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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çar1amba - 2 Haziran 1937 

Fransa 
Dük Dö Virıdsorla Madam Sim,,..~ 

sonun evlenmesi münasebetile tagga
relerin muvakkaten Kandan geçme
lerini yasak etmiştir. 

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

lliinci Bir 1 ,oliarno için alışılıyor. 
Almerya halkı, sokağa çıkıp vazİ· 

yeti görünce tevahhüş etti 
va-

~--~--... ·------~--
Şehir, baştan-başa harabeyi andırır bir 

ziyettedir. Halk, endişe içinde •• 

Alman donanması 
Berlin, 2 (Radyo) - Al- mensup bir gemiye taarruz 

rtıanya; ispanya işlerine ademi edildiği taktirde diğer devlet· 
rtıüdahale komitesine tekrar ler gemilerinin de mütecavize 
''-'det edebilmesi için yeni karşı gelmeleri lüzumu der-
~azı şartlar ileri sürmektedir. meyan edilmektedir. 
u şartlar meyanında, kontrole Paris 2 (Radyo) - Alman 

~ınur herhangi bir devlete donanmasının, herhangi bir 
K lspanyol limanını tekrar bom
UOmİny onlar bardıman etmesi, kontrol ve 

l>elegelerı· ademi müdahale işlerini büs· 
bütün halledar edecektir. Siya-

8ay Çemberlaynın sal mehafil, bilhassa bu cihet· 
I' • ten endişe etmektedir. 
1:Yasetinde toplandı Berlin, 2 (Radyo ) - Al-

Bag Çemberlagn 
~Ondra 2 (Radyo) - Başba· 
~ bay Çemberlayn, bugün 

~rııinyonlar delegelerini top· 
14 ve bir konferans akdey· 

~inir. Bu toplantıda Hari· 
• ~ Nazırı bay Eden de ha· 
bulunmuş ve Cenevre'ye 

\ llıeden evvel verdiği izahata 
~rn eylemiştir. 

ndra 2 (Radyo) - lmpa· 
luk konferansı, dün öğ· 

1350 lira davası 
Karataşta satılan hisseli bir 

evin sahibi Bayan Halideye 
aid 1350 lirayı zimmetine ge· 
çirmekle maznun Sulh hukuk 
mahkemesi eski başkatibi B. 
Bekir Sıdkının şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde cereyan 
etmekte olan muhakemesi so· 

na ermiş, zimmet suçu sabit 

olamadığ1Pdan beraetine ka· 
rar verilmiştir. Bayan Halide· 
ye aid paranın, başka bir ka
dına teslim edildiği anlaşılmış 
ve bu suç ta vaıif eyi suiisti· 
mal mahiyetinde görülmüş, 
fakat dava, bu cihetten jkame 
edilmediği ve zaten af kanu· 
nu da bu gibi suçları ortadan 
kaldırdığı için Bayan Halide· 
nin parası için Hukuk mah· 
kemesine müracaatta muhtar 
olduğuna karar verilmiştir. 

Memur maaşatı 
Mali yılbaşı ve kadroların 

henüz gelmemiş olması sebe· 
bile resmi daireler memurla
rının maaş emirleri dün gel· 
memiş ve memurlara haziran 
aylıklan verilememiştir. Maa
mafih, bugün maaş emrinin 
geleceği bekleniyor. 

Çemberlaynın riyasetinde top· 
lanmış ve ispanya mes'elesi 
hakkında Hariciye Nazırı bay 
Edenin verdiği izahatı dinle-

man donanmasının, Tartajen 
limanını bombardıman ettiği 
hakkındaki haber, alakadar 
makamat tarafından tekzip 
edilmektedir. 

Cebelüttarık, 2 (Radyo) -
Doyçland mürettebatından ya
ralı olarak hastahanede teda· 
vi edilenlerin bir kısmı ağır 
hastadır. Bunlardan ikisi bu 
gün ölmüştür. Bunlarla bera
ber ölenlerin miktarı 25 kişi· 
ye baliğ olmuştur. 

Paris 2 (Radyo)-Almeriya· 
dan bildiriliyor: 

Halk, perişan ve çok derin 
bir korku ve heyecan içinde 
bulunuyor. Bombardıman ge· 
cesinden sonra ilk defa sokağa 
çıkanlar; vaziyeti görünce ürk· 
müşlerdir. 

Paris, 1 (Radyo) - Doyç· 
land kruvazörünün bombalan
ması ve Alman harp sefinele· 
rinin Almeyrayı yakıp yıkma
ları üzerine siyasi hava çok 
karışık idi. 

Bay Eden, Londra ademi 
müdahale komitesi buhranını 

ciddiyetle karşılamıştır. Bu 
sebe;'le gerek Pariste ve ge· 
rek Londrada birçok siyasi 
mülakat ve temaslar yapıl· 
mıştır. 

lngiltere ve Fransa vaziye· 
tin vehametini tahfife çalış· 

maktadırlar. 
Almanyanın Londra sefiri

nin Lon dra ademi müdahale 
komitesine verdiği notada, 
Almanyanın Almeyradan baş· 

ka bir yere mukabelei bilmi· 
silde bulunmıyacağını temin 
etmiştir. 

Almanya ile ltalyanın komi· 
teden çekilmesi üzerine bir 
İspanya - Almanya harbinin 
şimdilik önüne geçilmiştir. Bu· 
nunla beraber, sükun henüz 
teessüs etmiş değildir. Alman· 
yanın ve İtalyanın Londı a Ade· 
mi müdahale komitesinden bek·l 

lemesi birinci derecede ehem· 
miyeti olan bir hadisedir. 

Londra Ademi müdahale 
komitesinin diğer azaları bu 
günden itibaren denizlerin em· 
niyeti için yeni tedbirler ara· 
mak mecburiyetinde kalacak· 

' lardır. Ayni zamanda ltalya 
ve Almanyanın komiteye av
deti çareleri de aranacaktır. 

Bugün Fransız Meclisi meb
usanı hariciye encümeni reisi 
Bay Mistler mühim bir beya· 
natta bulunarak gazetecilere: 

11lbiza hadisesi, vaziyeti, en 
mühlik bir safhaya girmiştir, 
o kadar ki sulhu bozmaması 
da mümkün idi. Bu vaziyeti 
ıslah edecek yegane teşekkül 
Londra ademi miidahale ko· 
mitesidir. Fakat Almanyanın 

takdirinde vaziyet ne 

Atatürk 
Emir Abdullah şere
f ine verilen ziyafeti 

şereflendirdiler 
Ankara 2 (Hususi)- Şarki 

Erden emiri Abdullah şere· 
fine dün Ankara palasta mü· 
kellef bir ziyafet verilmiştir. 

Bu ziyafeti büyük şefımiz 
Atatürk te şereflendirmişlerdir. 

{ "'\ 

iki yıl önce 
Vasıf Çınarı kay

betmiştik 
İki sene evvel bugün, Va

sıf Çınarı kaybetmiştik. Daha 
çok genç denecek derecede 
aramızdan ebediyen ayrılan 

ve kalplerimizden hiç silin· 
miyecek bir acı bırakan 

lzmirin temiz çocuğunu ha· 
tırlarken; iki sene önceki 
teessürümüz tazeleniyor. 

Vasıf Çınar, gerçi bugün 
aramızda yoktur. Fakat onun 
hatırası, hayatta imiş gibi 
yaşıyor ve yaşıyacaktır. 

\.. .,,J 

B. Titülesko 
Londraya gitti 

Bag Tilülesko 
Londra, l. (Radyo) - Dün 

buraya gelen Romanya eski 
hariciye bakanı Bay Tıtü les· 
ko, gazetecilerle mülakatında, 
Kembriç üniversitesinde birkaç 
konferans vermek üzere gel· 
diğini ve seyahatının kısa 
süreceğini söylemiştir. 

Türk.İran 
İstanbul, 1 (Hususi) - İran 

parlamentosu, Türk-1ran hudut 
tashihatı hakkındaki muahe
deyi müzakereye başlamıştır. 

Şoför Hasan 
Mahkum oldu 

lzmir-Bayraklı yolunda ida
resindeki gazoz yüklü otomo· 
bili, başka bir otomobile çarp· 
tırarak tedbirsizlik ve nizamata 
aykırı hareketinden dolayı Ce-
mal ve Mehmed adında iki 
kişinin ölümüne sebebiyet ver· 
mekle maznun sof ör Nazif 
oğlu Hasanın şehrimiz Ağır

ceza mahkemesinde nakzen 
cereyan etmekte olan muha· 
kemesi sona ermiş, dün karar 
tefhim ediJmiştir. Hasan, evel· 

1 Mareşal Hlumberg bu
gün Romaya gidiyor 

•• 
Alman kumandanı, Mussolini ile görü. 

• 
şecek ve ltalya ordusunu teftiş edecektir 

l 
f 

• 

ltalgan topçuları 
Roma, 2 ( Radyo ) - Al· Mareşal Blumberg, iki gün 

manya ordusu başkumandanı Romada kalacak ve ltalyaa 
Mareşal Blumberg, tayyare ile askerini teftiş eyliyecektir. 
bugün Romaya gelecek ve Mareşal Blumberg, ltalya 
İtalya başbakanı Bay Musso· kralı tarafından da kabul olu-
lini ile konuşacaktır. nacaktır. 

------------·~·~•1•-. ... ~~~-----

A iman ya, V ati kanla olan 
münasebatını kesiyor 

Sebebi, Şikago baş piskoposunun Alman. 
ya aleyhine takındığı tavru harekettir 

Roma 2 (Radyo) - Alman· uğradığını bildirmiştir. 
yanın Vatikan sefiri Von Ber- Tarafeynin, sefirlerini geri 
ken, dün Papalık makamına alacakları söyleniyor. 
bir nota vermiş ve Şikago 
baş Piskoposun, Almanya aley· 
hine yaptığı propaganda için 
tedabir alınmadığından Alman·l 
yanın Papalık makamile olan 
normal münasebatın inkıtaa 

Gene kadını ka-___ , ---
cırmak istediler 
' Bayındır kazasının Havuz· 
başı köyünde oturan muhtar 
Bay Zekainin karısı Bayan Ay· 

şenin teşvikile Kerim, Şaban 

ve Haydar adında üç kişinin 
Bayındırda çiftlik köyünde 
Mahmudun hemşiresi yirmi 
yaşında dul Elifi dağa kaçır-

dıkları zabıtaya şikayet edil

miştir. Şikayetin şekline göre 
Elif, evvela muhtar Bay Zeka· 
inin evine götürülmüş ve sonra 

oradan alınarak dağa götürül· 
mek suretile kirletilm iştir. 

Zabıtaca yapılan tahkikat, 

bu iddianın asılsızlığını mey· 
dana çıkarmıştır. Kerim, Şa· 

ban ve Haydarın, Çiftlik kö· 
yünde bir tarlada tütün işile 

meşgul olan Elifi kaçırmağa 

teşebbüs ettikleri, fakat ka· 

dının feryada başlaması üze· 
rine korkarak kaçtıkları anla· 

Yunan Kralı 
Dün Ayanoro

sa vardı 

Yunan Kralı Yorgi 
Atina, 2 (Radyo) - Yunan 

kralı ikinci Jorj , Ayanorosa 
varmıştır. Papaslar, uçyuz 
metre mesafede yollara halı 
döşemiş bulunuyordu. Kral, 
büyük merasimle karşılanmış· 
tır. 

Ayanoros baş papas, krala 
heyecanla kucaklamışlardır. 

şılmıştır. Tutulan vak'a failleri 

adliyeye verilmişlerdir. 
Kral, bütün kiliseleri gez· 

bir sene dört ay ağır hapse miş ve mevcut kıymetli asan 
ve 133 lira ağ~r ~ara cezasına 1 itika ile kiliselerdeki mücev-



Sahife 2 (Ulusal "Birlik) 

~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Haziran 937 

Anasını Ciör __ 
___ Kızını Al 

Sulh ii nü Avrupa 
Mes'ele 

Tehdid Eden üçlKiliselerde filim 
gösteriyorlar HalJedilebilece · M.? 

i 1 • Geçenlerde Londranın en 

~~~------~-----~~-~_a z_a_n_: S_e_r_m_e_t ...... M_u_h_ta_r ........... _____ N_0._2ioiiıoiiiıiiooo Berlin - Roma mihverine mukabil, Paris - Lon-
büyük kiliselerinden birinde 
dini bir film gösterilmiştir. 
Bütün Londra sinema ve tiyat· 
roları gece boşaldıktan sonra 
çanlar çalınmış ve halk kili· 
seye toplanmıştır. Binlerce 
insan böyle gece yarısı kili· 
sede ne türlü bir ayin yapıla· 
cağını merak edip papazların 
ortaya çıkmasını beklerlerken 
büyük bir dıvarda projeksi· 
yonla bir film gösterilmeğe 
başlanmıştır. 

Gıldır gıldır geçen konak 
kupaları, faytonları; çakıl çu· 
kul kira arabaları; tangır tun· 
gur yük arabaları; takatak ta· 
katak, rahvanı tutmuş sürücü 
beygirleri .. 

- Bak mirim, rica ederim 
dikkatli bak!. Bak şu kafir
deki gözlerin mahmurluğuna, 

yanakların ebruluğuna, ağzın 
hokkalığına!. Kahpe, huriler 

dra mihveri bu üç meseleyi halle çalışmaktadır 

(Savulun, varda!) avazile ga· 
cır da gacır, gucur, denk ta
şıyan sırık hamalları .. (32 dişe 
trampete çaldırıyor!) diye bar 
bar bağıran sucular .. (Buz mu
sun, Keşiş dağından mı gel· 
din ey mübarek?) diye gırtlak 
paralıyan limonatacılar, şer
betçiler.. Ama dilencilerin çe· 
şit çeşit kasideleri; Mekkeli 
hacı babaların ayınları çatlata 
çatlata naitleri; ak Arap ka
rıların (Kerbela) (Şam) ilahi
leri verdi mi leçço} türküsünü 
tutturan destancının güvercin 
tersi yemiş sesile yaygarası .. 

(Düt, düt!.) vapur düdükle· 
ri de araya karışmada.. Bo
ğdziçi iskelesindeki sivri bu· 
run 17 veya 18 numaranın 

cırlak düdüğü.. Az öteden, 
Üsküdara kalkan 22 numara
nın ötiişten ziyade geğirişe 

andıran böğürtüsü. Daha ile· 
ride, Kadıköyünün 4 numara· 
sında bir fışırtı. Halk içine 
dolmuş; biçare bir türlü yanı· 
nı alıp kımıldıyamıyor da kı· 
mıldıyamıyor. 

Karşı tarafta Eyyüp ıske

lesindeki 2 numaralı da müs· 
teski nefesine benziyen ıslıklı 

bir hışırtı ile !çark çeviriyor, 
fakat yerinde mıhlı. 

O kanarya gibi şakrak şak· 
rak ötüşü, bülbül gibi civelek 
civelek dem çekiş, gene de· 
vam ediyordu: 

- Şemşiye lastik, köprüye 
pui verelim!. 

Gelip geçenlerden herkesin 
başı, hiç değilse gözü, o tara
fa dönüyordu. 

En kelli felli, burnu kaf 
dağında, vakarından hap yut· 
muş gibi sükiiti paşalar, bey
fendiler bile dile geliyorlardı: 

- Mevlana, hikmeti rabba
niyeye akıl, sır ermez vesse· 
lam!. Kenarı esvak ve eknafta 
böyle Züleyha misal bir ser
seriye de halkediverir işte!. 

- Filhakika, resülvalaları 

ayni hakikat, muhterem .. Hele 
bakındı hacenin etvar ve meş
vanndaki serbazlığa... Elhak, 
çekirdekten yetişen bir köfte· 
hor. 

Boyalı sakallı, horoz ölmüş 
gözü çöplükte kalmışlardan, 

ula sınıflı ula payeli, eski 
kurt bir kalem müdürü, ma
dunu olan yanındaki mümey· 
yizine teklif tekellüfü unutmuş, 
diyordu ki: 

- Hüda alim şu dakika 
bir yaşıma daha girdim mü· 

meyyizciğim.. Gihet yemini
mizdeki bu mekkare.. Canım 

şu şemsiye lastik satan ma

buda.. Nuhkuyulu Şaziyenin 

piliçlik haline tamamile şebih 
değil mi? 

Mümeyyiz efendi, ağzı faraş, 
çürük dişleri meydanda, gö
ğüs kavusturuyordu: 

- Filvaki, beyan buyurulan 
mumaileyhayı tanımasam da 
mütaleai alilerinde isabet der
gar olacağı bişek ve şüp
bedirf. 

Kolu pardesülü, eli baston· 
lu, zünbül bıyık katiplerde de 

kadar dilber yahu!. 
- Sen onu hamama sok, 

bir ala yıkat; sonra, saçını 
başını derlet toplat; ipekli el
biseleri giydirt, köşeye oturt. 
O zaman seyrine doyabilirsen 
doy. 

Dahalapikolarda da şu yol
da mırıltılar: 

- Böyle, her gün uzaktan 
teyemmüm sökmiyecek; ben 
kararı verdim birader .. Lirayı 
gözden çıkarıp kıza karşıdan 
göstereceğim. Dünden fitim 
memezse namerdim. Kumka
pıda, Samatyada bir modistra, 
divalcı mivalcı evi buluverdim 
mi, gelsin keka .. 

- Daha kolayı var be gö· 
züm nuru!.. Asalı mollayı Kör 
Abdurrahmanı, Leylek Nazifi 
çek bir kenara, eline toka et 
mecidiyeyi; atlatsın koltoklar
dan birine.. Rahat rahat key· 
fine baki. 

( Şemşiye lastik, köprüye 
pul verelim) sesi gene etrafa 
şakrarken, birden acı bir çığlık 
koptu: 

- Amman yandım, vurul· 
dum 1. 

Bu can evinden haykırısta 
bile bir kanarya, bir bülbül 
ötüşüne benzerlik vardı. Kız 
kan revan içiinde yaya kaldı· 
nmın üstüne serilmişti. (Yana
ğım, yanağım! ) diye kıvranı
yordu. Avucile suratını tutmuş 
parmaklarının arasından kan· 
lar fışkırıyordu. Gözleri kapalı 
çenesi oynuyordu. 

- Beni vuran, beni vuran. 
Sesi kesiliyor, arkasını ge

tiremiyordu. 
Başındaki baş örtü, arka

sındaki soluk entari kandan 
kıp kızıl kesilmişti. Bacakları 
çcrapsızdı. Çıplak ayakların

daki yemeniler patlaktı. Şem
siye lastikler, köprüye pullar 
etrafa dağılmıştı. 

Kız, 18, 19 unda kadar 
gösteriyordu fakat 14, 15 in· 
den fazla değildi. V ;ıktinden 
evvel serpilmiş, gelişmiş bir 
genç irisiydi. Yukarıda dedi· 
ğimiz gibi, saçlı sakallıların, 
en kelli felJilerin kafalarını 
gözlerini kendine çevirectk 
derecede güzeldi. 

Köprü üstündeki halk, bu 
acı acı çığlığı duyunca derhal 
oraya seğirttiler. 

Londra - lngiltere Kralının 
taç giymesi münasebetile bu· 
rada toplanan hey' etler ara· 
sında başlıyan siyasi görüş
meler daha sonra da1 telaşlı 
bir hareketle devam etti. Bü· 
yük dünya harbinin nihaye
tindenberi bu kadar telaşlı fa. 
aliyetlere tesadüf edilmediği 
muhakkaktır • 

Avrupa devletleri mümessil· 
!erinin birbiri arkasına müla
katları, Kralların1 ziyaretleri 
Başvekillerin, Vekilleri, mare· 
şalların hep bunların birbir· 
!erile karşılaşmaları bütün gay 
retlere rağmen henüz ortaya 
kat'i hiçbirşey çıkmamıştır. 

Aradan ne kadar vakit 
geçtikten sonra aydınlık ala· 
metleri görülecek? Bu da 
belli değili. 

Bu kaynaşmaların birinci 
a-nili bugün İngilteredir. Bü
yük Britanyanın geçen sene ile 
bu senenin son aylarına kadar 
nisbeten Avrupa işlerinden 
uzak kalması ve hatta haysi· 
yetini küçültecek hissini vere· 
cek bir şekilde çekingen dav· 
ranması yalnız silahlanın hu
susunda geç kaldığından ileri 
gelmiş değildir. 

Krallarının taç giymesi in· 
giliz milletinin ruhi haletinde 
başlı başına ehemmiyeti olan 
bir hadisedir. Geçen sene 
Habeşistan meselesi dolayısile 
f ngiltere · İtalya arasındaki 
gerginlik milletler arası bir 
çarpışma korkusunu meydana 
çıkardığı zaman bu korkunun 
teskinine maruf lngiliz amele 
partisi lideri · Lansburynin or
taya attığı tetviç meselesi se· 
hep olmuştu. 

İşte şimdi bu çok ciddi vazi· 
fenin ifadesinden sonra İngiltere 
bütün şiddetile Avrupa vaz· 
iyetinin vüzuh bulması için 
kendisini ortaya attı. 

lmnaratorluk birliği tekrar 
tezahür etti. Kuvvetlerini art
tırdı ve eski haysiyetini yeni-
liyerek dahili işlerile uğraştığı 
zamanda kaybettiklerini yerine 
getirmek için uğraşmakta ve 
Avrupaam herhangi tarafında 
olursa olsun sulhün aleyhine 
dönecek bilenmiş süngüleri 
körletmektedir. 

Avrupa sulhünün tehdidi 
endişelerini veren merkezler 
üçtür. Binaenaleyh siyasi mÜ· 
zakerelere esas olan mesele
ler de üçtür: 

1 - Garbi Avrupada sul· 
hün temini için yeni bir Lo
karno İmzası. 

2 - Bazı devletler arasın· 
da endişeler doğuran Orta 
Avrupa vaziyetinin düzeltil· 
mesı. 

3 - İspanyadaki kandö· 

Paşalar, beyler, efendi kişi
ler bile kalabalık arasına ka· 
rışmıştı. Kanlar içinda yatan 
Züleyha misali görür görmez, 
nefesleri tıkanarak, safraları 
kabararak, bu haltı işliyen 
(habisi bidine) lanetler mırıl· 
danarak savuşmuşlardı, Piç adamı ? 

ince eleyip, sık dokuyan, - Kahpenin bu akıbete 
başına dert almaktan korkan uğrıyacağı belliydi zaten., 
tedbirliler, derakap karşı kal- - Haketmiştir şıllık!. 

- Kabahat ölende mi öl
dırıma atlayıp tabanı çoktan 

dürende mi derler. Ôlendedir, 
kaldırmışlar, herşeye burun 

ölendeee 1 
sokan, üstüne düşene düşmi- K 

- afir, ayın ondördü gi
yene karışan, takımda erkekli 
k 

bi de .. 
adınlı, üşüştükçe üşüşmüşler - Mehel olsun, ayıbını top 

idi. Her kafadan bir laf: rak örtsün kahpenin. 
- Adam mı vurulmuş?. - Böyl,,. güpe gündüz, 

Kimmiş bu?, köprü üstü gibi bin bir aya· 
- Ayol sar'ası tutmuş!. ğın arasında bıçak sallamak, 
- Dere gibi kanları görmü- değme baba yiğitin harcı de· 

yor musun, a büyükanım? ğildir. 
~~...-..~ ....................... llİIİli .. 

külmesinin önüne geçilmesi. 
Bu meseleler Üzerinde şim· 

diye kadar cereyan eden mü
zakerelerden yalnız müspet 
bir netice alınmıştır. 

O da Berlin - Roma mih 
verine mukabil Londra - Pa-
ris mihverinin ortaya çıkarak 
evvelki ile pek şiddetli reka-
bete girmesidir. Bu ikinci 
mihverin maksadı Avrupayı 
biribirine karşı kurulmuş iki 
karargaha ayırarak biribirinin 
boğazına sarılmağa hazırlamak 
değildir. 

Bilakis bu tehlikenin önüne 
geçmektir. Fransa ile lngilte· 
renin muharebeyi arzu etme· 
dikleri muhakkaktır. iki büyük 
devletin menfaatleri sulhun 
ebedileşmesindedir. 

Londra - Paris mihveri· 
nin katiyetle tahakkukundan 
sonra bazı cephe değiştirmek 
hareketleri de görülmeğe baş· 
~amıştır. Almanyanın lngiltere 
ıle anlaşmak için pek samimi 
bir arzu hissettiği kaydedildi. 
Bundan anlaşıldığına göre 
Orta Avrupada birdenbire in· 
giliz·Fransız nüfuzu galip gel· 
meğe başlamış ve Berlin - Ro
ma mihverinin zayıflığı görül
müştür. 

Avrupa için hazırlanmakta 
olan bu sulh havası içinde 
İngiltere tarafından ispanyada 
kan dökülmesinin önüne ge· 
çilmesi ve bu suretle Ispan· 
yolları kırıp geçirmekle bera
ber Avrupayı da tehdit et· 
mekte olan bu fecayie artık 
bir nihayet verilmesi arzusu 
ortaya atıldı. Bu dakikaya ka-
dar kat'i bir netice elde edil
miyen bu mes' eleden henüz 
ümit kesilmiş değildir, 

İspanya vaziyetinin böyle 
feci bir şekilde uzayıp gitmesi 

Avrupa devletlerinin uyuşma
masından ileri geldiği bugün 
pek güzel göze çarpmaktadır. 
Her sahada biribirlerine zıt 
olan iki muhalif teşekkülün 
ispanya s~hasında uyuşmaları 
elbette kolay birşey olamazdı. 
Fakat Avrupada esmeğe baş· 
hyan bugünkü nisbeten saf 
hava, devletlerin bu mes' el ede 
uyuşacaklarına dair iyi ümitler 
beslenmesine sebep olmak
tadır. Muhtelif Avzupa mer· 
kezlerinden alınan haberler 
siyasi faaliyetlerin muvakkaten 
Cenevreye nakledildiğini gös
termektedir . • Orada Milletler 
Cemiyeti konseyi toplantısına 
başlamışhr. Konseyi fevkal
ade umumi içtima takip ede
cektir. 

Sekiz devletin hariciye na
zırlarila diğer devletlerin mü· 
messilleri bugün Cenevrede 
çok faal müzakerelerde bu
lunmaktadırlar. İspanya hüku
meti içtimaın rüznamesine fs
meselesinin konmasını Millet· 
ler Cemiyeti katipliğinden tel· 
grafla istemiştir. Bu meselenin 
müzakeresi esnasında lngilte-
renin tavassut hakkındaki tek
lifi de konuşulacaktır. 

İtalyanın Cenevreden uzak· 
ta kalması devletlerin ispanya 
meselesinde uyuşmasını müş
külata koyacağı kanaatinde 
olanlar varsa da Cenevrede 
bulunmıyan ltalyanın Londra· 
da ademi müdahale komisyo· 
nunda bulunması dolayısiyle 

bu müşkülünde önü alınacağı 
tahmin edenler az değildir. 

Birçok ciddi mahfellerde 
ispanya mes' elesi için hala 
bedbin bir hava esmekte ise 
de umumi kanaat artık uzlaş· 
ma saatinin yakın bulunduğu 

merkezindedir. 

Film sesli olduğu için per· 
deye papaz kıyafeti ile çıkan 
artistler, dini ayine başlamışlar 

ve diğer artistler de filmde 

koro vazifesini görerek ayine 

iştirak etmişlerdir. Film niha· 

yete erdikten sonra, mumlar, 

elektrikler yakılmış bir müd· 

det sonra tekrar söndürülerek 

Afrikada çalışan misyonerlere 

aid ikinci bir filmle lsanın 
hayatından sahneler gösteril· 

mistir. 
Papazlar, kiliselerden kaçarı 

halkı bu filmler sayesinde 

toplamıya başlamışlardır. 

• •• 
İkinci Nikolanın seıJ

gilisi öldü .. 
Vaktiyle dünyanın en yük· 

sek san' at şahikalarına kadar 
yükselen Rus mukanniyelerin· 
den F eliye Litvin Pariste öl· 
müştür. Amerika ve Avrupanın 
her tarafında alkışlanan ve 
müthiş paralar kazanan bu 
güzel kadın Çar ikinci Niko• 
lanın sevgilisi imiş. Sesi ile 
erkekleri . çıldırtan FeliyeniO 
boynundaki iri taneli gerdanlık 
çok beğenildiği için bu ger' 
danhğı daima üzerinde taşı· 

mış. 53 yıl önce Vağnerifl 
operalarında rol alan, 73 ye: 
şındaki eski artist. geçenlerde 
Pariste sefil bir halde öl· 
müştür. . --··- Petrogratta vaktiyle ded•· 
kodulara mevzu teşkil edert 
ve Çar İkinci Nikolanın bir 
çok hediyeleriyle iltifatlarııı' 
ve davetlerine mazhar olsl1 
bu kadın, Pariste fakirlere 

mahsus cenaze arabaları~.d~~ 
biri ile mezarlığa göturtl 

Elektrikle uyutma 
tecriibeleri yaplldı --·-Bir Sovyet alimi, cereyan ile bir 
kur bağı utmağa muvaffak oldu müştürl?. _.,,,,,,,,, 

• ilan Genç Sovyet profesörlerin· 
den G, Kalendarov, halen 
elektrikle uyutma " elektronar· 
koz" enteresan mes1elesinin 
halli ile meşgul olmakta ve 
bunu halle çalışmaktadır. 

Profesör, ilk tecrübelerini 

1934 senesinde yapmış ve bir 

kurbağanın kafası ile helke-

miğinin uc:ına elektrodlar koy· 
mak ve bu suretle bütiln vü
cuttan bir elektrik cereyanı 
geçirmek sayesinde hayvanı 
uyutmuştur. 

Elektrik cereyanının deva
mı müddetince hayvanda her 
ıürlü hassasiyet tamamen kay· 
bolmuş, ve cereyanın kesilme· 
si üzerine kurbağanın hassasi· 
yeti avdet etmiştir. Bilahere 
ayni tecrübeler, köpekler ve 
tavşanlar üzerinde de yapıl· 
mış ve bunun üzerine profe· 
sör, ilk defa, kendisini (elek· 
tronarkoz)a tabi tutmuştur. 

Bu tecrübenin neticelerine 
göre, başlangıçta insan, alnın· 
da hafif bir ağrı hissetmekte, 
gözleri bulanık görmeğe baş
lamakta ve hassasiyet yavaş 

gözler tamamile kapanmakta 
ve insan "elektrik uykusu.,na 
başlamaktadır. Elektrik cere· 
yanının kesilmesi üzerine, in· 

san pek çabuk açılmakta ve 

en mühim cihette şurası ki, 
kendisini gayet iyi hissetmek· 
tedir. 

Profesör Kalendarov, elek· 
tronarkoz mes' deleri üzerine 
28 ilmi tetkik eseri yazmıştır. 

"Soyuztekfilm,, teknik sine-

ma trostü de, son zamanlarda, 

elktrik uykusu hakkında ilmi 

bir filim çevirmiş ve bu uy· 
kunun başlangıcından niha· 
yetine kadar bütün safahatını 
bu film ile . tesbit etmiştir. 

Elektronarkoz, pratikta kul· 

İzmir ahkamı şahsiye sııl~ 
hukuk hakimliğinden: 

Terekesi mahkememizce yı· 
zılan ölü Hayim İşbiya11~~ 

1 ·rı·· tahtı icarında bulunan ~ın· zt 
Çiviciler çarşısında kam e
no. lu dükkanda mevcut te~7 
kecilik alat ve edevatı 7-6-9 t 

pazartesi günü sabahleyin ~
onda ve İzmirin Karataş ~-· 
hallesinin Mimar Sinan so t· 
ğında kain 17 no. lu ikaııı931 
gahındaki ev eşyası da 10·6· te 
perşembe günü saat onb~:,. 
açık artırma ile satıla.~ .;e 
Taliplerin muayyen gurı ·ıeıı 
saatta yukarıda göster;şti' 
mahallerde artırmaya ııı· 
rak edebilecekleri ilan ° 

lanılmağa başlanmıştır. ~ nur. 
------------------~-------- . lzmir vakıflar müdürJiı-
ğünden: 

NO· Seneliği Vakfı Cinsi Mevkii 

Llra n~ 
700 Bezmialem Ev 1 inci Kordon 320.b,l' 

Yukarda yazılı ev 7 /6/937 pazartesi günü saat 13 de 1 

~dilm~k üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 'I 



Salıife 3 (Ulusal Birlik) .. ' l hikaye J Hırsızla karşı karşıya J 
Yazan: Z. Hasse 

- Siz o tarafı bana bıra· 
kınız. 

Kadın sözüne devam etti: 
- Ben il alemin işlerine 

karışmak istemem. Tecessüsü· 
nıü hoş görünüz, Çünkü sizin 
gibi bir bay ile ilk defa kar· 
şılaşıyorum da onun için ve 
hem de tam iş başında olduğu 
bir zamanda onunla karşılaş· 
nuş bulunuyorum. Çok ente· 
resan bir tipsiniz. 

Hiç yakayı ele verdiniz ? 
Hırsız hemen cevap ver· 

medi. Kadının çok ve uzun 
konuştuğunu düşündü. Kendi 
kendine beklediği biri gelin· 
ceye kadar beni avutmak isti· 
Yor dedi ve ondan sonra, 

Çeviren: H. T. 
Allah ısmarladık! 

Hırsız, kapının yanındaki 
sandalyenin üstüne koymuş 
olduğu şapka ile çantasını al
dı ve hiç gürültü yapmadan, 
koridordan geçip merdiven· 
!erden indikten sonra çıkıp 
gitti. 

Genç kadın bir müddet et
rafa kulak verdikten sonra, 
çekmeceye yanaştı ve içinde 
yüzüklerden, kolye ve bilezik
lerden ibaret olan tekmil mii 
cevheı leri biiyiik bir alışkan· 
lıkla toplıyarak mar.losunun 
ctplerine yerleştirdi. Ondan 
sonra, kapının yanında gene 
etrafa kulak vererek bir müd
det bekledi. Bunun üzerine 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. M. B. H. 

Hamburg 
"ARKADIA,, vapuru 11 Ha· 

ziranda beklenilmektedir. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Seri seferler Pireden aktarmalı 

"EXCAMBION" vapuru 4 
Haziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

F ratelli Sperco 1 

vapur acentas·ı 
ROY AL NEDERLAND 

KUMPANYASININ 
"JUNO,, vapuru 10 Hazi

rana doğru bekleniyor, yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
V ARNA ve KÔSTENCE için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINlEN 

KUMPANYASININ 
"SAIMA,, vapuru l Hazİ· 

rnnda 37 de gelip doğru AN
VERS, ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve SKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

"AASNE., vapuru 14 Hazi· 
randa bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG GDYNIA 
ve SKANDINA VIA limanları 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapmardadırr. 
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 
elgra adresi: Bayrak lzmir 

1 
ü11 Mensucatı 

nonim Sirk eti 
' 

Halkapı ar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

- Yakalanabileceği adamın 
aklına gelirs, böyle bir işe 
girişmez. Bütün mesleklerde 
olduğu gibi, bu mülahaza bi
zim meslek için de esastır. 
Hele bizim zanaat için bu 

ayaklarının ucuna basarak ko· 
ridordan geçti; fakat merdi· 
venlerde yan iniyor ve basa
maklara bütün tabanile bası· 
yordu. Hem en ufak bir gü
rültü yapmıyor ve hem de 
çok tetik davranıyordu. Evin 
kapısından sokağa çıktığı za· 
man, mahalle bekçisi de kö
şeyi sapmış kendisiyle burun 
burune gelmişti. Bekçinin yü· 
züne saf yürekli bir çocuk 
gibi baktıktan sonra yoluna 
devam edip gitti. 

"EXETER" vapuru 18 Ha
ziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCAMBION" vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

için yük alacaktır. S __ ağl. am, Zarif ve Ucuzdur 
SERViCE MARITIME ROU- 11--

MAIN KUMPANY ASiNiN Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

çok ehemmiyetlidir. "EXCHORDA., vapuru ;6 

"ALBAJULYA" vapuru 16 Satış Yerlerı· 
Haziran 37 tarihine doğru bek-

- Ona ne şüphe; fakat si· 
zin ufak bir bandikapınız var. 
Yüzünüzdeki dikiş yeril 

Yabancı erkek gülümsiyerek: 
- Eğer başkasına söylemi· 

yeceğinize söz verirseniz, size 
sırrımı ifşa ederim. Yüzümdeki 
dikiş hakiki değildir. Kolayca 
silinmesi mümkündür. 

- Ne kurnazlık! Bu buluş 
kendi buluşunuz mu, yoksa 
Konan Doyldcn mi öğrendi· 
niz ? Diyen kadın kolundaki 
saate baktı ve devam etti : 

Bitti 

'Ceza gören esnaf 
Belediye tenbihatına riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeza
lara çarptırılmıştır. 

Olivier ve şü
rekası Limited 

- Saat bir buçuk olmuş; 
birazdan her taraf ağaracak. 
Belki evin hizmetçileri uyan· 
nıadan ötenizi berinizi topla· 
yıp gitmek isterseniz. Bu gibi 
insanlar çok dalgın bir uyku vapur acentası 
u!'1rlar ve hele eve hırsız gi· Birinci Kordon Rees binası 
tıncc baygın baygın uyurlarsa Tel. 2443 
da kendilerine güvenilmez. Size THE ELLERMAN LINES L TD. 
Yardım edeyim mi ? "ALGERIAN" vapuru 5 
~enç k~dın çekmeceye doğ· Mayısta LONDRA, HULL ve 

ru ılerledı; fakat hırsız ken- ANVERSten gelip yük çıka· 
disini alıkoydu ve, racak ve 15 Mayısta avdet 

.-:- Vaz geçin~z. Git~eme edip LONDRA ve HULL için 
rnusaade edersenız daha zıyade yük alacaktır. 
memnun olurum. Dedi. "LESBIAN,, vapuru 27 Ma-

Kadın, hırsızın yüzüne hay· yısta LONDRA, HULL ve 
retle baktı. ANVERSten gelip yük çıka· 

- Her halde, haftalarca racak ve ayni zamanda LON· 
hazırlanıp tatbika koyulduğu· ORA ve HULL için yük ala-
nuz bir işi yarıda bırakmak caktar. 
niyetinde olmasanız gerek. ..EGYPTIAN" vapuru Ma· 
Yoksa, namuslu bir adam ol· yıs nihayetinde LIVERPOOL 

rnağa mı karar verdiniz? Sizin 
İçin böyle bir kar ar büyük 
bir fedakarlığı ifade etmez mi? 

Hırsız, kadını kenara iterek 
kapıya doğru yürüdü: 

- Söylediğimi işittiniz. Bu 
İş bana bir zevk vermiyor. 
Bu cicilerimizi kendiniz için 
alıkoyunuzl Ben bunları kul· 

J.anacak vaziyette değilim! ı 

ve SWENSEAdan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. LTD. 

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

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

-Türk Hava Kurumu-•• 

Büyük piyangosu 

Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

The AMERICAN EXPORT Lines 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
.. EXPRESS ,, vapuru 1 O 

Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BÜ KREŞ 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir . 
KOSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALA TZ aktarması 

olarak bütün TUNA .imanları 
için yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"INCEMORE,, vapuru 30 

Mayısta LIVERPOOL ve AN· 
VERSten gelerek yük çıkara· • 
caktır. BURGAZ, VARNA, 
KOSTENCE, SULINA, GA
LA TZ 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 MIDELHA VS· 
LINJE • OSLO 

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

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

2 ci keşide 11 Haziran 1937 dedir 
Büyük ikramiye40,000liradır 

Bundan başka: 1s,ooo, 12,000, 10,000 liralık ik- ı Doktor 
ramiyelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü-
kafat vardır. Ali Agah 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü· 
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
zengin plandan istifade etmek için· bir bilet almaktan çe· lkinciBeylerSokağı No. 68 

leniyor. MALTA, MARSILYA Birinci kordonda 186numarada Şark hah Türk anonim şirketi 
ve CENOVA için yolcu ve Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu 
yük kabul eder. mm:a 

ilandaki hareket tarihlcrile 
navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mcsuliyet kabul 
etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 -

•&21• 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 ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. 

eti Mit C&Hiff 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğ/u 

Cilt oe Tenasül lıastalılclar 

fle elektrik tedaoisi 
lzmir · Birinci beyler soka§ı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

.,,~k:i:n:m:e:yi:n:iz:.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..!::::::::T:~:e:fo:n:::3:4:5:2:::: @ : ............................. mm ............. rmı ................................ 1 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı·~ 
olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 



Sahife 4 

B. lvon 
• • 
ıçın 

(Ulusal Birtik) 

el os, 2 numarall Lokarno 
çallşıldığını söy~üyor 

Fransa, Italyanın fikrini almak için yakında Roma'ya 
bir hey' et göndermeğe karar verdi 

Paris 2 (Radyo) - Fransa Hariciye Nazırı bay ivon Delbos, dün Romanya Hariciye Nazırı bay Antoneskoyu kabul et· 
miş ve uzun müddet konuşmuştur. 

Bay Delbos, Parlamento Hariciye encümeninde beyanatta bulunmuş ve ikinci bir Lokarno akdi için diğer Avrupa devlet· 
lerile beraber Fransanın da çalıştığım, yakında Roma' ya bir hey' et gönderilerek İtalya' dan istimzaç edileceğini söylemiştir. 

------··~Mıııt-+•+-t-t-++--t•------

Çekosl~vakyadal Bir ltalyan, beynelmileli Kan' dan 
Almerya hadisesi en- Birkac gün için yol. 
dişe ile karşılandı köprüyü uçurmak istedi cu ·ta~yarele~i 

Prag, 2 (Radyo) - Çekos· • • geçmıyecektır 
lovakya matbuatı, Almeryanm Suc, lunun yakalandığı yerde, kurulmuş Paris 2 (Radyo)- Dük Vind· 
bombardımanı münasebetile bir dinamit saatı bulundu sor'un, madam Simpsonla ev· 
uzun makaleler yazmakta ve lenmeleri münasebetile ikamet 
bu hadisenin, küçük devletleri Paris 2 (Radyo) - (Ser- deleri zuhur etmiştir. ettikleri Kan şehrinden birkaç 
ürkküttüğünü kaydeylemekte- yer)i (Foryo)ya bağlıyan bey· İtalyanın pasaportu, 28 Ma· gün için yolcu tayyarelerinin 
dir. nelmilel köprüyü uçurmak yısta İtalyadan vize edilmiş ve Kan' dan geçmeleri sureti kat'i· 
----Ht •• +-- istiyen Gül Y elmo Kampelli 

1 fakat, Fransız hudud memur- yede yasak edilmiştir. 

G l Al• H ·k f adında bir tal yan yakalan· enera l ı me ları tarafından görülüp kayd· Fransız hükumeti, bu mem· 
mıştır. Spor kurumu reisliğinden 

istifa mı etti? 
İstanbul, 1 ( Hususi ) -

Türk Spor kurumu reisi ge· 
neral Ali Hikmetin istifa et· 
tiği söylenmektedir. Devam 
eden şayialara göre, general 
Ali Hikmetin yerine, Aydın 
say)avı Adnan getirilecektir. 

••••• 
Son yağmurlar 
Üzüm ve tütünlere 

fayda verdi 
Geçen Pazar günü şehrimize 

olduğu gibi Manisa havalisine 
de yağmur yağmıştır. Manisa· 
dan aldığımız malumata ~öre, 

orada yağan yağmur, çok şid· 
detli olmuş, kış yağmurlarını 
andırmıştır. 

Havalar, son zamana kadar 
fazla sıcak gitmediği ve bağ· 
lar da hastalıktan korkulmadığı 
için göztaşile ilaçlanmış bağ· 
lar azdı. Yağmurlar, bu ilaç· 
lan silib götürmüştür. Fakat 
umumiyet itibarile yağmurlar
dan bağların istifadesinin bü· 
yük olduğu söyleniyor. 

Bağcılar, bilhassa tütün müs
tahsılları, yağmurdan çok 
memnundurlar. Tütün mahsulü, 
bu yağmurlardan fevkalade 
istifade etmiştir. Gene bu se
bepten üzüm tanelerinin de 
iri olacağını söyliyenler çoktur. 

' .. 
imtihanlar 

San'at okulunda 11 
Temmuzda baş. 

lıya<:ak •• 
4 Haziranda Ortaokullarla 

Liselerde ve Öğretmen oku· 
lunda sözlü imtihanlara başla· 
nacaktır. Bu imtihanlar 19 
Haziranda sona erecektir. 

Sözlü imtihanlara kalan ta· 
lebeler, dün mekteplere gide· 
rek imtihan programlarını öğ· 
renmişlerdir. 

Bölge San'at okulunda im
tihanlara 11 Temmuzda baş· 
lanacaktır. Bundan evel San'at 
okulundaki talebenin, san'at 
dersleri hariç olmak üzere di
ğer derslerden imtihanları ya· 
pılmıştı. 11 Temmuza kadar 
iki aylık müddet, san'at ders· 
lerine çalışma devresi olarak 
ayrılmıştır. 

S 1 d b 
edilmemiştir. nuiyeti resmi tebliğle ilan ey-

uç unun üzerin e irşey 
bulunamamış isede, yakalan- Gül Yelmo Kampelli köp- lemiştir ' 
dığı yerin biraz ötesinde ku-
rulmuş bir dinamit saatı ve 
şişeler içinde bazı infilak mad-

rüyü uçurmağa muvaffak olmus 
olsaydı, büyük hasarat ika 
edecekti. 

-----~------··4·----------------~ Katil Hakkı Nevyorkta 
Dün yakalandı 
Çerkeş kazasında bir cina

yet işliyen ve adam öldüren 
Tilki oğullarından Osman oğ
lu Hakkı Menemen kazasının 

Kaklıç köyü civarında jandar· 
malar tarafından yakalanmış· 

tır. Hakkı, geçen sene Çer· 
keşte bir adam öldürdükten 
sonra ortadan kaybolmuştu. 
o vakittenberi aranıyordu. 

Sökeli İbrahim kahyanın ya· 
nına çoban olarak giren Hak· 
kı, Kınık nahiyesinden fzmire 
85 baş sığır getirmek üzere 
yola çıkmıştı. Hakkının katil 
olduğu anlaşılmış ve yakalan· 
ması için Menemen jandarma 
kumandanlığına telgrafla ma
lumat verilmişti. Kaklıç köyü 
civarından geçerken yakalan
mış ve suçunu itiraf etmiştir. 
Mahfuzen Çerkeş kasabasına 
sevk~dilecektir. 

_ ..._ ............ __ 
Maliye vez
nelerinde 

Tespit muamelesi 
Dün mali yılın ilk günü idi. 

Defterdarlıkça evelden tayin 
edilen muhtelif Maliye hey-

etleri resmi dairelerdeki vezne 

mevcudlarını usulen tesbit et-

mişler ve bu tesbit ameliye· 

sine dair zabıt varakaları tut· 

muşlardır. Gümrük başmüdür

lüğü dairelerinde de gene 
mali yılbaşı münasebetile aynı 

merasim yapılmıştır. 

-----..···~·----
Piyer mahkum 

oldu 
Şehitlerde iplik fabrikasında 

italyan - Habeş harbinden bah· 
sedilirken Türklüğü tahkir edi· 
ci sözler söyliyen Mişel oğlu 
Piyerin şehrimiz Ağırceza mah· 
kemesinde cereyan etmekte 
olan muhakemesi sona ermiş 
ve bir sene ağır hapsine ka· 
rar verilmiştir. 

Bir köylü karısını 
zorla sapana koştu 

Nevyork civarında Vudburi· 
de Con Davis isminde bir 
çiftçi vardır; bu adamın parayı 
çok sevdiği söylenmektedir. 
Afrikalıların kadınları sabana 
koşmalarını çok pratik bulmuş 
olacak ki hemen bunu taklide 
karar vermiştir. 

Con Davisin karısı henüz 
30 yaşında ve oldukça dilber, 
etli ve canlı bir kadındır. Çift· 
çi bu kadını tarlalarına gö
türmüş. ve cebren sabana koş· 
muştur! 

Hareketi bir şaka olmaktan 
çok uzak olduğu için Con 
Davis karısını kırbaçla çift 
sürmeğe icbar etmiştir. 

Kadıncağızın sabana koşul
duğu gün de aksi gibi hatırı 

sayılan sıcak günlerden biri· 
siymiş .. Zavallı Madam Davis 
bu suretle saatlerce çift sür· 
müştür. Fakat bu çok güç, 
emsali hiç görülmemiş işe ta
hammül edemiyen Madam Da· 
vis birkaç gün içinde ölüp 
gitmiştir. 

Çiftçi kocanın bu zalimane 
hareketi komşularının vicdanla
rında müthiş bir fırtına yapmış
tır. Bunun için hadise zabı· 
taya bildirilmiş ve Davis tev· 
kif edilmiştir. 

Con Davis, karısının ölü
müne sebebiyet vermekle it· 

ham edildiğini anlayınca: 
- Hayır.. Karımı ben öl

dürmedim, karımı ancak sıcak 
öldürmüştür. 

Demiştir. 

Tabibiadlinin yaptığı teşrih· 
de kadının ölümüne kırbaç 

darbelerinin, ~abanı çekmek
ten mütevellid cebri nefesin ve 
yorgunluğunun sebeb olduğu 
anlaşılmıştır. 

Belediye daimi encümeni 
Belediye daimi encümeni, 

dün öğleden sonra belediyede 
Dr. B. Behçet Uzun riyase
tinde toplanmış, arsa satışı ış· 

lerile meşgul olmuştur. 

---·~·-· ---
Almerya halkı, soka. 
ğa çıkıp vaziyeti gö
rünce tevahhuş etti 
( Başfarafı 1 inci sahi/ede) 
olacaktır? Bu henüz meçhul· 
dür. istikbalde bu gibi hadi

selerin husulüne mani olmak 
lazımdır. Aksi takdirde bir 

harb muhakkaktır. Diğer dev· 
lerin ittihad ve ittifakı da sul· 
hun muhafaza kafi gelecektir 
Demiştir. 

Londra, 1 (Radyo) - in· 
giltere hükumeti Valansiya hü· 

kumetine, lbuza hadisesi gibi 
yeni bir hareket yüzünden ci· 
han sulhunün bozulacağını 
bildirmiştir. 

Berlin, 31 (A.A.) - Eoyç· 
land zırhlısına karşı yapılan 
ve vahim neticeler verebilecek 

olan taarruz siyasi mahfiller· 
de ve bütün Almanya ahalisinde 

infial uyandırmıştır. 
Sabahın ilk saatlerinden iti· 

baren hemen bütün evler as· 
tıkları bayrakları matem ala· 

meti olarak yarıya indirmiş
lerdir. Ahali pek şiddetli mu

kabelei bilmisil tedbirleri alın
masını istemek hususunda mat
buatla tamamile müttefiktir. 

Reich hükumetinin dünkü 
beyanatında bildirildiği ve 

ademi müdahale komitesine 
tebliğ edılecek olan tedbirle· 
rin neden ibaret olduğunu 
öğrenmek için halk büyük bir 
sabırsızlık göstermektedir. 

Resmi binalarla belediyeler 
üç gün müddetle bayraklarını 
yarıya indireceklerdir. 
Bir vapur daha torpillendi 

Valansiya, 1 (A.A.) - Mil· 
liyeti meçhul bir denizaltı ge· 
misi Barselon civarında Zor
rora ismindeki lspanyol nak· 
liye gemisini torpillemiş bila
hare ~at 13,30 da 110 yolcu 
ile hareket halinde bulunan 
Cuide de Barselona vapu
runu batırmıştır. Bu vapurun 
batması üzerine boğulanların 
miktarı mühim sanılmaktadır. 
Vapur Marsilyadan gelmek· 
teydi. Rhone ismindeki petrol 
gemisi de hücuma maruz kal
mış fakat bu gemiye birşey 
olmamıştır. 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
. Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

- Üçüncü kısım: Bin kantar şeker -
-131-

Vaya, aldığı vazifeyi tamamen 
yapacağını açıkca bildirdi 
- Vaya .. Biliyorum, sen de 

benim gibi Muhtar paşayı 
seversin. Muhtarın da zavallı 
Frosiniye olan sevdasını bilir· 
sin, değil mi? 

- Evet. Zaten bunu bil· 
miyen var mı ki? 

- Zavallı Frosini de Muh· 
tarı severdi. Bu sevdası yü· 
zünden vezirin her teklifini 
redetti ve ölüm karşısında 
bile muhtarı sevmekten geri 
durmadı. 

- Bunu biliyorum, Tahir 
paşa .. 

Bunu söylerken Yayanın göz· 
leri yaşardı. 

Tahir, artık maksada yak· 
laşmış idi. Ve: 

- Vaya.. işte asıl burada 
senin veziri ne kadar sevdiğin 
anlaşılaeaktırl Dedi. 

- Ne istersen yapmağa 
hazırım. Söyle: 

- Vaya. Tekrar ediyorum; 
ölmek var dönmek yok. Bu
nun için gözünü dört açma· 
hsın, kabul etmezsen sana bir 
şey söylemeğe hakkım yoktur. 
Fakat kabul elt;kten sonra, 
dönmek yoktur. Bunu tekrar 
söylüyorum. Vezirin bu işle 
alakası çok büyüktür. Bu işte 
ancak en sadık adamlara ve• 
rilir. Bu iş her yiğitin harcı 
değildir. 

- iyi ya bre paşam. Vezir 
için her şeye, hayatımı fedaya 
bile hazırım diyorum, sana! 

- Vaya •. Dikkat et. Sözle
rin samimi midir? 

- Allah namına temin ede
rim ki sözlerim samimidir. 

- Paşa.. Şimdi sözlerimi 
can kulağıle dinle. 

- Dinliyorum, paşam! 
- Vay&.. Vezir öyle bir 

insan istiyor ki hem çok sa• 
dık, hem de azmettiğini mut· 
laka yapan bir adam olsun. 
Bunun için vezirin işine sen· 
den daha uygun bir kimse 
yoktur. Seni Muhtar paşaya 
göndereceğiz. 

- Ne?. Muhtar paşaya mı? 
- Evet Muhtarın yanına 

gönderileceksin. 
- Edirneye değil mi? 

- Tabii, Edirneye. 
- Pekala. Orada ne yapa· 

cağım. 

- Şimdi söyliyeceğim. Sen 
Edirneye gideceksin, doğrudan 
doğruya Muhtar paşayı göre· 
ceksin; ve münasip bir dille 
Frosininin ölümünü haber ve· 
receksin. 

- Fakat .. Bu kötü haberi 
ben Muhtar paşaya nasıl söy· 
liyeceğim? 

- Bunu sana vezir anlata· 
caktır. Haydi gel.. Vezirin ya· 
nına gidelim. Yalınız şu esas 
lazımdır: Frosininin ölüme la· 
yık olduğunu söyliyeceksin. 

- Fakat ben öyle sanıyo· 
rum ki Vezir, Frosiniyi Muh· 
tarı sevdiği için gölde boğ
durtmuştur. 

- Evet, söylediğin yalan 

değildir, yalnız sen oraya bu· 

nu dos-doğru söylemek için 

gitmiyeceksin. Vezirin anlata· 

cağı şekilde söylüyeceksin. 
- Şu halde, yalan söylii· 

yeceğim değil mi?. 
- Aşağı, yukarı böyle. 
- Sonra.. Muhtar buraya 

geldiği vakit hakikatı öğre· 
nirse. 

- Buda başka bir iştir. 
Fakat sen bir defa buraya 
döndükten sonra vezirin hima· J 
yesinde bulunacaksın. Neden 
korkuyorsun? 

Vaya, derin bir düşünceye 
daldı; başını sallıyarak dü· 
şündü, düşündü, sonra kendi 
kendisine: 

- Bre paşam, bu iş bana 
hiçte hoş görünmüyor. Çünkü 
Muhtar ile oyun oynanmaz. 
Bunu sende bilirsin ya.. Diye / 

söylendi. 
Bu düşünce epiyce uzun 

sürdü. Tahir, Vayanm istediği 
kadar düşünmesine meydan 
bırakdıktan sonra: 

- Haydi Vaya.. Kararını 
ver artık, dedı. 

- Biraz daha düşüneyim, 
müsaade et paşam .. 

- Halamı tereddüt göste· 
riyorsun? 

(Arkası rJar) 1 

ilan 
Ödemişin Birgi nahiyesinden yüzbaşı Mehmet oğlu Bay 

lsmail Hakkı, bankamızdan satın aldığı 3/220 numaralı 60 
liralık ve 1/100 numaralı 40 liralık iki kıta muvakkat aksyonu 
kaybetmiş olup ikinci nüshası verileceğinden mezkur aksyon· 
ların hükümsüz olduğu ilan olunur. 

Akseki Ticaret bankası 
lzmir merkezi 

lzmir vakıflar müdürlüğün
den: 

Seneliği Vakfı ·Mevkii Cinsi No. 
120 Salepçioğlu Yemiş ç. mağaza 174/26 
96 Hacı Beşir Hisar önü dükkan 197 /18 
48 Esnaf şeyhi Arap fırını ,; 62,2/304 

120 Yakup bey Hisar önü ., 299128 
96 Bostani zade Çangırı çarşısı ., 162/15 
30 Bezmialem Tepecik Altay s. ., 293123 
30 n ,, n 294125 
84 Rumkuş Tilkilik ,, 20/123 
60 ,, Uzunyol ev 21/90 

150 Rukiye H. Abdullah ef. ., 12417 
36 Hasan hoca lkiçeşmelik dükkan 29/34 

Yukarıda yazılı kiralık akarata talip çıkmadığından 7 /6/93? 
pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere müzayedelerı 
beş gün müddet~t mdit edildiği ilan olunur. 1711 


