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Iktısad vekilimiz 
Bağdaddan dönerken Ha • 

taya da uğrıyacaktır. 

Fiati (100) Para 

Portekiz, Almanya Ve ltalya Maskeleri Atacaklarmış 
- ~ -- -- - - ff ----- - - - -- --

Cumhuriyetf;i ispanya sahil~! (!;11?e!~!~tti Kral Karolun Var-
lerindeki halk korku if;inde Hi~:;'.i\":!.<R:ı::~ üz~; şova ziyareti - --buradan hareket ederek Dres· 

lngiltere, uf ak bir taarruzun, vahim neticeler~ tene gidecektir . Lehistanda kilise ile hükumet 
sebebiyet vereceğini Almanyaya bildirdi ....... ---

Van gölünde arasında had bir itilaf çıkardı 

Alman topçuları 
Paris, 25 (Radyo) - Lon- lngilterenin, Almanya ile 

dra siyasal mahafili, evvelki akdedr.ceği her hangi bir uz· 
güne nisbetle dün daha sakin laşmada, gerek Uluslar sosye· 
görünüyordu. Bununla bera · tesi nizamnamesine ve gerekse 
ber, Almanyanın takındığı va· Fransaya aleyhtar hiçbir kayt 
:z.iyetten doğan endişe, henüz kabul etmiyeceği temin edil-
zail olmuş değildir. miştir. 

Son gelen haberlere gore, Londra 25 (Radyo)- Avam 
Valansiya hükumetinin biran kamarası, bugün toplanacak 
evel ortadan kalkması ıçın, ve işçi saylavlardan Bay Sir 
Portekiz hükumeti de general Ars Parsnikler, ispanya hidi-
F rankoya alenen yardım et- seteri etrafında hükumetten is· 
rneğe karar vermiş bulunuyor. tizahta bulunacaktır. 
Bu hal, bütün alakadar ma· Başbakan Bay Çemberlayn, 
hafilinde derin akisler yap· bu istizahlara cevap verecektir. 
rnıştır. Paris, 25 (Radyo) - Cum-

Cenevre 25 (Radyo) - AI- huriyctçi ispanyanın bütün 
rnanyanın, İspanya sularına sahil şehirlerindeki halk, iki 
mütemadiyen harb gemisi gön· gündenberi büyük bir korku 
dermesi, bura mahafilinin dik· içinde bulunmaktadır. Herkes, 
kat nazarını celbetmektedir. Alman harb gemilerinin an-
Bu vaziyetten, büyük ve teh- sızın gelip bombardıman et· 
likeli hadiselerin zuhur etmesi melerinden endişe etmektedir. 
ihtimali, daima göz önünde~ Berlin 25 (Radyo) - lngil· 
tutulmaktadır. terenin bura sefiri, dün gece 

Uluslar sosyetesine dahil Almanya Hariciye nazırı Von 
olan devletlerin en çoğu, is· Vörahtı ziyaret etmiş ve Al: 
likbalde büyük devletlerin, man donanmasının, Valansiya 

küçükler~ bu şekilde tecavüz limanlanna yapacağı ufak bir 

etmelerinden korkmakta ve taarruzda~ vahim neticeler çıka
bundan dolayı, Uluslar sosye- cağını bildirmiştir. 
lesinin takviyesi lüzumunu tas· Paris 25 (Radyo)- Son ge· 
dik ve takdir etmektedirler. len haberlere göre, Satander 

8. Ruzvelt 
l3eiçika başvekili şe
'tef ine ziyafet verdi 

' ., ·~ 
! 

Bay Ruzvelt 
A.. Va~ington, 25 (Radyo) -
.., ~erıka Cumhurreisi B. Ruz
Qc t, dün, Belçika başbakanı 
~ · Vanzelland ve refikası şe-
Cfine mükellef bir ziyafet 

cephesinde dörtbin kişiden 

ibaret bir Bask ordıısu, ihti· 
talcilere teslim olmuştur. 

Diğer bazı haberlerde, Sa· 
tander şehrinin tahliye edil· 
mekte olduğunu bildirmekte· 
dir. 

Cebelüttarık, 24 (A.A.) -

Malagadan bildirildiğine göre, 
geçen hafta 3 gün içinde ge· 
celeyin Malagada l 0,000 ltal
yan karaya çıkarılmıştır. Yeni
den ltalyan gönüllülerinin gel
mesi beklenilmektedir. Birkaç 
zamandanberi Malaga yakinin
de bulunmakta olan Alman 
harb gemileri ortadan kay· 
bol muştur. 

Londra, 25 (Radyo) - is
panya işlerine ademi müda
hale komitesinin salı günkü 
toplantısında, çok mühim mü· 
zakereler cereyan edecektir. 
Bu toplantıda, Almanya ve 
ltalya murahhasları, lspanya

~MJ!~lll'ddtullek•lın .. iill-

den hiç kimseyi geriye çekil 
miyeceklerini ve kontroldan 
resmen çekilmiş olmaların~ 
rağmen, menfaatleri icabı ol&\ 
rak İspanya sularındaki Al" 
man ve ltalyan harp gemile
rinin nihayete kadar lspanyol 
sularında kalacaklarını bildi· 
receklerdir 

Bulunan petrol tasf i. 
yesiz hullanabilecek 

lstanbul, 24 ( Hususi ) -
Van gölü civarında bulunan 

petrolun, çok saf olduğu ve 
tasfiye edilmeden kullanılmak
ta bulunduğu bildirilmektedir. 

-------.-·~. ~·~------

Ci enera I Ciöringin 
bir telgrafı 

----t ••Htı-----
Almanyanın Frankoya olan mey-
linin derecesini göstermektedir 

-
General Göring M. Mussolini ile birlikte 

Salamank, 25 (Radyo) - Almanya hava nazırı general Gö· 
ring, lspanyol milliyetçilerinin Bılbaoyu zaptı münasebetile 
general Frankoya bir tebrik telgrafı çekmiştir. 

Bu telgrafın muhteviyatı arasında Almanyanın ispanya asile
rine yaptığı ve istikbalde yapılacak diğer yardımlardan bah
sedilmektedir. 

General Göring, Bilbao zaferinin birazda Alman silahlan 
zaferi olduğunu ima etmiştir. 

----------.-.--------
Brüksel de eski muharip· 
lergene nünıayiş yapacak 
Zabıta, kanlı hadiselerin önü
ne geçmek için tedbirler aldı 

it. ~ - mi af kanunu lehine rey veren 
saylavlar aleyhine söylevler ve· 
receklerdir . 

Nümayişte, bu saylavlarm 
isimlerini taşıyan tabelalar gez
dirilecektir. 

Zabıta, kanlı hadiselere ma· 
ni olmak için şimdiden ted
birler almıştır. 

Brüksel 25 (Radyo)-Evelki 
günkü arbedelerde halktan 50 

Kral Karol bir ziyafette 
Bükreş 25 (Radyo) - Ro· vaya hareket edecektir. 

manya kralı majeste Karol, Varşova 25 (Radyo) _ Bil· 
ıPolonya Cumhurreisi B. Mo· ' 

sodeskinin sandukası mes' elesiskiye iadei ziyaret etmek 
üzere bugün refakatinde veli- sinden Polonya hükumeti le 
abd Grand Voyvodo Mihail kilise başpiskoposu arasında 
ve Hariciye nazın B. Anto· çıka.n ihtilaf, henüz halledil-
nesko olduğu halde Varşo- memiştir. 

~--~----..-.... .....-.~--,__~---
lngiltere ve Japon-

ya hükUmetleri 
••• 

Aralarındaki meselelerin hep 
sini de tasfiyeye karar verdiler 
Londra 24 (A.A)-lngiltere J olan bütün görüş ihtilaflan~ı 

ile Japonya arasında muta- bertaraf etmeğe çalışacalc.-
savver müzakereler hakkında lardır. 
atman malilmara göre B. Ede- Resmi mahfellerden bild'ril-
r in yakında bay Y osida ile 
mülakatta bulunacağı l il diril· 
mektedir. 

İki devlet adamı iki mem· 
leket arasında henüz mevcud 

Mısır Kralı 
Mısır paviyonunda şere· 

tine verilen ziyafette 
bulundu 

diğine göre, görüşmelerin ga
yesi suitefehhümlere nihayet 
vermek olacak ve bilhassa iki 
memleketin karşılıklı ticaret 
münasebetlerine, Çin mesele
sine ve bir pasifik paktı pla
nına taalluk edecektir. 

•• 
B. Delbos 

Sefirimizi kabul ede 
rek uzun müddet 

''r konuştu 
Paris, 25 (Radyo) - Fran· 

sa hariciye nazın B. lvon 
Delbo.s, dün gece zefirimiz 
B. Suad Davası kabul etmiş 
ve uzun müddet konuşmuştur. ____ ... ,... __ 

Yeni petrol 
kanunu. 

ve Jandarmalardan 12 kişi 
ağır surette yaralanmış ve has- • 
tahaneye nakledilmiştir. 

Mısır Kralı Faruk 
Paris, 24 (Radyo)- Kanada 

Başvekili B. Makenzi King 
Parise gelmiştir. B. Makenzi 
sergideki Kanada paviyonunu 
açacaktır. 

Ankara, 24 (A.A.) - Pet
rol ve benzinden alınan da
hili istihlak vergisi ile güm
rük resminin indirilmesine dair 
olan 3263-3264 numaralı ka· 
nunlar 25/6/937 tarihli resmi 
gazetede intişar edecektir. 

Neşri tarihinden muteber 
olan bu kanunlar telgrafla va
liliklere tebliğ edilmiş ve 1322 ~ 

Belçika kralı Leopold 
Brüksel 25 (Radyo)- Eski 

muharipler, bugün tekrar bazı 
ve 

--.... ··---1 stunbul maçları 
İstanbul, 24 (Hususi) - Ga

latasaray takımı Fenerle, Be
şiktaş ta Güneşle karşılaşacak· 

Dün Mısır paviyonu komi
seri, Kral şerefine bir ziyafet 
verm· · 

numaralı kanun hükümlerine 
tevfikan derhal kaza ve na· 
hiyelere neşir ve ilinı bıldıril· 



(Ulusal Birlik) 25 Haziran 'J31 --------------------
ı...----------------------~--------------------------------------------~ 

Varının büyük harbı nere-ası·nı ,Cior __ 
!ik_. __ -Kızını Al 

Zam görece~ 

~-------...,....,. ~~· ·- -~-.....-----,----~~~~,;;,.-m;~ 

No . . 21 azan: Sermet Muhtar 
- Şimdi bana bak, söyli

eceklerimi bir bir dinle de 
epsini kulağına küpe et. Ar-

tık bundan böyle, Üsküdarlı 
Saçaklı Zt>hra gı bi saçın başın 

madağan, hırkan entarin 
tahta bez ınden farksız. etekle
rin diz kapaklarında, çıplak 

ayak, yar ım yemeni ıle sal:5ah · 
1 akşama kaaar köprü üst

lerinde, b r sürü <;apkının, 
o.edt>psizin, ı tin arasına karış

man asla ve 'kat'a c·~iz dt· ğil. 

\Deneyeceğin: dent dın , neda
etı de etti.n sanırım .. Bu sr· 

ler ucuz kurtuldun, yanac ı ğında 
ikalan bır çi~g ı il \! yakayı sı 

yırdınsa un ın yar . ı , öbür 
gü ıü de var. Akr p nı ı:ı k n p 
gıbisın ı saıavatla aPd racak 
ıpten kazıktan kurtulmuş, vu· 
runca sezmez yere vuran, so· 
luk almağa kalmadan canı yok 
eden karılı katıller de var .. 
Bakıyorsunuz ki günün birin
de, bunlardan birine yüz 
verst>n olmaz, astarını da ister. 
İs Pd ıği as arı ise phalı mı 
pahalı.. Kafa tutsan hiç ol
maz, belanın sunturlusudur. 
Kaçsan kaçamazsın, elinden 
kurtulamazsın. Gene günün 
bi~inde, haberin yokken, tıp

a ız n kanlar içinde yerine 
Sı>r m şsin. Ht>m de öylesine ki 
b r daha kalkmamacasına •• 
Şimdi söyle bakayım, yazık 
günah değil mi bu gençliğine, 
bu güzelliğine. 20 paralık bir 
mezat malı aynası alıp ken· 
dine baksana, ne kıratta bir 
kız olduğunu anlasana alık 
karı .. 

Hafize bu yolda bir hayli 
çene salladıktan sonra ilave 
ediyor: 

- Aklını başma alacaksın, 

derlenip toplanacaksın, hula
sası insana benziyeceksin; 
sonra da, diyeceklerini aynen, 
noktası noktasına yapacaksın!. 

Ve neticeye geliyor. Edaya, 
kağıt kavaflığı yapmasını tav
siye ediyor. Bir vakitler, ana
sına verdiği öğütlerin aynını, 

hatta daha cafcaflısını kızına 
da sıralıyor. 

O ne hinoğlu hin; şu nok
tayı unutmıyor: 

- Haaa, beni dinle, iyi 
aklıma geldi. Şayed bir kimse 
gözlerini sana dikmiş, ağzı 

açık ayran delisi gibi dudak 
sarkıtırken, bir de baktın ki 
nazarları yana kaçıyor; yani 
yanağındaki ustura yerine .. 

Uzaktan hiç belli olmuyor, 
yakından da sana fevkalade 
yaraşıyor a, orasını geçelim, 
maksadım başka.. Yani kar
şındakinin bakışı bir acayip
çeneyse, içinden: (Bn kız hır· 
h bir matah değil, yüzünde 
bile bıçak yarası var!) der gi· 
bi bir bakışsa, ne diye o kim
senin yüreğine gıllığış soka
caksın? Derhal diyeceksin ki: 
Valdem, Sultan Memit vezir
lerinden merhum Hayrullah 
paşanın evlatlıkların dandır. 
Ananın, bahanın sicillerini me· 
cidiye kağıtlarım tabak gibi 
ortaya yaymada mana yok. 
Ne diyordum?. Evei, valdem 
sultan Mecit vezirlerinden 
merhum Hayrullah, Kudretul
lah.. Zarar yok uydurup at.. 
Paşanın evlatlıklarındandır . 
K:ıdretullah k-üçülc 
P.1.hduınu 

lıllllllll 

Bey Allah afiyet versin, tekne 
kazıntisı olduğu için şıma
rıkça, zirzopça, .Türkçesi zır
deli •mor kerakidir. Derdi gü· : 
nii ' cimyastıktır. Demirlerin, 
iplerin, salıncakların üstün fo. 
Beni Zokzok Arapları kadar 
caııbazlıkları yapaı-.. Birgün: 
(Haclı Eda, sana da canbazlık 
yaptıracağım'f) dedi.. lstinye· 
deki yalmm bahçesine kurduğu 
minare boyundaki cimyastik 
dire-ğine çıkacaksın da çıka
caks n •• 

Ben: (Aman beyciğim göziim 
kararır, düşüp başını beynim 
param parça olur!) diyorum, 
onda ge e inat rfa inat.. Söy· 
it"dim a, tahtası eksık bııi, 

aynı zamanda da son derec.e 
celallı ve eli sakar bir ço· 
coktur. O esnada, Diyarbt>kir 
karpuzu kadar bir pehlivanlık 

güllesini de havaya kaldırmış. 
Kafama doğru fırlatıverdi mi 
lifan narı gibi dört bölük etti 
gilti. Korkumdan, o minare 
boyundaki direğe çıkmağa 

başladım. Tepesine vardım 

varmadım, gözlerim kararmış. 
Haydi ben paldır küldür aşa
ğı. Beı eket versin, sırığına 

ortasındaki demir kancaya el
bisem takıldı da ölümden kur· 
tuldum. Fakat ortaya asılı 

salıncağın keskin tahtasına 

sol yanağım çarptı; boydan 
boya yarıldı. 

Hafizedeki akla da bl'kım. 
İşi bu kadar uzatmadan, de· 
rin kuyulardan su çekmeden, 
(Çocukken babamın kalem 
traşını alıp koşmağa başlamı
şım; düşmüşüm, suratımı kes
mi~I) dese yetmez mi? 

Aklı kimseye vermiyen, her 
şeye agahlık davasında olan 
ve düt düt öten çok kimse· 
ler işte hazan gök yüzünden 
böyle top atar. 

Edanın, bu sözlerin hepsi
ne baş sallayışı: 

- Hakkın var cici anneci
ğim. Peki, baş üstüne; dedik
lerinin hepsini dinledim. Hep
si makbulüm! demesi üzerine 
Hafize: 

- o halde pek ala; sen-
den dilediğim de buydu. Fa
kat daha lafımı bitirmedim, 
can noktasına gelmedim!.. Ce
vabını verdikten sonra bir si
gara daha yakıyor. Gayet cid· 
di bir tavır takınarak, kaşla· 

rmı çatıp gözlerini aça aça, 
alt tarafım getiriyor: 

- Bir: Kılığına, kıyafetine, 
üstüne başına mukayyet ola· 
caksın.. Sözüm ona sailler gibi 
eline on para verilecek halden 
kurtulacaksın .. iki: Karşına çı
kacak erkek kısmından hiç 
kimseye, Yusüfü sani bile olsa 
yılışmıyacaksm .• Balık kaçtı, 
oropu bohçası oynar gibi fı
kır fıkır, kahkaha, kihkihi yok. 
Üç: Gideceğimiz yerler devlet 
kapısı; Ali Osman Padişahının 
nezaretleri, daireleri, kalemleri. 
Oralarda gayet akıllı, edepli 
olmak, edep dairesinden çık
mamak, Yahudi hokkabazların 
yardağı gibi : ( Evet efendim; 
münasiptir efendim; pek güzel· 
dir efendimi) demek gerektir. 
Önceden bir defa danım ha· 
nımcılığını göster. (Aşkolsuu 
kıza. Nabiden dil öğrenmiş, 
koca Rağıp paşadan terbiye 

.. ıniitl ) desinler; 

maluller 
den patlak verecek? 

·-·--En büyük tehlike merkezi Avrupadadır. 
Çekoslovakya arazisini 
almış gibi görünüyor 

lzmir askerlik şubesinden: 
551 sayılı kanuna göre de .. 

rece ile olup ta 1 Haziran 930 
tarihinden evvel eski hüküm· 
lere göre tekaüt olanlara bu 
defa çıkan kanun mucibince 
terfi zammı yapılacaktır. lzmir 
As. şubesi mıntakasında bu• 
lunan bu kabil subay ve askeri 

Kara bulutlar, 
··-.:-. gölgesi altına 

A lm ~ n a kerleri 
Senelerdenberi Avrupa, şöy· 

le bir sualin cevabını ar~ştırı

yor: Ge'eeek büyük harp 
nnt>den başlıyacak? Tahmin 
yürütenler, Siberyadan başlı
yarak ispanyaya kadar uzan
mişlar, fakat henüz hiçbirinin ' 
kestirişi doğru çıkmamıştır. 

Almanya, Ren kıtasına as
ker yürüttüğü zaman Fran
sız - Alman hududu, bu müs· 
takbel harbın sahnesi olacak 
gibi görünüyordu. Fakat bu 
böyle olmadı. 

Bir buçuk sene kadar evvel 

Mançuko-Rus hududunda mu· 

tadın fevkinde müşkülat baş 

gösteriyordu. Her iki tarafta 

mevzii çarpışmalar neticesinde 
askerler ölüyordu. Büyük bir 
hadisenin "harp ilanı,, na se· 
bep olabileceği kestiriliyordu. 
Rusya ile Japonya tutuş· 
tuğu sıralarda, Almanyanın 

da geriden Rusyaya saldıra· 

cağı tahmin ediliyordu. Bu 
takdirde Fransa dahi, mevcut 
muahede dolayısile Rusyayı 

müdafaa için Almanyaya sal
dıracaktı. Lehistan, her iki 
memleket arasında, ya bir, 
veya öteki tarafa temayül et· 
mek mecburiyetindeydi. Böyle 
başlangıçla, umumi bir harp 
elbette ki başgösterirdi. Çok 
şükür, bu gibi korkunç bir 
ehramın temel taşı atılamadı. 

Avusturya nazariyesi 
Başvekil Dolfusun katli ile 

neticelenen Avusturya hüku
met darbesi de, bir zamanlar 
barut fıçısının patlemasına 
ramak kalmış gibi gösteri
yordu. Mussolini, Avusturyanın 
kendiliğinden seçilmiş hamisi 
sıfatile hududa asker yığdı. 
Fakat hududun öte yanında 
bekliyen Almanlar alıkondu. 
Ve istila vuku bulmmadı. 

İtalya - Habeş harbı ihaye· 
de ~rdiği zaman Avrupa bir 

rasını geç. Bu raddeye bir 
ulaş, alt tarafını, şimdi deli 
dolu söyletme beni ... İskı Sl'n 

Maliye Nazırı nı, Evkaf Nazı-
rını, Seyhül:s!am efendisini, 
Serasker paşasını baştan çıkar. 

daha nefes aldı. Bir müddet 
için bu iht llfın dağı'acağı 

sanılıyordu. Libya · Mısır hu· 
dudunda İtalyan ve İngiliz 
ask rleri biribirine diş gıcır

dattılar. İktısadi zecri tedbir
ler, Mussolini tarafından tür
lü tehdıtlerin savrulmasını in
taç etti. 

İtalya, Fransayı Habeşlere 
filen yardım etmekle itham 
eyledi İngilterenin Süveş ka

nalı İtalyanlara kapanmak 

üzere olduğu rivayetleri çıktı. 
Şüphesiz bu Italyanın muka· 
belesini icap edecekti. Fakat 
bütün bunlar arasında yegane 
mühim zayiat, Habeş impara· 
torluğundan başka, milletler 
cemiyeti oldu. 

ispanya 
Nihayet ispanya işi çıktı. 

Bu iş, bugün hala Avrupa 

sulhunu tehdit etmektedir. 
İtalya ve Almanya, bittabi, 
bir tarafa müdahale ettiler. 
Rusya ve kısmen, Fransa, di
ğer tarafa müzaheret göster
diler. Fakat Avrupa, perdesini 
gerdi. Bir ademi müdahale 
komitesi kurdu. Buradan, yal· 
nız görmek istediği şey!cri gö· 
rüyor. Müdahale, gayri meşru 
olarak ilan edildi. Mücrimler, 
bittabi yakalanmalıdır. Fakat 
kimse mücrimleri aramıyor, 

kimse onları bulmak istemiyor. 
Orası başka mesele. 

Yeni bir tehlike 
İspanyanın mukadderatı böy· 

lece ilahlara ve yabancı top
lara bırakılmış olsun, yeni bir 
harp tehlikesi . daha başgös· 
terdi. Almanyanın Çekoslovak
yayı istilası ihtimali .. 

Çekoslovakya tabii vaziyeti 
ile Almanyanın içine sokul
muştur. Almanyada bu suretle 
bir yara hasıl oluyor. 

Çekoslovakyanm Almanyaya 
uzanan parmağı, Bohemyadır. 
Başlıca Almanlarla meskun
dur. Fakat şunu da ilave et
mek lazımdır ki, buradaki Al
man !arın hepsi Hit lc.ri i ~: -
ıniyoı. Bununla beraber, 1-lıt

ler, bu Almanların bihakkin 
kendisinin olduğµ kanaatin-

Almanlarının kendisinin oldu-

ğunu sand ığı gibi .. Onun için, memurların usulen birer istida 
bu Çt:koslovakya barm~ğını ile ve resmi senetlerile bera· 
ısırıp atm:ık niydinde olabili· 

ber şubeye müracaat etmeleri 
yor. V t! buna çok fazla gü-

ilan olunur. 
rültü çıkarmadan muvaffak ol- _ --------
ınak istiyor. turyaya. Çekoslovakya ile mu· 
Çekoslovakyayı tam bir gem ahede akdetmemesi ihtar olun· 

haline getirmek hareketi du. Almanya da kendi hesa· 
Son defa Roma - Berlin mih- hına Lehistanı kazanmıştır. 

veri .• in icapları arasında Al· Lehistan da Romanyayı Çekos· 
manyanın lspanyada yardımına lovakyanın kollarından =kurtar-

muk.abil, Mussoliııi, Çekoslo· mağa çalışyor. 
vakyayı tecrit için herşeyi ya- Çekler ne düşünü.yor? 
pacağını ve Almanya için ha· Çeklerin, istikballeri hak· 
kiki bir yem haliııe getirece· kında gayet bedbinane dü· 
ğini vdadettıği söyleniyordu. şünmeleri lazım ge\~~z mi? 
Bu gayeye matuf olarak Avus- /Jı,vıımı 3 ncü ~alıı/ede -

.~~~~----~·····--

~L\si or,ltı ktırnandanı G. 
F raıı ko i it~ llir ınülakat 

~~----.... ------------
İtalyan tayyarecilerile yapılan pazarlık· 

General F ranko ne düşür üyor? 
mak mümkün olacak mı? lspanyol asi ordu kuman

danı general Franko ıle konuş· 
mağa muvaffak olan yegane 
kadın muharrir Bayan Mev· 
retle; bu mülakatı şöylece an· 
latıyor; 

Kırk üç yaşında bulunan 
general Frankoya, İspanyollar, 
"Elheroico Generali" diyorlar. 

Yani "Kahraman Generali,, 

Arkadaşları ise, kendisini 
"Frankito" diye çağırmakta· 
dırlar. 

General Franka 
Onun hiç yaralanmamış 

olması dolayısile, askerler 
muhtelif rivayetlere inanmış

lardır. Bazıları Frankonun 
"Mukaddes bir talih yıldızı 
tarafından himaye edildiğini,, 
sanırlar. 

Yani, kendisi bir talih zırhı 
giyinmiş gibidir. 

Frankito, iyi giyinmiş, şiş· 
man bir adamdır. Onbir sene 
evvel general olduğu zaman, 
orduda en genç generalmış. 

İngiltere Kralı bt"şinci Jor
jun cenaze merasimine ispanya 
namına Londraya geldiği za
man kimse onun üniformasına 
ehemmiyet vermemişti. Fakat 
işte orada herkes Frankoyu, 
Frankitoyu görebilirdi, lngil
tereye ilk defa olarak geliyor 
idi. İngilizce bilmiyordu. Ce
naze ayininin yapıldığı kilise· 
nin manzarası kendisini o ka
dar mütehassıs etmişti ki, gü
n ün birinde İngiltereye tekrar 
gelip o kilisenin renkli müzey· 
yen caml arını etraflıca tetkik 
edeceğini arkadaşlarınız: söy· 

Konuşurken çocuk gibi gü· 
lüyor, Öyle ki, yaşının ilerle· 
miş olduğunu bir müddet far 
kedemiyorsunuz • 

Elbisesine sitayişle- baktığını• 
görünce; "Askerlerin iyi giyin· 
diğini bilirsiniz. dedi . 

Ve pek genç göründüğünii 
söylediğim zaman bir kere 
daha ve· derin bir memnuna.· 

yetle Sı?üldü. 
Ancak, bugünlerde faıl• 

idman yapmayışı, biraz göbek 
salmasını mucib olmuş. 

Franko, mutavassıt bir aile
den doğmuştu. Orduya girdi. 
Çünkü ailesi onu başka bit 
meslek için yetiştirebilece1' 
mali vaziyette değildi. Bunda~ 
başka, Frankito, muharebe)!• 
seviyordu. Şimdi günde, oll 

sekiz saat çalışıyor ve gayet 
az uyku uyuyor. 

F rankito, kadınlarla asker: 
lik işleri hakkında görüşme>" 
garipı telakki ediyor. Za~~ 
İspanyadaki kadın askerler' 
de tuhaf buluyor. 

Kendisile ilk görüştüt'i
zaman, karmakarışık odasınd' 
aşağı yukarı yürüyordU-. oeJ' 
şetli bir inkisar içinde1" 
Cephelerden fena habell' 
fena haberler geliyordu. 

Süratle zaf-er remi edieınel' 
se neticenin sürüncemede ki' 
lacağından emin bulunuyor~ ~ 

F akar bu aşa~ yukaıı dl ~ 
rüyüşü esnasında ban• 
beyanat veriyor ve buaı~ ~ 
not ed:p etmediğimi görlll , 
üzere arasıra göz ucile el.-' 
me bakıyordu. Dedi ki: , dit 

"Biz kazandığımız takdıt 
teşekkül edecek yeni Is~ ~ 
yada içtimai teşriki mes•' "- ~e 
en geniş şekilde anlaşıl':,. 
meydana çıkacak, bütün .. ~ 
felaketler silinip süpüP'"" ~ 
cektir." _,,,1 ~ 

Bundan sonra gayri r' 
olarak şunları söyledi: .. 1,ır "işçiler için dahi plan ~ 
mız var. Onların me~i y,tl ~ 
!erini tanzim edeceğiZ· ~ 
İspanyada tufeyli bir fP 
bırakmıyacağız.,. 

Bu 11rada odaya il4 



ele diye 
Emir verir 

Fakat lokantalar 
dinlemezşe neye 

yarar? 
Sebzelerin, fevkalade ucuz 

olmasına rağmen bazı lokan· 
laların, eskisi gibi yemek sat· 
lıkları, beledıyece görülmüş 
\ıe bu sebeple lokarıtalarp ya
Pılaıı tebligatla, sebzeli yemek• 
lerin, mutlc:.k surette tenzilatlı 
fiatlarla satılması emrolunmuş· 
hır • 

Dün yaptıkımız tetkikatta 
~clediyenin bu emrine rakmen 
1kinci sınıf Jokaııtaların, seb· 
ıeli yemek yapmadıklarını 

ıördük. Belediyenin dikkat na· 
ıarını celbedcriz. 

Kl·malpaşa icra memurlu
hından: 
Hafız Alinin Halil Hilmiye 

borcundan mahcuz Kemalpa
tanın ören köyünd · arıkaltında 
~alnız cenup hududu yol ol
lllak üzere diğer hududları 
lapuya uygun olan ve tapuda 
919 metre murabbaı yazılı ol
duğu halde hudut içi bilme
'aha 1378 metre murabbaı ve 
beher 919 murabbaı 150 lira 
llıuhammen kıymet itibarile 
225 lira kıymetinde bir kıta 
ttkirdeksiz bağ ayni köyün 
darıtepe mevkiinde eylül 306 
~rih ve 141/142 ciltte tapuca 
borçlu üstünde kayıtlı şarkan 
~ol garben Ahmet veresesi 
tirnalen Himmet oğlu hacı 
~ustafa cenuben kadimen hacı 
(}sman halen Çambelli Meh· 
ltıet Ali çevrili 3 dönüm mik· 
darında ve beher dönümü 
125 lira muhammen kıyme· 
~nde bir kıta çekirdeksiz üzüm 
ağı mülkiyetleri açık artırma 

•ı.ıretile birinci artırmalara 26 
~ınmuz 937 pazartesi saat 11 
1lc 12 arasında yapılmak üzere 
'çık arbrmaya çıkarılmıştır bu 
httlrmada teklif edilecek satış 
edeli muhammen kıymetin 
% 75 ni bulduğu takdirde en 
'orı artırana ihalesi icra kıh
~caktır noksan bir bedel tek-
fi halinde müşterinin mülze· 

illiyeti baki kalmak şartile 
'-bş 15 gün uzatılarak 10 
'tustos 937 salı günü ayni 
~atte ikinci artırması yapıla
~kbr. Bu artırmada teklif 
tdilecek en son bedel satılığa 
~'karılan bu gayri menkullerin 
~lıhammen kıymetlerinin gene 
!JjOo de 55 ni bulmadığı tak
' tde 2280 numaralı kanun 
)hkamına tevfikan muamele 
a~ılacaktır. Mülkiyetine talip 
il) nlarm ihale vakitlerinde Ke
l alpaşa icra dairesinde bu
)~tıınaları ve fazla izahat isti· 
Ctılerin bu günden itibaren 
~k. bulunan şartnameyi görüp 
I!\ ltık etmeleri ve artırma es
~rıda muhammen kıymetin 

de 7 buçuğu nisbetinde 
~inat akçesi veya muteber 
}t

1 
banka mektubu vermeleri 

14C ) .. J. 
.. a ıye ve ferağ harcının 

~§tcriye ait bulunduğu ve bu 

1 tilklcr üzerinde bir giina bak 
~~k iddiasında bulunanlann 
,. gün zarfmda icra dairesine 
:"acaat eylemeleri aksi hal~ 
~ ~P~da müseccel olmayan 

gabı hak sahiplerinin pay· 
l~trıadan hariç tutulacağı ilin 

rıur. Dosya No. 36133 

(Ulual Birlik) 

Yarını_n __ b_iı_·_y_u_··-k--h-a_r_b_ı __ n_e __ :- m~::~e~k:nci Hu~uk mahke· 1 
2' Haziran 957 ...... ~--------------------~----------N. V. Fratelli Sperco 

W. F • H. Van vapur acentcııı Karşıyakada oturan Hasan 

reden Patlak Verecek?• kızı Fatma tarafından kocası 
Burnovada Hacıbey sokağında Der Zee RoYAL NEDE~LAND 

(Baş tarafı 2 inci sahi/ eJe J 
Halbuki Pragdan yalnız nik
bin sesler yükselmektedir. 
1935 senesi mayısında Çekos· 
lovakya, Fransa ve Rusya ile 
tedafüi mahiyette ittifaklar 
akdetti. Bu muahedeler, fes
holununcaya kadar her iki 
memlekete de, Çı·koslovakya 
herhangi bir tecavüze uğradı· 
ğı zaman yardıma gelecektir. 
Çekler bu vaziyetin Almanla· 
rı daha bir müddet cesaret
lendiremiyeceoğini biliyorlar. 
Bundan başka Çekler, müda· 
faa halinde kendi ordularının 

Almanları en aşağı bir ay 
için meşgul edebileceklerin-

den emin bulunuyorlar. Bu 
müddt-t zarfında da, bekleni
len yardım elbette gelecektir. 

12 sayılı evde bulunan Filori· 
nalı lbrahim oğlu Enver aley & C KUMPANYASININ 

Oe .. JUNO,, vapuru 10 1-J~zi~ 

• Askere davet 
Askeri lise ve orta 

mektepler 
lzmiraskerlik şubesinden: 

Bu sene askeri lise ve orta 
mektebine girmek isteyen ta· 
)ebeler girme şeraitini .öğren· 

mek üzere ilan tarihinden iti· 
haren hergün şubeye müra
caatları ilan olunur. 

• * • 

Çek ordusu küçüktür. Fakat 
çok iyi silahlıdır. 700 tay
yaresi vardır. Kuvvetli tank 
ve motör kolları ve makine· 
leştirilıniş ağır topları mev· 
cuttur. 

Pro,oaganJa harbi 
Ayni zamanda, hududun iki 

yanında bir propaganda harbi 
cereyan etmektedir. Nazi ga
zeteleri, Çekleri bolşevik ol
makla itham ediyor; Çekoslo
vakyanın Rus tayyare meydan
ları ve Rus ordusu za~itlerile 
dolu olduğunu yazıyorlar. Ha
kikatte ise, Çekoslovakyadaki 
komünist meb'uslar yüzde on 
nisbetindedir. Rus tayyare mey
danları yoktur. Fakat bittabi, 
Almanyanm bir tecavüzü es· 
nasında Ruslar tarafından ko· 
layca kullanılabilecek, müsait 
hale getirilmiş yerler mevcut-
tur. 

Çekoslovakyadan gelen Al
man aleyhtarı propaganda ise 
ayni derecede şiddetli olmakla 

hine açılan boşanma davası DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
sonunda: tarafların boşanma· G. M. B. H. 

Hamburg 
"ARKADIA,, vapu;u 12 Ha

ziranda beklenilmektedir. AN-
VERS, ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. 

"CHIOS,, vapuru Haziran 
nihayette beklenilmektedir • 
HAMBURG ve BREMENden 

larına ve kabahat Enverde bu· 
1unduğundan bir sene müddet 
le hüküm tarihinden itibaren 
evlenememesine ve küçük Ali 
Rizanın velayet hakkının anası 
davacı Fatma uhdesine veril
mesine ve her hafta Pazar 
günü altı saat babasi Envere 
göstermesine ve davacı nafaka 
istemediğinden karar ittihazına 
mahal olmadığına masarifi mu· yük getirecektir. 
hakeme olon 133ıt kurşun En· AMERICAN EXPORT LINES 
vere yükletilmı-sine temyiz yolu THE EXPORT STEAMSHlP 
açık olmak üzere 15/4/937 CORPORATION 
tarihinde Enverin gıyabında Pireden aktarmalı Seri seferler 
karar verilmiş olmakla H. U, "EXETER,, vapuru 18 Ha-
M. K. nun maddei mahsusa- ziranda PIREden hareketle 
sına tevfikan tanzim kılınan BOSTON ve NEVYORKa 
ihbarname Enverin elyevm ika· 

b gidecektir. 
metgahının meçhuliyetine me · 
ni mahkeme divan:ıanesine "EXCAMBION,, vapuru 2 
talik kılındığı tebliğ makamına Temmuzda PIREden hareket 
kaim olmk üzere ilan olunur, ederek BOSTON ve NEV. 

Olivier ve şü
rekisı Limited 

YORK için yolcu ve yük ka
bul eder. 

.. EXCHORDA,, vapuru l6 

beraber, bilhassa gayriresmi vapur acentası 
mahiyettedir. Bu propaganda 

Birinci Kordon Rees binası 
1 - 333 doğumluların ve Alman mültecilerin gazeteleri Tel. 2443 

Temmuzda PIREden hareket 
ederek BOSTON ve NEV· 
YORK için yolcu ve yük ka
bul edecektir. 

Seyahat müddeti: 
bu doğumlularla muameleye tarafından yapılmaktadır. Bu THE ELLERMAN LINES L TD. 
tabi olanlar ve henüz yokla· mültecıler, gazetelerini yalnız .. DRAGH,, vapuru 15 Ha-
malannı yaptırmamış olan da- Çekoslovakyada de~il, Alman ziranda LIVERPOOL ve 
ha eski doğumlu yerli ve hudutlarının öte yanında bile SWENSEAdan gelerek yük 
yabancı erlerin bir ay devam kaçakçılık usulü ile dağıtabil- çıkaracaktır. 
etmek üzere 1 Temmuz 937 mektedir. ..GRODNO,, vapuru 15 Ha· 

PIRE-BOSTON 16 gündür 
PIRE-NEVYORK 18 gündür 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 

ran;a doğru bekleniyor, yü~iiqy 
tahliyeden sonra BU~GAS, 

VARNA ve I<ôSTENC~ için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
KUMPANYASININ 

"SAIMA" vapuru 1 Hazl'f 
randa 37 de gelip doğru AN'f 
VERS, ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve SKANDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 14 Hazi· 
randa bekleniyor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG GDYNIA 
ve SKANDINA VIA limanlan 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITlME ROU· 
MAiN KUMPANYASININ 

.. ALBA JULYA,, vapuru 16 
Hniran 37 tarihine doğru bek· 
!eniyor. MAL TA, MARSIL YA 
ve CENOVA için yolcu ve 
yük kabul eder. 

ilandaki hareket tMihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TEW 
SPERCO vapur acentalığma 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
perşembe günü son yoklama- lngilizce This Vorld gaze· ziranda LONDRA ve HULL· 
larına başlanılacaktır. lesinden : den gelerek yük çıkaracaktır. 

Kamçıoflu 
.. EXIRIA,, vapuru 14 Ha- Cilt ve Tenasül h.astalıldtD' 

ziranda limanımızda beklenil-
2 - Yerli erat (köy ve "GRODNO,, vapuru 30 Ha-

mahallerine) gönderilecek da- zayi 
vetiye pusulalarında yazılı Nazilli nüfus idaresinden ziranda gelerek LONDRA ve 
günlerde nüfus cüzdanlariyle almış olduğum hüviyet cüzda- HULL için yük alacaktır. E 
ve muhtarlarile beraber ya· DEUTSHE-LEV ANTE-LINI 

mmla askerlik vesikamı zayi 10 H 
hancı erat her gün şubede "SOFIA,,,, vapuru a-

ettim. Yenisini çıkaracağımdan BURG BRE müteşekkil askerlik meclisine ziranda HAM , -
gelmeleri lazımdır. eskilerinin hükmü olmadığını MEN ve ANVERSten gelerek 

3 - Son yoklamanın de- ilin ederim. yük çıkaracaktırr. 

mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: S5 

Telefon: 3479 

BUCAREST 1 
.. DUROSTOR,, vapuru 27 

Haziranda beklenilmektedir. 
KôSTENCE, SULINA, KA-

Doktor 
Ali Agih 

vam edeceği bir ay içinde Nazilli Altıntaş mahallesi 49 Tarih ve navlunlardaki deği· 
gelmiyenler her iki yoklama numarada 306 tevellütlü şikliklerden mes'uliyet kabul LAS için yük kabul eder. Çocuk Hastahkl~rı 
kaçağı olacağına göre 1111 lsmail Akcan edilmez. ve KALAStan aktarma şartile mütehassısı 
sayılı As. kanunun 84-85 mad- -·---------------------' umum TUNA ıimanları için lkinciBeylerSokağı No. 68 

~==~n~::::;:;:~;.:.··· ceıasile lzmir yün Mensucatı yük kabul eder. 1 T=lon 3452 
4 - Nüfus cüzdanları ol· JOHNSTON WARREN LINES LINZ ve VIY ANA için yük 

T •• k A 4 s • k • LiMiTED • LIVERPOOL kabul eder. 
mayanlann ve yahut eski arap Ur ll0fl)fil Jr eti .. EVIMORE,, vapuru 27Ha- ---
harflerile yazılı olanlarm he- ., DEN NORSKE MIDELHAVS-
men nüfus dairesine müraca- ziranda beklenilmektedir. LI· LINJE • OSLO 
atla nüfuz cüzdanlarım değiş· Halkapınar kumaş fabrikası VERPOOL ve ANVERSten .. BOSPHORUS,, vapuru 22 
tirmeleri gerektir. Mftlsim tlolagısile çıkarılan kumaşlar hamule getirecektir. BURGAS, Haziranda beklenilmektedir. 

S - Yerli ve yabancı hal· VARNA, KÔSTENCE, SU- PiRE, SiCiL YA, DIYEP ve 
kından olup vaktinden evvel Sag., lam, Zarif ve Ucuzdur UNA, KALAS ve IBRAIL NORVEÇin umum limanları 
asker olmak isteyen Vt yedek •---.....;; için yük kabul eder. için yük kabul eder. 

b 1 k h kk Yeni yaptıraca"'ınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz su ay oma a ının hakkı· 6 SOCIETE ROYALE HONG- .. Vapurların isimleri, gelme 
nın haiz kısa hizmetlilerle s t Ye ı • ROISE DANUBE MARITIME tarihleri ve navlun tarifeleri 
936, 937 yılı içersinde lise· a 1 ş r e rı .. DUNA,, vapuru 10 Tem- hakkında hiçbir taahhüde giri· 
lerden mezun olanlann son Birinci kord.onda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi muza doğru beklenilmektedir. ! şilmez.,. 
yoklamaları da yapılacağı ilin 1 1 BELGRAD, NOVISAD, BU· Birinci Kordon, telefon Mimar Kemaleddin caddesinde F AHR KANDEM R oğlu 
olunur. DAPEŞTE, BRATISLAVA, No. 200- 2008 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr . 
Yerli pamutundan At, Tayyare, Köpelcbq, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip menstı· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzm • 

• 
* • Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

Baıdurak büyük Salepçioğlu hanı karıısında 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
• • 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Halayda Ar: p ve Ermeni çetelerinin tecavüzleri 
devanı etm ·kte, Türkle tazyil görmektedirler 
lktisad Vekilimiz Bay Celal Bayar Bağdad'dan avdet ederken 

Hataya ve Şam'a da ağrıyacağı söylenmektedi 
İstanbul, 25 (Hususi)- Arap ve Ermeni çeteleri tazyik ve tedhiş faaliyetini mütemadiyen arttırmaktadırlar. 
Şimdiye kadar köylerde ve kırlarda faaliyet gösteren çetelerden bir kısmı Antakyaya kadar sokulmağa başlamışlardır. 
Hataylıların Ankaraya gitmiş olan murahhasların evlerine meçhul kimseler tarafından sil~h atılmıştır. 
Çetelerin bu gürültülerine mukabil, Hatay mes' elesi artık tamamen halledilmiş demektir. Iktisad Vekilimiz Bay Celal Bayar 

Bağdad'dan dönüşünde Şam'a uğrıyacak ve Hatay iktisadi vaziyeti ile alakadar olacak ve Şamdan sonra Hataya geçecek ve 
serbest Türk Ticarel mıntakası üzerinde tetkikat yapmak üzere İskenderunda birkaç gün kalacaktır. .............. 
B. Titülesko Birleşik Amerika 
Siyaseti hakkında h •• k A 1. izahat vermeğe u ume 1 

hazırdır 
Bükreş 25 (Radyo) - (Üni

versel) gazetesi, B. Titülesko 
ile bir mülakat yapmıştır. B. 
Titülesko, Hariciye nezare
tinde iken, Rus ordusunun, 
bir harp halinde Romen top
raklarından geçebilmesi için 
Rusya ile hiçbir muahede im
zalamadığın-ı söylemiş ve bu 
husustaki şayiaları tekzip et
tiği gibi, sonbaharda açılacak 
olan Romanya parlamentosuna 
gelerek siyaseti hakkında uzun 
izahatta bulunmağa amade 
olduğunu söylemiştir. -···-

--·-· Sulh zamanında göriilmemiş 

bir harbiye bütçesi kabul etti 
Vaşington, 24 ( A.A ) -

Senato 663 milyon dolara 
baliğ olan askeri bütçeyi ka
bul etmiştir. 

Bu bütçe barış· zamanında 
kabul edilen bütçelerin en 
yükseğidir. 

Müzakere esnasında cumhur 
başkanının yakınlarından olan 
demokrat Setator Levis par-

lamentodan ordunun zayıflatıl

mamasını rica etmiştir. Hatip 

bütçenin kabulü için ileri sür

düğü sebepler arasında bir 

isyan imkanından bahsetmiş 

ve Amerikada gerginliğin 

ehemmiyetli surette artmadığı 

hiçbir devlet mevcud olmadı
ğını bildirmişti. 

Almanyanın mUs-
Paris'te 

Dün geceki nümyiş takbel Siyaseti 
Paris 25 (Radyo ) - Dün -·------

gece: halk cephesini teşkil eden Kısa bir zamanda harp ilanı 
Partılere mensup olanlardan 

müteşekkil büyük bir kalabalık siyaseti mi olacaktır 
Densen meydanında toplan-
mışlar ve bir nümayiş yap· Londra, 25 (A.A.) - Ha- ' arasında rabıta bulunduğu 
mışlardır. vas muhabiri bildiriyor: "'iİıuhakkaktır. 

Komünist Partisi umumi ka· Londra gazeteleri bugünkü 2 - Yukardaki iki hadise 
tibi Bay Kores ile diğer birçok yazılarında Almanya-İspanya ile general Frankonun Bilba-
kimseler söylevler vermişlerdir. hadiselerinden bahsederken odaki muvaffakıyeti arasında 

1 • 1 endişe ile fakat ayni zamanda muhtemel rabıta vardır. . 

Bog"' aya karşı soğukkanlılıkla şu suali sor· 
maktadır: 

Nasyonalistlerin muvaffakı

yetleri teeyyüd ettikçe müfrit 

Nasyonal Sosyalistlerin siya· 

seti galebe çalmaktadır. Di-

Tekirdağlı Hüseyin Bir kaç gündenberi Alman-

/ zmire geliyor yanın tuttuğu siyaset yolun-

Amerikan boğası namile 
anılan Cenubi Amerika ser
best güreş şampiyonu Joe 
Bull Komarın şehrimize gel-
diğini ve pazar günü Türk 
güreşçilerile karşılaşacağını 

yazmıştık. Dün İstanbuldan 
Türkiye şampiyonu Tekirdağlı 
Hüseyinden gelen bir telgrafta: 

"Ayın 27 inde güreş var 
mı? Yaksa başka tarafa gide-
ceğim . ., diye bir telgraf gel
miştir. Kendisine 27 Haziran 
Pazar günü Amerikan boğası 

ile güreşmek üzere lzmire gel
mesi bildirilmiştir. Ayrıca peh
livan Mülayim ve İbrahim ile 
Molla Mehmetten de lstan
buldan lzmire hareket ettik
lerine dair telgraflar gelmiştir. 
Şehrimizdeki alakadarlar, 

bu güreşler için derhal bir 
program hazırlamışlardır. Tür
kiye şampiyonu Tekirdağlı 
Hüseyin, bu Pazar günü, Ame
rika eski serbest güreş şam

piyonu Zibisko ile güreşecek
tir. Bunu pehlivan Mülayim 
ile Amerikan boğası Joe Ko
marın güresi takib edecektir. 
Ayrıca İbrahim - Şerif veya 
lbrahim - Manisalı Halil ara
sında da bir güreş yapılacaktır. 

Amerikan boğası ile Müla
yim yerine Molla Mehmedin 
rüretmesi muhtemeldir. lzmir 

daki hakiki amiller nedir? Ve 
Almanyanın önümüzdeki ilk 
jesti ne olacaktır? 

Maamafih İngiliz gazetele
rine göre bir kaç nokta şim
diden halledilmiş telakki edi
lebilir: 

1 - Von Nöyratın Lon
drayı ziyaretinin tehiri ile Al
manyanın Leipzig meseksin
deki değişmez hattı hareketi 

ğer taraftan Almanyanın Çe

koslovakyaya karşı aldığı hat

tı hareket te Almanyada mü-

nakaşa götürmez siyasete şu
uri bir surette görüldüğünü 

teyid eylemektedir. 
3 - Almanyanın bu de

ğişmesi ile Fransız kabine 
buhranı arasında da belki 
bazı rabıtalar mevcuttur. 

~~~-----·--·~-e-1··-~~-... ---------
Le y l eki erden Tarih kurultayı 

Posta mÜfre- Türk Tarih Kurultayının 
Dolmabahçe sarayındaki top-

zeJerİ lantısı münasebetile bir de 

Varşova Ziraat ne
zareti tecrübelere 

girişti 
Bükreş, 25 (Radyo) - Var

şova Ziraat nezareti, bir tec

rübe olmak üzere leyleklerden 

bir posta müfrezesi teşkil et

meğe karar vermiştir. Bu se

beple, Varşova merkez ziraat 

mektebi, buraya ve Filistin ile 

diğer bazı memleketlere dör
der, beşer leylek götürüp ter· 
keylemiştir. Bu leyleklerin bo
yunlarında birer nişan vardır. 

Pazar günü mühim güre~ te
maslarına sahne olacaktır. 

(tarihi eserler sergisi) kurula

caktır. Bu sergiye lzmir ve 

Bergama müzelerinde bulunan 

mühim ve tarihi eserler gön· 

derilecektir. Kültür Bakanlı· 

ğından vilayete gelen bir 

emirde bu eserlerin hazırlama, 

ambalaj ve sevkleri için la· 
zımgelen tahsisatın İzmir mü

zeleri müdürlüğüne gönderil· 

diği ve tarihi eserlerin şimdi

den hazırlanarak gönderilmesi 

bildirilmiştir. Ayrıca fzmir 

Asarıatika Muhipleri Cemiyeti 

ile Bergama müzesi müdür

lüğü neşriyatından birer seri 

de istemiıtir. 

Fakir ipi 
Büyük zayiata 

uğramış 
Londra 25 (Radyo) -Fakir 

İpi ile İngiliz tenkil müfreze· 
leri arasında vukul-Julan son 
müsademede, İngilizlerden 7 
kişi ölmüş ve 40 kişide yara
lanmıştır. 

İntişar eden resmi tebliğ, 
Fakir İpi avnesinin, daha bü
yük zayiata uğradığını bildir
mektedir. 

--·-~·--·.....---
Asi ordu kumandanı 
general Franko ile 

bir mülakat 
( Baştara/ı 2 inci sahi/ ede) 
tayyarecisi gelerek sözümüzü 
kesti. Odada kadın olduğunu 
görünce topuklarını birbırine 
çarparak (hazırol) vaziyeti ahp 
beni selamladılar . 

Üzerlerinde Ispanyol asileri

nin üniformaları ve göğüs cep
lerinde asi işareti bulunuyordu 

Bununla beraber, Frankonun 

ordusunda bazı askerler de 

İtalyan elbisesi giyiyorlar. Hal

buki kendileri lspanyoldurlar. 

Konuştukları mevzu, Mad

ridin son bombardımanı idi. 

Frankonun ümidi hilafına ola
rak, Madridi sivil ahalisi ·teş
kilatlandırılmamış olmalarına 
rağmen- kolay kolay dehalet 
etmemişti. Konuştukları diğer 

mevzu İtalyadaki ecnebi Lej
yona dahil İtalyan tayyareci
lerinin ücreti meselesiydi. İtal
yan tayyareciler hergün ve 
baskın başına ücret alıyorlar
dı. Günde 7 İngiliz lirası(tak
riben 45 Türk lirası) alıyor
lardı. Halbuki şimdi 9 İngiliz 
lirası istiyorlardı. 

Fakat general .Franko, faz
la para sarfetmek taraflısı 
değildi. Bundan başka, tayya
relerin merhametsizce bombar
dımanından da netice lehine 
bir şey kazanılmadığı kanaa
tindeydi. 

İzmir ikinci icra memurlu-
ğundan: 937/8816 

Bir borçtan dolayı tahtı hac
ze alınıp usulen paraya çevril· 
mesine karar verilen bir adet 
5099 No; lu 35 modeli radyo 
ile üç plaklı bir adet g(ama
fonun 1 nci artırması 28/6/37 
pazartesi günü saat 15 de 
karşıyaka pazar yerinde icra 
kılınacaktır. 

1 ncı artırmada mal % 75 
şini bulmazsa ikinci artırması 
30/6/937 çarşamba günü ayni 
saat ve mahalde icra kılına
cağından % iki buçuk della
liye müşteriye ait olmak üzere 
mahallinde memuruna müra
caatları ilaan olunur. 

25 Haziran 937 

r- 1. ELEN v E p ARİS 
Truva harbına sebep 

olan büyük aşk 
~~ 

Yazan: F. Ş. Benlioğlu 
-7- -

Paris, bir hamlede ileri geçe-
rek hudutları aşmıştı 

Paris, bir hamlede ileri geç- düşmiyecektir! Dedi. 
miş, hatta her türlü hudutları - İyi ya.. Bunun aksini 
da aşmış idi. Helen, yeniden iddia eden var mıdır?. 
Parisi durdurmak, daha fazla - Şu halde?.. Başka bir 
söylenmemek istedi; fakat Pa· kocası olan bir kadına bu 
ris durdurmak, susturmak suretle söz söylemeğe imkan 
mümkün mü idi, artık?. kalır mı?. 

- İmkan yok Helen! Sus· - Yok Helenim .. Güzel, gii· 
mam artık! Evet Helen, gü· zellerin güzeli Helenim.. Aşk 
zel Helen, güzellerin güzeli öyle bir kuvvettir, ki insanı 
Helen. Ben buraya senin için baştan çıkarır, herşeye icbar 
seni görmek için geldim; fa- eder ve herşeyi mübah 
kat şunu da ilave mecburiye· kılar! Nasıl ki sen, huzurunla 
tindeyim ki bu ziyaretimin d 

a her erkeği baştan çıkarı· 
benim irade ve ihtiyarım ile 
alakası yoktur! yor, herşeyc icbar ediyorsun; 

- Ne demek istiyorsun, senin huzurunda, bu güzellik 
bedbaht delikanlı? Beni hay- her erkeğe her hareketi mii· 
retten hayrete düşürüyorsun! bah kılmıştır, Heleni 

- Hayrete düşecek hiçbir "Aşk namına her ne yapı· 
şey yok kraliçem. Ben ancak lırsa yapılsın hep iyidir. 
hakikatı söylüyorum. Evet 

Ve ben, öyle sanıyorum ki 
şimdiye kadar gizlediğim 
hakikati artık söylemek isti- sizde aşkın, aşk ilahisi Akro· 
yorum: güzel Kraliçem ben dorinin kudretini inkar edecek 

değilsiniz! buraya mabutların işaret ve 
sevkile geldim. - 10 -

E h 1 Helen vakıa giizel ve güzel 
- yva .. ld 
- Güzel Kraliçem, güzel 0 uğu için hafifmeşrep, hop· 

Helen .. Afrodit'i bu aşk ila- pa idi. Fakat bu hoppalık 
lıesini biliyorsun.. işte bu Af- onun dini hissiyattan uzak 
rodit bana, arzın en güzel kalmasını icap ettirmiyordu· 
kadınını alacağımı tepşir et- Durup durduğu yerde OlimJ' 
miştir. Bu tepşir üzerine ben, dağının oniki mabudunu giİ* 
hemen Isparta sarayını, seni cendirmekte mana yoktu; arn· 
güzel Helenim yalınız seni gör ma, mabudların aile şeref ..,e 
mek, sana tesadüf etmek üzre rahatını bozmak istiyeceklerine 
ziyarete karar verdim. inanmak da doğru değildi. 

- Ne dedin? Isparta sara- _ Arkası var. 
yını mı görmeğe koştun? 

-Tabii Helenim. Ben bili· 
yordum ki arzın en güzel 
kadını ancak Helendir ve He
lende Isparta kraliçesidir! 

Halen, tabii kalb sahibi bir 
kadın, g~nç ve güzel ve tabi
atile güzellik medhiyelerine 
meclup bir kadın idil Helen, 
Parisin bu çok mahirane aşk 
manevraları karşısında muka
vemete imkan bulamıyor. Hat
ta mukavemeti bile aklına 
getirem!yordu. Ümidsiz ve nik
bin bir sesle: 

- Pekala... Amma ... 
Afrodit bu tebşirinin tahak

kukunu tasavvur etmemiştir. 

Çünkü bu tebşirin tahakkuku, 
onun ilk timsali olan ruhunun 
usul ve temayüllerine uygun 

. ..... 
hemen söndüriJ' 

len bir yangın 
Dün Gazi bulvarında Yük

sel sokağında B. Ahmed ve 
ortağı B. İbrahime aid 10 sı: 
yılı inşaat malzemesi depo· 
sunda ateş çıkmış ve itfaiyenİIJ 
derhal yetişmesi üzerine yaıJ' 
gın söndürülmüştür. Zarsr, 
25-30 lira arasındadır. Dep0 

sigortasızdır. 

••••• 
Şarpi yarışları 

Mevsim şarpi yarışları f'I' 
zar günü saat 16 da Karf / 
yakada başlıyacaktır. Yarı( 
ların çok alakalı ve zevkl1 

olacağı tahmin edilmekte~ 

iz mir pakıf lar müdür~üğiitı" 
den: 

Seneliği Vakfı Mevkii Cinsi No· 
1 08 Hisar Şekerciler dükkan 11 ı/S1 

120 Eşrefpaşa Eşrefpaşa ., 74/619 

72 Batçı mescit Gedikli so. ,, ;z/ı 
216 Hisar Yorgancılar ., 141/1

1 

700 Salepçi oğ. Hükumet c. fırın ısol16 
150 Hisar Yorgancılar dükkan 1381

15 

180 Mezarlıkbaşı Alipaşa ,, t 4/1'' ~ 
150 Odunkapılı Arasta ,, 50/Z~ , 
180 Hisar Cami ittisali ,, t ı2/1 
144 ., Hisar meydanı ., t34/1:b 
80 Salepçi oğ. Çakaloğ. hanı içi mağaza t75/80·4 
70 Şeyhulislam Mimar Kemalettin dükkan 3;/~ 

150 Eşrefpaşa Eşrefpaşa kahve 78/6 s5 
100 Tahtalı mesçit Sarmısak s. ev 11~15 
130 S. Süleyman Şadırvanaltı dükkan ti' 
Yukarıda müfredatı yazılı kiralık akarat 10 gün müdd~,,~ 

açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 5/7 /937 pazartesi g~jl 
saat onbeştedir. Taliplerin vakıflar idaresine müracaa~~ı 
olunur. as 30 3 ~; 
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