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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cuma - 23 Teşrinievvel 1936 

Avrupa' da 
Hüküm süren kararaızlık 

neticesinde yeni zümreler 
meydana çıkacağı söyle. . 
nıyor. 

~------~~~--------~~ 
Fiati (100) Para 

Rusya Ademi Müdahale Komitesinden Çekildi 
- -------

Madridln, yarın asilerin eli 
düşmesi bekleniyor 

lskoryal mevkiinin zaptı yakındır, ihtialci
ler hava ve şimendifer istasyonlarını yaktılar 

Araplar 
Petrol borularını 
bombaladılar 

Kudüs 23 (Radyo) - Pet· 
rol borularının yanı başında 
bir bomba patlamış ve mu· 
hafızlardan iki İngiliz neferini 
öldürmüştür. Hükumet bu 
münasebetle yeniden bazı 
kimseleri tevkif eylemiştir. 

Bom bay 
Arbedeleri durdu 
Bombay, 23 ( Radyo ) -

Arbedeler, kati surette sona 

Hitler Ciyano, Lile 
bugün konuşacak 

Kont Ciyano, dün de Alman 
askerl~rini gözden~geçirmiş 1 

Paris 23 (Radyo) - Mad
rid' den kaçabilen bir yolcu, 
kaçacağı gün, üniversite bah
çesinde on biri kadın olmak 
üzere elli beş ölünün yatmak
ta olduğunu gördüğünü ve 

Madrid 'deki Aristokrat!arın, 

birer birer öldürüldüğünü söy
miştir. 

ermiştir. Gerek Müslümanlar ' 
ve gerekse Bodisler, dün ma· 
ğazalarını açmışlar ve işlerine 

ispanya Nasyonalist/eri top başında 
1( Paris 23 (Radyo) - Naval ihtilalcilerin idare ettikleri 

arnero muzafferiyetinden tayyare filoları, Çetase hava 
sonra ihtilalcilerin, Madrid'e istasyonunu bombardıman et
~İrrnelerine hiçbir mani kal 
llıarnıştır. mişler ve hükumete ait üç tay· 

Son gelen haberlere göre, yareyi parçaladıktan sonra, şi· 
~adrid'in kapısı demek olan mal şimendifer istasyonunu 
korpal mevkiinin bugün düş- bombalayarak yakmışlardır. 

iası ve bir gün sonrada Katalonya' dan gelen haber-
:c t~lalcilerin Madrid'e girme- l'!re göre, Kızılordu, ihtilalci-

tı bekleniyor. lere karşı koymak üzre büyük 
t Londra 23 (Radyo)- lngil· hazırlıklara başlamıştır. Rus 
fere ve Almanya; Rusya'nın, Konsolosu, Kızılordunun başına 
bPanya işlerine ademi müda-
b al~ komitesinden ayrılması geçmiştir. 
1alınde beraberce çalışmağa Son haberler, ispanya Cum· 
ıcarar · l · d hur reisi M. Azana'nın ailesi f d vermış er ve ıcap e erse 
1 ~ detli tedbirler alarak, Ko· ile çocukları, dün Paris' e va· 
llıunizınin Avrupa'ya yayılma· sıl olmuştur . 
sına . P .rnanı olacaklardır. 
il} arıs 23 (Radyo) - Madridi 
t Uhasara eden kuvvetler, dört 
~taftan ileri harekata başla-

Komite 
Bugün toplanıyor 
Londra 23 (Radyo)- ispanya ~------ işlerine ademi müdahale ko-M. (Bek) mitesi, bugün toplanacak ve L komite başkanı Lord Pilmot 

Ondra'ya da• Almanya'nın verdiği cevabi 

\ret edildi nota etrafında komiteye ma
lumat verecektir. 

'v M. Bek 
lo11 llrşova, 23 (Radyo) - Po· 
(~t) hariciye nazırı Baron 
tide ' bugünlerde Londra'ya 
~~ Cek ve Lord Eden 'le ko
~tc ~ktır. Baron (Bek) lngil
tqilıtı Ukuıneti tarafından davet 
' ektedir. Mumaileyhin ln
~r~lı tarafından ~kabul 

tı söyleniyor. 

Londra 23 (Radyo)- Alman
ya'nın, ademi müdahale komi
tesine verdiği] notada; Rusya· 
nın iddiaları çürütülmekte ve 
bilakis, ispanya hükumet kuv
vetlerinin, mütemadiyen Rus· 

ya' dan silah, mühimmat ve er
zak aldıkları ve bu cihetin, 
her zaman isbat olunacağı bil
dirilmektedir. ---·---

Dançing 
Almanların hakimi

yeti altında 
Dançing 23 (Radyo)- Alman 

Nasyonalleri, burada tathirat 
yapmakla meşguldürler. Dün 
Saylavlardan Vitman'ı tevkif 
eylemişlerdir. Almanlar, Dan· 
çing idaresini tanımıyorlar. 
Dün, üç bin Alman genci, as· 
kerliklerini yapmak üzere Dan· 
çingten Almanyaya hareket 
etmiılerdir . 

başlamışlardır. 

~~-~-~-----·--~-----------

L eo n Blumu tut 
mak zaruridir 

-~. ---
M. Daladiye diyork: Yeniden 

seçim yapmak tehlikelidir 

Fransız Başbakanı M. Leon Blum 
Biyariç 23 (Radyo) - Ra- - Bazı devletler şahsın 

dikallerle Radikal sosyalistler hukukunu tanımak istemedi· 
dün öğleden sonra kongre /Devamı 4 üncü sahifede} 
halinde toplanmışlardır. • 

Evvela, M. Plat söz söyle- M. Litvi n of 
miş ve Radikal partisinin, 
bidayeuenberi ifa etmiş oldu- Yakında Pari
ğu hizmetleri anlatmıştır. 

Bundan sonra M. Daladiye Se gidecek 
kürsiye çıkmış ve uzun bir 
söylev vermiştir. M. Daladiye 
ezcümle demiştir. 

- Vaziyetin ne derece na
zik olduğunu izaha lüzum 
görmiyorum. Devletlerin, bir 
kaç aydanberi başladıkları 

silanma yarışı, hepimizin ma
IUmudur. Bu devletlerin bir 

kısmı, aralarındaki ihtilaflar· 
dan ve bir kısmı da her tür
lü ihtimalleri nazarı dikkata 
aldıkiarından dolayı silahla
nıyor. 

Esefle kaydedebilirim ki 
uluslar sosyetesi, büyük ve 
insani vazifesini yapamamış 
ve tam manasile cihan sulhu
n un koruyucusu olduğunu 
ıspat edememiştir. 

M. Daladye, bundan sonra 
Fransa'nın dahili vaziyeti et
rafında uzun mütalealarda 
bulunmuş ve Fransa'nın, şah
sın hürriyet ve hakkına riayet
kar olduğunu kaydederek de
miştir ki: 

M. Litvino/ 
Paris 23 (Radyo) - Rusya 

hariciye komiseri M. Litvino
fun, yakında buraya gelerek 
Fransız ricalile konuşacağı ve 
iki memleket arasındaki dost
luk muahedesinin icapları 

hakkında fikir teatisinde bu· 
lunacatı söyleniyor. 

Hitler, Alman ricali arasında 
Berlin, 23 (Radyo) - İtal- Kont Çiyano, bu •kpm 

ya hariciye nazırı Kont Çiya· Berge Figadona hareket ede· 
no, dün Armerya'ya gitmiş cek ve orada Hitler tarafın· 
ve oradaki Alman kıtaatını dan kabul edilecektir. 
teftiş eylemiştir. (Devamı 4 iincii sahifede) 

( ( lJ lusal Birlik) e G6re ) 

iki türlü milliyetçilik 
Belki, yazımın üzerinde gördükleri bu başlığı •Milliyetçili· 

ğin de türlüsü olur mu?,, diye garibseyecekler bulunacaktır. 
Fakat milliyetçilik tel~kkisinin hazan biribirine taban tabana 
zıd şekillere girebildiğini anlamak için, bu mefhumun hayat
taki tecellilerine kısaca göz gezdirmek kafidir. 

Gerçi bütün görüşler esasta birleşir: Milliyetçilik, nihayet, 
insanlığın içinde küçük bir parça teşkil eden kendi milletine, 
diğerleı'inden üstün bir sevgi beslemek, onun terakki ve in
kişafına hususi bir ehemiyet vermek, milli menfaatlere alaka
sını filen göstererek, icabederse bu uğurda fedakarlıklardan 
çekinmemek. Bütün milliyetçiler bu esas görüşte birleşirler. 
Ancak milletin terakki ve inkişafının hangi ana yollarda müm
kün olacağını, milli menfaatlerin hangileri olduğunu tayine sı
ra geldiği zaman, milliyetçilerin üzerinde birlikte yürüdükleri 
tek yolun birdenbire birçok kollara ayrıldığını görürsünüz. 

Pratik misaller üzerinde konuşalım .. 
Fransa için milliyetçilik ananelere sadıklığı ve sevgiyi icap 

ettirir. O ananeler ki, Eransa'yı, insanlığın daima ön safında 
bulundurmuş, daima en yüksek ve medeni fikirlerin bu mem· 
leket sınırları ~içinde doğmasını temin etmiş ve Fransıza, ha· 
kikaten sahibi bulunmakfa öğüneceği yüksek bir medeniyet 

ve kültür mirası bırakmıştır. Fransız, Fransa'ya büyüklüğünü, 
medeniyetini, bugünkü inkişaf derecesini bahsetmiş olan bu 

güzel ve temiz ananeler içinde memleketinin yükselmesini 
istediği nisbette milliyetçi olacaktır. Şimdi, Fransa'da milli· 
yttçiliğin, Fransızlığın mukadd~ratma en uygun şeklini bulmuı 
olan bu telakki tarzını görüp, bu milliyetçilik telakkisini bize 
nakletmeğe kalkınız, hislerinizde istediğiniz kadar samimi 
olunuz, hakiki milliyetçilikten uzak kalmağa mahkumsunuz. 

Türkü millet ve devlet olarak, asırlardanberi mahkUın etmiş, 
her türlü ilerlemesine sed çekmiş, kültürel kalkınmasına imkin 
vermemiş ve her bakımdan tereddisinde en büyük amili 
teşkil etmiş olan nedir? Kökü kendinden gelmiyen, bünyesine 
uygun olmadığı halde mukadderatın sevkile ona aşılanmış olan 
yabancı ananeler ve öğrenecekler değil mi? 

lnkılaptanberi Türkün milletçe ve devletçe baş döndürücü 
kalkınması, köhne ananelerinden, yükselmesinden mani olan 
birer lest gibi, kendini kurtarmasının derecesile mütenasip 
olmamış mıdır? Şu halde bizim için taklid bir milliyetçilik 
telakkisi kalmaya mahkum olan ananecilik ve muhafazakarlık, 
milli menfaatlere zıd bir inanış teşkil etmek itibarile, millet 
sevgisile tam bir tezad halinde bulunmuyor mu? 

Sosyal bünyemizde tasfiye edilecek kötü ve bozuk taraflar 
kaldıkça, Türkiye için, inkılapçılık, tek makul ve mümkün mil
liyetçilik telakkisi olacaktır • 

Y.,.,. Nabi 
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~ 
1 " Kanını Ben öldürdüm! " 
.... Aşk .. Kıskançhk.. Cinayet .. - ' ... ~ . . ~ 

- 16 Çeviren: Fethi Y. Er. 
Bunun üzerine yerimden uzattı. Ben sözde aldım. Son· 

kalktım. Odada dolaşıyordum. ra (al kediyi dışarı at) dedi. 
Kedi de beni arkamdan adım - Kediyi dışarı götürdü-
adım takip ediyordu. ğüne göre elinde birşeyler 

Zili dünkü gibi çaldım.Hiz· vardı. 

metçim geldi. - Hayır. Dedim ya söz de 
Bunun üzerine kedi yata- kedi vardı. Fakat orta da hiç 

ğına sıçradı. Onu aradık fa· bir şey göremiyordum. Eğer gör· 
kat gene yok olmuştu.. medim dese idim belki kızar 
Akşam üzeri evden çıkarak beni kapı dışarı da atabilirdi. 

birkaç arkad~ımı ziyaret et· Ne yapayım. Öyle demeyip 
tim. Ve tekrar eve döndüm. te yirmi beş lirayı mı kaybe· 

Evde hiçbir ışık olmadığı deyim. Bana ayda otuz verse 
için merdivenden birşeye çarp- iki kedi görüyorum derdim. 
mayım diye yavaş yavaş çı- Daha fazla dinlemek için 
kıyordum. kendim de kuvvet bulamadım. 

Son basamağa vardığım Odama çekildim. 
zaman hizmetçilerin konuştuğu· Odam bomboştu. 
nu duydum. Ertesi günü dünkü gibi ge· 

Dikkat ettim: Benim için ne kedi bana göründü. Bu 
konuşuyorlardı. hal haydudun kafasının ko· 

Erkek hizmetçi dünkü kedi parıldığı günden itibaren tam 
meselesini kadına anlatıyordu: otuz gün sürdü. ' 

- Her halde müsyü delir- Otuzuncu günü saat altıyı 
miş olacak. Odada kedi filan çaldığı halde kedi meydanda 
yoktu. yoktu. Artık ondan kurtuldu~ 

Bu sözler beni şaşırttı: zannettim. 
Gördüğüm şey ya vardı, Ve Sevincimden uyuyamamıştım. 
ya yoktu. Eğer olmasaydı, Erteesi günün altısını bek· 
her halde mecut olmıyan bir liyordum. Saat çalmağa baş· 
şeyi görür gibi olmuştum. Bu Iadı: Bir, iki, üç, dört, beş, 
halde hizmetçinin dediği gibi nihayet altı!.. işte bu sön 
deli sayılırdım. çalışla kapı açıldı. içeri "Is-

Sabırsızlıkla (altı}yı bekle- koçya,, kumandanının yaveri 
dim. Bu sefer hizmetçimi ya- girdi. 

nıma aldım. Saat altıyı çal- Herhalde kumandan yaveri· 
mıştı. Gene ayni mırıltıyı ni bir iş için göndermiş ola-
duydum. caktı. 

Kedi lyanımda oturuyordu. Elimi uzattım. Fakat bana 
Hizmetçiye birşey söyleme- aldırış etmedi. Veya gözüne 
dim. Maksadım onun kedi çarpmadı ki, gelip koltuğumun 
gözü ile görmesi idi. arkasında durdu. 

Kediyi aöı ebilmesi ıçın, A k d o r aya önmeme lüzum 
onu kendimin yanına yaklaş- yoktu. Karşımdaki aynadan 
tırabilmem lazımdı. Bir baha- onu güzelce görebiliyordum. 

ne ile: Kalktım ve yürüdüm. Beni 
- Con dedim; şu zili ma· arkamdan birkaç adım takip 

sa üstüne koyuver. etti: 
Zili alıp dediğim yere ko

yabilmesi için mütlaka kedi· 

nin Üzerine yürüyecekti. 
ilerledi. Ayağı tam kediye 

dokanacağı sırada, hayvan 
dizlerim üzerine sıçrayıverdi. 

Con onu görmedi; veya 
görmek istemedi. 

Alnımdan terler boşanıyor
du. Conunun dünkü sözleri 
aklıma geldi: Her halde müs· 
yü delirmiştir. 

- Con dedim; dizlerim 
üzerinde hiçbir şey görmü· 
yor musun? 

Con bana baktı. Sonra: 

- Evet, evet, bir kedi var. 

Rahat soluk aldım. 
Kediyi tutarak : 
- Peki öyle ise, al da şu 

kediyi dışan at. 
Ellerini bana uzattı. Kediyi 

bu uzanan ellere verdim. Aldı 
çıkıp gitti. 

Biraz sonra ben de o oda
dan çılCıyordum. Ayağımı 
eşikten atarken yan taraftaki 
odada bir kahkaha duydum. 
Yavaşça o tarafa yanaştım. 
Con kadına anlatıyordu: 

- Dedim ya, müsyö haki
katen oynatmış. Hep kedi 
görüyorum zannediyorum. Bu 
akşam bir kedi görüp gör· 
mediğimi sordu. 

- Peki sen ne cevap 
verdin? 

- Ne diyeyim artık; iÖr
medim desem belki kızardı. 
Gördüm dedim. Bunun üzeri· 

ne yaptı biliyor mu sun? 
- Ne bileyim! 
- Kediyi aldı. Guya bana 

Zil~ yanaştım ve çaldım. 
Hizmetçim gelmişti. fakat 

yaveri görememişti; tıpkı ke
diyi olduğu gibi: 

Onu, lüzumsuz birkaç sözle 
dışarı savdım'. 

Şimdi bu yabancı adamla be· 

raber odamda yalnızdım. Onu 

uzun zaman gözden geçirdim. 

Resmi bir elbisesi, yan tara
fında asılı bir kılıneı vardı. 
Kasketi de koltuğunun altına 
sıkışıktı. 

Dayanamadım; saat 10 da 
yatağıma girdim. O karyolanın 

karşısındaki koltuğa oturmuştu. 
Yüzümü dıvara doğru çe

virdim, olmadı. Uyuyamıyor· 
dum. O hala koltukta idi. 

Sabah olmağa başlamıştı .. 
Bir daha o c:.damın otur

duğ~ koltuğa baktım. Fakat 
bu defa onu göremedim. Kol
tuk bom·boştu. 

Akşama kadar kafamı bu 
düşünce ile yordum. 
Akşam üstü " Kilise " de 

merasim vardı. Oraya gitmek 
için hazırlanıyordum. 

Saat altıya beş kala Conu 
çağırdım ve kapıyı iyice sür
gülettim. 

Saat altıyı çalarken gözle· 
rimi kapıya çevirdim: Kapı 
açıldı ve içeri yaver girdi. 

Hemen kapıya yanaştım. 
Sürgüler yerinde idi. Hiçbir 
şeyde değişiklik yoktu. 

Arkaya döndüm: Yaver ge
ne dünkü yerinde; koltuğun 
arkasında ayakta dikilmiş du
ruyordu. 

( Arkası var) 

(Ulusal Birlik) 23 Teşrinievvel 93~ 

Yaş üzü ihracatını u 
sene de beceremedik 

1 Kadı otomo
ilci er 

Seyahat/arını bi
tirdiler 

Bulgaristan ve Yunan· stan bu işi adam akıllı 
ilerletmişlerdir hız hala bir şey yapamiyoruz 

30 Eylülde Moskova' da rı1: 
hayete eren Sovyet'ler birliğ'I 
nahilindeki büyük otomobil 
seyahatına iştirak etmiş otsıı. 
45 kadın şoför, makinist, dok 
tor, gazeteci ve işçi 1 O bifl 
kilometreden fazla katetınif 
lerdir. 

Yaş üzüm ihracatı, gerek ı anladıkları için, boş durma
Bulgaristan ve gerekse Yuna- mışlar ve tedrici surette ara
nistan için en fazla kar getiren yıp buldukları evlerle olan 
mühim bir iş olmuştur. Her münasebetlerini takviye ede 
iki memleket, beş senedenberi ede, yaş üzüm ihracatını adam 
bu işi beslemeğe ve ilerlet- akıllı ilerletmişlerdir. 

çalıştığı ve muvaffak olduğu 1930 s~nesinde Bulgaristan· 
halde, bizim ihracatçılar yaş dan ihraç olunan yaş üzüm, 
üzüm ihracatına başlamadılar hiç denecek derecede iken, 
bile · bu miktar beş sene zarfında 

Bakınız, şu istatistiki malu· on beş misline çıkmak sureti· 
mata ; le inkişaf eylemiştir. 

Bulgaristan, 1930 yılında Bulgar ihracatçıları, aldık-
yaş üzüm ihracatına teşebbüs lan tedabir sayesinde busene 
etmiş ve o sene, iki milyon Avrupaya sevkettikleri yaş 
774 bin 150 kilo mahsul ih· üzüm miktarı 33 milyon 995 
raç edebilmiştir. Bulgar ihra· bin 575 kiloya baliğ olmuş
catcıları, bu işin ehemmiyetini tur. 

~~~~~--~.-·~·~--.--~~~~~~ 

Tanınmış bir ingi iz 
harriri mesğini ter 

~~~-+-~~~~-

mu
etti 

Asıl oğlunu Af rikada vahşi hayvanlar 
Parçalamış manevi evladını 

terbiye ile uğraşacak 
lngiltere'de gayet tanınmış ilham mevzuuna muhtaç ol-

bir muharrir, şimdi dört ya- muştum. 
şında olan bir manevi evladı Manevi kızım, mükemmel 
kendi düşündüğü usullere gö- bir küçük talebedir. ihzari ter
re yetiştirmek gayesile mesle· biye yolundaki metoduma ga· 
ğini bırakmıştır. Bundan sonra yet iyi uyuyor. Harfleri öğ
ne Roman, ne de tek bir satır rendi, mükemmd kelimeler, 
yazı yazacaktır. cümleler yapıyor . 

Bu sanatkarın ismi T eodor Onu kendi emellerine doğru 
Povis'tir. Üç kardeştirler üçü şahsi terbiyem altında yetişti-
de lngilterenin tanınmış mu- rebilirsem dünyanın en mesut 
harrirleridir. adamı olacağım. 

Kendisi bir köy evine çe- Bugün 61 yaşındayım. Uzun 
kilmiş ve manevi evladile bir- boylu yaşıyacağımı zannetmem. 
lik~- bir uzlet hayat;- yaşa- Fal at mütebaki ömrüm, ma· 
maktadır~ nevi evladımızı istediğimiz gibi 

Muharrir uzun zamandan mükemmel bir şekilde yetiş-

beri bir terbiye sistemi dü· tirmt!k için gayret sarfile geç· 
şünmekte idi. Onu iki defa tikçe hiç müteellim olmıyaca
tatbik edecektir. ğım.,, 

* * • 
Muharrir Povis, lngiliz ede-

biyatına hizmetinden dolayı 
senede 60 sterlin tahsisatı 

olan biridir. Fakat şahsan 
zengindir. Yegane oğlu Afri
ka' da bir çiftlikte müdür idi. 
Arslan avında vahşi hayvan
lar tarafından parçalanarak 
ölmüştür. 

*·~~~~~~~~~~~-
Sıhhat Bahkyağı 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi_Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak.· Büyük Salepçioğlu hanı 
karşısında 

·~~~~~~~~~~~· 

Bulgaristanın bu faaliyetini 
gören Yunan ihracatçılarına 
gelince, bunlar Bulgarlardan 
daha iyi iş yapabilmek için 
bütün faaliyetlerini yaş üzüm 
ihracatına hasretmişler, Yuna
nistan üzümlerinin, daha nefis 
ve daha ucuz olduğunu ileri 
sürerek dış memleketlerde 
propagandaya kuvvet vermiş
lerdir. 

Şu iki komşu memleketin 
yaş üzüm ihracatına karşı 

bizim eli bağlı bir halde dur
duğumuzu ve her sene bir 

takım teşebbüslere giriştiğimiz 

halde henüz. hiçbir şeye mu

vaffak olamadığımızı görüpte 

hayret etmemek mümkün de

ğildir. Doğrusu .. --······--Sovyet 
Köylerinde 

• 
sınema 

Sovyetler birliği dahilindeki 

köylerde 1 kanunusani 1936 

tarihinde mevcut sinemaların 

adedi yalnız 685 idi, halbuki 

bugün Sovyet köylerinde, 3 
bini sesli olmak üzere 5.300 

sinema vardır. 
Seyyar sesli sinemaların 

adedi de gittikçe artmaktadır. 

Bu yıl başında seyyar sesli 

sinemaların adedi yalnız 29 
iken, bugün 500 ü geçmiştir. 
1937 yılı başında Sovyet 
kolkhozlarını ve köylerini ge
zecek olan bu türlü sinema
ların miktarı 1000 i geçe
cektir. 

Devletten maada ayrıca 
kolkhozlar da kendileri ıçın 

sinemalar inşa etmektedirler. 
Bu meyanda Azak denizi ve 
Karadeniz mıntakasında kolk-

Bu kadınlar, otomobilleriflİ 
Kazakıstan steplerindeki ketv80 

yollarından, Karakum çölürıii0 

tuzlu arazisinden ve Ural dd" 
tarının sarp ve güç virajlı iniş 
ye çıkışlarından geçirmişle!ı 
ve bütün bu güçlüklere raf 
men, seyahatı hiçbir arıza>' 
uğramadan bitirmişlerdir. 

Bu seyahat, sırf kadınlar· 
dan mürekkep bir heyetiıı 
ilk uzun otomobil yolculuğuflll 
teşkil eylemektedir. Bu kadıfl' 
ların en yaşhsı 34 yaşındadır· 
Ekseriyetini ise 25 ila 27 yaŞ 

k• 
arasında gençler teşkil etıne 
tcdir. 

Bu uzun ve güç seyah~~ 
kadının şoförlük, mühendislı 
ve makinistlik sahasında, fc~ 
yol şeraitine ve iklim değişı ~ 
likleJine rağmen, muvaff~. 
olabileceğini tam sur.ette 

15 

bat etmiştir. ·ş 
Bu seyahate iştirak etflll t 

olan kadınların hepsi gaYe 
zinde ve sıhhatli olarak darı: 
müşlerdir, hatta bazıları se~~o 
hat esnasında birkaç kı 
dahi almışlardır. ,, 

frB" Bu uzun seyahate iş 1 
; 

d l d.. .. l . d fvio e en er, uşunce erın e, \il 
k 'd b.. "k t bürBt ova a uyu eza kİ' 
karşılanmı~lardır. Binlerce bit 
şinin iştirak ettiği kısa 

8
• 

mitingden aoııra, seyahat {
0
• 

pan otomobiller, binlerce 
0hİ' 

mobilin ortasında, bütün şe ~e 
sokaklarında dolaştırı\nııŞ ııt 
bu suretle herkes bu cessl· 
ve sporcu genç kadınları 

tor· 
kışlamak fırsatını bulm_V----------:.1 oı1 
hozlar, kendi varidatlart e. dl 
.k. d 1 l. . a ııı. ı ı mo e ses ı sınem 

etmişlerdir. 

• beb' 
Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen parao rıı o' 

l t H .. J d . . }ıC ~t o mamış ır. em yu'7 erce vatan aşınızı zengın etmıŞ .. ıe•· 

yurdunun göklerine birkaÇ filo katmış olursun. Bu yu;lit 
zen inden birinin de senin olmı aca mı kim iddia edebi 

c 

1 

d 
~ 

1 
k 
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(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim..-.,ilF~r-a~t~e"ll~i~S~p-e~rc~o N. ~ 
HiktJge Oğlunu niçin öldürmüş!.. 1 W F ff V 

vapur acentası • • • an 
- Adın ne? tükten; yazıktır; sana yakış- ROYAL NEERLANDAIS Der Zee 
- Memiş. maz. Dedim. KUMPANYASI 
- Seni yalnız Memiş diye- - Vay bu sözleri söyliyen "ULYSSES,, vapuru 16 teşri- & Co. 

illi Çağırıyorlar? sen misin diye öfke ile yanın· nievvelde gelip yükünü tahliye· DEUTSCH LEVANTE LINIE 
- Memiş dayı derler. dan aırıldı. den sonra BURGAS, VAR-
- Yaşın kaç? Ben yukarı odaya çıkıyor- NA ve KÖSTENCE limanları 
- Elli dört. dum. Merdivenin son basa- için yük alacaktır. 
- Bak oğlunu çifte ile mağına vardığım zaman, ar- "CERES,, vapuru 21 teşri-

\'Urınuşsun? kam dan oğlumun elinde bir nievvelden 25 teşrini ev-
- · · · · · balta ile koşarak geldiğini vele kadar ROTTERDAM, 
Suçlu reisin bu sorgusuna d AMSTERDAM ve HAMBURG ec gör üm .. 

ö ~ap vermedi. Yalnız başmı Vaziyet çok kötü idi. limanlan için yük alacaktır. 
nune eğmekle kaldı. Laf anlıyacak hali yoktu. "ULYSSES,, vapuru 4 teş-
D • *• Kudurmuştu sanki. rinisaniden 9 teşrinisaniye ka-

B uymuştum: Ben de odaya koştum. Du· dar AMSTERDAM, ROTTER-
u ihtiyar yirmi sekiz ya- DAM HAMBURG 1. 

1 varda asılı duran çifteyi al- ve ıman-~•ndaki öz evladını çifte ile lan için yük alacaktır. 
01dürmu··şl dım. Her zaman dolu dururdu. 

" ORESTES ,, vapuru 16 
Ôlen evlad, öldüren baba!. Döndüm merdiven başına ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
Biri ötekinin canının yon- vardığım zaman o henüz kadar AMSTERDAM, ROT

tası .. 
birinci basamağa çıkmış bu- TERDAM ve HAMBURG 

1 Benim gibi birçok merak- lunuyordu. limanları için yük alacaktır. 
~lar mahkeme salonunu dol- Korkutmak için, öldürmek SVENSKA ORIENT LINIEN 
Urrnuş; hatta bir kısmı da için değil, korkutmak için ev- "V ASALAND,, motörü l 3 

~tr bulamayıp geri dönmeğe ladım.. Bir el ateş ettim. birinci teşrinde gelip ROT-
lllccbur olmuştu.. Fakat ellerim çok titriyordu. TERDAM, HAMBURG, BRE-

Bu kadar kalabalığa rağ- Tüfek sesi ile beraber MEN, COPENHAGE, DAN-
lllcrı hiçbir ses duyulmıyordu. onun da: ZIG, CDYNIA, GOTEBURG, 

Reis gene sordu: : Ahi Vuruldum! OSLO ve ISKANDINAVY A 
- Memiş dayı söylesene? Diye ye"e yuvarlandığını limanları için yük alacaktır. 

1 Bu ikinci defa tekrar edi- "VIKINGLAND,, moto"ru" 30 c görünce aklım başımdan 
k ~ sorgu üzerine, ihtiyar sar- gitti.. birinciteşrinde beklenmekte 
~I başını doğrulttu. Gözleri Saçmalar ona gelmişti.. olup ROTTERDAM, HAM-
~nrnıştı.. işte .. Sonra ne o!du bilmi- BURG, BREMEN, GOTE-
1 ?~koca adam ağlıyordu. BURG ve ISKANDINAVY A 
Çın k · G ı ki yorum.. Kendimi kaybetmiş-' çe tı. üç ii e; limanları için yük alacaktır. 
- işte oldu beyim .. Dedi. tim. HOLLANDA AUSTRA-
- Nasıl oldu? Memiş dayı biran durdu.. LIA LINE 

~o:: Beni mecbur etti. Daha Sonra derin bir göğüs geçi- "ALHENA,, vapuru 6 ikinci 
İ•J~dr~su canımı kurtarmak için rerek: k l 
' " ırn b teşrinde beklenme te o up 

D· u suçu.. - insan hiç oğluna istiye- PRlNSIPALLE, AUSTRALYA 
f
181

1nleyiciler arasında bir 
~başlamıştı, herkes birşey rek kıyar mı? Dedi. ve YENi ZELAND için yük 

'
1"Yordu: Fethi Y. Er. alacaktır. 

'Koca bunak! oı• • •• SERViCE MARITIME 
' f·f ıvıer ve şu- ROUMAIN 

~tt· . ıç insan kendi eli ile "SUÇEA VA,, vapuru 20 bi-
~rdiği çocuğuna kıyar mı? reki.sı Limited rinci teşrinde gelip 21 birinci 
~~ Bu işi yapmak için ku- teşrinde PiRE, MALTA, MAR-

tış olması lazımı vapur acentası 
' V· SiL YA ve CEZAIR için yük 

ıcdansı~ herif· Birinci Kordon Re es binası alacaktır. 
~.~1 ir fırsatını• bulup bu ihti- Tel. 2443 "ALBA JULIA,, vapuru 19 
..... , k LONDRA HATTI 2nci teşrinde MALTA, MAR-

onuşabildim: 1 
........ "LESBIAN,, vapuru 9 bi- SILYA ve CEZA R için yük 

()ld Memiş dayı bu işi nasıl rinci teşrine kadar LONDRA alacaktır. 
~da işledim. ve HULL için yük alacaktır. ZEGLUGA .POLSKA 

İllaarı Ah oğlum sorma! Hiç "MARONIAN,, vapuru 19 "LEWANT,, motörü 1 ikinci 
~t Oğlunu öldürür mü! Fa- birinci teşrine kadar LOND- teşrinde beklenmekte olup 
d~ldu işte.. Onu ben öl- RA ve LEITH için yük ala- ANVERS, (doğru) DANTZIG: 
'lıt ~eseydim, o benim canı- caktır. ve GDYNIA için yük alacaktır. 
lhr'Yacaktı. LIVERPOOL HATTI ilandaki hareket tarihlerile 

~,td 'Yarın acınacak bir tavrı "EGYPTIAN,, vapuru 15 bi- navlonlardaki değişikliklerden 
~'ttıı. Gözleri gene yaşar- rinci teşrine kadar LIVER- acente mesuliyet kabul etmez. 
~ POOL ve SWENSEA' dan Daha fazla tafsilat almak 
, t~kl~ sordum: gelip yük çıkaracaktır. için ikinci Kordonda Tahmil 
~ .. ckı baba, oğlun seni DEUTSCHE LEVANTE-LINIE ve Tahliye binası arkasında 

, oldürmek istemişti?. ..HERAKLEA,, vapuru bi- FRA TELLi SPERCO acenta-
~--. l<eşke söylemez olsay- rinci teşrin ortasında HAM-
~ BURG BREMEN ve AN-

~~d fahişeye gönül vermişi VERS'ten gelip yük çıkara-
~tG 

17 değil mi ya, onun caktır. 1 
'

0 rnasını istermiyim hiç. Tarih ve navlunlardaki deği-
' O şikliklerden mesuliyet kabul 

klum vaz geç bu sür- edilmez. 

sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 -Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

"GERA,, vapuru 15 ilk teş
rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

" A THEN ,, vapuru 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

"MILOS,, vapuru 29 ilk 
teşrinde bekleniyor, HAM-
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"MANISSA,, vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

ARMEMENT ;H. SCHULDT
HAMBURG 

"MARITZA,, vapuru 22 ilk 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM ve HAMBURG için yük 
alacaktır. 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMOOR,, vapuru 17 ilk 

teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

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

.. EXHIBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

EXAMINER., vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, , vapuru 26 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
Pire tarikile seri seferler 
"EXCALIBUR,, transatlan-

Jr ~ 

Jlırı -

23 T eırinievvel 936 
_.. ----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİilıııiiiliiiiiiiiiiiiiil.ı 

• lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

IKANDEM/R Oğlu 
caddesinde F AHRı ,l __________ -ıı:ııı ________________ _ 

vapuru 23 ilk teşrinde PiRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 

hareket ediyor. 
"EXETER,, transatlantik va-

puru 6 son teşrinde PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
ha:e ket edecektir. 

..EXCAMBlON., transatlan· 
tik vapuru 20 son teşrinde 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS ,, motörü 

24 ilk teşrinde bekleniyor, 
DIEPPE DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanlanna yük ala
caktır. 

" SARDINIA .. motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla
rına yük alacaktır. 

JOHNSTON WARRt:N 
LINE LTD 
LIVERPUL 

"DSOMORE., vapuru 24 
ilk teşrinde gelip ayni gün 
BURGAS, VARNA, KÖS-

TENCE, SULINA, GALAÇ 
ve BRAILA'ya gidecektir. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

"DUNA., vapuru 18 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD, 
NOVISAD, BRDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

"SZEGED,, motörü 20 ilk 
teşrinde bekleniyor, BELGRAD 
NOVISAD, BUDAPEST, BRA-
TiSLAVA, ViYANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR .. vapuru 21 
ilk teşrinde bekleniyor, KôS-
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEST, BRATISLA VA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde airi· 
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

- « 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 
~----------------------------------- l 

Osman 
~~ w 

Romany 
• • • .. - • • Ciirid ~- isele i-. 

elçıka g hı mustakıl Serdar, kalenin zaptından ü1Jl1 

b • • t t k • . d "" • •• 1 • .. dini kesmemiş bulu yordıl 
ır sıyase . a p e ecegı soy enıyor nı:~4d~~:~c~~~~: ~~::~~~: ~:~~:l•he::~m~i~ti.eld~ e.~~ 

Avrupa da h · · üm süren rar ız ı , eni zümrele- ~:%· k~~~,~~~:·~e::::t~!~~k :~:~~. ~:;~~~\,!:~·~~:. 
ti' 

rin meydana çıkması ihtimalini doğ ruyor ;~:~si~~zi~:~u~i~~~::k8~1:~~: ~=~::,zv~i;•:::a~: v~•Y::~, 
lstanbul 23 ( Hususi) - Bükreş'ten haber veriliyor : diğini gördüler. bir vaziyet altından burıı 
Avrupa' da hüküm sür~n kararsızlık, günden güne çoğalmakta ve yeni zümrelerin meydana çıkması ihtimalini doğurmakta Gaziler hemen silahlarına sefil ve perişan ~I~caktı; e; 

olduğundan, küçük itilafın, esaslı bir hattı hareket tayin edeceği bildiriliyor. davrandılar; fakat gelen müf- sen Osm.?nl~~ar ıstımane 'ôS 
Alakadar mahafilde rivayet olunduğuna göre, Romanya, Belçika'nın yaptığı gibi müstakıl bir siyaset takip etmek niyetin- rezenin büyük tabya üzerinde· zam~n husn~ mukabele. ;eı 

dedir. Bu şayia, Paris'te derin akisler yapmış ve gayrimüsaid vaziyetler doğurmuştur. ki kırmızı ve siyak harp bay· termış ve gostcrmckte ıdı d 

Romanya Hariciye Nazırı M. Andonesko, dün Fransa'nın Bükreş sefiri M. Tiyer'i kabul etmiş ve uzun müddet konuşmuş- rağını indirerek yerine beyaz Bunun için serdar Yusuf P
3f 

tur. Bu konuşmaların, Belçikanın dış siyasası ile münasebettar olduğu söyleniyor. teslim bayrağı çektiklerini gör- istiman eden Hanya'lılara i. 
-- ·t-+-+-+ düler. yet müsaid davrandı. V )~ 

Bunun üzerine kaleden tes· murahhaslar tarafından tt 

Rusya 
Ademi müdahale 

komitesinden cekidi , 
Londra 23 ( Radyo ) -

Sovyet Rusya, ispanya işleri· 
ne ademi müdahale komite· 
sine verdiki notada, bu ko
miteden çekildiğini bildir-

miştir. Nota, Pazartesi günü 

akşamı verilmiştir. Komite, 
bugün fevkalade bir toplantı 
yapacak ve bu mes' el eyi ko
nuşacaktır. 

\... .,) 

Hitler Ciyano ile 
bugün konuşacak 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
Berlin, 23 (Radyo) - Ital· 

ya ile Almanya arasında aktı 

mukarrer olan muahede hak
kında uzun makaleler yazan 
Alman gazeteleri, bu muahe· 
denin, ne gibi esaslara istinad 
edeceğine dair şimdiden mü
talea dermiyan etmenin mev
sımsız olacağmı ileri sürü· 

Belçika faşistleri 
akın ediyorlar 

~------~·-·--------
Faşistlerin Broksele gelmeme-

si için trenler durduruluyor 
Brüksel, 23 ( Radyo ) -

Önümüzdeki pazar günü Bel
çika'nın her krafından buraya 
gelerek nümayiş yapacak olan 
reksistler için hükumetçe fazla 
servetler tahsis edilmemesi 
kararlaştırılmıştır. Reksistler, 
buna rağmen Brüksele gel
mekten vazgeçmemekte ve 
büyük hazıılıklar yapmamak
tadırlar. Gelecek olanların 
ikiyüz bin kişiden fazla olduğu 
söylenıyor. 

Hükumet, asayişin muhafa
zası için fevkalade tedbirler 
almış ve Korest stadyomunda 
yapılması mutasavver o!an 
maçta otuz bin seyirci bulu-

na'-ağı cihetle, burada da bir 
hadise çıkmamasını temin 
eylemiştir. 

Son haberlere göre, şimendi
fer amelesi, Reksistlerin Bıük
sele gelmemesini temin için 
Pazar günü grev ilan edecek
lerdir. Bu suretle o gün, tam 
altmış tren işlemekten gerı 

kalacaktır . 
Brüksel, 23 ( Radyo ) ~ 

Belçika kabinesi, dün ge,c~ 
M. Vanzeland'ın başkanlığında 
toplanmış ve pazar gunlj 
Brüksel' e gelecek olan ikiyüz 
bin faşistin, Brüksel' de nüma
yiş yapmalanna müsaade edil· 
memsini kararla~lınnıştır. 

----------·--·~··· .......... _.., _____ .,--_ yorlar. 
._ .· . . ... ' ... ~ . ,:·· , . talya - Avusturya Ma-
~zılay ın ~~ı, caristan konferansı 
aglayanın goz --·- .. 
yaşını siler. Almanyanın de kongreye mu-

ı şahid gondereceği söyleniyor 
Kolonyacılar Viyana, 23 (Radyo) - Ital- üzere burada bir konferans 

h ki k 
ya, Avusturya ve Macaristan, akdedeceklerdir. Bu konfe-

8 1 ÇI il birinci Kanunun 8 nden o:ı ransa, Almanya'nın da müşa-
Kolonyacılar, imalathane ve beşine kadar devam etmek hid göndereceği söyleniyor. 

sanayi müesseseleri sahipleri ..-.~ • ••-e••-------
gibi muamele vergisine tabi Ş e er D 1• k 1• ı 1·, de 
tutulmakta idiler. Kolonyacılar, 

Maliye Vekaletine şikayet ede- Bir kadın öldürüldü 
rek sınai müessese sayılarak Biraz daha 
imalatlarından yüzde 10 mu· 
amele vergisi alınmasının doğ· 
ru olmadığını bildirmişlerdi. 
Maliye Vekaleti, bu mes'ele 
hakkında şehrimiz ticaret ve 
sanayi odası reisliğinden ma
lumat istemiştir. 

Yapılan tetkikata göre sa-
nayi müfettişliğinin ticaret oda
sına devredilmiş olan muame
leli evrakında kolonyacılar, 
sınai müesseseler arasında ka
yıtlı değildirler. Yaptıkları işte 
imalat ve sanayi mahiyetinde 
olmayıp basit bir şekilde ko
lonyacılıktan ibaret olduğu, 
satın aldıkları ispirto'nun içi
ne esans ve biraz da su ka
rıştırarak kolonya imal edip 
sattıkları anlaşılmıştır. lzmir' de, 
İstanbul' da olduğu gibi ko-
lonya ve esans fabrikaları 
mevcud değildir. Ticaret oda-
sı, bu şekildeki tetkik ve mü
taleasmı Vekalete göndermek 
üzeredir. 

ucuzluyor 
Ankara, 23 (Hususi) 

Şeker fiatleri, tekrar indirile
cektir. Bu mes' ele için müte
hassıslara tetkikler yaptınlı
yordu. Mütehassıslar, tetkik-

leri neticesinde şeker fiatleri· 

nin daha indirilebileceğini im· 

kan dahilinde görmektedirler. 
----•--•1-t-• ----

Leoe Blum'u tut-
mak zaruridir 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede J 
ler. Fakat gördüler ki, böyle 
bir sistem, asla yürümek ka
biliyetini gösterememiştir. Ve 
nihayet bundan vazgeçtiler. 

M. Daladye nutkuna de
vamla, Leon Blum kabinesine 
müzaharet gösterilmesi lazım 
geldiğini ileri sürmüş ve aksi 
takdirde Fransa'da yeniden 
saylav seçimi yapılması iktıza 

Dikili kazasının Mazılı kö
yünde garip bir ölüm vak'ası 
olmuştur. Mehmed kansı En
biya, on yaşianndaki oğlu Ha
lil ile evinde kavga ettikten 
sonra komşularından lzzed
din'in evine gitmiştir. Halil, 

bundan kızmış ve lzzeddio'in 
vine giderek orada da annesile 
kavga etmiş ve yüzüne tekme 

vurmuştur. Kadın, derhal öl
müştür. Yapılan otopsi ameli-

yesinde, Enbiya'nın tekmeden 
ölmediği ve sert bir cisimle 
vurulmak suretile ölümüne se

bebiyet verildiği anlaşılmıştır. 
lzzeddin, anası Aliye ve ölen 
Enbiya'nın oğlu Halil yakala-

narak haklarındaki tahkikat 
evrakile Adliyeye verilmiş

lerdir. 

edeceğini, böyle bir vaziyet 
karşısında, Fransa'nın dahili 
tehlikelere maruz kalacağını 
beyan eylemiştir. 

Kral 
Metaksas'ı ka

bul etti 
Atina, 23 (Radyo) - Kral 

ikinci Y orgi; dün gece başba
kan general Metaksas kabul 
etmiş ve vaziyet hakkında 
kendisile iki saat konuş· 
muştur. 

---·•.----
Yansen 

Ankara orman cif t-
~ 

liği ~için bir plan 
hazırlamıs , 

İki gündenberi şehrimizde 
bulunmakta olan şehircilik mü· 
tahassısı profesör mimar Yan
sen dün vilayette Vali Fazlı 
Güleç'i ziyaret ederek görüş
müştür. O sırada beraberinde 
Belediye mühendisleri de var· 
dı. Mütahassıs, dün şehrin 
bazı kısımlarını ve Ağamem
nun ıhcası ile lnciraltı mev
kiini gezmiş ve tetkiklerde bu
lunmuştur. 

Şehircilik mütahassısı; Va
limiz Fazlı Güleç ile lzmir 
şehri planı üzerinde görüş
müştür. Mimar Yansen şehir 
planı hakkında diyor ki: 

- Şehirde yapılmak iste
ı.ilen gar mes' elesi cidden çok 
mühim bir iştir. Gar her yerde 
yapılamaz, garın limana hatla 
bağlanması zarureti vardır. 
Liman da iptidai vesaitle iş
liyor. Halbuki dünya ilerliyor, 
başka yerlerde demiryolları, 

limana bağlı olmakla beraber 
mahsulat, havai tesisatla va
purların içine kadar sevkedi
liyor. 

Bundanbaşka biz şehirciler, 
şehirlerin planlarını yapmadan 
evel bütün hususiyetlerile ala
kadar oluruz, mesela o yerin 
asarıatikasını, tabii manzara
larını, yol ve ağaçlarını, dü
şünür ve daima mevcutları 
göz önünde bulundurarak iş 

yaparız. Onun için beraber 
gezdiğimiz Belediye mühen
disleri arkadaşlara da müstak
bel şehre yarayacak şeyler et· 
rafında bazı kıymetli notlar 
verdiğimi ve tavsiyelerde bu
lunduğumu zannediyorum. 

Profesör Yansen, Ankara' da 
orman çiftliğinin ihyası için 
mühim bir plan hazırlamıştır, 

bu planı Ankara'ya götüre· 
cektir. 

Profesör Yansen'in, evelce 
çok geniş tutulmak suretile 
hazırlanmış olan Malatya'nın 
müstakbel planı üzerinde ted
kiklerd bulunduktan sonra 

lim ve bizim taraftan sevinç life meydan bırakmadan, . ,, 
avazeleri göklere kadar yük- - Devleti aliyei Osınaflı}' 
seldi! nin azamet ve şevketi kııd 

Çünkü Hanya, Türk kuvvet· nısfet ve adaleti de vıırdd 
lerine teslim oluyordu. k 1 · Bizde aman dileyene el 8 

Venedik kolu, beyaz bayrağı · ıt 
rılmaz, Osmanlılar düşenırı 

çektikten sonra: ~ 
- Aman diliyoruz, padişa- zerinden geçmez. Harp h3rl~ 

hm amanı var mıdır?. Diye tır, bitmiş olduğuna gör~. s~ 
seslendi. ve insanlık hükmü caridıl'· d 

Muhacımlar tarafından, Yu- naenaleyh, Hanya kalesi : 
suf paşa maiyet kumandanla- bilinde bize karşı cesur9 

rından Hasan paşada: harp etmiş olanlarla, ct~1~~ 
- Aman dileyene aman olanlar nazarımızda birdır. d 

vardır! Cevabını verdi. hallerinden azami istifade e 
Gelen Venedik heyeti ku- ı bilirler. 

ı.:ııll' mandanı hemen atından me
rek ilk istiman hareketi ol- ı 
mak üzere Hasan paşanın 

etekini öptü, ve: 
- Bizi serdar ekrem dev

letlii paşanın huzuruna iletesiz 
diye yalvardı. 

Usulen iki Türk kaleye re· 
hin verildi, biri Venedikli di· 
ğeri de Hanyanın asıl halkın
dan ve Rum unsurundan ola
rak iki mükaleme memuru 
serdar Yusuf paşanın huzu
runa götürüldüler. 

Serdar, kalenin hücumile 
zaptından adeta ümidini kes
mişti. Bu kadar zayiat ve 
----*••----
Başbakanımız Af-
gan harbiye nazı

rile konuştu 
Ankara, 22 (A.A) - Baş

bakan ismet lnönü bugün 
10,30 da Afgan harbiye veziri 
Aite Mahmud hauı kabul bu
yurmuşlardır. Muhterem misa
firimiz bir saatten fazla baş· 
bakanımızla görüşmüşler ve 
aralarında büyük bir memnu
niyetle ayrılmışlaı dır. Bir 
müddet sonra başbakanımız 
Altesi otelde ziyaret buyur
muşlardır. Öğleden sonra saat 
15 te misafirimiz harbiye 

mektebine giderek dersaneleri 

dolaşmışlar ve derslerin tak

ririni dinlemişlerdir. Altes 

harbiyede okumakta olan Af
gan talebesinin ziyaretini ka
bul etmiş ve aziz vatanları 
ıçın nafi birer unsur olarak 
memleketlerine dönmelerini 
söylemişlerdir. Bundan sonra 
Altes İran büyük elçiliğinde 
şeereflerine verilen çaya git
mişlerdir. 

ihtiyaca göre daha ekonomik 
bir plan yapacağı da haber 
alınmıştır. 

Profesör diyor ki: 
- Çok sevdiğim Türkiye' de 

herkes tarafından çok sevil
diğimi görmek beni çok se
vindiriyor. 

Her kim ki kalede ~ 
caktır, esiri harp edihni}'ece) 

(Devam~ 
lzmir ikinci hukuk rll8h 

mesinden: tar' 
lzmirde oturan Fatma L·~ l ,,,ı 

fından kocası Ali a e) h'~ 
açtığı boşanma davası et 
kında müddeialeyhin ikııfll r.' 
gahının meçhul bulun(llD~cff 
binaen tebliğatın ilanen ,, 
edildiği halde muayyen ~!11( 
günde müddeialeyhin g\t( 
mesi yüzünden davacının r$ 
., 'l 1 h' . d p ktl ..l gı e a ey ınız e gıya h~ev 

ittihaz ve karar sureti ına hb1' 
divanhanesine talik ve tll l 
katı 18-11-936 çarşa!ll bD l 
nüne bırakılmasına karıı'ı~'!İ' 
rilmiş olduğundan ııı~a~ 
günde saat 1 O sıralarında bf 
deialeyh Alinin tahkikıt\er' 
kimi huzurunda bizzat ~~· 
bilvekale hazır bulunın35~ıi$' 
takdirde H. U. M. K. te ust• 
faslına tevfikan bu h05 s.h~'. 
dolayı tahkikat ve (ll ~i01ı 
'.".<ye kabul edilm!1~:s / 
ılan olunur. ~~.( 

ı . 'k' . h k k 019 
zmır ı ıncı u u 

mesinden: r~' 
İzmirde oturan Aliye5t~iıı1ir 

dan Değirmendağı e ~ııı.Jl 
mahallesi Necip ef. soktl·w: 
24 sayımı evde oturarı.·ıel 
aleyhine açtığı dava u 5 

k rı1C .n 
icra kılınan muha e 

1
'1z ,. 

d K 
. . :ı ~( 

nun a: . medenının ·kşrı 
maddesi hükmüne tevfı. jbllr' 

şidin ilan tarihinden ı\ıı~ 
bir ay içinde dönerek e~ı~ ' 
üzerine yüklettiğı kocıııl5ıııı • 
zifelerini yapması h05 1ıııı~: 
ihtarına ve 1445 kuru:de )-O~ 
keme masrafının Re~ı llçıV 
letilmesine temyiz Y0108bır. 
olmak üzere Reşidın gıY ~ll(J 

7 ·h· de ~ 1 -10-1936 tarı ın l). ~ 
verilmiş olmakla J-lh 0s9sı 
K. nun maddei ına 5 

ihb
1
1 

tevfikan tanzim kılınttllj~llı11 
name Re;;idin elyevrrı ıııe I 
gahının meçhuliyetirıe ·oe t' 
mahkeme divanhanesı 
kılındığı ilan olunur. 


