,000 çıkaracaktır. ~ ~ 

l " 15,000 "ALGERIAN ., vapu. ~~ ı.~ 
10 " (10,000) 100,000 ikinci kanunda gelip LIVER-
20 " (5,000) 100,000 POOL ve SWENSEA'dan 
60 " (2,000) 1'.10,000 yük çıkaracaktır. 

100 " (l,000) 100,000 DEUTSCHE LEVANTE·LINIE 

kanun PIRE'dcn hareket ede· YEP ve NORVEÇ limanları 
cektir. BOSTON ve NEV- için yük kabul eder. 
YORK için kabul eder. ARMEMENT H. SCHULDT -

Seyahat müddeti: HAMCURG 
PlRE-BOSTON 16 gündür "TROYBURG,, vapuru 18 

PIRE-NEVYORK 18 gündür ikinci kanunda bekleniyor. 
--- - ROTTERDAM, HAMBURG 

"DROMOS,, vapuru 10 ikin· 
ci kanun, LINERPUL ve AN
VERS'ten bekleniyor, BUR
GAS, VARNA ve KOSTENCE 
için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-DEN NORSKE MIDDEL- ve BREMEN için yük kabul 

HA VSLINJE eder. şilmez." 1 f 
OSLO Birinci Kordon, te e on 

"BOSPHORUS" vapuru19~J_O_H_N_sr_o_~N~_A_R_R_E_N_L_I_N_E_S~~~~-N-o_._2_00~-2-~_s_ 

400 " (500) 200,000 "ANGORA" vapuru Jima· .,, 

8000
8600 

" (50) ~00,000 ::~::d~r ~lup yüklerini çıkar· ~~ / Kuru/ 
2,715,000 / : n C. J 

500 Mükafat Tarih ve navlunlardaki deği- { Z. , l 
1 rCJQI ,ÔANl<A~1 - şikliklerden mes'uliyet kabul , -= 9100 •- edilmez. / ... •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 

ur1en a aprahatsızve tan~ıyon~~~~.yüksek olanlara bile Dokt~r,a_r.fıqııu tJlJ}A.fV.,f} e 

-
• 

• 

r 

1 

-



Sahife 4 
(Ulusa! Btrlikj 

Y anya gölünün kanlı f acıası 
- Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

Mısır' A Uluslar sosyetesine. Marta.ka Ali paş~n:=n~;r~~~:~::tı andıran 
dar aza olarak kabul edılecektır mevkiine Yanya, Mora, Arnavut-

Bu takdirde Nisanda toplanacak olan asamblede, Kapitülis
yonların derhal ka d rılmas talep edilecektir 

Cenevre 30 (Radyo)- Mısır başbakanı Nahas paşa, gazetecilere: verdiği beyanatta, Mısır'ın Marta kadar Uluslar sosyete· 

luk kadınları gıpta ediyorlardı. 
-1-

·Menfaat ve hased
Kira Vasiliki çok heyecanlı 

ve hiddetli idı. Kendi kendi· 

liye her vakit hiirmetkar gö· 
rünmüş ve hayatının sonuna 
kadar Ali paşayı terketme· 
miştir. 

sine girmiş bulunacağını söylemiştir. 
Nahas paşa; Mısırın sosyeteye aza olarak kabulünden sonra, Nisanda .toplanacak olan asamblede kapitülasyonların derhal 

ne: 
- ister Türk, ister Rum 

olsun, vezirin zihnini çelen 
kadın için hayat haram olma· 
lıdır. Diyordu. 

Rum tarihleri, Vasiliki'nin 
mütlak Hasan efendiden bah· 
sederler; bu da doğru değil· 
dir. Vasiliki yüzünden Yanya 
konağında geçmiş bir facia 
vardır. Daha doğrusu iki fa· 
cia vardır. Bunun ikincısi 
doğrudan doğruya Vasiliki'nin 
sevdigi bir delikanlıyı diri 
diri fakat sarhoş olduğu hal· 
de yanmasıdır. Maamafih Va· 
siliki, hakkında mahir bir 
harem kalfası sayesinde ihti
yar kocasına zahiren sadık 
görünmeğe muvaffak olmııştu. 

kaldırılmasını istiyeceğini ve bu mes'elcnin, Mısır için hayali bir mahiyeti haiz olduğunu beyan etmiş ve çok ümitvar bulun· 

duğunu ilave eylemiştir. ______ .................. ---4----- -
Şekerden alınacak 
istihlak resmi artı

rılıyor 

Tepedelcnliye göre, çok 

Paris'te 
Büyük bir yan

gın çıktı 
Paris, 30 ( Radyo ) - Pa· 

ris'in en büyük kuyumcu dük· 
kanlarından birinde yangın 
çıkmıştır. itfaiye, yangını sön· 
dürmekle meşguldür. Zararın 
büyük olduğu bildiriliyor. 

~----__. ... _._ ____ _ 
M. Stoya1inoviç dün 

Belgrad' a döndü 
Belgrad, 30 ( Radyo ) -

Yugoslavya başbakanı doktor 
Milan Stoyadinoviç, dün bu· 
raya dönmüş ve gazetecilere 
verdiği beyanatta, seyahatin· 
den çok memnun olduğunu 

söylemiştir. 
M. Stoyadinoviç, Yugoslav· 

ya-Bulgaristan dostluk muahe· 
desininin yakında, imzalana· 
cağını ilave eylemiştir. ___ .. __ _ 

Papa 
Gittikçe fena

laşıyor 
Roma 30 (Radyo) - Papa 

on birinci Piy'inin sıhhi vazi· 
yeti nazik bir safhaya girmiş· 
tir. Papanın bir ayağı tutma· 
maktadır. _________ .._ __ _ 

Amerika 
ispanya hükumetinin 
tayyare siparişlerini 

kabul etti 
Londra 30 (Radyo)- Ame· 

rika tayyare fabrikalarının Is· 
panya hükumeti tarafından ve· 
rilen siparişleri kabul etmeleri 
burada derin akisler yapmış· 
tır. İngiltere Hariciye Nezare· 
tinin bu hususta Amerika'nın 
nazandikkatini celbedeceği bil· 
diriliyor. --· ...... ·---
/ngiltere, İtalya'ya 

lrlanda 
Siyasasını değiştir

miyecek · 
Paris 30 (Radyo) - lrlan· 

da hükumet reisi M. Dö Va
lera, lrlandanın, lngiltere ile 
dost geçinmek istediğini ve 
bu 'siyasetten dönmiyeceğini 
bildirmiştir. 

Ciyano 
Alman sefirile 

konuştu (Devamı 2 nci sahifede) 
Hükumet şekere karşılık ola· 

rak glikozun kilosundan alın-

genç olan güzel Vasiliki, pa
şanın son zamın~arda ki hal 
ve tavrını hiç beğenmiyordu. 
Ali paşaya birşcyler olmu~tu. 
Çok düşünüyor; çok hiddetli 
bulunuyor; o kadar ki eyalet 
işlerine bile · bakamıyor; çok 
sevdiki Vasiliki'yi de ihmal 

ediyordu. 

---·-· .. ---
C. H. P. Vilayet 

kongresi 
-Bcrştara.fı 1 itıt'İ scılıifede
sında büyük bir dispanser 
kuracak ve orada fakirlerin 
bakılmasını temin edecektir. 

Vali ve parti başkanı Fazlı 
Güleç, yapılacak işler hak· 
kında kongreye izahatta bu· 
lundu ve sene nihayetinde 
varidatla masraflMın müt;va. 
zin bir hale gelebilmesi için 
azami gayret sarfolunaca· 
ğını söyledi . Bu izahat 
üzerine bütçe reye koricf u ve 
müttefikan kabul edildi. 

Bundan sonra dilek encü~ 
meninin mazbataları müzake· 
reye kondu. Bu mazbatalar· 
dan biri, gayri kabil kabul 
olunan bazı dileklerin reddi 
hakkında idi. Bu mazbata 
reye kondu ve kabul edildi. 
Bundan sonra diğer dileklerin 
müzakeresine geçilecekti. Di
leklerin fazlalığı ve bunların 
sureti tetkik ve müzakereleri, 
uzun münakaşalar doğur,.ıu. 
Bunun üzerine vali ve parti 
başkanı Fazlı Güleç: 

.. _ Gerek hükumetçilik ve 

gerek partıcılık bakımından, 
halkın dilekleri üzerinde dur· 
mak lazımdır. Bu dilekler, 
birer birer okunacak ve kon· 
grenin tetkikine arzolunacak· 
tır. Bu yapılmadıkca, koqrre 
işini bitirmiş diyemeyiz. Bu 
gece icap ederse ben de si· 
zinle beraber olduğum halde 
bur ada sabaha kadar kalaca· 
ğız ve fakat okunmamış hiçbir 
dilek bırakmıyacağız.n 

Roma 30 (Radyo) - İtalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciyano, 
dün Almanya'nın bura sefiri 
Von Hasel ile uzun müddet 
görüşmüştür. _ _.. ......... --
Çekoslovakya reisi 
cumhuru M. Benes-• 

le bir görüşme 
(Başlara/ ı 2 inci sahifede) 
denizli dalgalarile döven bir 
"Demokratik adan diye tasvir 
ede hı liriz. 

Reis Benes, içinde bu ka· 
dar değişik ırklar bulunan 
devleti idredeki güçlükleri 
gayet iyi anlatmıştır. 

M. Beneş diyordu ki: 
- Çekoslovakya, demokrat 

bir devlettir. Biz burada esasH 

demokratik teşekküllerin de~ 
ğerine karşı olau güven ve 

imanımızı kaybetmiş değiliz~ 

Şu kanaatteyiz ki demokrasi, 
bir pôlitika müsavatından çok 
daha fazla bir şeydir. Bu, 
sosyal duruma karşı bir kafa 
vaziyeti ve bir camiaya, onun 
komitesine uygun bir şekilde, 
hizmet arzusundadır. 

M. Benes, milli hakimiyet· 
lerin üstünde bir tek varlık 
tanımaktadır ki o da Milletler 

makta olan resmi de beş ku· 
ruşa çıkarmaktadır. Şeker is
tihlak resminin arttırılması, şe
kerin satış fiatı üzerinde tesir 
etmiyecek, alınan bu tedbirle 
yalınız hazine hissesi artacak· 
tır. Şeker istihsalinin artması 
şekerin maliyet fiatı üzerinde 
bir fark yapacağından arttın· 
lan istihlak resmi bu maliyet 
fiatı üzerindeki farktan alına· 
caktır. 

cemiyetidir. 
Dedi ki: 
- Şuna kaniim ki enter· 

nasyonal mekanizma, bizim 
bizim için en büyük emniyet 
vasıtaSıd;;,--o;;;;- hepimiz 
üzerinde bir nezarete sahip 
olmasından korkmamıza lüzum 
yoktur. Çünkü onun otorite· 
sini biz kuracağız. O, eğer 
bizim memleketimiz için pra· 
tik gelmiyen bir karar ver
meğe kalkışacak olursa, o 
zaman onu kabul etmiyebiliriz. 
Fakat ben, memleketlerimizde 
bulunan ekalliyetlere muamele 
meselesinde, bizim kendi kuv
vetlerimizle değil de böyle 
enternasyonal bir makamın 
tensibi ile hareket etmeyi 
tercih ederdim. 

lzmir vakıflar direktörlüğün
den: 

Vasilikinin Ali paşayı sev· 
diğine inanmak mümkün de· 
ğildir. Buna mukabil, Vasiliki 
çok genç ve çok güzel olma· 
sına göre ihtiyar Tepedelen-

lzmir birinci icra memurlu· 

ğundan: 
lzmir eski sipahi pazarında 

3 numaralı mağazada icrayı 
ticaretle müşteiil iken · hale; 
hali firafda bulunan Jozef 

Şaki tarafına. 
lzmirde Halimağa çarşısında 

28 numaralı yazıhanede Y. 
Molhoya iki kıt'a emre mu· 
harrer senetle borçlu bulun· 
duğunuz 842 lira 49 kuruş ve 
ayrıca masraf ve güzeşte bor· 
cunuzu işbu ilanın tarihi neş· 
rinden itibaren beş gün zar
fında ödemeniz, borcun tama· 
mına veya bir kısmına veyahut 

alacaklının takibat icrası hak· 

kında bir itirazınız varsa yine 

bu beş gün müddet içinde 
istida veya şifahen icra daire· 
sine bildirmeniz ve bildirme
diğiniz takdirde bu müddet 
içinde icra iflas k. nun 74 ncü 
maddesi mucibince mal beya· 
nında bulunmanız lazımdır. 

Beyanda bulunmadığınız tak
dirde hapsile tazyik olunaca· 
ğımz gibi hakikate muhalif 

1 - İzmir' de Mezarlıkbaşı'nda vakıf arsa üzerine yaptırı· beyanda bulunduğunuz tak· 
lacak 5145 lira 94 kuruş bedeli keşifli gazino binası dirde hapisle cezalandırılaca· 
inşaatı 30 /12/ 936 tarihinden itibareq,)O gün müd· ğınız, borcu ödemez veya iti· 
detle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konul.ııuştur. raz etmezseniz hakkınızda 

2 - lhale~i 19 111 937 salı günü saat 15 te lzmir vakıllar cebri icraya tevessül olunacağı 
direktörlüğünde direktörlük odasında toplanacak ko· ödeme emri makamına kaim 

misyon önünde yapılacaktır. olmak üzere tarafınıza ilanen 

4 

3 - Bu işe aid imalat ve eksiltme şartnamelerini istekliler ' tebliğ olunur. 
vakıflar direktörlüğnüden bedelsiz alabilirler. _..,..lz....:m::;;..i_r_b_i_ri-n-ci-ic_r_a_m-em-u-rl-u· 

Muvakkat teminat miktarı 385 lira 95 kuruştur, Ek- ğundan: 
siltmeye gireceklerin teminat makbuzunu, banka mek· lzmirde eski sipahi paza· 
tubunu ve Ticaret odasında ruılrd c!yed olduklarına ve rınd 3 numaralı mağazada icrayı 

Kira Vasiliki, Ali paşaya 

karşı her zaman için kıskanç· 
lık gösterirdi. Ali paşanın bir 
çok hovardalıklarını görmemeı 
\iğe gelerek öyle kıskançlıklar 
yapardı ki ihtiyar Vezir bu 
kızının kızi denecek kadar taı:c 
Rum dilberi tarafından sevil· 
diğine inanırdı . 

Fakat Vasiliki son günlerd~ 
hakikaten kıskanıyordu. Ah 
paşanın kendisini değil, yüksek 
mevkiini ve rahatini elinden 
kaçırmak korkusunu hissettiği 
için kıskanıyordu. 

Evet.. Ali paşa da bir lı~~ 
vardı. Zeki L Kurnaz Vasil' 9 

bu halin yeni bir fgönül IP•· 
cerasından doğduğunu heıne0 

anladı • 
Ali paşanın bir saltanatı an

dıran mevkiine Yanya, Mor•1 

Arnavutluk kadınlarının ağıı· 
laı ının suyunun aktığı şüphe· 
sizdi . 

işte, Vasiliki, henüz kitll 

olduğunu öğrenemediği ve 
paşasına göz dikmiş "ley• 
paşasını elinden almak üzere 
bulunan kadın için yukarıdaki 
sözleri sarfetmiş bulunuyordu· 

Vasiliki gün ,geçtikçe sinir
leniyordu. Nihayet bir gii~ 
dayanamadı. Tepedelenli Alı 
paşaya: k 

- Paşam, dedi. Seni ço 

düşünceli görüyorum, çok üzü
lüyorsun. Bu hal haftalardan
beri böyle devam ediyor, ne 
oluyorsun? Ne gibi ıstırabıf1 
var? 

Al d 1 du 
.. clİf1• 

i paşa a gın ve -r 

celi bir halle: 
- Vasiliki, hiçbir şetifll 

yoktur. Dedi. 
· Arkası fi~ 

para verdi 
Londra 30 (Radyo) - in· 

gilterenin, ltalyaya dokuz yüz 
milyon liret derecesinde ikra· 
zatla bulunduğunu Taymis 
gazetesi yazıyor. 

Demiştir. Vali ve parti baş· 
kanı Fazlı Güleç'in bu sözleri 
hararetli surette alkışlandı ve 
derhal dileklerin okunnıasına 

başlandı. 

Tayyare Yılbalı 
• 

fenni ehliyeti haiz bulundul'.e günü 5•r vesaiki teklilerile ticaretile müşteğil iken halen hali 
beraber vermeleri lazımdır. ·qcaatla. firarda bulunan jozef Şaki 

---·----
ispanya çok büyük 
muharebeler arefe

sinde bulunuyor 
Bu:/t<ırafı 1 inci salıi(ede 

reketlerine başlamışlardır. 

Paris 30 (Radyo) - Mad· 
ridin bombardımanına devnm 
olunuyor. ihtilalciler, tayyare· 
lerlede hücum etmişler "e 
ağır bombalar atmışlardır. 
To ateıi, rece de sürmüştür. 

Geç vakite kadar dileklerin 
müzakeresi devam etti. Kaza· 
ların bütün dilekleri birer bi· 
rcr okundu. Ve kongrenin 
tasvibine arzedilerek kısmen 
aynen kabul edildi ve kısmen 
de llyönkurulun tetkikine ha· 
vale edildi. 

Kongre, bugün öğleden 
sonra saat 15 te tekrar top· 
lanacak ve lzmir nıerkez ka· 
zasının dileklerini tetkik 
ettikten sonra yeni ilyönkurul 
azalannı seçecek ve daiıla· 

caktır. 

5 - Eksiltmeye girecek müteahhidlerır ~tendilerinin mimar tarafına. 
veya mühendis olmaları veyahud inşaatın her türlü İzmirde Halimağa çarşısında 
kanuni, idari, fenni mes'uliyetlerini kabul ve ifa edecek 28 numaralı yazıhanede Y. 
mütahassıs mühendis veya mimarla bütün muamelelerde Molhonun lzmir asliye ticaret 
müşterek ve mes'ul olmak üzere birlikte çalışmaları mahkemesinden aleyhinize ıs-
şarttır. tihsal eylediği 25 kanunu ev· 

Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için laakal vel 936 tarihli kararda 842 
on bin liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle bi- lira 49 kuruşun istifasının te· 
tirmiş olduğuna dair resmi fen heyetlerinden verilmiş mini için alacaklı yedinde 
veya tasdik edilmiş belgeler göstermesi mecburidir. bulunan iki kıt'a senet muci· 

6 - Eksiltme ve ihale 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale hince tahtı isticarınızda bulu-
kanunu uyarınca yapılacaktır. nan mağazanızda ticari malla· 

7 - Teklifnameler 2490 sayılı kanunun 32 inci madde· rınızdan borca yetecek mikta· 
sinde yazılı şekilde hazırlanıb en geç 19 111 931 salı rının ihtiyaten haczi tahtı ~-
günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde lzmir rara alınmış bulunduğu i'tra· 
vakıflar direktörlüiüne verilecektir. 30, 2, 6, 10 (1629) fınıza Hanen teblit olunur. 

pıyangasu ı11 
1937 Büyük ikramiye yafl 

milyon liradır. . \ı" 
Ayrıca 400, 100 bin Iır'bil1 

mükafat ile 200, 150, 100 de 
liralık büyük ikramiyeler 
vardır. pi• 

Biletler lzmir Piyango i
rektörlüğü gişesinde ve baY 
lerde satılmıya başlamıştır .. l 

1 .. ıZ e 
Yeni seneye yeni ta 1111 

. k . . b b" fırsattır· gırme ıçın u ır . i)'İ 
Şimdiye kadar binlerce kış • 
zengin eden bu piyangoY 

iştirak ediniz. r 
Bilet fiatleri: 2,5, 5, 10 '' 

radır. 


