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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 12 Ağustos 1937 
~~~~~~~-----~--

Elektrik ve tramvay .. 
Ucretleri yeni tarif eye 

göre tatbik edilmeğe 
başlandı 

Fiati (100) Para 

Japonlar Umumi Taarruz Hazlı·lıyor 
Uzak şarkta vaziyCt ğittik Yugoslavya 

kilisesi 
Fransa Başvekili 

bay Şotan çe vehamet kesbediyor Nazırlarla Saylavla. 
rın bir kısmını 

afaroz etti 
------------------Par is Sefirimiz bay Suat ltusyanın, Çine silah ve mühimmat gönderme

ği taahhüt ettiği Tokyodan haber veriliyor 
Belgrad 12 (Radyo) Kilise· 

ler meclisi Vatikanla muahe· 
de akteden nazırlarla saylav· 
lardan 140 kişiyi af aroz et· 

Davası dün kabul etti 
Nankin 12 (Radyo) - Çin 

Ordusu, Kehol mıntakasında 
ilerlemekte devam ediyor. Bu 
rnıntakada, Japon kuvvetleri 
Pek ehemmiyetsizdir. 

Tokyo 12 (Radyo)-Japon
Yada bulunmakta olan Çin 
tebeası ile Çindeki Japon te· 
beası, mütekabilen memle· 
ketlerine hicret etmekte devam 
ediyorlar. Bu hicret, günden 
RÜne genişlemektedir. 

Paris, 12 (Radyo) - Uzak 
Şarktan gelen haberler, vazi· 
Yetin çok vahim olduğunu 
bildiriyor. 

Japon matbuatının Çine 

karşı kullandığı lisanla Japon 
bahriye nazırının, Çin sularına 
Yeni filolar göndermesi vazi· 
Yeti vahim)eştirmiştir. 

Çin generali Sanşulgang 
gitmiş olan Rus mareşalı Blo
her, Moskovaya dönmüş ve 

Çinde gördüklerini, mühim bir 

Son gelen haberlere göre, 
~rıkeo şehri, Japon orduları 
tarafından topa tutulmuş ve 
Yakılmıştır. raporla Rus icra komitesine 

Tokyo resmi rmahafili, mü- bildirmiştir. 
ternadiyen Çine hücum etmek· Bir rivayete göre, Rusya, 
te ve Japonya aleyhtarlığının Çine mühimmat vermeği ta· 
Çinde günden güne fazlalaş· ahhüt eylemiştir. 
tığını ileri sürmektedir. Şanghay 12 (Radyo) _ Ja· 

Tokyo 12 (Radyo) - Ja· 
l>onların, Çan·Tingde toplamış 
oldukları kuvvetlerin mecmuu 
12 bin kişidir. 

Morning Post gazetesinin 
~diği bir habere göre, Çine 

Almanya 
lııgiliz gazetelerinin 

pon ordularının, umumi bir 

hücumu, dakikadan dakikaya 

bekleniyor. 
Jkponyanın, halen Çinde 

bulundurduğu müsellah asker, 

üçyüz bin kişilik bir kuvvettir. 

Bundan başka, her günde yeni 

kıt' at gönderilmektedir. 

8erlin muhabirle- _H_i_n_d-is_t_a_n_d_a_ 

Çin sularında bulunan Ja· 
pon harb gemileri, birinci 
sınıftır. 

Paris 12 (Radyo) - Pekin 

miştır. ----·---
Hakaret yoktur 

şehri, tamamen tecrid edilmiş Paris 12 (Radyo) - Fransa 

bir vaziyettedir. Bütün muha· Hariciye Nezareti; Mareşal Li· 
bere vasıtaları inkitaa uğramış yoşe vapuruna yapılan mua· 
bulunuyor. Şehir halkının iaşe mele, Fransa için bir hakaret 
vaziyetide günden güne müş· teşkil etmediğini ve bu mua· 
külleşiyor. meleye, kaptanla mürettebatın 

Alakedarlar, Pekinde mü- sebebiyet verdiklerini bir teb· 
him hadiseler bekliyorlar. liğle bildirmiştir. 

·-------.-... ·~·~------
ltalya Krah ikinci 
Viktor Emanoel 

Manevralar için Napoliye, Mus
solini de Katanyaya vardılar 

/talga /(ralı manevralarda 
Roma 12 (Radyo) - ltalya Başvekili Bay Mussolini, dün 

Katanyaya vasıl olmuştur. 
Napoli 12 (Radyo)- ltalya kralı Viktor Emanod, dün bu· 

Fransa Başvekili bag Şofan arkadaşlarile 
Paris, 12 (Radyo) - Fran· ye sefiri B. Suad Davası ka· 

sa Başvekili B. Şotan, Harİ· bul etmiş ve kendisile uzun 
müddet görüşmüştür. Bu gö· 

ciye Nazırı. B. Dclbos namı· 
rüşmelere ehemmiyet atfolunu· 

na B. DeJhos namına Türki- yor. 

~~~~--.-.---·.-.~··-·~-... --~~~~ 
Tayyare piyangosu 

dün çekildi 
------- --------- -

Büyük ikramiye 33494 numa 
ralı bilete isabet etti 

lstanbul, 12 (Hususi) -
Tayyare piyangosu, bugün 
mutad veçhile çekilmiştir. 

Kazanan numaraları bildi-
rıyorum: 

50 bin lira 
33494numa-

1 

rini kovuyor 
1 raya .gel .. iş ve derhal Sicilyaya hareket etmi ştir. Kral, Sicilya raya 

Mahkumlar aç ık gre manevralarında hazır bulunacaktır. b 

6683 
8227 

12387 
17149 
18190 
21384 
24304 
25240 
28022 
33336 

7434 
8298 

12622 
17439 
19270 
21720 
24505 
26522 
28477 
35974 

7529 
9585 

12797 
17467 
19884 
22072 
24866 
26703 
26960 
37784 ---····---

8071 
10892 
16821 
17908 
21114 
22177 
24907 
28012 
30769 
38724 

Bay Litvinof 

Von Noraht 
Paris 12 (Radyo) - İngiliz 

razetelerinin verdikleri haber· 
bre göre, Almanya Berlinde 

ulunmakta olan lngiliz gaze· 
~e rnuhabirlerinin bir kısmını 
~ aha hudud haricine çıkarma· 
gı derpiş ediyor. 
L" Berlindeki ecnebi matbuat 

1 rliği, Almanya hariciye ne· 
~«ltetine bir protesto vermiş 
v~ bu protestoyu da beynel
;ıle} matbuat bürosuna gön· 
errniştir. 

t Protestoda, (Taymis) gaze· 
t Csj muhabirinin tardı şiddetle 
•kbib edilmektedir. 

vine başladılar ----.-·~···_. 15 in lira 
Londra 12 (Radyo) - ıs3 Kral Karol Kurtuluş bay• 6750 

mahkum dünden itibaren aç· numaraya 
lık grevine başlamışlardır. Başvekille Hariciye ramımız 10 b. 1· 

Gadamas adalarında bulu- Nazırını kabul etti Bu sene de fevkal. in ıra 
nan mahkumlar da açlık gre· ade merasimle kut. 38522 numaraya 
vi ilan etmişlerdir. fulanacaktır __ _.. . ..._ __ _ 1000 lira 

, Elektrik ve tram
vay ücretleri 

Yeni tenzilatlı tari
f eye tabidir 

Evvelcede yazdığımız veç
hile elektrik kilovat ve tram
vay ücretleri tarifesi indiril
miştir. 

Elektrik kilovat ücretleri 1 
Temmuzdan muteber olmak 
üzere 15,5 kuruşa indirilmiştir. 

Tramvay bilet ücretleri de 
bugünden itibaren yeni tenzi· 
)atlı tarife mucibince alına· 
caktır. 

Nafıa Vekaletinin bu iki 
tarifede yaptığı bu tenzilat, 
lzmir halkını çok sevindir· 
miştir. 

Bag Tataresko 
Bükreş 12 (Radyo) - Kral 

ikinci Karol, dün Başvekil B. 
Tataresko ile Hariciye Nazırı 
B. Antoneskoyu sarayda ka· 
bul etmiş ve her iki devlet 
adamının, umumi vaziyet hak
kında verdikleri izahatı dinle· 
mittir. 

İzmirin önümüzdeki kurtu· 
luş bayramını, taşıdığı milli 
ve tarihi mana ve kıymete 
uygun bir parlaklık ve ihti· 
şamla tes'it etmek kararı ve· 
rilmiştir. Bu maksadla partide 
bir komite teşekkül etmiş ve 
ilk müzakeresini yapmıştır. 

Bu sene, istirdadı takib 
eden yıllardaki gibi, büyük ve 
temsili eserlerle dolu alaylar 
hazırlanacak, şehir baştanbaşa 
donanacak ve bayram, tam 
manasile yaşatılacaktır. 

30913 ve 34222 
numaraya 

500 lira kaza
nanlar 

7641 9079 17959 19361 
24144 27451 33496 33712 
33749 24188 

200 lira kazananlar 
1920 4620 5672 7018 
8629 9306 11829 12081 

12084 12658 14342 14449 
--~·---
Romanya 

17941 19389 2202i 23204 
123212 24327 24480 25071 

ltalyadan 7 tayyare aldı 25192 29972 30061 32337 
Bükreş, .. 1 ~ (R~dyo) - Ro- 100 lira kazananlar 

manya hukumetı ltalyadan 
Sadoya tipi yedi tayyare sa- 423 444 863 1885 
tın almıştır. Bunlar posta ser· 3255 3365 3751 4172 
vislerinde kullanılacaktır. 4661 5232 5502 6335 

Ansızın Viyanaya 
vasıl oldu 

Bag Litvino/ 
Viyana 12 (Radyo) - Rus· 

ya Hariciye Nazırı Bay Litvi· 
nof, dün ansızın buraya gel
miş ve doğruca Rus sefaret· 
hanesine inmiştir . 

Bay Litvinofun, tedavi ıçın 
geldiği söyleniyor. 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 12 Ağustos 937 
--~------------------------------------------~·----------~---------------------~-----------------------------------
Anasını Ciör Ka:lı b~r deniz macerası • Japonyanın Çindeki asıl 
-----Kızını Al Ciemıyı ~alan katıl maksadı nedir? 

Yazan: Sermet Muhtar No. 54 
Bu kararı verince yüreği 

epeyee genişledi ve derin 
soluğunu aldı. Usuletle kar· 
yoladan çıkarken Eda göz
ler:ni aralamıştı. Şahap: 

- Kımıldarsan, rahatını bo
zup kalkarsan ölümü gör sul-
tanım.. Ben şimdi kaleme 
gidiyorum; ikindi olmadan 
bursdayıml diyerek, frenk göm
leğini, fesini, elbiselerini ya
kalar yakalamaz, buldu aşağıki 
küçük odayı .. 

Kahveyi bile içmeden yallah 
kapı dışarı; Yeşihulumbadaki 
Çavuşun kahvt>si... Sırtındaki 
güveylik ipek fanilayla donu 
çıkarıp bohçada '. eri giyd;; 
çıkardıklarım bir gazeteye sa· 
rıp gene rafa koydu. 

Alelacele Kalpakçılarbaşının 
yolunu tuttu. Yağlıkçılardan 
bir hamam takımı, Zenneci
lerden bir dt>ğirmi biiıümcük 
aldı. Kaynanasına, karısına, 
çocuklara da bir şeyler almak 
lazım. B ·ırsanın daha nesı 

olur? Aksi şeytana bak, bir 

türlü aklınıa gelmiyor da gel
miyor. Hadi, kaynasına ve 
karısına da birer dPğirmi bü
rümcük kestirdi. Beyazıltaki 
manavların birinden üç okka 
şeftali ile seyyar şekerciden 
çocuklara bir kü ah şeker al· 
mağı da unutmadı . 

Vakit geçiyor; kaleme geç 
kalacak.. Bir faytona bindi; 
(Süleymaniyeye çeki) dedi .. 

Evin kapısının önünde ara· 
bayı durdurdu. Paketler, şef
tali sepeti ellerinde, memnun 
ve güler yüzle aşağı indi ka
pıyı çaldı . 

Şimdi vuruyor vuruyor, ge· 
len yok. Kulak verdi. içeride 
ses sa da da yok.. Bu saatte, 
kapı kapamaca nereye gider 
bunlar?. Bu vakit dünyada so
kağa çıkmazlar. Hamama git
tiler desek birinden biri mut
laka evde kal r; evi yalnız bı
rakmaz. 

Kuvvetle, çat, çaat, çaaat, 
simidi vurup dinliyor, içeride 
pıt bile duymuyordu .. 

Anahtar deliğine baktı. De
lik tıkalı; anahtar içeride mut
laka evde adam var .. Şimdi, 
kapıyı yumrukluyor, sesleni
yordu: 

- Ben geldim, açsanıza 
yahu!. 

Gene ortalık tıs.. Acaba 
bitişikteki alay katibininkilere 
bir sorsa mı?. Bunlar nerede
ler?. 

Daha kuvvetle yumrukiarı 
inerken, kapı komşuların alt . 
penceresinde, kafesin arkasın-

dan camın kaldırdığını duydu. 
Sordu: 

- Komşanım teyze, bizim
kiler ne oldular, ervahlara , mı · 
karıştılar?. 

Gıcığı tutmuş, öksürüklü bir 
ses cevap verdi: 

- Şimdi, beş dakika evve), 
evdelerdi oğlum.. Nefsanım 
çocuklara bağırıyordu, duy-
dum. Şekuranım da tahtabaşa 
çamaşır asıyordum, gördüm. 

Şahap, bir (fnnallahı maas· 
sabirin) çektikten sonra kapıyı 
yıkmağa ve bağırmağa başladı: 

- Açsanıza şu kapıyı .. Be
nim, ben geldim .. 

Yine cevap yok.. Enikonu 
kızacak, hatta belaya girile
cek şey, fakat Kemankaş öf
kelen i de pşırmışb.. işte 

gece gündüz bir arada bulun
dukları komşu da söyliyor, 
(evdeler) diyor; evde oldukla
rı da anahtarın delikte bulun
masından belli .. 

Maksatları ne bu karıların?. 
Acaba iş çapan oğluna mı 
sardı?. 

Kapıyı hala vuruyor, araba 
da bekliyordu .. Şahap, niha
yet okkalı bir küfür savurarak 
arabaya atladı. 

- Sür Beyazıtal dedi. Ma-
liyenin onune yaklaşırken, 
içinde bir kurt: •/ 

Koca karılar keyfiyetten 
haberdar olmasınlar; Tevek
kül hamamındaki evin yerini 

. öğrenip, paçaları sıvayıp ora
da soluğu almasınlar; suntu,.· 
lu bir rezalet çıkarmasınlar. 

Yaparlar mı yaparlar. Zira 
ikisi de eli bayraklı ikisinin 
de suratı, kasap süngerile si
lin mişlerden. 

Kemankaş, içini böyle bir 
kurt kemirirken, kdlemine gi· 
debilir mi? Gitse de bir da
kika rahat edebilir mi? Me
rakından çatlar billahi. Ara· 
bacıya: 

- Bana bak, çabuk, Te
vekkül hamamına çeki. Müm· 
kün olabildiği kadar sert sür, 
brygirlere kırbacı yapıştır; 
bahş : şini vereceğim . 

Allahtan olacak ki beygir
ler caııl.ca ve araba da sağ· 
lamca olduğundan, keile gö
türür gibi gidiyorlardı. Şaha

bın kafası fırıldak gibi bir 
sağa, bir sola dönüyordu. Göz 
leri de etrafta... Kocakarılar, 

karısiyle çocukları toplayıp 
cümbür cemaat, Tevekkül ha· 
mamı yolunu tutarlarken, ras· 
lıyacak mı onlara dersin ? 

Araba, Aksaray, Yusufpa· 
şayı geçti. Taşkasaba vardığı 

sırada, gene 4 gözle sağı, 

solu kollayan Şahap, birden 
(eyvah!) diyerek görüğün içine 
saklandı . 

Büyük koca karı, güvende 
güvende, aşa2'ı doğru gelmi· 
yor mu? 

O anda Şahabın bütün vü
cudu baştan aşağı uyuşmuştu. 
Acuzenin buralara kadar bo
şuboşuna gelmez bu cadı .. 

Acaba eve kadar gitti mi, 
ortalığı altüst etti mi; o ne 
kafir, o ne domuzdur o .. Val-
lahi evin içine kadar girmiş
tir .. İster misin Edayı saçın· 
dan yakalayıp ayağının altına 
almış pastırmasını çıkarmış 

olsun.. Edacık da perişan, 

baygın halde Hafizeye kaçsın; 
bir daha da o eve ayak at· 
masın; kendisinin de yüzüne 
bakmasın .. 

Şahap, Tevekkül hamamı 
sokağının başına varmadan, 
arabayı durdurdu. (bekle!) de
di.. köşeyi. döndü. Duvar dip
lerınden korkak korkak yü-
rüdü. · · 

Çocuklar gene sokakta oy· 
nuyorlardı. Birine eledip yanına 
çağırdı; sordu: 

- Mahallede bir gürültü 
kopmuş. dövüş mövüş olmuş 

galiba .. duydun mu? 
Avucunda kaydırak taşı 

olan, sekiz on yaşında bir 
o2'lan: 
~ - Duymadım, bey amca!.. 

Diyordu. _ 
Bir başkasını çağırdı . Onda 

aynı cevap: 
- Arkası var· 

Bu gözler kaptanMartel'in gözleri değildi; 
belki şimdi ortocla garünmiyen mahkum fi
rarinin •. ikinci kaptan bur. u hissedar etmez 

Bundan on üç yaz Önce bir edeceksiniz. 
Haziran günü, 3000 ton hac- Bunun üzerine herkeste bir 
mindeki Amerikan gemisi Be- hayret uyandı. işe sevkedilen 
lanka, Yeni Orleana gitmek serserilerden hele Romuvar 
üzere Trinidaddan bir hayli isimli olan, ne şevkle çalışı-
tütün yüküyle yola çıkmıştı. yordu. 
Deniz çırpıntılı idi. Hoş, zeki bir adama ben-

Kaptan köprüsünde süvari ziyordu. Hatta onu, bir aralık 
Jak Marten aşağı yukarı yürü- diğer arkadaşına layık olmı-
yordu. yacak kadar iyi bir insan ola-

Kaptan Marten: bu geminin rak görmeğe başladılar. 
kumandasını, kısa bir zaman Lgkin gemi, Meksika körfe-
evvel sarı hummaya tutulup zini de geçtikten sonra, Yu· 
ta hastahaneye kaldırılan bir katan boğazını hemen aşmış 
diğer kaptandan almıştı. aşmamışken Belanka yeniden 

Kendi kendine: boraya tutuldu. Bora bütün 
Fırtına yaklaşıyor, diye söy- gece devam etti. 

lendi. Gemiyi batmak tehlikesin-
Filhakika çok sürmeden den ancak, tayfanın Hergül 

şiddetli bir bora çıktı. Dalga- gibi çalışması kurtarabildi ve 
lar yükselmeğe ve gemiyi to- gemi, tekrar mevcudiyetini 
katlamağa, güverteye kadar muhafaza etti. 
tırmanmağa başladı. Ertesi sabah erkenden ikin· 

Kaptan Marten, harikulade ci kaptan Tolli, kaptan köp-
mahareti sayesinde gemıyı, rüsüne çıkıp amiri Jak Maı -
he. hangi bir kazaya uğramak- teni ziyarete geldiği zaman 
tan kurtardı. Sonra, ikinci onu başı sargılar içinde gö-
kaptan Tolli, bir fener alarak, rünce hayrette kaldı. 
beraberinde tayfadan biti ol- Kendısinin fevkalade muz-
duğu halde geminin ıçını, tarip olduğu hissolunuyordu. 
dalgalardan ziyan gelip gel- Adeta kekeliyerek, geceki fır-
mediğini öğrenmek üzere do· tınadan bahsetti. Gemiye çar· 
laşmıya başladı. pan dalgalardan birinin itmesi 

Bu araştırma esnasında, hem neticesinde muvazenesini kay-
kaptan Tolli, hem tayfa bir· bedip düştüğünü ve yüzünün 
denbire irkildiler. Başaltında bazı demir parçalarına çarpa· 
tütün balyelerinin üzerinde iki rak fena halde kesildiğini 
yabancı adam yatmış, uyu- söyliyordu. 
yordu. Tolii, esef içinde olarak: 

Tolli haykırdı: - Ne berbat talih; dedi, 
- Kalkın, serseriler! taksiratımız neymış acaba 
Ve bu şiddetli hitabı takip bizim?. 

eden devamlı bir soruşturma Ve çok sürm!!den kaptan 
neticesinde, iki yabancı adam köprüsüne Tolli çıktı. 
şöyle bir itirafta bulundu: Bu sırada serserilerden Luiz 

Kendileri Fransızmış. Trini· Renuvar'ın ortada olmad1ğı 
dad şehrinde iş bulamadıkları haberi geldi. Tam bir saat 
için talihlerini başka bir yerde 

beş kişi, gemiyi aradı. Fakat 
tecrübe etmek istiyorlarmış .. 

Fakat, kaptan Marten bu hiçbir yerde izine rastlanıla-
sözlerin yalan olduğunu söy- mıyordu. Diğer mahkumun 
ledi ve onlarıl Şeytan odasın· ifadesine göre, fırtına esna-
dan kaçan mahkumlar olmakla sında Renuvar, güverteden 
itham etti. denize düşmüştü. 

Çünkü kaptan Marten, Ve- Gece yarısına doğru, kap-
nezuellanin Fransız mahkum· tan hala yüzü sargılı olduğu 
larınm yatağı olan Şeytan halde kaptan köprüsüne çıktı. 
adasından kaçan birçok ser- - Gemiyi götürebilecek bir 
serilerin saklandığı yer oldu· vaziyete geldim. Ağrılarım ke-
ğunu biliyordu. Çünkü•Fransa sildi. Sen istirahat et, diyerek 
ile 0 memleket arasında "iadei Tolliyi tekrar istirahate gön· 
mücrim,, muahedesi de olma- dermek istedi. 
dığmdan mahkumlar, istedik- Ve T olli, yüzünü çevırmış 
leri gibi serbest yaşıyabiliyor- çevirmemiştı ki, bu kaptan, 
lardı. Kaptanın tahminine S?Öre rütbece daha küçük memur· 
bu serseriler de, orada bir lardan birini çağırarak, Hava-
müddet kaldıktan sonra tek- nada demir atmasını, orada 
rar Fransaya dönmeği kur- gemiyi tamir ettireceğini em-
muşlardı . retti. 

Canilerde bile, nihayet va· Küçük rütbeli memur şa-

tana dönmek hususunda gizli şırmış bir halde: 
bir arzu vardı. - Fakat kaptanım, dedi, 

Kaptan Martenin tahmini gemı. kadar fırtınalı bir 
doğru idi. Onun devamlı 150• hava geçirmesine rağmen 
ruşturmalanndan sonra serse- sapasağlamdır. Yeni Orleana 
rilerden Luiz Renuvar ismin- kadar hiç arızasızca gidebi-
deki kendisinin mahkum' ol- biliriz. 
doğunu söyledi. Otomobilli Kaptan hid~etle bağırdı: 
haydutmuş. Bir Marsilya mü- - Bana akıl :öğretme, de-
barezesinde üç jandarmayı ta· diğimi yap! 
banca kurşuniyle vurmuş. Küçük memur, fazla ileri 

Kaptan Marten ihtiyatsızca: gitmedi. Fakat hayret ediyor· 
- Yeni Orleana geldiğimiz du. Geceleyin hep kaptanı 

zaman, sizi Amerikan poli- düşündü. Her halde düştüğ~ 
sine vereceğim, dedi, o za- zaman kafasına çarpan demir, 
mana kadar da, silahlı muha- onu sersem elmiştı . Bundan 
hzın gözü altında burada İş başka ne kronometreye, ne 
görecek, . dalgaların gemide ·pusulaya hiç bakmıyor, yahm1 
yaptık• bazı tahribatı t&mit haritayı gözden geçiriyordu. 

Çinde adeta müstakil vaziyette olan ge· 
nerallerin kuvvetini hesaba katmak lazıf12 . · 

11, 103,000 kilometre mu· 
rabbaı gibi muazzam bir sa
hayı kaplayan 25 vilayetten 
mürekkep Çin cümnuriyeti bu 
günkü halile Avrupadan bir 
milyon kilometre murabbaı 
kacfar da büyüktür. 

Maamafih Çinin nüfusuna 
eöre kilometre başına 40 kişi 

düşmektedir. Halbuki Japonya 
imparatorluğunda bir kilometre 
başına tamam 181 kişi düş· 
mektedir. Zira 69 milyon nü· 
fosa malik olan Japonyanın 
mesahai sathiyesi 382,209 kilo
metre murabbaıdır. 

Japonya Kora ve Sahalin 
müstesna, 4 büyük ve 520 
küçük adacıklardan mürekkep-
tir. 

Çin ziraat, Japonya sa
nayi memleketidir. 

Çin, bir ziraat memleketi 
olup pirinç, hububat, mısır, 

sebze gibi halkın ihtiyacını 
temin eden mahsulat yetişti· 

i rır. 

Bir sanayi memleketi olan 
Japonya ise nüfusunun gıda 
maddelerini tam manasile ye
tiştiremediğinpen hariçten it
halatta bulunmıya mecburdur. 

Çinde sanayi henüz ilerle
mediği için halkın ancak 4,5 
milyonu c:.meledir. 

Halbuki Japonyanın üçte 
biri ameledir. 

1935 yılında Japonya ipekli 
yünlü ve saire yetiştirmekte 

dünyada birinci dereceye ç1ktı. 
Japonyanın da bütün sana

yiini elinde tutan Rokfeller 
gibi iki adamı vardır. 

Mitsuhi ve Misubishi. 
Bu iki adam, bütün fabri

kaları, yolları, büyük sanayii 
ellerinde istedikleri gibi idare 
ederler. 

Hatta Liberal fırkaya yar· 
dım eden Mitsuhi'dir. 

Bu iki zat dost olmasına 
rağmen memleket işlerinde 

muhtelif iki fikri takip eder· 
ter. Hatta parlamentoda bile 
bu iki fikrin taraftarları var~ 
dır. 

Çinde idare tarzı 
Çini bugün idare eden 

Koumintangdır. Hükumet ve 
satre hep bunun elindedir. 

Sabahleyin, Tolli, yeniden 
belirdi. Kaptan ona, Havana
ya doğru yol almasını söyledi. 

Tolli itiraz etti; 
- Fakat kaptan! Geminin 

bir şeysi yok. Mal sahipleri, 
bizim mümkün olduğu kadar 
kısa bir zamön içinde Yeni 
Orleanda bulunmamızı ister· 
ler. Zaten fırtınalar yüzünden 
bir hayli geciktik. 

Kaptanın bu miimtnlaaya 
cevabı şu oldu : 

- Havanayı:ı muhakkak ıı~· 
rıyacağız . 

1 
Bu sırada Tollı bir şey se

zerek şaşaladı . 

Karşısında kaptan kıyafeti 
ile duran yüzüt sargıh adamın 
gözlerini evvelce nered gör
müştü acaba? 

Bu gözler kaptan Martenin 
gözleri değildi. Bu gözler, 
şimdi kendisi ortada görülmi
yen mahkum firari Rennvarın 
gözleriydi. 

ToJlinin, kendisini tanıdıgını 
hisseder etmez, Renuvar, artık 

nPfıflmt 3 nCÜ Jahifede ~-

b" ~ Ancak Koumintang Cenu 1 R 
Çin eyaletlerini idare eder. 'k 

Ç
. 1 

Şimali Çin orada bulunan Ul 

generallerinin elindedir. a 
Bu generaller vergileri top· b~ 

lar, hatta bir taraftan Japon· 
1k 

ya, diğer taraftan Sovyet ve t I 
Komintang ile müzakere eder- 0~: 
ler. 

Halbuki, Japonyada bir tek 
adam, imparator, bütün menı· 
lekete hakimdir. 

Çinde meskfikat da henii' 
tesbit edilmemiştir. Her tS' 
rafta geçen birçok paralar 
vardır. Bunların içinde Yuaıı 
dolar denilen bir para var' 
dır ki, 45 Amerikan dolar 
senti kıymetindedir. MeksikS 

dolarları da her yerde geçer· 

Japonyada ise böyle de· 
ğildir. Yen her yerde bi· 
kimdir. 

Askeri kuvvetler: 
· Çinin bugiinkü vaziyette 134 

Devamı 4 r. ·ü sahifede "' 

Bir yıldız 
' Bu madamın gelint 

lili Damitadır! 
Paris - Size Erroldan bah· 

setmemi istiyorsunuz. AJlsb 
Allah!. Gazetelerin bu kadst 
yazdıklarından sonra artı~ 
bana inanılacağını zanneder 
misiniz? Zira bende anlatıla' 
cak öyle meraklı ergüze tle 
yoktur: Esasen sevdiğiniz a~ 
tistler hayalden ziyade hak1

' 

kati işitmek isterler. 
Errol' un annesi olan FJyyı' 

karşımda duruyor. Bana i 
lundan bahsetmekte mütere 
dittir. Bu adamın çocukluğ~ 

h bu .. tu"'n fjlıı1 ve hususi ayatı 

mecmualarında yazılmıştır. , 
Flynn ve kızı Rose • Mat) 

elyevm Paristedirler. Fransıı~ 
mükemmel surette konuşıtı9 

sına hayret ettiğimi söy)eyioct ~ 
bana dedi ki: h h' Q 

- Biz sık sık Parise ge 
tı1 ~ş 

yoruz. Belfsatta oturuyor 
1
, 

Belfast Holivuttuan daha ~ f 
kındır. Bir kaç güne kad ~ 
Kot Dazure gideceğiz ve ~ 
sonunda İrlandaya dönecei11: 

Madam Flynn devam edt 

rek dedi ki : .. ,. 
- Gelecek yaz Errolu gc_ 

çıt' 
mek ve tatil zamanını ge ·ı· 
mek için Holivuda gidecel

1
., 

Ben şimdiye kadar hl~ 
Holivuda gitmedim. Esıt~, 
oğlum az ~amandanberi. o~1101, 
yerleşmiştir. Sinema artıstı ·~t 
mazdan evvel Londrada art!;e 
idi. Önce küçük rollerle \ 

ı 'l eJ1' başladı. Sonra n.g~~eor'' 
büyük tiyatrolarına gır 1• dl~ 
<lan Varner Bros tarafın 
Holivuda götürüldü. kg' 

Burada Rose·Mary söt~ 

rışarak dedi ki : . . fra"' 
- Burada kardeşımın .11i 

l . b' fi\J1ll sızca duble edi mı · ır 01e 
gördük. Anlaşıldığına ~yo'' 
yüzünü perdeye aksetti~J rıı· 
fakat başka birini konuştll 
yorsunuz. ., ıtlııı 

_ Pariste bulundugu J)Iİ 
müddet zarfında geH~i~ got' 
Damita ile tanıştık. Bızı "ıı' ı 

. ld" "k' saat mıye ge ı.. . ve ı ı Lo11' 
dar olurduk.. O aksaın~ tıctf 
draya gitti, biz de 11 

kaldı .. 



(Ulusal Birlik) 
----------------------------~--

N. V. Fratelli Sperco vapur acentası il w. F. H. v an ROY AL NEERLANDAIS NAVY A limanlarına hareket 

D Z 
KUMPANYASI edecektir. 

er ee "RHEA" vapuru 18 Ağus- "GDYNIA,, motörii 2 Ey-
& Co. tosta ANVERS (doğru) ROT- lülde ROTTERDAM, HAM-

TERDAM AMSTERDAu BURG ve ISKANDINAVY A 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE ' '"

1 
ve HAMBURG limanları için yük limanlarına hareket edecektir. 

G. m. b. H. alacaktır. SERViCE MARITIME 
HAMBURG ROUMAIN 

~lfe S 

1 
• Kanlı bir deniz macerasi 
1 "fta~a/ı 2 inci sahifede J 1 tekrar Şeytan adasına boyla-
b.0Ylınun devam edemiyece- mışb. 
ı_1 anladı ve derhal taban- -U--T--. . 
~ına ld 

1 

rla apu ıdaresınden: 
ı . san 1• U 1 Y · h 11 · · ~kin Tolli, daha çabuk r anın enıce ma a esını~ 
~and G · . 'k' k Park sokaR-ında sınırları bellı 

ı. erçı ~tıne , ı ur- b' K 1 5 .. 1 • gird' · d k"' h ır arsa asım oğ u u eyma· . ı ıse e o usta ser· 60 1 .. • b" ttl Yi ·• t d d nın yı ı mutecavız ır za-
guver e e yere vur u ve d b . k f l 

12 Atuttos m 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkl:ı-rı 

mütehassısı 

Telefon 3452 

"KONYA,, vapuru 7 Ağus· "GANYMEDES,, vapuru 5 
tosta bekleniyor. ANVERS ve Eylülde ROTTERDAM, AMS· "ALBA-JULUA,, vapuru 16 

i den t b ld man an erı oçansız, ası asız 
b a ancasını a ı. . ı "k k d' · · r l'\en .. h' 

1
.. ve nızasız ma ı ı en en ısının 

· uvarın mut ış p anı tat· 
1 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

......... ~. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!d 
11 edilememı' t' K d' · t _ bundan 40 yıl önce ölmesile 

ş ı. en ısı, a . . 1 HAMBURG limanlarından yük TERDAM ve HAMBURG li- Ağustosta MALTA ve MAR- • llıen kapta M rt · verasetının oğ u Kasım ve kızı 
~1 n a enın ce-

. ~~etinde olduğu için onun Pakizeye . inhisar eylediği ve 
· fforrnasını giydiği zaman pek bu gayrimenkulü rızalarile be· 

kedilmemiş idiyse de. kap· yinlerinde taksim ederek tak-
,. lık sanatında zerrece fikri sim neticesinde bu yerin Pa-

çıkaracak. manlarına hareket edecekti. SiL YA limanlarına hareket 

AMERICAN_E_X_P_O-RT LINES "GANYMEDES,, vapuru 22 edecektir. 
THE EXPORT STEAMSHIP Eylülde BURGAS, VARNA ve "SUÇEAVA,, vapuru 7 Ey-

CORPORA TION KÖSTENCE limanları için yük lülde MALTA ve MARSlL-

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

.ktu ve bu suretle ele geç· kizeye isabet ettiği ve bu yere 
14ti. Pakize tarafından müceddeden 

.. EXTAVIA ,, vapuru 7 alarak hareket edecektir. 
Ağustosta bekleniyor. NEV- SVENSKA ORIENT LINEN 
YORK ve BALTJMOR liman- "BARDALAND,, motörü 
ları için yük alacaktır. 

YAya hareket edecektir . 
Cilt ve Tenasül hastalılclar 

Yolcu ve yük kabul eder· 
Zavallı kaptan Martenin ce· bir ev inşa ettirilerek o yolda 

,di geminin alt yanında bir kendi adına Tapu kütüğüne 
• ~rede bulundu. Boynu, bir geçirilmesini istemektedir. Bu 
· ~ağından öbür kulağına ka- yoldaki istek yerinde araştı· 
r Beustura ile kesilmişti. rılıp perkeştirilecektir. Bu önce 
ıı ~ lanka, Yeni Orleana gel· arsa şimdi evin kendisinde ve 

~ zaman polis Renuvarı ya sınırında veyahut huhangi 
p thal yakaladı. Kendisini birşeyinde tasarruf veya teca· 

ı ~'nsaya da göndermedi. Kı· vüz gibi iddiası olanlar varsa 
r· ~ bir muhakemeden sonra, bu yazının sayıldığı günden 
e- cıq~ınerikan gemisinde adam başlamak iizere 10 gün içinde 
i· ~rdüğü için idama mah- Urla Tapu dairesine veyahut 

~ edilip elektrik sandalya- 20/8/937 gününde yerinde 

' ı 

Qda "ld" "ld"" o uru u. araştınlı.cak memura elindeki 
tı Arkadaşı, Fransız memurla- belgelerile baş vurması bildi-

Qa teslim edildikten sonra, rilir. 

" lzmir Yürı Menstıcatı 
--

Türk Anooim Şirketi 
liaikapmar kumaş fabrikası 
4f evsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
.{:_ni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
~~İncı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 

ınıar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu 

· il daimi encümeninde 
~tsiltmeye konulan iş : Bergama - İvrindi yolunun 4 + 

. ~çı~ tutarı 
U ışe ait evrak ve şartlar 
~ağıda yazılıdır 

istekliler 

~apalı eksiltmenin yapılacağı 
~tr, tarih, gün, ve saatı: : 

050-4 + 350, 4 + 850-5 + 850 
arasında 1300 metre tul kaldı
rım, 0+510-0+650 arasında 
140 metre tul kayalık kazıs 
0+650-2+ 000 kısmında 1350 
metrelik kaldırım banket yapısı. 
(4000) lira 

A) Eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi 
E) Açın ve proje 
Bu evrakları Bayındırlık direk
törlüğünde görüp inceleyebilirler. 

161 Agustos/937 Pazartesi gunu 
nü saat 11 de lzmir ili daimi 
encümeninde. 

~ksiltmeye girebilmek 
lc;in gereken belgeler \ : 937 takvim yılı müteahtcahhitlik 

ve ticaret odası belgeleri. 
: (300) lira. 2674 

1 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrika!!ı: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
•mal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faikbr. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

elyevm limanımızda olup 12 
PiRE AKTARMALI SEYRi Ağustosta ROTTERDAM , 

SEFERLER HAMBMRG ve ISKANDI-
"EXCALIBUR,, vapuru 30 NA VY A limanları için yük 

Temmuzda PIREden BOS· alacaktır. 
TON ve NEVYORK için ha- "VIKINGLAND,, motörü 23 
reket edecektir. Ağustosta ROTTERDAM , 

"EXETER,, vapuru 13 Ağus- HAMBURG ve ISKANDI-

ler. 
İlandaki hareket tarih lerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Koröonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu· 

ve elektrik tedavisi 

İzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 34 79 

• nur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

tosta PiREDEN BOSTON ve 
NE.VYORK için hareket ede· 
cektir. 

. .. 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ... f:talepçioğlu hanı karşısında 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU-
NA ıimanları için yük ala
caktır. -JOHNSTON WARREN LINES 

LiMiTED · LIVERPOOL 
" JESMORE. ,, vapuru ~ 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, V ARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK,, motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. ISKEN
DERIYE, DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala· 
caktır. 

.. Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Olivier ve şü- ı 
rekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN UNES L TD. 

"DRAGO,. vapuru 10 ağus

tosta LIVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yiik çıkaracak. 

"l..E.SBlAN .. vapuru 2ft ağus· 

losta LONDRA1 HULL vt· 

ANVERStcn yük çıkaracak ve 

ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

'"LEGRIAN,. vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
.. w • 

- edilmez. 

J 

,; Pür1· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekler ı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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4 (Ulusal Birlik) -· ·Bayan Vil 
Esrar Aleminden Bir Nebze 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 
lngilizceden -F ranko tayyareleri, dün Satander 

şehrini bombardıman ettiler - -5 

~~ 

ombardıman esnasında limana giren bir lngiliz 
harp gemisine bir zarar olmamıştır 

Franko tayyareleri, dün Santanderle Döla Yonga şehirlerini bom· Paris, 12 (Radyo) - Santanderden haber verildiğine göre, 

bardıman etmişlerdir . 
Tayyarelerin bombardımanı esnasında Santander limanına giren bir ağır harp gemisi, hiçbir zarar görmemiştir. 
Madrid 12 (Radyo}- Burada, çok şiddetli ve yakıcı bir sıcak hüküm sürmektedir. Askeri harekat, bu yüzden tatıle uğra· 

mış bulunuyor. 
Paris 12 (Radyo) - Taksi otomobilleri, dün işlememişlerdir. 
Hükumet, tarifenin tebdilini düşünmektedir. 

/ .............. 
g"ltereni silahlanma- 500 Harp tayyaresi 

sı devam ediyor 
-·~ 

Yeniden tayyare gemileri ve de
niz tayyare filosu yapılacak 

Londra, 11 (A.A.) - Daili ve 1940 yılına kadar yeniden 
Telgraf gazetesinin deniz mu· beheri 23,000 tonlunk beş 
habiri yazıyor: tayyare gemisi daha yaptın· 

Deniz makamları emirlerin· lacaktır. Bu gemiler 350 tay· 
de buluna'n deniz hava kuv- yare nakledebileceklerdir. 

vetlerin~ geniş mikyasta artı· Bundan başka bütün dirit-

racaklardır. 1940 senesine navtlarla kruvazörlerin 2 - 4 
kadar şimdi mevcut 200 ka· tayyare ile techizi mutasav· 
dar tayyare 685 e çıkarılacak verdir. Harb gemileri her 
ve lüzumunda bu adet te ar· türlü tipten deniz tayyareleri 
tırılacaktır. arasında taarruz ve müdafaa 

Mevcut ve 170 tayyare nak· tabyesi bakımından yeni bir 
ledebilen beş tayyare gemisi teşriki mesai sistemi tanzim 
modern bir hale getirilecek edilecektir. 

------------·~·~·.-. .. ------~-
av on nıeselesi hakkın

b· r a • • 
_ çtıma 

-----------
Navlonların tenzili şimdilik 

muvafık görülüyor. 
Üzüm ve incir piyasalarının 

açılmasına bir hafta kalmıştır. 
Piyasa açılınca mahsullerimi
zin imalathanelerde işlenme· 
sine ve dış piyasalara sevk 
ve ihracına başlanacaktır. İh· 
racatçılar ve üzüm kurumu ile 
tarım satış kooperatifleri bir· 
liği, işliyecekleri uzum ve 
incirler için imalathanelerini 
tamamen hazırlamışlardır. Hat
ta çalıŞacak işçiler de şimdi· 
den temin olunmuştur. Piyasa 
açıldığı gün bütün incir ve 
üzüm imalathanelerinde mah· 
sullerimizin işlenmesine başla
nacaktır. 

Fakat epey zamandanberi 
ortada bulunan ve ihracatçıla
ıımızı, ayni zamanda hükumet 
erkanımızı alakadar eden bir 
navlıın meselesi vardı. Ecnebi 
vapur acentaları, vaktile 18 
şiline naklettikleri bir ton 
mahsulün nakil ücretini geçen 
sene 40 şiline çıkarmışlardı. 

Bu acentalardan bir kısmının 

rarı almamakla beraber vazı· 

yeti bekliyorlardı. 
Dün navlun meselesi ıçın 

Türkofis direktörlüğünde mü
him bir toplantı yapılmıştır. 

Bu topla.ntıda İzmirdeki muh
telif ecnebi vapur acentaları 

hazır bulunmuşlardır. 

Hükumet navlun tarifelerine 
zam yapılm~sını kat'iyen mu

vafık görmemektedir ve böyle 

'bir şey yapılacak olursa, her 

türlü tedbire baş vuracak, 
navlunu artırmıyacaktır. Dün
kü toplantıya riyaset eden 
Türkofis direktörü B. Cemal 

Ziya navlun tarifeleri meselesi 
üzerindeki hükumetin noktai 
nazarını izah etmiş, böyle bir 
şeye hükumetin asla müsaade 

etmiyeceğini bildirmiştir. Ya
pılan müzakere, iyi ve msait 
bir safhada geç vakte kadar 

· sürmüştür. . 

Memnuniyetle haber aldığı· 
mıza göre ecnebi vapur acen· . ' 

taları navlun tarifelerini tezyid 
etmiyeceklerdir. ....... 

• • •• 
Trakya'daki büyük manevra-

lara iştirak edecektir 
Belgrad, U [Radyo] - Türk rak edecektir. Muhtelif ecnebi dev· 

ordusunun Trakyada yapacağı ma- letlerin erkanıbarbiye reisleri, ma• 

nevralara büyük ehemmiyet verili· nevralara davet edilmişlerdir. 

yor. Türkiye-Bulgaristan hududuna İstanbul, 12 [Hususi] - Trak· 
yakın bir yerde geçecek olan bu ya manevralarında bulunacak olan 
manevralar için büyük hazırlıklar 11 ısaylavdan müteşekkil heyet, 
yapılmaktadır. önümüzdeki pazartesi günü Trak·~ 

Manevralara 500 tayyare işti· yaya gidecektir. 
-~-~~----,_..~~··-......... ----~~--

Japonya n ı n Çindeki asıl 
maksadı nedir? 

(Baş tarafı 2 inci sahifede) 
piyade alayı, 8 süvari alayı, 

19 topçu fırkası, 23 tayyare 
bölüğü vardır ve 230 da tay
yaresi bulunmaktadır 4 te 
rasıt tayyareleri vardır. Bugün 
1,999,980 askeri ve 81000 
zabiti silah altındadır. Bunlara 

Komintang'ın askeri olarak 

522000 kişi de ilave edilirse 

2,5 milyona yakın askeri var· 

dır. 

Denizde 4 harp gemisi, 5 
zırhlı kruvazör, 6 torpitobot 

ve 50 sahil botu vardır. 
Çin ordusu 1923 tenberi 

modernize edilmiştir. 
Çin donanması da 30 bin 

tona baliğ olmaktadır. 
Japonyaya gelince: 
Japonyanın 70 fırkası, 25 

süvari fırkası, 40 topçu ve 26 
tayyare bölüğü vardır. Tayyare 
adedi 1025 tir. 

japonyanın sulh kvvveti 

223,511 asker ve 15 bin za· 
bittir. Hepsi mükemmelen ta
lim ve terbiye görmüş ve mü
kemmel techizata malik asker

lerdir. Deniz kuvveti 10 drit

not, 40 kruvazör, 128 torpi

dobot ve 67 tahtelbahiri var
dır. 

Japon deniz kuvveti dün-

yada 3 iincü gelmektedir. Bun· 

lara dört tayyare ana gemisi de 

iştirak etmektedir. 

Top itibarile Japon bahri 
kuvveti Çine kat kat faiktir. 

Yalnız Japonyanın Mutu 
ismindeki dritnotundaki top
ların yekunu Çin donan.:na· 
sındaki top yekunundan faz· 
ladır. 

En büyük Çin gemileri olan 
(Dreadnougt) ve (Ninghaj} Ja· 
ponların dördüncü sınıf tor
pidobotları ile harpedecek ka
biliyette olmadığını ilave et
mek lazımdır. ·-. -· 

Kültürparkta 
Paraşüt kulesi inşa. 

atı da bitti 
Türk Hava Kurumu tarafın

dan Kültürparkta inşa edil· 

mekte olan paraşüt kulesinin 

İnşaatı sona ermek üzeredir. 
Kulenin dış kısmının inşası 
bittiği için dün tahta iskeleler 
yıktırılmıştır. 

Modern bir inekha
ne yapılıyor 

Ziraat Vekaletince vilaye· 
timiz dahilinde modern bir 
inekhane tesis olunacağını ve 
hayvan maddelerinden mo· 
dern vesaitle istifade edildiği 
takdirde kazancın ne miktar
da artması mümkün olacağını 
köylülere göstereceğini, mo· 
dern vesaitin köylüler arasın
da da yayılmasına hizmet 
edeceğini yazmıştık. İlk za· 
manlarda Torbalı kazası da· 
hilindeki Kayas çiftliği ara· 
zisi, modern inekhaneııin tesisi" 
için muvafık görülmüştü. 

bu sene de nakliye tarifelerinde 
mahsullerimiz için zam yapmak 
istedikleri söylendi. 

Bu haber, mahsullerimizin 
maliyet fiatini alakadar ettiği 
için çok büyük ehemmiyetle 
karşılandı. Bu ehemmiyet se
bebile, ortaya navlun ücret· 
lerinin tezyid edileceği habe· 
rini çıkaran bazı ecnebi va
pur kumpanyaları, tezyid ka· 

Dört tahtelbahir 

Kulenin dahili kısmındaki 
esas inşaat ta bitmiştir. Yal· 
nız ufak tefek yerler vardır ki, 
bunların da bitirilmesi gün 
meselesidir. Paraşüt kulesi, bu 
sene fuarın en muhteşem ve 

cazib bir p Arçasını teşkil ede
cektir. Gençlerimiz, paraşüt 
sporuna büyük c..laka göster· 
mektedir. Şimdiden paraşütle 
kuleden atılmak istiyenler 
vardır. 

kulesi inşaatının bitmiş olması 

sebebile gençlerimizin kulla· 
nacakları paraşütleri, evelden İstanbul, 12 [Hususi] - Krop 

fabrikası tarafından yapılacak iki 
denizaltı gemisinin omurgası, cu· 
martesi günü Haliçte merasimle 
ko nacaktır. 

Krop fabrikası, iki denizaltı 

gemisi daha Almanyada· kendi 
tezgablannda in~a etmektedir. 

Türk Hava Kurumu İzmir 
şubesi müdürlüğü, paraşüt 

sipariş etmişti. Paraşütler, fu. 
ara yakında gelecektir. Ayni 
zamanda paraşüt öğretmenleri 

de geleceklerinden derhal genç· 
lere paraşüt dersleri verilmeğe 
başlanacaktır. 

Bayan Vilin ziyaretinin er
tesi gün Pazar idi. Bayan Ban· 
grey bu Pazar evden çıkamı· 
yordu; çünkü hem kendisini 
düşünmüş hem de boğazı ağ
rıyordu. Fakat Pazartesi gün 
kızını bayan Vilin halazadesi 
bay Vatsona gönderdi ve 
bayan Vilin orada olup ol
madığını anlamak istedi. 

Bay Vansonun evi halkı, 
bu talepten şaşırıp kaldılar? 
Çünkü Bayan Vili hiç bekle
miyorlarlardı. 

Vanson Bayan Bangreyin 
kızına: 

- Belki ıyı anlamadın?. 
Dedi. 

- Çok anlarım!. 
Diye kızcağız eve döndü. 

Annesi de: 
- Mutlaka, dedi. Sen iyi 

anlamadın. Bir defa Bayan Vil 
muhakkak buradadır. Ve bu-
raya geldikten sonra hala 
desini ziyaret etmemesi 
mümkün değildir! 

za
de 

Hasta olmasına rağmen ba· 

İzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Mahcuz olup satılmasına 
karar ver!len tuzcu mahallesi· 
ne ait 627 tapu kutüğünde 
kayıtlı bulunan hacı hamza 
sokağında 20 eski 26 taj nu· 
maralı ve 79 metre murabbaı 
arsa ile ayni mahallede tapu 
kütüğünün 520 numarasında 
kayıtlı ve orta çamgöz soka· 
ğında 12 eski 10 taj numaralı 
evin 24 hissede beşer hissele· 
rinin satılmasına karar veril
miştir. Arsanın tamamına 98 
lira 7 5 kuruş, evin tamamına 
350 lira kıymet konulmuştur. 

Birinci arttırma 13-9-937 
tarihine tesadüf eden Pazar· 

tesi günü saat 15 te Jzmir 

ikinci icra memurluğunda ya· 

pılacaktır. Bu arttırmada gay· 
ri menkullere takdir olunan 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde en çok art
tırana ihale olunacaktır. Yüzde 
yetmiş beşi bulmazsa en çok 
arttıranın taahhüdü baki kal· 
mak şartile 28-9-937 salı 

günü ayni saatta en yüksek 
bedelle talip olan müşteriye 
ihale olunacaktır. Arttırma 

şartnamesi 31-8-937 tari-

hinden itibaren herkes tara
fından görülmek uzere ıcra 

dairesinde açık bulundurula
caktır. İhale bedeli peşindir. 
İhale edilen bedeli vermediği 
takdirde icra ve iflas kanunu
nun 133 üncü maddesi tatbik 
olunacaktır. Bu gayri menkul 
üzerinde her hangi bir hak 
iddiasında bulunanlar tarihi 
ilandan yirmi gün içinde ve
saikiyle birlikte icra dairesine 
müracaat etmeleri aksi takdir· 
de hakları tapu siciliyle sabit 
olmıyanların paylaşmadan ha
riç kalacaklardır. Müzayedeye 
iştirak için yüzde 7 ,5 pey ak· 
çesi veya milli bankaların te
minat mektubu vermeleri la: 
zımdır. Daha fazla malumat 
almak istiyenler 37- 5766 
dosya numarasile memuriyeti
mize müracaat etmeleri ve 
dellaliye resmi ile tapu harç
larının müşteriye ait olacağı 
ilan olunur. 

yan Bangrey kc.lkarak Vastor 
Lmn Qnezdine kendisi git~ 
Kendisine de bayan Vili bek 
lemediklerini ve şehirde bU' 
lunmadığını söylediler. k 

- Ne?. Dedi. Şehirde yo 
mu? Fakat beni kendisi ziya· 

ret etti: r 
- imkan yok. Buraya ge 1 

miş olsaydı kendisini neredell 
görecektik. 

Bu muhaverenin geçtiği sı· 
k• 

rada bay Vatsonun evıne 3 

rabasından Harri de geldi 'ie 
'1 

bayan Vilin öldüğü haber10 

getirdi bay Harri defin ıııe
rasiminin de yapıldığını ila~e 

. etti. 
Bayan Bangrey: 

- İmkanı yok.. Bu lıl' 
her mutlaka yanlıştır. ç~ır 
ki ben kendisini Cu[Jl81 

tesi günü gördüm, keli' 

disi ile görüştüm! Dedi. 
Hanri başını salladı ve: 

- Bilakis Bayan, za~all1 

Cumartesinden çok evvel 01: 
müştür. Çünkü cenaze mer•51' 

minde bizzat ben de bulıı11• 

duml Dedi. . 
'1 

- Fakat, ben de kendisııı 
Cumartesi günü gördüm ve 
kendisi ile görüştüm, bııll~ 
bazı işler ısmarladı! Elbisesi111 

ellerimle tutt:.ım, tetkik ettiJll 

ve kendisine çok yaraştığıll' 
da söyledim. 

- Şu halde.. Mesele ~· 
madı; bizim Bayan Vil horl' 

ladı; cadi oldu!. 

Bu sözleri Bay Vanson sö'f' 
ledi. Bayan Bangreyde hayret 

ve dehşetinden ağzı açık kald1
• 

Çok sevdiği Bayan Vil, hort· 

lamış idi, demek! 

Buna inanmak nasıl miiıfl' 
kün olurdu? Fakat bunu bel" 

kes söylüyordu artık ! DaP8 

sonra öğrendi ki bayan Vil'ill 

hortlıyarak kendisine göriW 

düğü zaman Londradan beJ11' 

şiresi ve kocasının ruhİarı da 
gelmişti. 

1 
Çünkü bayan Bongrey, çaY 

teklif ettiği zaman sevgili e.r' 

kadaşının ; 
- Teşekkür ederim, iste' 

mem. Hem görüyorum ki 
0 

deli kocanız çay takımını kırdı 
ne yazık! dediğini hatırladı· 

- Zararı yok, başka çaY 
takımım da var, dediği halde 
bayan Vil: 

de' - Hayır, hayır! Rica e 
rim beni· bırakınız.. Ben çaY 
içemem. demişti. 

Şimdi hayretlerle anlıY0~ 
du ki bayan Vil, bu eski, ç0 

.. 
•. tl' 

çay takımı macerasını go~ .. 
yor fakat sadece tahattür e 

1 

yordtil 

* * * ı Bayan Bangrey ne haya ' 
nede rüya görmüştü; bayarı 
Vili, ölümünden epiyce so~r 
görmüş, onunla görüşmüş :. 

1
: 

Buna şüphe caiz değildi. Çll~ı 
k.. ·t· 'k h' rnetçıs u, yı ışı evın ız . 

0 
buna şahitti. Bu hizmetçıl , 
gün bayan Bangreyin, h~rt·~e 
dığı söylenen bayan Vıl 1 

görüştüğünü işitmiş idi. 
(Ark.ısı var) 


