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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

- Salı - 1 Haziran 1937 

Japonya da 
Kabine buhranı baş gös
termiş, Ayaşi istifa et. 
miştir. 

Fiati (100) Para 

Almanlar,Bir IspanyolŞehrini Yalitılar 
Almanyada üç gün matem tutulacak 

' """"" 

Almeriyayı bombardıman eden bir 
Alman muhribi de yaralandı 

l)oyçlandda ölenlerin cenazesi, Cebelüttarıkta merasimle 
kaldırıldı. Ademi müdahale komitesi dün toplanamamıştır. 

Alman donanması Ispan ya sularına hareket etti 
~ ..., Alman gazeteleri, Doyçland Londra 1 (Radyo)- ispanya 

· } da ölenlerin intikamını iste- işlerine ademi müdahale ko· 
- fit mektedir. mitesi, içtima günü olmasına 

r Kiyel, 1 (Radyo) - Alman rağmen dün toplanamamış, 
- _. .- donanmasının mühim bir kıs- yalınız tali komite içtima ey· 

-~ 1f' mı, harp halinde olarak ta- lemiştir. Bu içtimada, Alman-
mamen hazırlanmış ve fspan- ya ve İtalya delegeleri iştirak 
ya sularına hareket emrını etmemişlerdır . 
almıştır. Valensiya 1 (Radyo) - Al-

Almanya Hariciye Nezareti, man donanması tarafından 
alakadar devletlere verdiği bombardıman edilen Almeriya 
bir notada, bir kere daha ta- şehrinde korkunç hasarat ol· 
arruz vukubulduğu takdirde muştur. 
diğer bütün devletlerin de Almeriya şehri kumandam 
müştereken cumhuriyetçi Is- bu hadise hakkındaki raporunu 
panya aleyhine hareket etme· Cumhuriyetçi ispanya hükıime· 

....& lerini istemiştir. tine vermiş ve zayiatı bildir· 

Bir Alman harb gemisi 
A,Yalansiya, 1 ( Radyo ) - muhribi, atılan mermilerden 
L°'Ctiya müstahkem mevkiini yaralanmış ve Alman gemileri 
L-bardıman eden Alman lspanyol bataryaları sustuktan 
~p gemileri, şehirin muh· sonra kesif bir sis tabakası 
-qaf Yerlerine 200 mermi at· bırakarak uzaklaşmışlardır. 
~~lardır. Birçok binalar yı· Londra 1 (Radyo) -Royter~ 

llllış, halktan ölenler çok ajansı bildiriyor: Doyçland 
ı,~u,tur. Almeriya komutan· zırhlısının bombardımanında 
~ın tebliğine göre şehir baş- ölenler için Cebelüttarıkta bü
~ başa harap olmuştur. yük cenaze merasimi yapıl
So icazın temizlenmesinden mıştır. Yaralılardan daha iki 
~ra ölenlerin sayısı belli kişi ölmüş, bu suretle ölen· 
~~tır. Sahil bataryaları 70 lerin miktarı 24 e b .sliğ ol
~....-ını atmak suretile muka· muştur. Doyçland zırhlısında 
S,,,.:tmişlerdir. Bir Alman bulunan amiral, derhal Al· 
Jı Ar manyaya hareket için emir 

' iYUman Rif at aldığından öğle üzeri zırhlı 
/ıeı J J B S demir almış ve Kiycl limanına 

rraaaa • toya- hareket etmiştir. 
fliraoviçle konuştu Berlin ı (Radyo) - Doyç· 

~1 8. Numan Ri/at 
t~t ırad 1 (Radyo) -Cenev· 

"'t liatay meselesinin müza· 
· ta· 

1
de11 ı~e .T.ürk ~ezi~i müdafaa 

I,, ~ •rıcıye sıyası müsteşarı 
H\l ~an Rifat Menemenci
r~ nevreden avdetle Bel· 

!., Ali gelmiş ve Türkiye elçisi 

1 "''-tt Haydar Aktaya misafir 
, " Ur Ç b .... ""'ili · arşam a gunu 
'~ on ekspresile lstanbula 

tdecektir. B. Numan 
eınenciotlunun Bel· 

land hidisesindcn dolayı Al
manyada üç gün matem vardır. 

Alman donanması, bayrak· 
lannı yarıya indirmiş buluna· 
caktır. 

8. Sandler 
Diiıı Nörahtle 

konuştu 
Stokholm 1 (Radyo) -lsveç 

l iariciyc nazırı B. Sandler, 
Berlinde Almanya Hariciye 

nazırı B. Nörahtla mühim mü

zakerelerde bulunduktan sonra 

tayyare ile buraya gelmiştir. 

Gazetecilere beyanatında, Al
manya Hariciye nazırile yap· 
tığı görüşmelerden çok mühim 
neticeler alınacağını söyle
miştir. 

----------------mahiyettedir. 
Siyasi müsteşar, Türkiyenin 

Belgrad elçisi ile birlikte Yu· 
goslavya baş ve dış bakanı 
B. Stoyadinoviçi ziyaret ede
rek görüşmüşlerdir. Türkiye 
elçisi, siyasi müsteşar şerefine 
yarın akşam elçilik binasında 
mükellef bir kabul resmi tertip . 

Paris 1 (Radyo) -Tulonda miştir. 

Doyçlandın 

bulunan Fransız harb gemi
leri, aldıkları emirle lspanyol 
sularına hareket etmişlerdir. 

- - ,...... 

güvertesi 
Belgrad, 1 (Radyo)- Prav· 

da gazetesi, ispanya hadise· 
f Devamı 4 üncü sahifede J --------. _...._, _____ _ 

B. Sandler, Berlindedün 
Von Nörahtla görüştü 

~~---~·4-~--------Stokholme dönen Nazır, beynelmilel vazi. 
yet hakkında mühim malumat almış 

-~~~""'"'' dün Nöraht ile pek samimi 

.L.t....W-Mrulıı.i. 

Von Nöraht 
Stokholm 31 (A.A) - Ha· 

riciye Nazırı Sandler, dün ak· 
şam tayyare ile Stokbolm 'e 

müzakereler de bulunduğunu 
ve bu sayede beynelmilel va· 
ziyet hakkında pek mühim 
malumat elde ettiğini beyan 
etmiştir. 

Nazır, lsveç ile Almanya 
arasında muallak mes·eleler 
mevcut olduğu ve Von Nö· 
raht ile bu hususta görüstüğü 
hakkındaki şayiaları tekzip 
etmiştir . 

Yugoslavyada bakır 
madeni istihsalcitı 

Belgrad, 1 (Radyo) - Bu 
sene muhtelif bakır madenle· 
rinden 120 ton bakır istihsal 
edilmiştir. Bakır istihsalitı 

Delvayo, Konseyin top
lanmasını istedi 

Uluslar sosyetesi konseyi içtima halinde 
Bilbao 31 (A.A) - Mungina, hala Bask milislerinin işgali 

altındadır. Milisler, dün şiddetli bir muharebeden sonra Le· 
mana tepesini istirdat etmişlerdir. 

Cenevre 31 (A.A) - Va lan siya hükumetinin murahhası 
Delvayo, Milletler Cemiyeti konseyinin derhal fevkalade ola· 
rak toplanmasını istemiştir. 

••• 
8. Milin Hodza'General Mariç 
15 Haziranda Bük. Maske fabrikala-

reşe gidecek rrnı gezdi 
Prag, 1 ( Radyo ) - Bay Prag, 1 (Radyo) - Çekos· 

Milan Hodza 15 Haziranda lovakyada bulunan Yugoslavya 
Bükreşe vasıl olacaktır. Bay harbiye ve bahriye nazın ge· 
Milan Hodzayı kral ve Ro· neral Mariç, Çekoslovakyanın 
manya başvekili kabul ede· gaz maskesi fabrikalarını ziya· 
cektir. ret etmiştir. 

---~---~--~·.-···~·--~---------~ 

Japonyada kabine buh· 
ranı baş gösterdi 

Diyet meclisinde şiddetli hücumlara ma
ruz kalan Ayaşi istifa etti 

General Agaşi 
Tokyo, 31 (A.A) - Ayaşi 

kabinesi istifa etmiştir. Yeni 

diyet meclisinin ekseriyeti, 

Ayaşiye muhaliftir. Geçenlerde 

hükumete karşı cephe almak 
üzere iki büyük parti birleş· 
miştir. Ayan meclisi reisi, 
bütün partilerin iştirakile kuv· 

. Pir 

lini t~vsiye etmektedir. 

iki parti, devlet işlerinin 

askerler tarafından kontrol 

edilmesine itiraz etmektedir· 

ler. 
••••• 

Xüçük antant 
Daimi konseyi Bük

reşte toplanacak 
Belgrad 1 (Radyo) - Poli· 

tika gazetesinin yazdığına göre 

küçük antant daimi konseyi 

Haziran sonunda veya Tem

muz ibtidalarında Bükreşte 

toplanacaktır. 

••• 
Silahsızlanma 

bürosu 
Cenevre, 1 (Radyo) - Si· 

lahsızlanma konferansı bürosu, 

her devlet, silahlanma işleri 

için sarfettiği paralan bildir· 

dikten sonra, tekrar toplana

cak vaziyeti bir kere daha 



Sahife 2 (Ulusal ·Birlik) 
--------------~----------------_;.,~ 

1 Haziran 937 __ 

Anasını Gör __ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 1 

Şemşiye lastik, köp
rüye pul verelim .. 

- Şemşiye lastik, köprüye 
pul verelim!. Hayda, şemşiye 
lastiklerim var!.. Verelim, ve· 
relim, pul verelim; köprüyü 
marazasız geçelim!. Beyler, 
hanımlar, müsüler, madamalar! 
Şemşiye lastik, köprüye pul 

1. 1 vere ım .. 
Bu ince, gevrek, billur gibi 

ses, (Cisri cedit) denilen Ga
lata köprüsünün üstünde, Emin 
önü cihetindeki köprü tahsil· 
darlarının 50, 60 adım ileri
sinde Haliç tarafındaki yaya 
kaldırımından etrafa yayılıyordu 

Kanarya ötüşü kadar şakrak 
bülbülden çekişi kadar civelek 
bir genç kız sesiydi bu. Uzar 
iken yayıklaşan, yayıklaşırken 
peltekleşen hecelerde bir kül
hanbey nağmesi, bir omuzdaş 
fiyakası da vardı. 

Ses. durmadan ötüyor, şak
rayordu: 

- Şemşiye lastik, köprüye 
pul verelim! .. 

Bu da ne mi? .. 
Kızın (Şemşiye, lastik) de

diği, kanatları açılmasın, derli 
toplu dursun diye şemsiyelere 
geçirilmesi istanbulda o sene 
moda olmuş, yarım parmak 
eninde, kiremidi renkte, halka 
gibi yuvarlak, bildiğimiz lastik. 
Fiatı ateş pahasın; kuruş .. 

Köprüye pul dediği de, yir· 
misi bir arada, araları zımbalı, 
ilan pullarının daha kabası, 
bir nevi müruriye fişleri ... 
Köprüden geçeceklerin ceple
rinde metelik yoksa, para 
bozdurma külfetinden kurtul
maları, cırt diye koparıp tah
sildirlara dayamaları ıçın ... 
Bunların destesi de çeyreğe .. 

Yıllardan 1299 rumi sene
sindeyiz (1)... Mevsimlerden 
yaz; aylardan ağustos; gün
lerden Çarşamba; vakitlerden 
de sabahın alaturka üç, üç 
buçuğu (2) ... 

Galata köprüsünün üstü 
mahşer gibiydi. Sayfiyelerin
den işlerine inen, Kadıköy, 
Haydarpaşa, Üsküdar, Boğaz· 
içi vapurlarından henüz çık

mış, etrafa sinek kovma ka

bilinden selamlar savuran 
Paşalar, beyfendiler... Bu ha· 
zerata, fes düzeltip, göğüs 
kavuşturup, yerle beraber kan· 
dilli temannalar veriştiren ka· 
lem lmüdürleri, başkatipleri, 
sermümeyyizleri.. Mavefklere 
görünmeden kalabalığın ara
sına sıvışıverip (cinsi latif)lerin 
peşlerine takılmış, harf ata 
ata yola revan, Aynagöz, Züm
bülbıyık, pardesüleri kolla
rında, bastonları ellerinde genç 
katipler; kalemlere mülazime
ten devam eden şabıemret 
kete beler. 

Bunların iki adım önünde, 
makineli topuzlu, papazı yaş
maklı, enfes feraceli tazeler. 
Tazelerin ensesinde, mütema· 
diyen cinleri başında, arkaya 
çemkire çemkire şemsiye kal
dıran kadınlar. Kuşlu şapkalı, 
renk renk fular fistanlı, gö
ğüsleri kolları fera kokonalar; 
ak saçlı Rum kadınları; bıyık
lı Ermeni duduları; kula Ya· 

hudi poliçaları •. 
Köprünün üstündeki bütün 

halk hep İstanbul tarafına 
akın ediyordu. Galataya ge· 
çenler devede kulak. Onlar 
da, Balıkpazarında, Asmaal
tında zahire simsarlığı eden 
Rumlar; Taşçılardan Kereste· 
cilerden Perşembe paza
rındaki mağazalara taşman 
Rumlar, Ermeniler; Demir· 
kapıda, Ebussuut caddes~nde 
mukim olup miadı geldiği 

için Karaköydeki Borsa hanı
nın yolunu tutmuş Yahudiler .. 

O zamanın (Darülaceze) si 
köprünün üstü. Yaya kaldırım
ları boydan boya yataklar, 
yamrı yumrular, sakatlar, iğ· 
rençler meşheri ... 

Elleri takunyalı, bellerinden 
· aşağısı yok, yerlerde sürüm 

sürüm sürünen yarımlar .. Kol
ları, bacakları tersine bükük, 
yarı çıplak, yarı pelasparelere 
sarılmış cüzzamlılar. Burunları 

düşmüş, suratları karhalarla 
pıtrak frengililer.. Kafaları 
cılk yara, cerahetle pürnakil, 
hart hurt kaşınan keller ... 
Gözleri, üşüşen sineklerden 
kara gözlük takmış hale gel· 
miş, (kış) demeden aciz tra· 
homlular.. Nefesleri rakı ko
kulu, bir yanları taş ölçerim 
inmeli, abaları liyme liyme 
dervişler ... 

Tek kollular; tek bacaklılar; 
dilsizler; sağırlar; güç bela 
(setri avret) edebilmiş, ana
dan doğma meczuplar... Ku· 
caklarında lokma göz, şiş 
karın, sıska çocuklar taşıyan 
akarap kadınlar... Sarası tut· 
muş, ağzı köpükler içinde 
deprenen susamcı ve dolmacı 
bacılar. 

Bütün bunlar, yürekleri ka
bartıcı, sinirleri tırmalayıcı 
inlemelerle (on paracık!) diye 
dilenirlerken, köprünün Haliç 
tarafındaki ince, gevrek ses, 
hepsini bastırıyordu: 

- Şemşiye lastik, köprüye 
pul verelim! 

Yaya kaldırımlarında, aceze 
ve dilenci gürühundan baş

kaları da çok. 
Çekiliyor, bu hafta çekili

yor; kazanan altıyüz bin frank 

kazanıyor!) diye şimendifer 

piyangosu satan lotaryacı ya

liudiler ... Kursak düdükle çifte
telli çalan, aranağme olarak 
kocakarı zırıltısı zırlatan Eyüp 
oyuncakçıları . . . Baloncular; 
hacıyatmazcılar; çıkartmacılar; 

destan, şarkı, (hikayei mün
tehibe) satan geveze, çatlak 
ses herifler. 

Demir parmaklıklara dayan
mış yahut hammalların yük 
koyduklc.ırı tahta keıevetlere 
yaslanmış ve he"Ilşerilerile ya
renliğe girişmişler de tümen 
tümen. 

Dalağa dönmüş sarıklı, yır
tık cübbeli, (Emsile) den biri
birlerini imtihana çeken med
rese yobazları. Boşta gezen, 
(bundan kelli, dört mecitten 
bir mangır aşağı kapılanmaml) 
diye üst perdeden atan Si· 
vaslı, Refahiyeli uşaklar.. (Ay
da on bevaz da verseler o 
konak bana gelmez. Arpa sa
man kilit üstünde!) derken 
küfürü basan Şebinkarahisarlı 
arabacılar. (Sadrazama gile 

Maginot istihkamları Köroğlu operası 

Fransayı muhafaza eden 
korkun~ ölüm kuşağı 

Tanınmış muzisiyon Hacı 
Bekovun Köroğlu operasının 

ilk temsili, Azerbaycan Opera 
ve Balet tiyatrosunda verilmiş 
ve gayet büyük bir muvaffa· 
kiyet kazanmıştır. Azerbay
canda Köroğlu, halk epik eser· 
!erinin kahramanıdır ve ismi 
16 ıncı ve 17 inci asırlardaki 
köylü isyanlarına karışmış•ola· 
rak bulunmaktadır. 

Yeraltı şehirleri ismi verilen bu istihkamlarda 
asri medeniyetinin orduya temin edeceği 

büyük huzur ve sükün vardır ... 
en 

Bu Operanın müellifi, bu 
eserindel zengi~ Azerbaycan 
folklorundan muvaffakiyetli 
bir surette istifade etmiş ve 
ilk defa olarak (tara) ismin· 
deki şark müzik aletini de 
orkestraya almıştır. Bu eser, 
Sovyet Azerbaycanı müzik 
kültüründe büyük ve yeni bir 
zafer olarak telakki edilmek· 
tedir. 

ralyöz, top ve seri ateşli 
yuvaları ve tarassud mevkileri 
bakırdan yapılmış kubbelerle 
gizlenmektedir. 

Maginot sistemi sabit ve mü 
teharrik olmak üzere iki türlü 
istihkamlara ayrılmaktadır. 

Sabit istihkamlar üç hattan 
müteşekkildir . 

tayyare bombaları bunların 
hayatlarını tehdid edememek· 
tedir. Sathın üstünde kulakları 

Fransız askerleri 

Birincisi; yeraltı şehrinden 

müstakil olarak bir sıra küçük 
beton ve çelik istihkamlar
dır. Bun!ar biribiri arkasına 
üç sıra tel örgüler ve bir o 
kadar da eski şimendifer ray· 
ları ve saire ile takviye edil
mektedir. Bunların hepsi sah· 
tın üstüne biribiri arkasına 
öyle bir şekilde saçılmış ki 
yolları kapatıp tankların geç· 
mesini imkan haricine çıkar· 
mış bulunuyorlar. 

sağır eden şiddetli gürültüler 

buralarda hissedilmiyecek bi· 
rer fısıltı gibidir. 

Londra - Meşhur fngiliz 
tarihçesi filozof ve romancı 

Wels "Dünyalar muharebesi ,, 
isimli eserinde harp vasıtaları
nın kifayetsizliği dolayısile 
dünya sakinlerinin birgün Me
rih yıldızı ahalisinin akınına 
uğrıyarak güneşin hayat veren 
nurundan kaçıp yer diplerin
de yaşamağa mecbur kalacak· 
!arını tasvir ediyordu. 

Dünyalar muharebesi eseri 
1921 de yazılmıştı. Fakat WeJs 
in bu kehaneti ancak şimdi 
tahakkuk ediyor. İnsanlar yer 
diplerinde yaşıyorlar. Gerçi 
gökyüzlerinden bizleri tehdit 
eden hiçbir düşman ortaya 
çıkmamıştır, Merih veya Zühre 
yahut diğer bir yıldızın ·eğer 

varsa · fazla gelen ahalisinin 
dünyamızda oturmalarına kal
kışılmış da değildir. Böyle ol
duğu halde Avrupa devletleri 
hudutlarında (Maginot) hattı 
ismını verdikleri tahkimatı 

yapmağa başlıyalıdanberi İn· 
giliz filozofunun kehaneti ta
hakkuk etmiş oldu. 

Boyaları her devlet hududu 
uzunluğunda olan bu hatlar 
birbirlerine bitişik birer yer 
altı şehirlerinden başka birşey 

değillerdir. Bunların içinde 
bütün bir ordu aylarca, hatta 
yıllarca yaşıyabilmektedir. 

Topçu kuvvetlerinin hayre· 

te şayan derecede artması ve 
hele tayyarenin inkişaf ve te· 
kamülü 1914 e kadar yapılan 
tahkimat şeklinin bugünkü 
ihtiyaçlara asla tekabül ede
miyeceğini Umumi muharebe
de tamamile meydana çıkardı. 

Zapiı gayrikabil sayılan Li
yejin meşhur kaleleri 1914 
ağustosunda Almanların Bel
çikadan ilerlemelerine mani 
olamamıştı. Bundan başka bu 
günkü cephelerin çok uiun 
yüz ve daha fazla kilometre 
uzunluğunda olması mümkün
dür. Binaenaleyh milli topra· 
ğın himayesi ve ayni zaman
düşmanın istila ve tahribatın
dan muhafazası için yeni bir 
şeyin keşfi ve keşfedilecek bu 
şeyin hem tahrip edilememesi 
hem de düşmana mani ol
makla beraber müdafileri için 
emin bir yer olması icabedi
yordu. Bu müşkülü Fransız 

hallı unu kendi elile tartup 
veriyormuş. Ben orada yapa
mam!) deyip ger.e kalayı ha· 
san Bolulu, Mengenli aşçılar. 

Köprünün ortası da bin bir 
ayak; bir galgaladır gidiyor: 

harbiye nazırı Maginot halle· 
ti. Bunun için de hu hatta 
Maginot ismi verildi. 

Maginot hattı ne demektir? 
Her bölümü bir topçu 

"yuvasından mürekkep, biri· 
birine merbut, nihayetsiz uzun· 
lukta tesbih gibi birçok bö
lümleri. 

Bunlar o suretle yerleştiril· 
miştir ki bir kilometre arazi 
bile topların ortalama ateşin
den kurtulamaktadır. Fakat bu 
sistem, dayanabilmek için iki 
şartın vücudu elzemdir: 

1 - Düşman toplarmın 
atımlanndan top ve topçuların 
mahfuz kalması. 

2 - Topçuların uzun müd· 
det mevkilerinden emin olarak 
rahatça yaşıyabilmeleri. 

İşte bu zaruret, hudud boy· 
larınca sathın elli metre de· 
rinliğinde hakiki yeraltı şehir· 
lerinin inşasını meydana ge· 
tirmiştir. Bu şehirlerde bir 
insanın yaşaması için yaşaması 
İçin Hızım olan herşey, bütün 
asri tesisat mevcuddur. İste
diği kadar, istediği müddetçe 
muhasara edilse bile .. 

Bu uçsuz bucaksız yeraltı 
şehirlerinin muayyen noktala
rında satıhtan birkaç santim 
yükselen kuleler vardır. Kule· 
lerin üstlerinde bulunan mit-

Birinci hattın arkasında top 
yuvalarile ikinci hat uzanmak
tadır. Ve asıl müdafaa hattı 

da burasıdır. Bu korkunç 
ölüm kuşağının takviye ve 
muhafazası için tatbik edilmi
yen vasıta kalmamıştır. Mer
milerin hedeflerini şaşırtmasın 
diye Fransada ormanların 
baştan başa söküldüğünü, bir 
çok dağların ve tepel~rin düm 

düz bir hale getirildiği söyle
mek, yapılan hazırlığın dere
cesini ölçmeğe kafidir. 

Nihayet üçüncü müdafaa 
hattı geliyor ki bu da hepsi 
birden yeraltı şehrine bağlanan 
ve kuleler içinde bulunan en 
büyük çapta sıra toplarından 
mürekkeptir. 

Sabit istihkamlar işte bun
lardır. Bunların arkasında 
azıcık uzakta içine pek kolay· 
lıkla tam teşekküllü fırkalar 

sığabilecek yeraltı kışlaları 
vardır. Buralarda y~rlerin di
binde binlerce insan yaşayıp 

çalışmaktadır. Hiçbir şey, en 
büyük mermiler, en kuvvetli 

Bir asker yerin yüzünde ve 

yahut altında nerede olursa 
olsun ayni şeylere muhtaçtır· 

Maginot ismi verilen yeralt! 
askeriJ şehirleri orduya asrı 
medeniyetin icaplarından ola~ 
her türlü huzur ve istirahatı 
temin eder bir ştkilde yapıl· 
mıştır. Şurada binlerce insana 
iki üç sene kifayet edecek 
şeylerle dolu nihavetsiz iaşe 
ambarları, öte tarafta içinde 

Yüz binlerce ton şarap bultl· 
·ı 

nan havuzlar, bol ve tem1 

su veren kuyular vardır. 
Ya ışıklar?. Tabii olarak 

elektrikle tenvir edilmekt~ 
bulunan yeraltı şehirlerinde~~ 
ışık hemen de en kuvVet: 

·· · " t kabu··1 ede guneşın ışıgına e . ir· 
bilecek derece kuvvethd 
Asansörler, elektrikli mutbatc· 

Je• 
lar kanalizasyon, hava 

' . t o ğiştirme aletleri, sinema, tıya ;e 
ve hatta futbol sahaları b• ... 
eksik değildir. Herşey 111 ı.ı 
kemmel. . , Je' 

Hava değiştirme mes e e 
sine gelince, bu son derec,, 
mütekamildir.! Hatta yapıl~i 
hava tahlillerinde burad~:ı· 
havanın yeryüzündekinden yı.ı,f 
de 30 nisbktinde daha s 
olduğu sabit olmuştur. ?" 

lzmir ldhalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Adet Nevi 

4 Balya 
1 ,, 
2 ,, 
1 ,, 
2 Sandık 
2 ,, 
1 ,, 
1 ,, 
2 

" 1 
" 1 
" 

1 " 
7 Adet 
2 Kap 

4 Sandık 
1 ,, 
4 

" 
1 ,, 
2 

" 10 
" 2 Kap 

2 Parti 

1 Sandık 
13 " 

1 
" 

• 
Marka 
ASF 
ece 

JS 
Yok 

MiM 
ANW 

ST 
iKBAL 

MEP-CMC 
CAN 

RAH-CMC 
Yok 

GDB 

MEP 
HŞL 
Yok 
VT 290 
EJH 

j.B.O 
CPC 

Yok 

ev 
RBB 
M.F 

No. 
170316 

55 . 150 
Yok 

13. 15 
Yok 
2858 
9/V 

7402ve406 
2457 
9076 
Yok 

" 761 

14938 1/4 
3244 

Yok 
1 

3819 
1/10 
4129 

2507 
101 1/13 

Yok 

Kilo gram 
446 
134 
208 

36 
40 
32 
24 

157 
324 
157 

36 
219 
155 
38 

305 
119 
119 
129 
111 
266 
90 

3953 

50 
1530 
50 

8736 

T.No. 
221 
380 
389 
403 
395 
394 
333 
469 
287 
239 
437 
231 
283 
290 

190 
231 
430 
286 
388 
390 
102 

272 

381 
456 
473 

Cinsi 
Pamuk kadife .p 

Pamuk bezi 
~ 

Pamuk mensucat ' 
Yün mensucat ~ 

::.ı 
Pamuk mensucat 

,, ,, 
Yün mensucat 
Pamuk, ipekli, mensucat 
Somunlu cıvata 
Gramofon iğnesi 
Et makinesi bıçağı 

Tel mensucat 
Oto lastiği 1 
Kompile motosiklet 

Demir doğramacı aleti ~ 
Çeşit elektrik malzemesi 

C' 

" " " 
Mukavva tepsi ~ 
Şişe tabak ve kadeh 

::.ı 

~ Tuvalet pudrası 
Kesme renkli sofra takıını ~ 
Boyklı çam ağacından ~: 
sergi tezgahı ve raf. ~ı 
% 20 ye kadar ipekli yün· d1· 

1 Porselen telefon fincanı 

Dolu sinema filimi 

·ıe 

Yukarıda yazılı eşya 9 • 11-6-937 günlerine rastlıyan günde saat 
dahile satılmadığı taktirde de aynı günde ecnebi memleketlere 

uret1 
14 te açık artırma s 
gönderilmek üzere 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

.,ı.~iiii!,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'~~--~N.1.1v.'.--~ FTatelliSj;~rcol 
1 Jıik4ge _Hırsızla karşı karşıya 1 W. F. H. Van vapur acentası ' - ~ Yazan: z. Hasse Çeviren: H. T. Der Zee ROYAL NEDERLAND VA-

Elektrik düğmesini çevırıp talim etmek lazım. Yan çık- PUR KUMPANYASININ 
ışığı açtığı zaman, onu, pen· mak ve basamağaftabanı tam & Co. "HERGULES .. vapuru 29 
cere kenarındaki büyük ay· basmak icap ediyor. Böyle Mayıs 1937 tarihine doğru 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE gelip yükünü tahliyeden sonra 
nanın yanında ayakta durur Böyle yapınca merdiven ça· G M B H NA KÖS 

ı · · · · BURGAS, VAR ve -
bir vaziyette gördü: yi bir tırdamıyor. Sırası gelince bir Hamburg TENCE için yük alacaktır. 
makasdarın elinden çıkmış tecrübe ediniz! .. ARKADIA,, vapu;u 11 Ha- SVENSKA ORIENT LINIEN 
olduğu belli olan laciverd el- - ilk fırsatta denerim. Kü- ziranda beklenilmektedir. ROT- KUMPANYASININ 
biseli iri yarı bir delikanlı çük tabancamı da almayı unut- TERDAM, HAMBURG ve "SAIMA,, vapuru 28 Ma-
idi. Ayaklarına gri çoraplarına tum. Bundan sonra kadın BREMEN için yük kabul eder. yıs 1937 de gelip doğru AN-
pek uygun düşmiyen açık sustu. Gözleri, aynanın yanın- VERS, ROTTERDAM, HAM-

k t. ı d A k kap AMERICAN EXPORT LINES BURG, SKANDlNA VY A ve ren ge ır er var 1• ya · • daki çekmeceye ilişti. Sözüne 
l k b. · · caket'ını·n THE EXPORT STEAMSHIP FINLANDIY A limanları için arını çı armış, mm devam ederek: 
b. b' b' · · d'ğ CORPORA TION yük alacaktır. ır ce me, o ırını ı er ce· - Bakın orada gördüğü-
bine yerleştirmişti. Ellerinde Seri seferler Pireden aktarmalı " VIKINCLAND ,, motörü 

nüz çekmecede ailemizin mü- "EXCAMBION., vapuru 4 216/37 tarihine doğru beklen şıklığından ziyade pisliğini 
gösteren eldivenleri vardı ve cevherleri saklıdır. Bunların Haziranda PIREden BOSTON mektedir. Yalnız DANZIG 

h d d .. .. ve NEVYORK için hareket ve GDYNIA limanlarına tah-
kendini müdafaa vaziyetinde, epsini üşürme en goture- edecektir. milatta bulunacaktır. 
göksanün hizasında, bir kama cek sağlam bir cebiniz var "EXETER,, vapuru 18 Ha- "AASNE,. vapuru 15 - 18 
tutuyordu. mı? Sonra, bir mes'f'le daha ziranda PIREden BOSTON Haziran 1937 tarihine doğru 

Genç kadın, kapınm ağ· varl Böyle büyük bir vurgunu ve NEVYORK için hareket beklenmektedir . ROTTER· 
zında dona kaldı. Birdenbire paraya tahvil etmek kolay mı? edecektir. DAM, HAMBURG GDYNIA 
kal".şılaştığı bu vaziyet, kendisi Kadının anlıyacağı bir dille "EXCAMBION,, vapuru 2 ve SKANDINAVIA limanları 
için hem yeni ve hem de cevab verdi: Temmuzda PIREden BOSTON için yük alacaktır. 
çok nazikti. Delikanlının yü· - Sonu yarm - , ve NEVYORK için hareket SERViCE MARITIME ROU-
züne baktı! Soluk ve yıpran· edecektir. MAiN KUMPANYASININ 
mış bir çehresi, büyük bir Moskova "EXCHORDA,, vapuru ~6 "ALBA JULYA .. vapuru 

16 Haziran 937 tarihine doğru 
ağzı, sol gözünün altında kızıl Yenı· televı· •yon Temmuzda PIREden BOSTON TA CE 

- NEVYORK · · h k beklenmektedir. MAL , -
bir dikiş yeri olan bu adam, ve ıçın are et NOVA ve MARSILY A Jiman-mer kezi edecektir. 
kendisine adeta dostça bir Seyahat müddeti: lan için yolcu ve yük kabul 

Moskovada yeni ve çok d 
eda ile. PIRE-BOSTON· 16 gün e er. 

H. b'l · · .. mükemmel bir televizyon mer- tı· d k' h k t t 'hl ·ı - ıç asa ı eşmeymız, su- PIRE-NEVYORK 18 gün an a ı are e arı erı e 
kunetinizi muhafaza ediniz! kezi inşasına başlanılmıştır. navlunlardaki değişikliklerin· 

Bu merkez, muhtelif sinema The AMERICAN EXPORT Lines den acenta mesuliyet kabul Diyordu. 
ilk korkunun tesiri geçmiş filmleri, artistik stüyolarda THE EXPORT STEAMSHIP 

oynanmakta olan piyeslerden CORPORATION 
ve genç kadın kendine gelmiş l 1 

parçalar, spor top antı arı, " EXPRESS " vapuru l O 
olduğu için, delikanlıya cevap revültr vesaire verecektir. Haziranda beklenilmektedir. 
verdi: Merkez, neşriyatına, daha NEVYORK için yük kabul 

- Hakkınız var, ancak size l 937 senesi içinde başlıya- eder. 
taarruz etmek aklımdan geç- caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadın. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
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 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

~-
iz mi ı· Yün Menstıcatı 
Tüı·k Anoııim Sirk eti 

' 
Halkapınar kumaş fabrikası -~ 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
_Y_e_n_i -y-a-pt~racağmız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Y erıe·ri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu --

- Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 
bir arsa ehven fiatla satı· 

lıktır. 

Talipler T. M. C. Resmi 1 
1 ilan işleri bürosunda Naci 

ı Tokaya müracaatları. 

• 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıkl 

ve elektrik tedavui 
izmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

mediği için hiç ve çekinme· 
den kamanızı bir tarafa bıra· 
kabilirsiniz. Vaziyeti mükem
melen kavrıyorum. Siz, bir 
hırsız olduğunuz için büyük 
bir sessizlik içinde çahşmağa 

ihtiyacınız var. Başkaları uyur· 
ken çalışmayı herhalde tercih 
ediyorsunuz. Böyle geç gele· 
rek sizi rahatsız ettiğimden 
dolayı doğrusu esef ediyorum. 
Ayni zamanda sanki karşısın· 
daki kibar bir adam varmış 

Oilvier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

BÜ KREŞ 
"DUROSTOR" vapuru 30 

Mayısta beklenilmektedir . 

KôSTENCE, SULINA, GA· 

LA TZ ve GALA TZ aktarması 

olarak bütün TUNA imanları 
için yük kabul eder. 

--~~~~~~-~~~~~~~~~~~
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

gibi ona gülümsüyordu. 
Adam elindeki sustalı çakıyı 

kapattı. O da, tıpkı genç ka· 
dın gibi, ayni eda ve tebes· 
sümle mukabele etti ve dedi 
ki: 

- insan karşısına kimin 
çıkacağını bilmiyorda onun 
için. Siz, merdivenleri sert 
adımlarla çıkhnız. Bu gibi 
villaların ahşap merdivenleri 
çok çatırdıyor. Kulaklarım da 
çok hassastır. 

- Mesleıinizin birçok va· 
sıflanndan biri de bu oldu· 
tuna şüphem yok. Ayakkap
larınızı çıkarıp yürüyecek kadar 
ıeki olduğunuzdan hiç gürültü 
çıkarmıyorsunuz .. 

- Tabii! Ancak, merdiven 
..tıkmak için uzun uzadıya 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
"ALGERIAN.. vapuru 5 

Mayısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve 15 Mayısta avdet 
edip LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

"LESBIAN .. vapuru 27 Ma· 

yısta LONDRA, HULL ve 
ANVERStcn gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

.. EG YPTIAN,, vapuru Ma· 
yıs a"ihayetinde LIVERPOOL 
ve SWENSEAdan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. L TD. 

"AD JUT ANT,. vapuru 5 
Mayısta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerd«:n mes'uliyet kabul 
edilmez. 

•--Türk Hava Kurumu--

Biiyiik piyangosu 
2 ci keşide 11 Ha.ziran 1937 dedir 

Büyük ikramiye40,000liradır 
Bıından başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik

IYımigelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mii
kll/at vardır. 

Aynca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü
yüle ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· 
lcinme iniz. 

w 
JOHNSTON WARREN LINES 

LiMiTED - LIVERPOOL 

.. INCEMORE" vapuru 30 
Mayısta LIVERPOOL ve AN

VERSten gelerek yük çıkara

caktır. BUR GAZ, V ARNA, 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve IBRAIL için yük 
kabul eder. ---SOCIETE ROY ALE HONG-

ROISE DANUBE MARITIME 

" BUDAPEST .. vapuru 29 
Mayısta beklenilmektedir. BEL

GRAD, LIMASOL BUDA

PEŞTE, BRATISLA VA, LINZ 
ve VIY ANA için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS,, vapuru 18 
Haziranda beklenilmektedir. 
ISKENDERIYE, DIYEP ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 -

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 

N«~ 
~- r 

ol ıu·r~ , ·~ 

r.Z.ircı~l 
, µ 

Tesiri ta bit, eşsiz bir müshildir. Okadar zara_rsızdır ki gebelerekalp,~öbrekle 
ı 



(Ulusal Birlik) 

Başvekilimiz, bugün Parti grubunda Londra 
seyahati h ikında beyanatta bulunacaklardır 

• 
Başvekil ismet lnönü, 

meclisinde de 
yarın toplanacak olan büyük Millet 
mühim söylev vereceklerdir 

Ankara 1 (Hususi)- Parti grubu, bugün öğleden sonra toplanacak ve Başvekilimiz ismet İnönü' nün Londra sevahati hak~ 
kında verecekleri beyanatı dinliyecektir, Grupta, bütün saylavlarla vekiller hazır bulunacaklardır. • 

Başvekilimizin verecekleri beyanata büyük ehemmiyet veriliyor. Başvekilimiz, yarın toplanacak olan büyük Millet Meclisinde 
de mühim bir söylev verecektir. . ....... ~~· -~·--------
Şi ka goda grevcilerle po-1 Avustra1yadaze1zeleden 
lisler hirhi ine girdiler hatan adalar 

~~~--------~~-yaralananların bir kısmı, hastahanelere 
sevk edilirken yolda ölmüştür 

Şikago 1 (Radyo}- Grevcilerle polisler arasında müsade· 
meler olmuştur. 63 kişi yaralanmıştır. 

Grevciler, işgal etmiş oldukları fabrikaları muhafaza etmek-

tedirler. 
Yaralılardan hastahanelere sevkedilenlerin bir kısmı, yolda 

ölmüştür. 
~~~~-------~-..-.~··~~~-~--~~~-

Atatürk, Emir Abdulla-
hı kabul buyurdular 

Hükümdar; siz, bütün şark millet
lerine rehber oldunuz, dedi. 

Ankara, 31 (A.A.) - Şarki 1 kalabalık bir halkın samimi 
Erden Emiri Altes Abdullah tezahürleri arasında Başbakan 
bu sabah şehrimize gelmiş İsmet İnönü ile birlikte oto
ve Şarki Erden ve Türk bay· mobile binerek ikametlerine 

hususi daire ayrılmış olan An-
raklarile süslenmiş olan istas
yonda Başvekil ismet İnönü, 
Hariciye Vekil vekili Şükrü 
Saracoğlu, Ankara Vali ve 

Belediye reisi Tandoğan, Ha
riciye Vekaleti siyasi müste-

ıarı vekili, Mevki kumandanı, 
Riyaseti Cumhur başyaveri 

Celal, protokol dairesi reisi, 
Birinci daire reisi, Başvekalet 

hususi kalem müdürü, Merkez 
' kumandanı, Emniyet direktörü 

ile Irak elçisi ve İngiliz sefa· 
reti erkanı tarafından karşı
lanmıştır. 

Başta bir bando muzıka ol
duğu halde bir ihtiram kıtası 

selam resmini ifa eylemiş ve 
muzıka Erden ve İstiklal marş· 
larını çalmıştır. 

Altes prens Abdullah istas· 
yonun iç ve dışında toplanan 

karpalasa gitmişlerdir. 
Ankara, 31 (Hususi) -

Şarki Erden hükümdarı Ab
dullah, buraya gelmiş ve bü

yük merasimle karşılanmıştır. 

Emir, Atatürk tarafından ka
bul edilmiştir. 

Şarki Erden hükümdarı, 
bugün Başvekilimiz ismet İn
önü ile uzun müddet görüşmüş 
ve: 

- Atatürkün yüksek deha· 
sile göz kamaştıran muvaffa· 
kiyetlerinizi, büyük bir sevinçle 
takib ediyorum. Siz, bütün 
Şark milletlerine rehber ol
dnnuz.,, 

Demiştir. 

Emir, burada üç gün kala

caktır. Hükumet, hükümdar 
şerefine mükellef bir ziyafet 
vermiştir. 

~~~------· ..... ~·~~ı----~~~~-
Nevadada 

Ôlen Alman asker-
leri için yapılan 

mezar 
Belgrad 1 (Radyo) -Umu· 

mi harpte Y ugoslavyada ölen 

Alman askerleri namına Ne
vadada bir mezarlık tesis edil
mi~ ve merasimle açılmıştır. 

•• 
Ana Krali

çe Mari 

Yaban domuzlarile 
mücadele 

Mahsullerimize zarar veren 
yaban domuzlarını itlaf için 
dolan bir yıllık müddetin üç 
ay daha, yani Ağustos sonuna 
kadar uzatılması için Ziraat 
Vekaleti nezdinde teşebbüs-

Bazı yerlerde volkanlar batla
mış, adalar tahliye edilmiştir 

Melbur 1 (Radyo)- Avusturalya' da şiddetli bir zelzeleden 
sonra bir adacık kaybolmuş ve yerine diğer bazı adalar mey
dana çıkmıştır. iki adada volkanlar başlamıştır. Bazı küçük 
kasabalar tahliye edilmiştir. 

Avusturalya hükumeti, yardım tertibatı almıştır. 

--~---------........ ·~··-·~-... --~~--~ 
ilk Buğday 

Dün Borsaya getirildi, fa
kat alıcı bulunmadı 

Dün piyasaya ilk mahsul elli çuval buğday getirilmiş ve 
Borsada satışa çıkarılmıştır. İlk buğday mahsulünü Menemenin 
Kaklıç köyünden Kadir kahya yetiştirmiş ve Kestane pazarın· 
da komüsyoncu B. Ali Gönüle göndermiştir. 

Çok şayanı teessüftür ki, Borsada satışa çıkarılan ilk mahsul 
buğday, tacirler arasında artırma suretile olmasa bile yüksekçe 
fiatle satın alınmamıştır. Halbuki her yıl, ilk buğday mahsulü, 
yetiştiren müstahsılları teşvik için daima yüksek fiatle satın 
alınır ve müstahsıl sevindirilirdi. Bununla beraber, Borsa idare 
heyetinin, bu çalışkan müstahsılı memnun edecek bir müka
fatla taltif edeceğini ümid ediyoruz. 

Geçenlerde ilk arpa mahsulünü yetiştiren Menemenli müs
tahsıl B. Hüseyine İdare heyeti kararile Borsa tarafından bir 
yerli sapan hediye edilmiş, ayrıca bir de takdirname verilmişti. 

~----------·~·~ .... ··-·~-----~~~--
Blumberg ine bolu f acıası 
Yarın Roma'ya 

gidiyor 
Roma 1 (Radyo}:- Alman 

ordusu başkumandanı mareşal 
Blumberg, yarın buraya gele
cek ve bay Mussolini ile ko
nuşacaktır. 

--r1• ...._. --· ~· ----
Yunan kralı 

Ayanorosa gidecek 
Atina 1 (Radyo) - Yunan 

kralı ikinci Jorj, Ayanorosa 

gidecektir. Kralın refakatında 

Prens Petroda bulunacaktır. 

Ayanorosta kral için büyük 
istikbal merasimi yapılacaktır. ...... 
Doyçland ha-

disesi 
( Baştaraf ı 1 inci sahi/ ede) 
lerinden bahsederek Bu çiba-

mn mühim ihtilata sebebiyet 
vereceği son hadise ile tama· 
men anlaşılmış olduğunu ya
zıyor ve diyor ki: 

Muhakemeye dün de 
devam edildi 

lnebolu vapuru faciasından 
maznun B. Mehmet Ali kap
tanla arkadaşlarının muhake
melerine dün şehrimiz Ağırce· 
za mahkemesinde devam edil
miştir. Şahit sıfatile aranan 
istikbal vapuru üçüncü kap
tanı B. Ômcrin istinabe su· 
retile ifadesinin alınması için 
İstanbul Ağırceza mahkeme
sine yazılan talimata cevap 
gelmediği anlaşılmış ve bunu 
müteakıb mahkeme heyeti bir 
karar almıştır. Bu karara göre 
ifadeleri mühim olan şahit 
B. Ômerle diğer bir şahidin 
mütemadiyen seferde bulun
maları sebebile ifadeleri alına-
mamaktadır. Binaenaleyh bu 
şahitlerin polis vasıtasile ve 
muhakeme günü tayin edilme
den ihzar edildikleri vakit ifa
delerinin derhal alınması mu
vafık görülmüştür. Bu kararla 

istinabe varakasının, lstanbul 
Ağırceza mahkemesine gön
derilmesi kararlaştırılmış, mu
hakeme, başka bir güne bıra
kılmıştır. 

Lehistan tay
yarecileri 

Bngün Atinada bu. 
lunacaklar 

Bükreş, 1 (Radyo) - Altı 

tayyare ve bir planordea mü

rekkep Lehistan tayyare filosu 

buraya gelmiştir. Bu filoda 

Varşova Harbiye mektebi ta

lebesi bulunmaktadır. Avrupa 

devri yapmaktadır. 

Lehli talebe bazı Romanya 

şehirlerini gezmişler ve akro-

1 Haziran 937 

Paris amelesi 
Blum için şenlik 

yaptılar 
Paris, 1 (Radyo) - Bay 

Blumun birinci sene başveka· 

_!_eti dün hitam bulmuştur. Bu 

münasebetle Paris amelesi ve 

sosyalistliğe meyal halkı şen· 

lik yapmıştır . 

batik uçuşlar yapmışlardır. 

Filo bu sabah Bükreşten 

Atinaya hareket etmiştir. Bu 
gün Tatoide bulunacaktır. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğundan: 

lzmirde ikinci Karataşta Halil Rifat paşa caddesinde 200 
numarada Ahmet oğlu Mahmudun ödünç para verme işlerile 
uğraşacağına mütedair beyannamesi 2279 numaralı kanun 
hükmüne göre sicili 2006 numarasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 1705 

İzmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. Tenik imzası 

1: Beyanname. 
2: Vesika. 

İzmir vilayeti yüksek katına. 
BEYANNAME 

Beyannameyi verenin ismi : Ahmet oğlu Mahmut 
Ticaretgahı lzmirde 2 inci Karataşta Halil 

işlediği iş: 
Sermaye miktarı 
Faiz miktarı 
Şartlar 

· Rifat paşa caddesinde 200 no.lu 
evdir. 
Ödünç para vermek. 

: 1500 bin beşyüz Türk lirası. 
: Senevi % 12 dir. 
: Senedatı tüccariye mukabilinde 

verilen para müddeti zarfında 
ödenmediği takdirde mevzuatı 

kanuniye dairesinde ödettirilir. 
Mevkii meriyette bulunan 2279 no.lu kanunun 3 ncü mad

desi hükmüne göre işbu 3 nüshadan ibaret beyannamem 
bittanzim arz ve takdim kılınmış olmakla muktazi izin vesika
sının verilmesine müsaide buyurulmasını saygılarımla dilerim. 

Adı 

Adres: 14/5/1937 

İzmirde 2 nci Karataşta Halil 
Rifat paşa caddesinde no. 200 

evde Ahmet oğlu Mahmut 
1937 senesi için verilen 
iZiN VESiKASI 

: Abay Ahmet oğlu Mahmut. 
Kanuni ikametgahı : lzmir 2 nci Karataşta Halil Ri· 

fat paşa caddesinde no. 200 
evdir. 

Ticari ikametgahı 

Tabiiyeti 
Sermayesi 
Alınacak faizin en 
haddi 

: lzmirde 2 nci Karataşta Halil 
Rifat paşa caddesinde 200 no.h 
evdir. 

: Türk 
: 1500 bin beşyüz •Türk lirası. 

yüksek : Senevi % 12 yüzde onikidir. 

Yapılacak muamelenin nevileri: Senedatı tüccariye mukabilin· 
de verilen para müddeti zar
fında ödenmediği takdirde 
mevzuatı kanuniye dairesinde 
ödettirilir. 

11/6/934 tarih ve 2279 numaralı kanuna tevfikan verilmesi 

lazımgelen beyannameler Bay Ahmet oğlu Mahmuttan alına· 
rak kendisine ödünç para verme işleri ile uğraşmasına mü· 
saade edilmiştir. Aslı gibidir lzmir ilbayı 

28/5/937 
lzmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. Tenik imzası 

Izmir Vakıflar müdürlüğün
den: 

Seneliği Vakfı Cinsi Mevkii N. 

Lira 
144 Odun kapılı Dükkan Kemeraltı 48/31 

125 Hisar camii ,, Yorgancılar 108/13 

120 " 
,, Hisar meydanı 110174 

84 n .. Çangırı çarşısı 112125 

120 .. ,, 1 inci belediye 124/ 9 

72 " 
,, Bitpazarı 125/30 

36 n ,, Samancı S. 126/11 Romanyaya hare
ket etti 

Belgrad 1 (Radyo) - Ana 
Kraliçe Sa Majeste Mari, dün 
Yugoslavya ressamlarının 9ncu 

lerde bulunulmuştur. Bu sene, 
vilayetimizde itlafı istenen do
muzların sayısı 7000 olduğu 
halde ancak 3500 domuz te· 
lef edilmiştir. Vekalet müsaade 
ettiği takdirde köylüler, sürek 
avları tertibi suretile bu za
rarlı mahlukları imhaya çalı

şacaklardır. Vekalet, müddeti 
uzatmıyacak olursa mükellef
ler para cezasile cezalandıra· 
caklardır. 

"İspanya hadiseleri, yalnız 
İspanyaya münhasır kalmak
tan çıkmıştır. Birçok devletler 
gönüllü, hatta muntazam as
ker göndermişlerdi. Şimdi de 
umumi bariş tehlikeye girmiş
tir. Ecnebi gemilerine yapılan 
taarruzlar, .dünya efkarı umu· 
miyesinde çok fena tesirler 
bırakmıştır. 

• 144 
120 

,, it 1 ci belediye 127,14/12 
Hisar meydanı 137/92 

esim sergisini ziyaretten sonra 
nında oğlu Prens Andri 
duiu halde Romanyaya ha
ket etmiştir. Ana kraliçenin 

bu seyahati, hususi mahiyet
tedir. Tuna ballığında Vovisat 
şehrini ziyaret eden ana Kra· 
liçe, bu şehirde merasimle 
karşılanmıştır. 

Yazımızın çokluğu dolayı
sile (Ali paşa kira F rosini ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 

Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

,, ,, 
240 Köprülü fadılah- mağaza Yol bedesteni 160/34 

met paşa 
180 Salepçioğlu Dükkan Kemeraltı 163/59 
Yukarıda yazılı kiralık akarata açık arbrma ve uzaltma nıüd· 

detleri içinde istekli çıkmadığından muamelesinin pazarlığa 
bırakıldığı ilin olunur. 1710 


