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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir • 

Bilbao şehri 
Kuvvetli bir tahmine 

göre, bugün sukut ede. 
cektir. 
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lngiliz-ltalyan münasebet- 0;:.r~ı::r Ci. lsm~t ,lnönü 
lerı. gene bozu· luyor mu?. ispanya meselesi Şark vilayetlerinde Önemli bir 

için toplanıyorlar teftiş seyahatı yapacaktır 
Brüksel, 16 ( Radyo ) -

Belçika Sosyalist partisi tide· 
---------·~----

Ingiltere hükumeti mukabelei bilmisil 
~ olmak üzere lngiliz topraklarında 

ri, İspanya cumhuriyetçileri 

için bütün Avrupa sosyalist· 

lerini toplantıya davet ediyor. 
Toplantı günü, yakında tesbit 

""'-- -- ı tal yan l papası bırakmıyacaktır 
lngiliz misyonerlerinin ihracı 
ve mekteplerinin kapatılması 
hakkındaki kararı, lngilterede 
büyük bir infial uyandırmıştır. 

Bazı İngiliz gazeteleri, Ha· 
beşistan harbının hüküm sür
düğü sırada Mussolininin ve 
sefirlerinin lngiltere menafiine 
hürmet edileceği hakkında 
verdiği sözleri tekrarlamakta 
ve Makyavelizm siyasetinden 
bundan başka birşey beklen· 
miyeceği yazmaktadırlar. 

lngiltere hükumeti, lnğilte· 
renin idaresi altında bulunan 
bütün müstemleke ve domin
yonlardaki ltalyan papas, mis· 
yonerlerinin ihracı ve mektep 
ve hastahanelerinin seddi için 
hazırlıklara başlamıştır. 

Bu lngiliz mukabelei bilmi· 
c;ı ••• ı,,anları A7Jlmİ hir zarara 
sokacaktır. 

olunacaktır. ....... __ 
Fransada 

Bütün gümrük r.e
simleri tatil edili.var 

Paris, 16 (Radyo) - Par
lamentonun dünkü içtimaında, 

Fransada bütün Gümrük re· 
simlerinin tatili hakkında hü· 
kumete selahiyet verilmesine 
dair olan kanun layihası ka· 
bul edilmiştir. 

açmak salahiyetini vermek 
niyetinde olmadığını lngiliz 
büyük elçisine bildirmiştir. ln
giliz hükumeti bu hattı hare
ketten miteessirdir. İngiliz 

Bay Mussolini arazisinde ikamet eden İtalyan 
- ltalyan .. hükumeti mes- misyonerleri hakkında d§ lı.'!ml 

1 ' ' • - ... ··- .... • w -- • • ....... • ... . . .. _ ... 

cıların Habeıistanda mekteb kını muhafaza etmektedir· 
--------~·~ ...... Londra 15 (A.A) - Bay 

{Eden bugün Avamka~~rası~da Franga ı·ıe ticari anlaşma 
yaptığı beyanatta İngılız mıs- ~ J 

yonerlerinin Habeşistandan dön· • d 
mesi hakkıa~~ki lngi~iz·İtal~an imzalanan yenı muahe e 

Lord Eden müzakerelerının henuz netıce· 1 k 
Paris 16 (Radyo) - İtalya ~~;~i~diğini bildirerek demiş· Sayesinde kolay aşaca 

hükum:tinin Habeşistandaki •------
--~~------~•~ •~•-. 

lbtililciler, yakında hü· 
yük tauı·ruza geçiyorlar 
Bu taarruzu;;;-kati ve esaslı 

olacağı söyleniyor 

Milisler esirleri götürürken . 
Paris 16 (Radyo) - Havas Jiral t~rafı~dan kabul edılere~ 

•iansına göre,I ihtilalciler, ya· umumı vazıyet hakkında talı
kınd Madrid' e karşı yeni ve mat almışlardır. 
kat'i a bir taarruz hazırlıyorlar. Londra, 16 (Rady~)-:- Ar~· 

Al~k d 1 bu taarruzun gon cephesinde muthış hır 
a a ar ar, . ı t a 

"ok l devamlı olaca· hava muharebesı o muş ur. u 
"' esası ve b 'k· .. k d t ~, .. 1.. 1 muhare eye, ı ıyuz a ar ay-
& nı soyuyor ar. . . 
Sefirlere talimat verildi yare iştir~k eylemıştır. • 
Valans 16 (Radyo),- lspan· Valansıya 15 (A.A) -~r-

p . Londra ve Vaşing· şamba veya Perşembe ~n~ 
araa, n · ui mümeaıllen 

-Leon Blum 

Ankara, 15 (Hususi muha
birimizden) - Bir müddet· 
tenberi devam etmekte olan 
Türk·Fransız ticaret muahe
desi müzakeleri tam bir an· 
laşma ile neticelenmiş ve ha· 
zırlanan muahedename bugiin 
Türkiye namına lktısat Veka· 
Jeti Müsteşarı B. Faik Kurd· 
oğlu, Fransa namına da hey· 
eti murahhasa reisi B. Desriye 
tarafından imzalanmıştır. 

Yeni muahedename, her iki 
memleket arasındaki ticari 
münasebatı inkişaf ettirecek 

lerdir. Konferansa lspanyanın 
Londra sefiri, Moskova sefiri 
ve Paris sefiri ile Meksiko ve 
Vaşington, Prağ, Tanca ve 
Varşova, Bern, Belgrad sefir· 
leri ile Oslov, Bükreş mümes· 
silleri ve Lahay ve Viyana 
maslahatgüzarları iştirak ede· 
ceklerdir. 

Sefir ve mümessillerden bir 
çokları Valanai7aya ıelmiı· 

maddeleri muhtevi bulunmak· 
tadır. 1 Temmuz 937 de 
meriyete girecek olan ticaret 
muahedesi, bir sene müddetle 
muteber olacak ve tarafeyn 
iki ay ev el muahedeyi feshe· 
deceklerini bildirmedikleri 
takdirde kendiliğinden bir 
sene daha lemdid edilmiş ola· 
caktır. 

Bugün, Fransız ticaret hey· 
eti şerefine Marma~a kö~kü.n· 
de bir öğle ziyafetı verılmış; 

ziyafette lktısat ve ~ali.ye 
Vekaletleri ileri gelenlerı ıle 
Merkez bankası müdiran ve 
şefleri hazır bulunmuşlardır. 

Ankara, 15 (A.A.) - Tür· 
kiye Cumhuriyeti ile Fransa 
Cumhuriyeti mümessilleri ara· 
~ında Ankarada cereyan et· 
mekte olan yeni Ticaret ve 

1 
Kliring anla~~ası müzakere· 
leri iki taraf ıçın de memnu· 
niyeti mucib bir şekilde bit-
miş ve bugün imzalanmıştır. 

Anlqmalar 1 Temmuzdan 

Başbakanımızın segalıat intiba/arından 
lstanbul, 15 (Hususi mu- lstanbul, 16 ( A.A.) -

lıabirimizden) - Bugün Başvekil Generel ismet in· 
şehrimize gelen Başvekil önü ve Hariciye Vekili B. 
G. ismet lnönü ve Harici- Dr. Aras bu sabah saat 
ge Vekili B. Rüıtü Aras, 9,45 te hususi trenle An· 
Dolmaba~ aaragına stide- Z..n'""'1r- .. -L-:-:-- --•--~ -
arzı tazimat eglemişlerdir. Dahiliye Vekili B. Şiileri 
Başwkil, B. M. Meclisi- Kaya, Riyaseticumlaar Ge

nin tazimatını Atatürke nel Sekreteri ve başgawri, 
bildirmişlerdir. lstanbul valisi Üstündal, 

G. ismet lnönünün garın ordu mü/eıtişlerinden Ge
(bugün) Ankaraga dönmesi neral Ali Said, Korgeneral 
muhtemeldir. G. ismet in- Ali Fuad ve diğer gene
önü, oradan Eldziz yolu raller, vildget ve belediye 
ile Şarka gidecekler Şark muavinleri, emniyet direk
oilliqetlerinde tetkik sega- törü Başvekili karşılamıı-
lıati yapacaklardır. /ardır. _________ ,... ___ . ._.._. ____________ _ 
Yulıan kilisevetiyatroları 

1 

--~-------~--8 ütün hasılatlarını tayyare 
cemiyetine vereceklerdir 
- - terinin bütün hasılatı Yunan 

,. 

t_ 

General Metaksas 
Atina 15 (A.A) - Önü

müzdeki Pazar günü ortodoks· 
lann Bantekot yortusu müna· . . 

tayyare cemiyetine verilecektir. 
Tiyatrolarda da ayni veçhile 

hareket edilecektir. --···-···--
Mısır Kralı 

Bugün~ Paris sergi· 
sindeki Mısır pavi

yonunu açacak 
Paris 16 (Radyo) - Mısır 

Kralı Faruk bu sabah saat 

8 de Londra' dan buraya gel· 

miş ve merasimle karşılan· 
mıştır. 

Kral, bugün Paris sergisin· 
de Mısır paviyonunu açacak· 
tır. Açılış merasiminde Fransa 
Cumhur reisi Lebrun da hazır 
bulunacaktır. 

••• 

Tiranda 
Asilerin muhakeme 

sine başlandı 
Tiran 16 (Radyo) - Son 

Arnavudluk isyanına iştirak 
etmiş olanların muhakemesine 

l başlanmıştır. Maznunlar, yüa 
iki · ·den ibarettir. 



(Ulusal Birlik) 
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No. 13 
Babası, evde minderin üstün- Hemen ayaklanarak yanma 

de kukumav; anası sokakta. yaklaşan delikanlılara: 
Gen bu sıralarda, Hacı ber- - Bu adam can üstünde 
beri, dağlara, taşlara, selamün mi, yoksa ruhunu teslim mi 
kavlenin rüzgarı değil, asıl etti? Bile demeden külçenin 
kendisi yoklıyor, üstünden ayağını atıp ikinci 

Bir iki sende böyle geçiyor.. basamağa çıkıyor. Anahtarı 
Bir akşam, ezanlar okunduğu çıkaracak değil mi?. Hayır. 
sular karardığı halde Ayşe Karnnlıkta elyordamile, yaş-
hala meydanlarda yok.. Ha- mağının tepesini, boyun tara-
cının helali hala meydanlarda fını, feracesinin göğsünü, ka-
yok . natlarını düzeltiyor. Belinin altı 

Hüsmen ağa, penceresinde taşkın dursnn diye iç etekli-
gözü sokakta, . kulağı kapıda ğine bağladığı, iki yanı şeritli 
bekliyor, bekliyor: heyheyler yastıkcığı yola koyuyor: 
bastırdıkça bastırıyor. - Öf, nedir bu başıma 

Nerede bu kadın?. Sakın gelen?. Bütün sinirlerim ayak-
bir kazaya filan uğramasın.. landı! diyerek çantasını açıyor. 
Bir araba maraba, sürücü mü- 280 lik, yani en iyi mal tü· 
rücü beygiri çarpıp., tünden sarılmış sigaralarından 

Yüreğini asıl burgulayan, birini tabakadan alıyor, du-
başka nokta .. Baştan mı çıktı. daklarının arasına sokuyor. 
dersin? Yarının ahret cihetini Yakacak kibrit?. 
bırak, bu yolun dünyadaki Delikanlılardan biri, etraf· 
kazası belası çoktur. Başı böyle tan görülmesin diye avuç 
bir derde mi sardı acaba? içinde sakladığı sigarasını 

Etrafına tutuna tutuna, zor uzatıyor ve yavaşça fıslıyor: 
zoruna minderinden kalkıyor. - Ateşime yani. 
Seke seke aşağıya iniyor. Sar· Ayşe bu lafı duymamazlığa 
sak sarsak kapıdan çıkıp geliyor fakat sigarasını yakı-
tramvay caddesini boyluyor. yor. Bir iki nefes çektikten 

Dört yol ağzında, Aksaray sonra soruyor: 
kaarakolunun öuünde, (ne ya· - Kuzum allaseniz dirimi, 
payım?. Ne edeyim?) Diye ölü mü bu adam? 
alık alık etrafına bakınıp du- Diri mi, ölü mü olduğunu 
rurken yere yıkılıveriyor. bilen kim? Gerideki delikan· 

Oranın en civcivli saati. lıların bin cevap veriyor; 
Ortalık binbir ayak.. Görü- - Anam babam sen hiç 
yorlar, başına toplanıyorlar. meraklanma, keyfine bak. Acı 
y Prin; un .. .rl....... ~.:! •• !: .. - -- '- - -}lı;yşc:uc'-·yardııCrılrarruuuıaı ii 

Tanıyanlar çıkıyor: yapma bile arama. Dobra dob-
- Muratpaşa camisinin kar- ra, veriştirmede : 

şısındaki Hacı berberi.. - Allah kahretsin, tez gün· 
- O yahu, karısının he- de tez saatte başimdan alsın 

saplarını müşterilerinin sura- bu herifi .. Bana dünyamı ha-
tında çetele tutan dızgallıl ram etti, gençliğimi, güzelliği-

- Bırak nalları diksin, dün- mi bildirmedi; canıma tak de· 
yadan bir kodoş eksik olsun!. dirtti bu bunak .. 

- Ama kazın ayağı öyle Kapının anahtarını çantası-
değil. Kodoş kısmına yardım nın içinde bulamıyor. Eteği-
gerektir. Gün ola, harman nin altına el daldıy,or. Beline 
ola.. bağladığı, iki yanı şeritli yas-

İpipullah, sıvrı külah- tıkçığın yanında ayrıcak ufak 
lardan Üç delikanlı, kollarına bir kese var; onu f da yoklu-
bacaklarına yapışıp evine ka· yor. Kör olası anahtar da 
dar getiriyorlar. Usuletle ka· yok. 

pı vuruyorlar, camı tıngırda- Feracesinin yakasından göğ-
tıyorlar. Pencerelerin hepsi sünün içini, diz kapaklarının 
karanlık içeride kimseler yok. üstünden çoraplarının arasını, 

Niçin mi usulete kapı vuru- hasılı her tarafını arıyor, tarı· 
yorlar, lcami tıngırdatıyorlar? yor. Yer yarılmış anahtar ye· 
Çünkü maksatları var. Çadır re gırmıs. 
Ayşe (Ayşenin bıçkınlar ma· Sokak ortasında gecelenmez 
beyinindeki lakabı ;Çakır) ka- a .. Bu saatte çilingir milingir 
pıyı açınca.mahaJJeliye duyur· de bulunmaz. Bitişik komşu-
madan Hacıyı içeri sokacak- lardan birine girse. Arkadan, 
lar. Bu bahane ile eve daldı- evin bahçesine . tahta perde 
l~r mı Ötesi Allah kerim. var. Aralıyarak geçip, içeriden 
Uçü de tığ gibi genç, yosma kapının sürgü demirini çeke· 
elbette gönüllerini hoş eder. rek iki kanadını açamaz mı? 

Hacı berber, yatsı ezanları Sağdaki komşunun canınını 
~k~nduğu halde hala kapının vuruyor: 

onunde serili; bir adet külçe. - Nazifanım teyzeciğim, 
Sübyan Eda nerede der- açar mısın kapıyı?. Yabancı 

s:.ni~, . ~aşallah artık büyü- değil, benim Ayşe!. 
duğu ıçın, üç dört günclür Ses sacla çıkmıyor. Nazi· 
mahut Hafizanım cici anne· fanını teyzesi, karşıya sinmiş 
sinin evinde misafir.. olan külhanbeylerini cumba-

Külçeyi getirip bırakan üç dan görmüş. Merdiven basa-
delikanlı, kuytu kenarlara mağındaki külçeyi de, oracığa 
dıvar diplerine sinmişler dö~ · sızmış bir sarhoş sanını; ke-
gözle, kaşıklarında ç;kacak dini dışarı dar atmış: 
kısmetlerini beklemekteler. Çoçuklar, aman lambayı 
~eden sonra, Çakır Ayşe söndürün, arka odaya kaça-

gelıyor. Taş basamağı boylu lım. Berberin kapısında bir 
boy~nca kaplamış olan göv- tabur zanpara var! 
deyı görünce kılı bile kıpır- Ayşenin marifetleri ne za· 
damıyor. işin buraya varaca- mandır mahallede çalkanıyor 
ğını çoktan kt · r·ıru·~atE!n-.... -ı.~~~==~=J t - ·~· ~,... 

Yeni Zellanddan başİayıp, Singapor, Ko
Iombiyo, Aden, Port .. said, Malta ve Cebe-
Iüttarık yolile Londraya varan hat

tın korunması için ne lazımdır 
iYazan: General J. E. C. Fuller 

-
Lavaletta limanında lngiliz harp gemileri 

Hiç şüphe yok ki, bu dün- ı muştur. 
.. d"" .. en büyük mil- 1801 senesinde Napoleon 

yanım gor. ugu k" . do"rtte Brest limanında kabataslak bir let er camıası, urrenın .. 
birini kaplayan ve nüfusu, denizaltı gemısı yapmay~. ~~-
bütün dünya nüfusunun beşte sarlamıştı. Ondan ~o~r~ but~n 
b .. d f la olan İngiltere mühendisler, bu fıkrı ışlemış-
ırın en az · '\"h · d 

. l ğ d ler ve bu yenı sı a şışe en ımparator u u ur. . · · ·b· 
B b .. "k varlıg" ı iki amil, çıkıveren Arap ecınnısı gı . ı 

u uyu · ·· " d k. h k .. de getirmiştir: Bunlardan bizim denız yuzun e ı . a ı-
vucu · · · .. d'k hır teh birisi ticaret, ötekisi harptır. mıyetımız: goz ı en • 
Bu itibarla bunun devam edip like olmaga başlamıştır. 

b·1 . ·çı·n ticaretinin Kırk yaşından yukarı olan yaşaya ı mesı ı .. l · · 
d m ettirilmesi ve bir bü- herkes, büyük harb gun erını, 

eva . l" h 
tün olarak her türlü hücum- amiral Celıkonu~ t~ aş~nı, . ~r 
1 karşı korunması lazım- gün batan gemılerın lıstesını, ara b .. 
gelmektedir. Pasşendale muhare es.~nı, er-

Son yıllarda bY imparator· zak kıtlığı~ı, sonra muta~e~e 
luğun iç idaresinde büyük de- imzalanır ıınzalanm~z ?utun 
ğişik~ikler ~ldu v~ im~ar~t.or- impa~atorl~ğ~n 

1 

genış hır ne-

çıkarak kendi kendini idare O gündenberi bizim zırh
eden ailelerden müteşekkil bir lılarımız için bu türlü tehlike-

yandığı halde şimdi deniza~tı 
gemileri yüzünden başka mıl
letler, bizim sularımızda bulu
nabilir hale gelmişlerdir. 

Biz artık kıyılarımız mesele· 

sini değil de ticaret yolumuz 

meselesini düşünüyoruz. Bun· 

lar eski halinde değildir, 

Çünkü harpten sonra tayya· 

recilik o kadar terakki etmiş

tir ki biz deniz ticaret yolla

rımızı yalnız dar sulardan 

geçen kısmını değil, ayni za· 
manda gemilerin yüklerini bo· 

şalttık\arı iskelelerin emniyetini 

de düşünmeğe mecburuz. 

Artık mesele sadece gemi· 

lerin geçeceği yolları düşün

mekten çıkarak tahliye iskele
lerini düşünmek mevkiine geç· 
miştir. Her ne kadar harp 
gemilerimizin bombalara karşı 
mahfuz olduğu edilebilse de 
ticaret gemilerimiz ve hele 
limanlarımız bu halde değildir. 

Harbm son senesinde tica· 
ret gemilerimiz, denizaltı ge
milerine karşı muhafazalı bir 
vaziyete konulmuştu. Bugün 
işte daha çoğalan ticaret filo· 
muz, tayyarelere karşı gayet 
....... J ... h \Jtı U1,;U1;.;t LC~Kll etmek· 
tedir . 

grup haline geldi. Böylece ler azalmışsa da ticaret filomuz 
Şu sual sorulabilir: Liman

ları bombalamak varken düş
man tayyareleri ne diye bu 

siyasi hürriyetlerin genişletilme· daima denizaltı hücumlarına 
sine rağmen imparatorluğun maruz kalabilir. Kaldı ki ev
emniyeti eski yıllardan daha velce biz, dünyanın en kuv-
az temin edilmektedir. vetli denizaltı filosuna malik 

Bu neden böyle olmuştur. iken şimdi beşinci sırada ge-
Çünkü içerideki değişikliklerle liyoruz. Bundan başka hava 
birlikte dışarıdaki şartlar da filoları da münakale yollarını 

devamlı bir surette değişmek- ciddi olarak tehdid etmek-
tedir. Bunlar gözönünde bu- tedir. 
lundurularak esaslı ve lüzumlu Bu yeni tehlikeye soğuk 
tedbirler alınmıyacak olursa kanlılığımızı muhafaza ederek 
bir parçanın hürriyetini tehdit bakalım: Bugün tayyare kuv· 
eden emniyetsizlik, bütün im- veti ehemmiyetli bir mevki 
paratorluk için bir tehlike va- aldı. Yer yüzünde hiçbir kuv-

gemilere bomba harcasın? 
Bu suretle bütün müdafaa-

mızın manzarası değişir. 

Yeni sınırlar 
Bana öyle geliyor ki, bir 

harb takdirinde emniyeti tesis 
edebilmek için bizim impara
torluk strateji sistemimimizin 
baştan başa gözden geçiril
mesi lazımgelmektedir. 

ziyetini alacaktır. vet, onu harbten önceki şişenin 
Evvela, imparatorluğu bu içine sokmağa muktedir de-

Eski sınırlarımız artık eriyip 
gitmiştir. Bunların yerlerine 
yenileri kaim olmuştur. Ok
yanoslarda, dar denizyolla
rında ve hatta hepsinin mer
kezi olan Londra limanında 
vaziyet değişmiştir. Londra, 
1066 senesindenberi en fazla 
tehlikeye maruz bulunuyor. 

asrın başlangıcında ne vazi- ğildir. 
yette bulunduğunu tetkik ede- Bu yüzden, hala içinde ya-

lim: şadığımız ada, bundan kırk 
Bu, üzerinde güneşin bat- sene önce olduğu gibi, bütün 

madığı bir imparatorluktur. tehlikelere karşı emniyette 
Bu imparatorluğun stratejik değildir. Bütün endüstrimizin 
hududları da ba~ka milletlerin can damarı olan ham mad-
denizinde bulunuyordu ve bu deleri dışarıdan getirmek mec-
denizler de bizim kuvvetli buriyetinde bulunduğumuzu 
donanmamızın hakimiyeti al- bir tarafa bırakınız, bizim bir 

tında idi. günde istihlak ettiğimiz gıda-
İçinde yaşadığımız ada, bü- nın, 1,250,000 İngiliz liralık 

yük beşeriyetin çarkı mesa- bir kısmı yabancı memleket-
besinde idi ve bunu donan- lerden gelmektedir. Biz bu· 
mamız çeviriyordu. O zaman nunla geçiniyoruz; bu olmazsa 
bizim emniyetimiz tarihte gö- aç kalırız. Şu halde yaşaya-
rülmemiş derecede kati bir bilmek için bütün deniz yol-
halde idi. Fakat bozulmak )arının kumandası elimizde 
üzere bulunuyordu. 
. Denizaltı tehdidi bulunmalıdır. Onun için do

nanmamız, hala müdafaamız Bizim deniz üstünlüğümüzü 
ilk defa tehdid eden Alman için, hayati bir amil halinde-

deniz kuvvetinin artması ol- dir. 

azıttığı da maliim. Aklını mı 
bozdu Nazifanım?. Bu yaştan 
sonra esmayı üstüne mi sıç

ratacak? Güllerden pak olan 
bunca yıllık namusunu payi
mal edip mahalleye dlimbe· 
düdük mii olacak? 

Bombalara karşı mahfuz 
limanlar 

Filonun bütün bu ehemmi
yetine rağmen meselenin bu
rada nihayet bulduğunu sanıp 
ktndimizi aldatmamalıyız. Mu
hakkak mesele burada bitmi-

Bu değişiklikler hatırda tu
tularak dünya hartasına ba
kılacak olursa o zaman hay
ret verici bir manzarc görü
lür. Eski günlerdeki sahil sı
nırları yerine şimdi bir ana 
muvasala hattı bulunmaktadır 
ki ben, buna "imparatorluğun 
mihveri,, diyeceğim. 

Bu, Yeni Zellandadan baş
lı yarak Singapor, Kolombo, 
Aden, Port Said Malta ve 
Cebelüttarık yolu ile Londra
ya gider oradan da Atlas ok
yanosunun şimalinden geçerek 
Kanadaya ve Vankuver ada
larına geçer. 

Bu hat, yalnız ~ bizim stra
tejimizin değil, ayni zamanda 

• dış siyasetimizin de mihveri· 
dir, diyebilirim. Çünkü strateji 
i)e dış siyaset bir ahenk ha
linde bulunmıyacak olursa o 
zaman emniyet tesisine imkan 
bulunamaz. Bunun için stra· 

ı,.. • " ..... 

16 Haziran tJ 3 -"""' 

Emirler ve 
Tamimler 

Belediyelere dit ele~ 
trik tesisatının 

vergileri 
. .. ude 

Belediyelerce tesısat vuc 

getirilerek elektrik istihsal "
8
• 

b .. te~ 

füruhtu halinde bu teşeb us . 
· · ar~ ne suretle kazanç vergısı 

95 nılacağı ve belediyelerin 23 . 
k. ipCI 

numarah kanunun se ız da 
maddesinin birincı fıkrasıo 

· ·· seie' zikredilen daıre ve mues d . 
lere verdikleri cereyan be 6

• 

d eri1 
linden tediye sıraiın a v . 
kesilip kesilmiyeceği husus~~t 
da bazı mahallerce tered , 
edilmekte olduğu an\aşıldı~ıll 

'h. r uJII dan keyfiyetin tavzı ıne uı 

görülmüştür ; 
9 

1 - 2395 numar_a~ı ~az~. 
vergisi kanununun bırıncı rn 

·b·nce desinin (A) fıkrası mucı ! 1 
belediyelere aid olup tıcBt 

d .. selefı "'aye takip e en muesse . , 
0 

· ı d·ırnış vergi mevzuuna ıdh~ e 1 • le' 
}erdir. Elektrik fabrıkası ~ş 

11 
tilmesi ve elektrik tesısB . 

. 'l . 1580 pil vücuda getırı mesı, 
0 

maralı belediye kanununıı 
0 

15 nci ma~des~nde sayıld' 
belediye vazıfelerı meyanın 

0 
zikredilmeyip mezkur kanunu. 

dd . . A fılcrıı 19 uncu ma esınm ı&· 
sile belediyenin hakları, sa d' 
hiyet ve imtiyazları meyanı~ııi 
tadad edilmiş olmasına ıne ·~ 

.. b l d. terı bu teşebbusat, e e ıye dl 
mecburi hizmetleri arasın 
bulunmamaktadır. . 

Binaenaleyh belediyece ~. 
b ,. 1111 

pılması kanunen mec ~.rı ·~ıııle' 
yan ticaret kanunu huku \eJ' 
rine nazaran ticari muame~e fi~ 

elen madud bulunan elektrılc e 
. "g'Y rilcası ve tesisatının, tıcarı \( 

takibeden belediye müessese 
rinden olması itibarile, kanufl~ 
6 ncı maddesinin (3) iifl'e 
fıkrası mucibince beyann9flll· 

1 d · ta" b·ı tutıl usu ün e vergıye 
ması iktiza eder. 

·pcl 
2 - Kanunun sekizi 

dd · · b. · · vzuı.1111 ma esının ırıncı me 
d ver . giren ve tediye sırasın a e' 

giye tabi tutulması lazım ~d 
len istihkaklar, bir taah jl 

mevzuu teşkil eden işlere 8 
e 

bulunmaktadır. Belediyele~( 
mevzuubahis sekizinci ınad r' 

d . .. sele de yazılı aıre muesse . jC 

verilen elektrik cereyanı ıÇe· 
bir aboneman mukavelenaıt'ldt 
si tanzim edilmekte ise ~ır 
elektrik fiatının Nafıa vek~e~ 
tince tedkik ve tasdik edı 51 

f .. . d olrJJtl bir tari eye mustenı Ji• 
ve imtiyaz şeklinde idare e ıiİ 
len elektrik istihsal ve te" 

11
1 

1 • f tıarı işinde müessese erın, ıa ı,ıı· 
tesbit ve tayinde serbest 

8
n 

lunmamaları ve. . abone~,. 
mukavelenamelerının de,. · el' 
ire ve müesseselerin tayı~ iel 
tiği, bilakis abonelerin rı• .ıe 

... d . .. sseseı ı 
etmegı aıre ve mue il" 

karşı deruhte ettikleri kuY 5ı 
ve şurutu muhtevi buluoıtl:f 
dolayısile belediyeler ce ~ rt 
kur daire ve müessese e,...., 
- • DPııamı 3 ııcü ~alıif P.:!,/ 
nat eder. • • ? 
Tehdit kimden gelebılıf ıı' 

B 'h . . t altı u mı ven emnıye . tef 
almak istiyorsak bunun kırJlbıl' 
tarafından tehdit altında Jdıl' 
lundurulması mümkün ° 
ğunu mütalea etmeliyiz. bte 

Şarkta Japonya, ga~etİ' 
Amerika birleşik devle~at 
merkezde Adenden Ceb 

kadar olan dar kıt 



Q 'ıı!e_S ____________ ., ________ _.... _______ .;..(Ulusal Birlik) 

IJ:rnirler ve tamimler Olivier ve şü- N. v. Fratelli Sperco 
(!Jevamı 2 nd sahifede) k"" L• • W f H V 

eleklrik cereyanı verilmesinin re ası ımıted • • • an vapur acentası 
bkir taahhüd vaziyetinde tel~k- vapur acentası Der Zee ROY AL NEDERLAND 
isine imkan yoktur. Binaen-

aleyh cereyan bedellerinin be- Birinçi Kordon Recs binası & Co. KUMPANYASININ 
lediyeye tediyesi sırasında Binci Tel. 2443 DEU C 

4
'JUNO,, vapuru 10 Hazi-

maddenin birinci, 74 üncü THE ELLERMAN LINES LTD. . TS HE LEVANTE LINIE rana doğru bekleniyor, yükünü 
rnaddenin B fıkrası mucibince "DRAGH,, vapuru 15 Ha- G. M. B. H. tahliyeden sonra BURGAS, 

· k ı Hamburg vergı eıi meyip bu cereyan zı'randa LIVERPOOL ve A K VARNA ve KôSTENCE için b d 11 d " R ADlA,. vapuru 12 Ha-
e e erin en m5tehassıl ka- S E S yük al"caktır. 

rın da belediyenin aynı işten W N EAdan gelerek yük ziranda beklenilmektedir. AN· 
0 

rnütehassıl diğer karları me- çıkaracaktır. VERS, ROTTERDAM, HAM- SVENSKA ORlENT LINIEN 
yanmda yukarıda birınci fık- "GRODNO,, vapuru 15 Ha· BURG ve BREMEN için yük KUMPANYASININ 

16 Haziran 937 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değinilen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgr f adresi: Bayrak lzmir 

rada zikredildiği veçhile be- ziranda 40NDRA ve HULL- kabul eder. "SAlMA,. vapuru 1 Hazi-
Yanname usulünde vergiye den gelerek yük çıkaracaktır. "CHIOS,, vapuru Haziran randa 37 de gelip doğru AN- ı 
tabiiyeti İcab eder. "GRODNO,, vapuru 30 Ha· nihayette beklenilmektedir. VERS, ROTTERDAM, HAM-

Divanı Muhasebatça da bu ziranda gelerek LONDRA ve HAMBURG ve BREMENden BURG ve SKANDINAVYA 
noktai nazara iştirak edilmiş HULL için yük alacaktır. yük getirecektir. limanları için yük alacaktır. 

Doktor 
Ali Agah 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu oldutundan bundan sonra bu 

Yolda muamele yapılması es- DEUTSHE-LEVANTE-LINIE AMERICAN EXPORT LINES "AAŞNE,, vapuru 14 Hazi-

b "SOFIA 10 H THE EX OR s E randa bekleniyor. ROTTER- Çocuk Hastalıkl<.'rı 
abmın temini bildirilmiştir. " 11 vapuru a- P T T AMSHIP 
• ziranda HAMBURG, BRE- CORPORATİON DAM, HAMBURG GDYNJA mütehassısı 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı• 
/zmir sicilli ti- MEN ve ANVERSten gelerek Pireden aktarmalı Seri seferler ve SKANDINAVIA limanlan 1 İkinciBeylerSokağı No. 

68 

yük çıkaracaktırr. "EXETER,, vapuru 18 Ha- için yük alacaktır. Telefon 3452 
Caref memurla- Tarih ve navlunlardaki deği· ziranda PIREden hareketle SERViCE MARITIME ROU-lmı--ımımzıiillll~REmaı .. aD 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

mından.• şikliklerden mes'uliyet kabul BOSTON ve NEVYORKa MAiN KUMPANY ASiNiN #mımm:ı~at:Erz~~~51!51!~El!I--------'• 
O -. edilmez. 

(Mehmet ÔzusJu) ticaret un- gi~~~~~·MBION" vapuru 2 .. ALBA JUL y A,, vapuru 16 z mi ... H ..b n suca t l 
vanile lzmirde Yemiş çarşı· Kurun H2.ziran 37 tarihine doğru bek-

Temmuzda PlREden hareket ı · M 
sında 25 numarada indirme Arkadaşımız ederek BOSTON ve NEV- enıyCoEr.N ALTA, MARSILYA Tu·· rk An on 4m sı·rk eıı· 
Ve yükleme taahhütlüğüle uğ- ve OVA için yolcu ve ~ 
raşan Mehmet Ôzuslunun işbu 100 para YORK için yolcu ve yük ka· yük kabul eder. 
ticaret unvanı ticaret kanunu (Kurun, eski adı Vakit) sa- bul eder: İlandaki hareket tarihlerile Halkapınar kumaş fabrikası 
hükü I · .. · ·ı· 2028 yısını 100 paraya indirdi. Bu- "EXCHORDA,, vapuru ~6 

...... 

m erme gore sıcı ın navlunlardaki değişikliklerin-
numarasına kayt ve tescil edil- nunla beraber, arkadaşımız es- Temmuzda PIREden hareket 
diği ilan olunur. ki büyük hacmini muhafaza ederek BOSTON ve NEY· den acenta mesuliyet kabul 

l · · 'fi etmektedir. Her satıcıdan bu etmez. zmır sıcı i ticaret memur- YORK için yolcu ve yük ka-
luğu resmi mühürii ve F. fiata alınabileceği gibi ayhğı bul edecektir. Daha fazla tafsilat için lkin-

Tenik imzası. 100, üç aylığı 275, altı aylığı Seyahat müddeti: ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

İzmir sicilli ti
caret memurlu
ğundan: 

500, yıllığı 950 kuruşa da PIRE-BOSTON 16 gündür binası arkasında FRATELLI 
abone yazılır. Istanbul gazetesi PIRE-NEVYORK 18 gündür SPERCO vapur acentalığına 
okuyanlara tavsiye ederiz. müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221 /2663 Çıkıkçının işbu ticaret unvanı AMERICAN EXPORT LINES 
ticaret kanunu hükümlerine THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

,. • .,._ ~ •••• ' "> "°"' I , -

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

___ S_a_~Jam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbıseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 

(Hüseyin Çıkıkçı) ticaret un
vanile lzmirde Yemiş çarşı
sında Sabunhane sokağında l l 
numarada indirme ve yükleme 
taahhütlüğüle uğraşan Hüseyin 

göre sicilin 2029 numarasına 

kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. 

"EXIRIA., vapuru 14 Ha
ziranda limanımızda beklenil
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Tenik imzası. 
• 

lzmir Emrazı sariye hastaha-
nesi başhekimliğinden: 

Hastahanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, 
nıiktar, tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminatları 
Yazılı 21 kalem erzak vesaire 12 Haziran 937 tarihinden 28 
liaziran 937 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Şartnameler hastahanede başhekimlikte hergün görülebilir. 
Eksiltme 30 Haziran 937 Çarşamba günü saat 10 da Te

'Pecikte Emrazı sariye hastahanesinde teşekkül eden komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

DiKKAT: 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak 

komisyonca alınamıyacağından bunları vermek istiyenler ihale 
gününden evvel teminatlarını İzmir mal sandığına yatıracak-
lardır. 11 16 21 26 1840 
'rahmin edilen Muvakkat 

Fi at Miktar Teminatı 
Lira K. Kilo Lira K. Cinsi 

1127 50 11000 84 57 Birinci ekmek 
2400 6000 180 Koyun eti 
900 6000 67 50 Koyun sütü 
700 3500 52 50 Koyun yoğurdu 
90 2000 5 75 Arpa 
40 400 3 Kuru fusulye 

140 4000 10 50 Kalın kepek 
1200 40000 80 Kok kömürü 

70 350 5 25 Makarna 
14 70 1 05 Şehriye 
75 1000 5 63 Patates 

400 2000 30 Pirinç 
87 50 3500 6 57 Saman 
30 600 2 25 Kuru soğan 

450 500 33 75 Sade yağı 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir. 
KôSTENCE, SULINA, KA· 
LAS için yük kabul eder. 
ve KALAStan aktarma şartile 
umum TUNA fünaoları için 
yük kabul eder. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"EVIMORE,, vapuru 27 Ha

ziranda beklenilmektedir. LI· 
VERPOOL ~ ANVERS~n 
hamule getirecektir. BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SU
LINA, KALAS ve IBRAIL 
için yük kabul eder. 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 10 Tem
muza doğru beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLA VA, 
LINZ ve VlY ANA için yük 
kabul eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 22 
Haziranda beklenilmektedir. 
PiRE, SiCiLYA, DIYEP ve 
NORVEÇin umum limanları 

için yük kabul eder. 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczah3nesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

: .~ · ı .... -_~· •." ~"..:." · .rı·._,1.. . • ., =. ~ _'· .. · '.. . .· .. 

•N«~ 1'f- r 

160 400 12 Sabun 
265 1000 19 88 Şeker 

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

.ı: .. _ 

n~~7· 
r:Kuruf Q~IUll J 

20 800 1 50 Taze kabak 
r 

60 600 4 50 ,, Fasulye 
112 1200 8 40 Domates Birinci Kordon, telefon 
140 1400 10 50 Patlıcan No. 200- 2008 

p 

• 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Amerika' da sekiz yüz bin amele 
grev için hazırlıkta bulunuyor 

u vaziyet, hükumeti endişeye 
sinda bütün tahvillerin 

düşürmüştür. Para Borsa
fiatleri düşüktür 

Şikago 16 (Radyo) - 80~ ~in ~mele,. umumi grev ilan ~t
mek üzeredir. Bu haber, hukumetı endışeye sevketmektedır. 

Para Borsasında dün bütün tahviller fiattan düşmüş bir 

Bir milyona yaklaşacak grevcilerin mukavemetlerinin çok şid
detli olacağı şimdiden tahmin edilmektedir. 

vaziyette idiler. 
Son maden grevlerinde zabıta, birçok defalar göz yaşı veren 

Vaşington 16 (Radyo)- Amer~ka i~çil:ri.?in mad.en 
yardım için yapmağa karar verdıklerı buyuk grevın 

bombalar kullanmıştır. Bu suretle 200 den fazla işçi ve grevci 
amelesine 
neticele- hastahanelere kaldırılmıştır. Bunlardan birisi ölmüştür. Sekiz 

rinden çok korkulmaktadır. kadarının da sıhhi vaziyeti çok ağırdır. 

~~~~----.. ··~M~•~···~·~·~·-·~· .... ----~~~-
Bilbaonun son 

günleri 
Valansiya 15 (A.A) -Milli 

müdafaa newreti tebliğ edi
yor: 

Sivil ahali tarihin kaydet· 
tiği en zalim bom):>ardıman
lara maruz bırakılarak iki 
aydanberi devam eden taar
ruzler neticesinde düşman 
Bilbaoya yaklaşmağa muvaf
fak olarak istihkam çenberi
nin noktasını yarıp şehire ya
kın tepeleri işgal etmiştir. 

Yalnız meşru hükumeti ta
karrur eden ademi müdahale 
paktı komitesine rağmen düş· 
man son aylar zarfında tay
yare kuvvetlerini dört misli 
artmış ve gerek Portekiz hu
dudundan en son sistem silah 
top Vt: lC:lyyaı dcı h:.darik c\: 

Londrada imparatorluk 
lionferansı bitti 

~~~---------~~~ B. Çemberlayn, İngilterenin sulh iste. 
diğini ve bunun için çalıştığını söyledi 

Londra 16 (Radyo) - İm· müzakereleri hakkındaki rapor, 
paratorluk konferansı, dün Sen yakında neşrolunacaktır. 
Ceyms sarayında toplanmış ve Konferans münasebetile mat-
gizli bazı müzakerelerden sonra buat mümessillerine beyanatta 
mesaisine son vermiştir. bulunan başbakan B. Çember-

İçtimadan sonra bütün do-
layn, hükumetin, mutlak su· 

minyonlar delegeleri, kral al-
tıncı Jorja bir beyanname rette sulh istediğini ve harbı 

vermişler VI! dominyonların programından çıkardığını söy · 
anavatana merbutiyet ve sa- lemiş, silahlanma faaliyetinin, 
dakatlerini beyan eylemişlerdir. sulhu muhafazaya matuf ol-

İmparatorluk konferansının duğunu ilave eylemiştir. 

~~~~--------·~·~·-------~~~~-
ihracatcıJar hirleştiJer 

miştir. • A.' Bu şirketin se;mayesi 5 mii-
B. Mı!an Hodza yon Türk lirasıdır 
Dün Romanya rica- İzmirdeki Türk ihracatçılar· 

/ile konuştu dan mühim bir kısmının bir· 

Bükreş, 16 (Radyo) - Çe- t~şerek beş milyon lira ser
koslovakya başbakanı Bay mayeli büyük bir ihracat şir

Milan Hodza, dün Romanya keti kurmak üzere oldukları 
başvekil Bay Tataresko ile memnuniyetle haber alınmıştır. 
hariciye nazırı Bay Antones- Bundan evel lzmirdeki ec· 
koyu ziyaret etmiş ve uzun nebi ihracatçılar, bir araya 
müddet konuşmuştur. Bu ko· gelerek muhtelif masraflarını 
nuşmalar, Çekoslovakyanın, azaltmak imalathane, ışçı 

gene hususi şekilde iş yapı· 
yorlardı. 

Gerek ihracatçı tacirlerin 
bu birleşme vaziyetleri, gerek 
imalathaneler ve işçi masraf
larının fazlalığı, Türk ihracat
çılarını da böyle bir birleş
meğe sevketmiş ve müzake· 
reler neticesinde beş milyon 
lira sermayeli bir ihracat şir· 
ketinin teşkili kararlaştırıl-

Romanya ordusu için almış masraflarında tasarruf temin 
olduğu silah ve mühimmat mıştır. 

etmek maksadile bir şirket 
siparişlerile alakadardır. Bu şirketin, mühim serma-

tesis etmişler imalat işlerini yeli oluşundan büyük işler ya· 
--·· ..-<• ·---·~·---1 r landada yeni kanu. 

nu esasi parlamento
ca tasdik edildi 
Dublin, 16 (Radyo) - lr

landa parlamentosu; dün top· 

lanmış ve 48 e karş1 62 reyle 
yeni kanunu esasiyi tasdik 
ettikten sonra müzakerelerine 
son vermiştir. 

Yeni intihabat, Temmuzun 
1 nci günü olacak ve 20 gün 
sonra parlamento açılacaktır. --··· ... --G. Göring 
Tayyare istasyonla. 

rını tef tis etti .. 
Berlin, 16 (Radyo) - Al

manya hava nazırı general 
Göring, dün bütün tayyare 
istasyonlarını gezmiş ve filo· 
lan teftiş etmiştir. 

Alman tayyareleri, dün, Çin 
baş ve dış bakanları önünde 
bir manevra yapmışlardır. ____ .. ...._ __ _ 

Manidar bir seyahat 
Paris, 16 (Radyo)- Alman· 

ya erkanı Harbiyei Umumiye .. ' 

hep birlikte yapmağa başla- pacağı tabii görülmektedir. 
mışlardır. İhracattan elde ede- Memnuniyetle haber aldığımı· 
cekleri karı aralarında taksim za göre, bu şirkette İzmirin 
eden ecnebi ihracat tacirleri, bellibaşlı mühim Türk ihra-
bazı hususi mahreçleri için catçıları dahil olmaktadır. 

--------111~ ·~ .~ ..... --------- -
Dün Türkçe imti- Yerli malı 
hanları yapıldı 

Gazi Orta Muallim mektebi 
ve Ter biye Enstitüsüne bu 
sene alınacak olan Türkçe, 

Edebiyat, Pedagoji, Tarih-Coğ

rafya, Tabii ilimler, Riyazi 

ilimler, Resim - iş ve Beden 

terbiyesi şubeleri için dünden 

itibc.ren Dumlupınar ilkokulun

da imtihanlara başlanmıştır. 

Dün öğleden evel ve sonra 
Türkçe grubu imtihanı vardı. 

Busene Gazi Terbiye Ens· 
titüsile Orta Muallim mekte· 
bine İzmirden girmek istiyen
ler elli kadardır. Diğer grub
lara girmek istiyenlerin imti· 
hanlarına gene Dumlupınar 

okulunda devam edilecektir. 

kanı Harbiyei Umumiye reisi 
general Gamelen'e iadei ziya
ret için bugünlerde Berlinden 

Yabancı malı f ir
masile satılamaz 
Bazı tacirlerin, sattıkları 

yerli kumaşlar üzerine kızgın 
ütü ile (İngiliz malı) oldukla· 
rına dair damga bastıkları gö
rülmüştür. Buna d~ir İktısad 
Vekaletinden şehrimizdeki ala· 
kadarlara bir tamim gelmiş 

ve bu hususta ehemmiyetle na
zarı dikkate alınması lazımge· 
len noktalar hakkında şu iza
hat verilmiştir: 

"Alameti farika nizamname· 
sine göre, markaları taklid 
edilen kimselerin derhal mah· 
kemeye müracaat etmeleri la· 
zımdır. Ancak bu kumaşların 
yerli olduğu tahakkuk ederse 
halkı iğfal ve hukuku ammeyi 
ızrar mahiyetinde bir suç ol· 
masına binaen haklarında da
va ikame olunmak üzere bu 
gibiler derhal Müddeiumumi· 

Dört devlet 
Arasındaki vaziyet 

düzeliyormuş 
Londra, 16 ( Radyo ) 

(Morning Post) gazetesi, İs· 
panya meselesi hakkında hu
sule gelen son itilaftan sonra, 
İngiltere, Fransa, Almanya ve 
İtalya nasında yeni bir dost
luk sahası açıldığını kaydede
rek bu halin, sulh için çok 
iyi neticeler vereceğini bildi· 
rıyor. __ ............... __ 
Lübnan Cum

hurreisi 
Dün meçhul asker 
abidesine çelenk 

koydu 
Pari:s 16 (Radyo)- Lübnan 

Cumhurreisi B. Emil Edde, 
dün meçhul asker abidesine 
giderek merasimle bir çelenk 
koymuştur. 

işçi kadınlara 
Bir sene gece çalış. 

mak hakkı verildi 
Dün mevkii tatbika giren 

iş kanunu ahkamı mucibince, 
16 dan aşağı yaştaki kız ve 
erkek çocuklarla daha büyük 
kadın işçilerin geceleri sana· 
yie ait işlerde çalışmaları mem
nudur. 

Öğrendiğimize göre, lktısat 
Vekaleti, bir sene müddetle 

kadınların ve çocukların ge
celeri de çalışmalarına müsa· 
ade vermiştir. 

İngilterenin 
Politik ve stretajik 

bel kemiği 
(Baş tarafı 2 inci sahi/ ede) 
Şu halde, biz sulh zama· 

nında bu devletlerin canını 
sıkmamalıyız. 

Onun için Japonyanın ken
di emniyetini korumak ıçın 

Çinde serbest bırakılması, 
bu maksadla gözünü daha 
şimale dikmesinden daha iyi
dir. Amerika birleşik devlet
lerini bir tarafa bırakırsak or· 
tada merkezdeki devletler ka
lır. Bunların arasında ftalya, 
hava ve denizaltı kuvvetleri 
itibariyle Akdenizden geçen 
kısmı, Almanya ise esas mer· 
kezi, yani Londra limanını 
tehdid edebilir. Onun için 

bu devletlerle ihtilef halinde 
bulunmamalıyız. 

Bir harb takdirinde, stra · 
tejik bir yol olarak elde bu
lunduracağımız bu mihveri, 

16 Haziran 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

. Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
- Üçüncü kısım: Bin kantar şeker -
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Muhtar Pş. pervasız olarak 
yalınız Yanyaya döndü 

-Vaya, korkma. Sen doğ
ruca Y anyaya gidecek ve 
zalim adama bu kararı bii
direceksinl 

- Aman paşam! 
- Korkma diyorum sana 

Vaya.. Korkma! 
- Korkmuyorum paşam .. 
-Pekala. Sana söylediği mi 

yapacağına yemin eti 
-Allah namına yemin edi· 

yorum. Söylediklerini hep söy· 
liyeceğim. 

-9-
Son rüya ... 

Muhtar ve Yayanın mülaka
tından sonra, Edirnedeki ve
kayii olduğu yerde bırakıp 
gene Y anyaya dönmek mec
buridir. 

Ali paşa, Yayanın Edirnede 
yapacağı işin sonunu merakla 
bekliyordu. Yayanın bu işi 
istediği gibi yapabileceğine 

emin olmakla beraber, gene 
endişede idi. 

ihtiyar Tepedelenli, Veli 
paşanın Muhtara Frosininin 
feci ölümünü anlattığı günün 
gecesinde gördüğü bir rüya 
ile meşgul idi. 

Ali paşa şu rüyayı gör· 
müştü: 

Frosini, Yanya gölünün dal
gaları arasından çıkmış ve Muh 
tar paşanın bütün Yanyalılara 
malum atına binmiş, elinde 
yalın kılınç Ali paşaya saldı· 

rıyordu. 
Ali paşa, bu taarruz ve hü

cum karşısında şaşırmış, geri 
geri çekilmeğe başlamış bu 
ıztıraplı hal bir müddet devam 
etmişti. 

Nihayet Ali paşa rüyasında 
böyle Frosininin kılıçla hücu
mu önünden geri] geri kaçar
ken ayağı boşluğa gelmiş ve 
bir uçuruma düşerken heyecan 
ve kan ter içinde uyanmıştı. 

Ali paşa, rüyadan korkan 
bir adamdı. Bu rüya, asabına 
o kadar tesir yaptı ki zaten 
az olan uykusu büsbütün yok 
oldu. 

Tahir, ihtiyar paşanın bu 
manevi ıstırablar ve korkular 
altında, uykusuzluk yüzünden 
peyda ettiği asabiyete gÜç
lükle tahammül ediyordu. 

Bu aralık, Muhtar paşanın 
ansızın Yanyaya döndüğü ha· 
beri de çıktı, geldi 

B. Kemal Okuldaş 

Kemalpaşa, Salihli, Urla ve 

Çeşme satış ı oo,: eratifleri mü
fettişliğine tayin edilen An
kara ziraat bankası umum mü
dürlüğü istihbarat şefi B. Ke
mal Okuldaş, şehrimize gelmiş, 
yeni vazifesine başlamıştır. 

değil ayni zamanda bir hava 

devleti olarak da düşünme· 

liyiz. 
Her dominyon kendisi için 

kuvvetli bir hava filosu ya· 
ratmalı, bu suretle bir do· 
mınyon, kısa bir müddet 
içinde, bu mihverin muhafa· 
zası için gerekli olan yardımı 
yapabilmelidir. 

Ancsk bu suretledir ki siyasi 
hürriyet, stratejik birliği sa
yesinde temin edilmiş olur. 

Muhtar, cesur bir adam 
sıfatile kuvvetsiz olarak Yan· 
yaya geliyordu. Fakat Ali pa· 
şa bu vaziyetten haberdar 
değildi ve oğlunun kuvvetsiz 
döneceğine ihtimal vermiyor, 
ordu ile birlik döndüğünü 
sanıyordu. Bunun için iki iş 
olarak Muhtarın avdetini, pa· 
dişahın iradesi hilafına ha· 
reket ettiğini daha doğrusu 
isyan ettiğini saraya bildir· 
meğe kalkıştı. Halbuki Muh · 
tar, hakikatte yalnız başına 
yola çıkmış idi, fakat kardeşi 
Veli, bu hareketi ihtiyatsız 
bulduğu için arkasından seçme 
silahşörlerle yola çıkmış ve 
kendisine iltihak etmiştir. 

* * * 
Muhtar paşa, Yanyaya gir· 

diği vakit n,. oldu?. Babasına 
ne yaptı? Velinin bu işlerdeki 
rolu ne idi?. 

Bunlar hakkında tarih he· 
men hiçbir şey söylemez. 

Muhtar paşa Yanyaya gir· 
miş, fakat Tepedelenli Ali 
paşaya birşey yapmamıştır. 
Bunun sebebi ne idi? 

Bu da meçhuldür. 
Yalnız Muhtar Yanyada ilk 

olmak üzere kendisine suikastı 
ilk haber veren Çerkes kızını 
hususi bir konağa almak ve 
Sabah ağayı da bu konağa 
harem ağası tayin etmek oldu. 

İkinci iş olarak da Frosini 
mezarını bulmuş ve bu mezarı 
ziyaret etm:ştir. 

-Hateme -
Frosininin macerası, gün 

geçtikce dallanmış, budaklan· 
mış, Rumlar Frosiniyi dini ve 
milli bir mağdur gibi görme· 
ğe başlamışlardır. Hayatında 
bütün ıztıraplarına karşı ta· 
mamen lakayd kalmış olanlar 
şimdi, Frosiniyi elimiz arasın· 
da görüyorlardı. 

Bu aralık Epire bazı Fraıı

sız zabitleri de gelmiş idİ· 
Bunlar Frosini macerasını, 

Fransız hayalperverJiki o ka· 

dar büyük ve acıklı görmiir 

lerdirki, Yanyalı Moral Ruııı

ların bu vaziyet karşısınd~ 
heyecanını azamı dereceYı 

bulmuştur. 
F ransanın bu tahrikatı bil' 

itizam yaptığı kuvvetle tahınİ11 

olunabilir. 
___ - Sonu yarın ~ 

lzmir ikinci icra memurlıı; 
ğundan: D. N. 37-1179 

İcraen mahcuz 900 lira kır; 
meti muhammeneli 279726 d 
şase numaralı 936 model for 
açık kamyonun açık artıJ118 

ve peşin para ile satılmasıf19 

karar verilmiştir.Birinci artıtf1l.~ 
19/6/937 Cumartesi giif111 

saat llde Zinet garajında r~· 
pılacaktır. Bu artırmada takd1

' 

edilen kıymetin % 7 5 i nisb;;1 
tinde müşteri çıkmazsa 23·6· Je 
çarşamba günü saat 11 ıı 
ikinci artırma yapılacak ve b 

11 
artırmada en çok artar.~"de 
üstünde bırakılacaktır. Yuı . . 
iki buçuk dellaliye resmi ın~!ı 
teriye aittir. Talipler -.a 
mezkurde ma l · 


