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Sanlı Donanmamız lzmire Gelecel{ . ., 
Dersim Harekatı Son Safhada /Sanh donanmamız Ağu 

Takip kumandan~, şakiler cumaya Yav~~~t=rp!~:~~a ~~!:~~~eri. 
kadar temizlenecektir' diyor miz limanımızda uzun zaman kalacaklar 

lngiliz gazeteleri, genç ve 
şakilere artık eski şekilde 

kuvvetli Türkiye Cumhuriyeti, 
yaşanamıyacağını göstermiş 

kabul ve ettirmiştir., Diyorlar . . 
------------------------------Gece, Bir N6betçi Karakolumuza 

Edildi. Dağlarda Yollar 
Şakiler imha 

Yapılıyor 
Baskın Veren 

Ve K6prüler 
ı~ınnhul, 30 (riusu i) - JJer· 

sim isyan nıınınkRsında tarama 
ameli) e~iııe lıugiin Lüyük lıı ıılİ) ,· ı lc 
dcnın t>dilnıiştir. HilluısQn la) yııre· 
lı"rinıiıiıı lıoııılınıılımanı çok ıc Qi rli 

olınıı:ıur. Honılıaı<lıııı~ııı ı'~ıı:ı~ıııtfa 
11111117.ıınılnn ~ ıırnlıı rı.111 ıı ileriu rC'İ~İ 

!;il') h Hıza il(' ,.:ı lıiıı , :ıılaınları tar.ı· 

fıııdan Mauzurıın şinıııliıll' kaçırıl· 

nıı,ıır. Ancak \C'mlwr daraldı~ııı · 

dau. hu lıaiııiıı lıııgiııı , ) arııı t'le 

geçcc~i aıılıt~ılrııaktudır. 

dirler. Abluka altında bulunan 

şakiler, açlıkla müc:ıılele ı•tmekte· 

dirlt•r. 
Tcmizll'ıne lıarekıiııııı icra ey· 

le) <'il k1toat111ııı, ayDİ 1.ıımıında imar 

i~lt•rile de uğrn{m&kta , } ollar, kiip· 

rüler }npnıaktndır. 

Dün gece a8ilerden bir kafile, 
hir ııühetçi karakoluoıuı.u ha•kın 

) apmak isıeruiılerse de imha 

Istanbul, 30 (Hususi) - Şanlı~donanmaınız, Ağustosta fz
mire gidecektir. Bunun için hazırlıklara başlanmıştır. Donan· 
ma, Ağustosun bidayetlerinde lzmirde bulunacak ve uzun 

zaman kalacaktır. 

\alçın kayaları lıiiyiık bir nıe· 
baretle aşan kahraman askerleri· 
oıiz, mağaralara ı;ığıuwı., hulıın:m 

1 

oJunınuolHrdır. 

..... ~. lstanbul, 30 (Husıı&i muhabi· Bcrli nde topla na 11 beynel 
milel ticaret kongresi 

~~tfiiMlllM~dl rimizden) - Dersimdeki iııyan ha· 
reketinden bahseden f ngiliz gaze· 
teleri, genç ''e kuvvetli Türkiye 
cumhuriyeti, pkilere eski ıekilde 
yaıamak imkanı olmaılığı göster· 
mi,tir. Diyorlar. 

bu 'aheilı•ri ) akımla tıııııomile im· 
ha ed\.:cektir. Takib 1. umandaoı 
orada bıılııoan gazetecilere, Tarama 
ameliyesinin nihayet cumaya kadar 
ikmal edilece~ioi !Ö) lemİflİr. 

Şakileri tepeligen taggarelerımizden bir kaçı 
Fe\ kalôJe mahkeme, şimdiye Bunlar ifadeleriotlc hüıiin ktıbabati 

kaılar )akalanan asilnin reislerin· ı Rızaya ııtfetmek.tc v~ kendilerini 
deıı bazılarım istim·abo bıışlamı~tır. onun te~vik. ettiğini söylemekte· 

-----------
~----------··~-~ .. +•·~·· ........ ._. __ ~~--.- Bay Bitler dün kongre 

azasını kabul etti Paris Borsası kapandı ______ ...,. __ . -· 
Kamil Şotan, dün parlamentoda 

programını okudu 
+ 

yarısına kadar müzakerelerine Gece 
vam eden Maliye enciimeni, • 

yenı 

de
mali 

projeleri kabul etmiştir. 

Paris borsası önünde top~anan halk 
Paris 30 ( Radyo) - Yeni mittir ki: 

Fransız kabinesi, bugün öğle· - Biz, lıiililn nw,·cmliyetimiz-

d 
le sulha bıığlıyız. Kimseyi tazyik 

en sonra parlamentoda be· etmek niyeıind~ ılt>ğiliz. Bununla 
Yannamesini okumuştur. Par· beralwr, kimsenin de Lizi ıazy1k 
lamentoda ilk söz alan Başve- etmesine tahammül edcmeyiı. 
kil Bay Şotan olmuştur. B. Şotan, müteakıben Fransa-

Baıbakan 8. Şotan, kabine nın <lalıili i~lerinden lıalıseımiş ve 
azaıile birlikte parlamentoya gele· bükılmctiu, lıalka refolı ,·ermek 
tek yerini j~gal etti. i@tediğini nıuli vaıİ) eti ıslaha ~alış

Parlamenıo reisi B. Heriyo, tığım söylemio, Blum kııLincsinde 
t\ \•eliı Başbakana söz verdi. amele için nzolunıın esa ata halel 

R. Şotan, gürsilye gelert-k, ga· ~elmiyeceği ,.e fakat, aıııdeoin de 
Yet aakin ,.e tannan bir ecele siize daha fazla ileri gitmesine \ "e buzu· 
haoladı. ru ammeyi ihlal etmeıinr. mileaade 

B. Şotan, vaziyeti umumiyeden edilmiyeeeğini beyan C) lrmi§tir. 
Labsenikten ve Franaanın, beynel· llaıbakan; hilkumetiıı )&pmak 
milel muabedata ve akdolunan mu· istediği büyük iol~r için pıırlamen· 

kavelerle ulııslar sosyetesine sadık to ile ayandan vasi aaliılıiyeıler i1-
olduğuau SÖ) lediktea aoara de· tediğiai ve bu .. ıahiyeıleri tedvin 

edecek olan kanunların, biran evel 
tasdikini istemietir. 

Ba~bakan bu hususta demiş· 
tir ki: 

- llüLqmet, gıda maıl<leleri· 

oin, gelişi güzel yükselme ine razı 
dt>~ildir. Bu itibarla spekülatörle 
mfi('adele edece~iz, bildı·e)İ tevzin 
için esaJı tertib:at alacağız. Hcnç· 
bere bii)iik kola)lıklar ve l.ıiuınye 

sbtenıleri lemin eyliyHe~iz . Bu~· 

vı·kôleı, bütün ıııesııliyetleri teka· 
Lül ed.:rı•k, bugilıulen itibaren 
parlamentoya lbıın gelen lfıyihalım 
takdim ediyor ve parllimentouıın 

eberiyetiııden yardım i~tiyor. Bıı 

yar<lım csirgenmczst>, afik(ınet için· 
de programımızı ıatLik ed<·hilc· 
eeğiz. 

Parllimento, Başlıakauı sık•ık 

ve çok hararetli Lir surette alkı~· 

B. Şotan 
lam ıştır. 

Baobakanın beyanatı sona er· 
dikten ıonra, parlamento reiıi B. 
Beriyo, aöı e67lemek iıtiyealerin 

Paris Berlin 30 (Radyo) - Bey- zim eylemiştir. 

Borsalarının kapan. nelmilel ticaret kongresi, dün Kongre reisininde dahil ol-

ması Londrada iyi de müzakerelerine devam et· duğu grub, yabancı şirketlerin, 
yabancı memleketlerdeki hak· 

karşılanmadı miştir. ları hakkında bir proje kale· 
Çelik, alominyom, kauçuk me almıştır. 

Londra 30 (Radyo) - Pa· 
ve çinko işlerini tetkik eden Bay Hitler, dün bütün kon· 

riste borsaların kapanılması, 
muvakkat olmasına rağmen encümen, uzun bir proje tan· gre azasını kabul eylemiştir. 

-------~.-.··~·----~--~~~~ 
burada derin akisler yap· T k •ı 1 d 
mıştır. Bu halin, fazla devam 8 Si er UCUZ a 1 

etMmiyeceğihzan.I•O'"""YO•. • ihtikar yapan bakkallar 
eç u gemı - t ld 

Alman donanmasına para Cezasına Çarp iri 1 
mensupmuş 

Valansiya, 30 (Radyo) 

Karenle sahillerinden itibaren 

Cumhuriyetçi ispanya sahille
rinin bir kısmını bombardıman 

eden meçhul harb gemisinin, 

Alman donanmasına mensup 

olduğu söylenmektedir. 

isimlerini ok uma~ıı L11vlı11lı \'e ne· 
ticede dedi ki: 

- Vaziyet, uzun müıuıkaşala· 
ra müıcbammi& degildir. Uunun 
için, muhterem haıiblerılen rica 
edeceğim, ieterler.ae ıniinakaşalım 

başlı.a bir güne lalik. edelim ,.e 
yaloız umuıni siyaset etrafında hü
kumetıen izahat ieliyeolue söz 
verelim. 

Parlamento reisi B. Heriyo, 

müteakıben B. (Retojan) a söz 

vermiş ve hatip, hükumetin 

arzusuna mülayim bir surette 

söz söyliyerek, uzım münaka· 

şalara lüzum görmediğini ve 

parlamento reisinin sözlerine 
iştirak eylediğini beyan et· 
miştir. 

Muhaliflerden ( Loi Marn) , 
bükiimetira izahat vermekten 

çekindiğini söylemiştir. 
Bundan sonra diğer hatip· 

ler de söz söylemişler ve ek· 
- Devamı 4 ncü ıahijede -

&Adliye, şirket müdürleri hahkında 
tahkikata devam 

Cumhuriyet müddeiumumi

liği, belediyenin tayin ve tes· 

bit ettiği fiatten benzin sat · 
mamak ve havayici zaruriyeden 

olan benzinin nedretine sebe· 

biyel vermekle maznun ben· 
zin ve petrol şirketlerinin iz· 
mir müdür ve acentaları B. 
Direk Manuro, Rog, Remo 

Alyoti, Volker, Saki ve satış 
memuru Mehmed haklarında· 
ki tahkikat evrakı üzerinde 

ehemmiyetli tetkiklere başla· 
mıştır. Adliyeye verilmiı olan 

maznunların salahiyetleri de· 

recesini gösteren yabancı dil· 
lerde yazılı mukaveleler te 
cüme ettirilmektedir. Şirketi 
rin lstanbuldaki direktörlük 
!erinden lzmir acentaların 
gelen ve benzin satış fiatini 
bildiren telgraflar üzerinde de 
tetkikler yapılmış, bu direk· 

törlerin emir verme salahiyet• 

)erinin tetkikine ve suçla ali· 

kaları bulunub bulunmadıtını 
teshitine lüzum görülmüştür. 

( Dnamı4 üncii salai/ede 1 



S~hif e 2 (Ulusal Birlik) ..., ___________________________________ ......_,~~------------------------------~ 

Anasını Ciör_ı_ _l __ Kızını Al 
Yazan: Sermet Muhtar No. 25 

- Yüzüne bak bak, Ömrün 
artsın. Seksen beşini, doksa
nını boyluyacaksın alimallah!, 

Gittikçe açılıyorlat: 

- Hafizanım teyze, estağ

furullah abla, vallahi sen olur 
insafsızlardan, merhametsizler
den değilmişsin meğerse .. 

- İstanbulda herkesin gön· 
}ünü şenlendirirsin, gelgelelim 
biz zavallı İara gelince .. 

- Herkese şapur şupur et
tırir, bizlere de yarabbi şükür 
çektirirsin değil mi? 

B Ll karşılayışlar, bu iltifat
lar, Hafizeyi ihya edeceği 

kadar etmiş. Zaten istediği 

o ... 
- Evlatlar, o kadar yor

gunum, takatsızlıktan o kadar 
bitkinim ki handise şuracıkta 

tıkanıvereceğim. Aman ba
na bir iskemlecik! diyerek 
kaptığı boş sandalyayı gene 
çırağına uzatıyor. 

Buradakilerle daha laubali 
ve can ciğer: 

- Taze kısmına çeki düzen 
savapmış. Hocalardan, vaı zlar
dan işittim. Şeriatin de fersah 
fersah müsaadesi varmış!.. 

Zıppadak, Edanın önüne 
dikiliyor: 

- Rica ederim bırak, vaz 
geç teyzeciğim. Ayol burada, 
erkeklerin ortasında ayıp de
ğil mi? Diye mani oluşuna 

hiç aldırış etmeyip, 
- Sen sus, karışma benim 

işime!.. Diyerek Edanın göz 
pınarlarına toplanmış sürme· 
leri, dudak kenarlarına birik
miş pudraları serçeparmağile 
dağıtıyor. Yanağındaki et be
ninin üç kıvrık telini iki tırna· 

ğının arasına sıkıştırarak bü
küyor. Baş parmağının tepesini 
yana doğru eğiyor. Feracesinin 
göğsünü aşağı çekerek dekol
tesini meydana çıkıyor. 

Burma bıyıklı katipler: 
- Saat haşıl.. ~eyip susu

yorlar. Hepsi biribirlerine kaş 
göz işaretinde. (Ne mal ne 
mail) diye alayı h ;1yran. 

Hafize, işini bitirdikten son· 
ra, kolu böğründe, gözlerini 
süze süze, çengi kolundaki 
mahbupvari gerdan kıra kıra, 
söze girişiyor: 

- (Üç turunçlar) masalında 
Yemen padişahı şehzadesinın 

aşık olduğu peri kızını getir

dim işte karşınıza ... Hadi Top· 

taşılık olup sapıtın bakayım!. 
Omuzlarına yapışıp Edayı 

çevırıyor: 

- Dön, görsünler yüzünü; 
haklı mıyım, haksız mıyım söy
lesinler!. 

Onlar zaten görecekleri ka· 

dar görmüşler, küçük dillerini 

yutmuşlar; (Bu bir içim su 
kimdir?) diyerek çılgına dön· 
müşler. 

Hafize, çoştukça çoşuyor: 
- Geçtim perilerle, ıyı 

saatte olsunlarla aranız şeker 
renktir. işte yer melaikesi 
buna derler. İstanbul içinde 
bir eşini gösterebilirseniz ge· 
tirin kazma kürekleri, beni 
diri diri toprağın altına gö
mün! 

Ne dersiniz, Edayı kimse 
tanıyamıyor. Köprü üstünde 
şemsiye lastik, köprüye pul 
satan o sulu, sırnaşık, yüzsüz 
kız olduğunu kimse anlıyamı
yor. 

Etraftakiberere kalmış göz
lerden, atmış benizlerden, ki
litlenmiş çenelerden, davayı 

kazandığını anlıyan Hafize, 
yavaşlıyor: 

- Sizlerden niyazım şu, 

delikanlılar: Aliah lillah rıza· 
sı ıçın üzmeyim, yormayın bu 
yavrucuğu; gözünü yıldırıp bu 
işe başladığına bin pişman et
meyin. Artık bundan sonra 
bana o yardını edecek.. Ma
halle karılarile mecelleşmeye, 

boy ö lçüşmeye bende derman 
mı kalr!ı ki?. Buncağızı Öne 
süreceğım , biraz da rahatıma 
bakacağım! 

Arkasından da usulcacık, 
manalı manalı göz kırpma; 
bıyık altından ifadeı meram. 

Şaşılacak, bir yaşa daha 
girilecek şeye bak.. Edada, 
eski sululuktan, zirzopluktan 
eser yok. Sanki o arsız, yüz
süz, deli fişek kız gitmiş, ye
rine aklı başında, tedbiri yo
lunda, mazbut bir kız gelmiş. 

Bu işe Hafıze bile şaşıyor. 
Önceleri Edayı dairelere, bir 
kaç kere kendi götürüyor; yal
nız yollamağa gövenemiyot. 

Öyle ya, belki pot mot 
kırar, çam marn devirir. Bir 
defa derlice topluca bir gidi
şat almağa başlasın, artık alt 
tarafı gider; kendini idare et
meğe alışır. 

Hafizenin avucu çenesinde 
kalıyor. Olur şey değil yahu 
kız enikunu yola gelmiş; akıl

lı uslu olup çıkmış. 
Hafize gene emniyet ede

miyor; içi rahat değil. , Kızı 
evden saldıktan sonra birkaç 
kere de gizlice peşine düşü-• 

yor. Sandığın dibinde kalmış 
köhne yeldirmelerinden birini 
giyerek, başını ve yüzünü gö· 
zünü de eski bir atkı ile sım
sıkı sarmalıyarak, tebdili kı

yafet arkasından çıkıyor. 
Hasekinin dolambaçlı so

kaklarından sapık Elimpaşa 
yokuşundan vurarak, gene 
mahalle aralarından, On sekiz 
Seymenlerden Şehzadebaşını 
boylayıp, Bozdoğan kemerinin 
yanından ve Maliyenin arka
sından dolanarak, uzaktan 
Edayı gözetliyor. 

Tuu tuu, maşallahkan!. Ha
line, muşvarına diyecek yok 
mu yok .. : O ne başı önünde, 
edepli edepli, nazlı nazlı bir 
edala gidiş .. Zerrenin zerresi 
miktar etrafa bakmayış; başını 
cırkaya bir defa bile çevirmeyiş 

Beli kılıçlı genç genç zabit· 

ler, eli bastonlu civan civan 

katipler, durup yiyecek gibi 

baktıkları, gözler kırparak, bı

yıklar bükerek sözlerin enva
ını attıkları halde o hiç oralı 
değil kat'iyen umursama, Ia
kadarlık ( yani alakadarlık ) 
yok .. 

Hafize bir vakitler Çakır 

Ayşeye de ( fırla meydana 1 ) 
demişti ya... Kendi zanaatı 

olan kağıt kavı.t flığını ilk önce 
ona peşkeş çekmiş, 

- Hah hah hay!. Ayol ben 
o barazaların arasına girebilir 
miyim? cevabını almıştı ya .. 

O sıralarda, allem edip kal
lem edip, (şöyle Beyazıda ka
dar bir çıkalım!} diyerek Ça· 
kırı Maliyenin kapısına kadar 
götürm"; 

- Beş dakikacık işim var. 

Dük Dö Vindsorun kırk üçüncü yıl 
döniimü Vivanada kut1ulandı 

ti ·-·-· Bristol otelinin önü hınca hınç dolmuştu. 
Herkes, Dükü ve mavi elbisile karı

Dl görmek için çırpınıyordu ••• 
23 Haziranda Vindsor du· 

kası Viyanada 43 ncü yaş yıl 
dönümünü kutluladı. O gün 
44 yaşına basan sabık kralın 

bu yaş yıl dönümünü nasıl 
kutluladığı, şöyle anlatılıyor: 

Bristol otelinin Ring soka
ğına bakan geniş kapısı ö .• ün
de gene kalabalık. Çünkü, 
Vindsor dukası Viyanadadır 

ve her Viyanalı, dukayı ve 
meşhur mavi elbisesile karı

sını gördüğünü anlatabilmek 
hevesindedir! 

Otelin başka bir kapısı da, 
geri taraftadır. Maler sokağına 
açılır. Buna "Servis kapısı,, 

derler. Bu kapıdan otel biz· 
metçileri, müteahhitler ve göze 
görünmekten kaçınan tanınmış 
müşteriler girip çıkarlar. Dün 
de, bilhassa bu kapının önün
de görülecek şeyler vardı, 
işte! 

Sabahın saat sekizinden iti
baren buketler, sepetli çiçek
ler getiriliyor, bu kapıdan 

içeriye alınıyordu. Kızıl güller 
orşideler, türlü türlü çiçekler. 
Karısı ile dukanın dairesi üs
tü kapalı bir çiçtk bahçesi 
bir ser manzarasına bürünmüş 
tül Bunun sebebi de dükanm 

43 üncü yaş yıldönümüydül 

Edvard, 44 yaşına basıyordu, 
bugün! 

Saat on birde, otel direk
törü F eliks Prim us, dukanın 

yanına çıkıp kendisine bir 
zambak buketi uzattı. Direk
torün kendi elile yetiştirdiği 

çiçeklerden yapılmiş olan bu 
buketi verirken de hem ken· 
di adına, hem de bütün otel 
mensuplarının adına bahtiyar
lık temennilerinde bulundu. 

. Duka da, Almanca olarak te
şekkür etti. 

Saat on bir buçukta, "Ser
vis kapısı,,nın önünde siyah 
ve büyük bir limozin durdu. 
Bu otomobilde, bir kadınla, 

elinde kırmızı güllerden ya
pılmış gösterişli bir buket 
tutan koyu renkte elbiseli bir 
erkek oturuyordu. O kapıdan 

içeriye girdiler. Bunlar, İngil
trenin Viyana sefiri Lord 
Selbi ile karısı Ledi Selbi 
idi. Tebrik maksadiyle bir 
ziyaret! 

Bu arada bir sır: Vindsor 
dukası, İngiltere kralı olarak 
Viyanada bulunduğu sırada 
da, kendisi ve dostları çok 
defa bu kapıdan faydalanmış· 
lardır. Dikkat uyandırmadan 
girip çıkmak istedikleri za
manlarda! 

Bu kapı içerisinde de bir 
kapıcı odası bulunuyor. Bura
daki kapıcı, şöyle diyor: 

- Merdivenler, bu tarafta 
kırmızı halılarla döşeli değil
dir. Fakat, bur taafta da bir 
asansöre pek seyrek binmiş-

Filanca Beyde bir evrakım 
kaldıydı. Onu alıp döneriz! 
diyerek daireleri bir boylat· 
mıştı. 

O gün müdür, mümeyiz, ka
tip odalarının hepsini birbir 
devrotmiş , kendi önden seğ i r· 

terek ak sakallı 1arın , kara sa
kallıların, kaytan bıyıklıların 

kulakların:\ yanaşmıştı : 

(Arkası var) 

Dük dö Vindsor 
lerdir. Kendileri, acele acele 
merdivenlerden çıkıp, merdi
venlerden inmeği tercih eder
ler! 

Acaip: Büyük oteldeki gün
delik hayat, geliş-gidiş, halde 
soruştmmalar, karşılaşmalar, 

konuşmalar, buluşmalar, bugiin 
de hergünkü gibi. Lakin, bu 
arada sansasyon büsbütün 
farkedilmiyor da değil. 

Havada " herhangi birşey,, 
dolaşıyor 1 Bekleyiş, merak, 
Vindsor dükası, günün pro2'· 
ramını hiçbir vakit evvelden 
belli etmez. Fakat, böyle ol
duğu halde, kendisi oteli terk 

etmeden bir çeyrek saat önce 

otelin hol kısmında bir tela~
tır baş gösterdi . 

Dünkü gün bu telaş, saat 
13 buçuğa doğru başladı. Hol 

de göze çarpacak derecede 
fazla otel müşterisi oturuyordu 
Kapıcı. locasının yanı sıra yer
leştirilmiş olan hasırlar koltuk 
]arda, cazip Amerikalılar yer 
kapmişlardı. Mavi çiçekli es
vaplar giymiş Amerikalı genç 
kızlar, aralarında heyecanla 
fısıldaşıyorlardı. Otel holünde 
bugün pek çok mavi esvap 
seçiliyordu. Yoksa rastgeleıni, 
böyle? Belki, diyelim: Fakat 
Vallisin, - Simpsonun öz adı, 
Vallistir. ·En sevdiği rengin 
bu sene modarenk olması, 
rastgele değildir! Ve burada 
bekleşen Amerikalı kadınlar, 
en popüler dukaya hoşuna 
gideceğini tahmin ettikleri bir 
sürpriz yapmak maksadile ma
viye boyanmışlardı; hem ken
disine, hem de düşes Vind
sora! Karı, koca, her ikisine 
de! 

Birdenbire, bütün hazır bu
lunanlar, ayağa kalktılar. Hiç 
kimse oturur vaziyette kalmadı. 
İngilterenin genç kralı, bu ote
lin holünden geçtiği zaman 
nasıl hep ayağa kalkıldıysa, 
şimdi sabıklaşan ayni kral 
geçerken de, öyle! Vindsor 
dukası , yalnızca kapıya doğru 
yürüyor. Kostümü açık kül 
rengi ve üzeri ince beyaz çiz
gili. Elinde bir baston tutuyor. 
Başındaki şapka: Meşhur Gi· 
rardi şapkası. Kapının önüne 
gelince, bir lahza tevakkuf. 
Şahsi emrine tahsis ed ilmiş 
olan bir polis hafiyesi, yanı :ı a 
sokuluyor. Onlar· böyle detck
tikk yanyana dururlarken, 
Viyana numarasilc A S - 178 

numaralı siyah otomobil, ka
pının önüne getirilirken, ote
lin önünde izdiham. Polis, 
kalabalığı nizam ve intizama 
sokmağa çalışıyor. Zabıta me
murları elele vererek, kalaba
lığın önü sıra sıkı bir kordon 
teşkil ediyor. Dukanın geçe
bileceği dar bir geçit temin 
olunuyor. 

Vindsor dukası, bu sırada 
kapı tokmaklarından birine 
dayanarak döner kapı arka-
sından mütecessisleri seyredi
yor. Detektif, kulağına iğile
rek, bazı şeyler fısıldamakta
dır. İhtimal, şimdi müsaid 
bir lahzadır! diyor; yahut da 
buna benzer bir şey! Duka, 
hafifce gülümsüyor; cevabı bu 
Muhakkak ki bu bir iş konuş· 
ması! Esasen duka da heye
canla intizar halindeki kala· 
balık hakkında ihtisaslıdır. 
Hiç değilse, yanındaki hususi 
polis hafiyesi kadar mütehas
sıstırl Kendisini bu kadar me· 
rak ve alakaya karşı koruya-
cak bu müiehassısı kadar 
(Müsait lahza) yı o da biliyor! 

Sonra, duka, başile kısa bir 
işaret yapıyor. Detektif, öne 
doğru sıçrayarak otomobilin 
kapısını açtığı gibi, duka acele 
acele yürüyerek "mütecessis
ler geçid,, inden geçiyor. Ya-
şa bağırışları arasından akse
den tiz bir erkek çocuk sesi; 
{Tebrik ederiz!) duka ciddi 
bir çehre ile her tarafa selam 
verirken, otomobil hareket 
ediyor. 

Öğleden so· ra Vindsor dü
şesi Barones Alfons Roçildle 
beraber bir otomobil gezinti
sine çıktı. Ve akşama da Vind 
sor dukasının doğum yıldönü
münün, genç evlilerin küçük 
bir iyi dostlar toplantısında 

hususi mahiyette bir eğlenti 
tertip edilerek kut!ulanışı! 

Bütün gün. Otele birçok 
kişi gelerek, açılan listeye ad
larını kaydettiler. Viyana aha
lisinden, muhtelif tabakalara 
mensup kimseler, bu listeyi 
imzaladılar. Sonradan listeye 
şöyle bir göz atınca, mesela, 
otel m~nsuplarile İngiliz ko
lonisi azasının isimleri y~n
yana. Viyana şehirlilerile ln-
giltere sefarethanesi erkanının 
isimleri bir arada, görüldü! 
Küçük bir kız, özene bezene, 
adını -adeta· resmetmişti! Bi
risi de altına, bu kızın yedi 
yaşında olduğunu ve Lon-
drada doğduğunu izah yollu 
birkaç satır ilave etmişti! 
Viyana sosyetesi menşupları-

nın isimleri de, listede diziler 
halindeydi! 

Otelin önünde bütün gün 
kalabalık, nöbet beyliyen va
ziyette, dikkati uyandıran bir 
cihet daha: Sade bugüne 
mahsus değil, hergün bu ote
lin kapısı önünde saat on 
ikiden itibaren mektepli kız

lar bir aşağı bir yukarı gezi
niyorlar. On altı yaşında kız
lar, kollarına çantalarını sıkış
tırmış, lüle lüle saçları üzerin· 
de birer berecik, yüzlerinde 
endişe ifadesi, otel önü ge
zintisinde! Ana babaları, mek-
tep d ö nüşü böyle otel önünde 
bir aşağ; bir yukarı uzun boy
lu gezinnı <' l erini hoş görm ı· 
diklerindcn b rreli kızlar , tr
liışlılar! Buna rağmen unu ve 
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Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
11 0PORT0 11 vapuru 10 tern· 

muzda LIVERPOOL ve SWEN· 
SEAdan gelir " ük çıkaracak. 

"POLO,, V<-v ·u 111 tern· 
muzda LONDRA ve HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 

HULL için yük alacaktır. 
THE GENERAL STEAM NA· 

VIGATION LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru Ha· 

ziran sonunda gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

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

İzmir Asliye mahkemesi 
İkinci Hukuk dairesinden: 

İzmir' de Pazaryeri AlaybeY 
caddesinde 95 sayılı evde otu· 
ran Mahmut kızı Emine tara· 
fından kocası ayni yerde mu· 
kim Mustafa oğlu Bayram Ali 
aleyhine açılan boşanma da· 
vasına mütedair dava arzuhal 
suretile davetiye varakası müd· 
deaaleyhin ikametgahının meç 
huliyetine mebni mübaşir ta· 
rafından bilatebliğ iade edil· 
miş ve zabıtaca yapılan tah· 
kikat ta bunu teyit etmiş ol· 
duğundan davacının isteğile 
tebligatın ilanen ve tahkika· 
tın 1417 /937 Çarşamba saat 
9 a talikine karar verilerek 
dava arzuhal suretile davetiye 
varakası mahkeme koridoruna 
asılmış olduğundan müddea· 
leyhin tayin olunan gün "e 
saatta mahkemede hazır bu· 
lunması veya bir vekil gön· 
dermesi aksi takdirde hakkın· 
da gıyap kararı ittihaz edile· 
ceği tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. __.,.. 
ötekini görmeğ· isteğindeler· 
Yakıcı öğlen sıcağında sabı~· 
la, şiddetli intizar halinde no· 
bet bekliyen kızlar, öğlen ıa· 
manı yüzü güneştan yanmış'. 
kül rengi elbiseli ve Girardı 
şapkalı ya öğleden çok dah.11 

sonra da Vallis mavisi e)bı· 
seliyi görmeden evlerine döll' 
miyorlar. Bir kadın için tah· 

··~ 
tından olanı ve bir büyu 
devlet tahtını terke sebeP 
ola~ı görmek merakı, hele bll 
mektepli kızlar da bilhassıı 
şiddetli! 

0 Gelecek nesil, bu tahtta 
feragat bahsini, öyle sanılır, 
k. k .. u k ve 

ı me tepte ogrenece . i 
muallimleri de senenin tarih1li 
soracaklar. Bugünkü mekteP k 
kızları - Bir hayli erkek çocll 
da görmedim değilse de!·E"et, 
daha ziyade mektepli kızları, 
Ring sokağında, durdurarak, 

şunu seyrediyorlar: 
Romantikin, hakiki mekteP 

gocuğu romantikinin dürıY' 
tarihi vakıası olduğunu! 1'İ' 

Bugünlerde öğreniliyor ' v· ıı· 
Vindsor dukası, evve!~e .1Yde 
nada Anglikan kılısesırı 

S 1' 
elenmeği tc-.s~ ·lıyorlarmış. ~1 

ra bu plan de. :ı vaz geçıP'. 
dostlarına, Misis Vallis ye.~ 
fiyldin Viyanaya kendi aya~?~, 
gelmesi doğru olmadığını ~otrı 
! emiş! Güvey sıfatile gelı~~Ş· 
ayağına gitmeği uygun görrJl;.ı 
O zaman müstakbel kocanı~~ 

. . f'lli' 
müstakbel karısını kendısı t· 
kaldığı Viyanaya seyahat csı 
mek külfetinden kurtarıtıdıı 
maksadile, Fransadaki ı<a0 ~ 
şatosu evlenme sahnesi olııf" 
intihap olunmul,, 

l. 
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Bir sınıfta okumuştuk. Pısı· 
tık bir çocuktu ve bir evin 
Yaramazları o evin uyuz kedi· 
aile nasıl kuyruğunu çekerek, 
~nsesinden havaya kaldırarak 
arkasına teneke bağhyarak eğ
lcnirleı se biz de ona öyle ya· 
Pıyorduk. 
Babası demirciydi. Fakat o 

Pek .ufak tefek, cıhz olduğu 
İçin ayni işi tutamazdı. Başka 
işlere de girebileceği sanılmı· 
Yordu. Olsa olsa bir dairede 
bir şirkette memurcuk olabi
lirdi. Bütün ömrü zavallı bir 
ınemurcuk gibi sabah işine 

gitmek, akşam da uzun pazar
lıklarla aldığı şeyleri evine 
taşımakla öeçecekti. 

Biribirimizden ayrıldık, 
7 yıl önce onu bir banka

llın önünde son model lüks 
bir otomobilden inerken gör· 
düm • Gözlerimiz karşılaştı. 
Ben aldandığımı sandım, fa
kat o hemen ve pek candan 
bir gülüsleJ boynuma sarıldı. 
Öğrendim ki birkaç yüzbin 

liralık bir adam olmuş! 
Nasıl olmuştu ? 
Bana anlattı : 
Biliyorsun ki henüz mektebi 

bitirmeden harbe gittik ve 
Suriye cephesinde lngilizlere 
tsir düştüm. Orada geçen üç 
~ne içinde çok yokluk çek
tiın, fakat büyük birşey ka
ıtndım: lngilizce öğrendim. 

lstanbula geldiğim zaman 
<>rtalık karma karışıktı. lngiliz, 
F'ransız ve ltalyan orduları 
burayı işgal etmişlerdi. Rus 
lnuh;ıcirleri bu şehrin bula
llıklığını artırdılar. 

O sırada Jzmirdeki .amcam 
01dü ve birkaç bin lira n;airasa 
kondum. Ne yapacağımı dü
fÜnüyordum. Bir arkadaşa 
bahsettim. O bir başkasına 
8Öylemiş. Bana bir teklifte 
bulundular: 

lngilizler Türk ordusunun 
Ve donanmasının bazı:eşyasına 
el koymuşlar. Çürümeğe yüz 
tutan bu eşyayı elden ·çıka
k~orlarmış. Bu arada bir dö· 
uın fabrikası da varmış. 

liurda demirleri toplamak ve 
bu fabrikada işlemek istiyor
duk. Bir şirket yaptık ve işe 
başladık. Hurda demirler ara· 
•ında köhne vapurlar, işe ya
~arnaz halde olan vınç
der, birçok motör parçaları 
a vardı. 

. Fakat fabrikayı bir türlü 
~le~emedik ve ortalarıın da 
enırn sessizliğimden istifade 

'derck hepsini üstüme yıktılar 
Ve gittiler. 

.Elimde bir yığın paslı de
~ır ve dört dıvarla çatıdan 
~&ret koca bir bina vardı. 

eye yarardı? 
Bu sırada fabrikaya bir İn

tıliz zabiti geldi. Göz gö~e 
tclince tanıştık. Mısırda üsera 
t•rnizonunda zahitti ve o ba
lla lngilizce öğretirken ben de 
~ııa Türkçe öğretmiştim. Şimdi 
:~al kuvvetleri başkumandan
'lında mühim bir vazifeye 
teçrniş, • 

lialimi sordu. 
Anlattım. 

~ v~.nçlcre, köhne teknelere, 
0tor parçalarına göz attı: 

t. - Birkaç gün sabret. Sana 
Qır · 

ış bulur!. 
~edi ve gitti. 

N. V. Fratelli Sperço 
W. F. H. Van vapur acentaıı 

Ertesi gün işgal kuvvetleri getıren mUCJZe •• 
başkumandanlığından bir mek· 
tup aldım. Çanakkalede batan 
birkaç duba ve gemiyi çıkar· 
mak için vinç istiyorlardı. Ay
rıca lngiltereye gönderilmek 
üzere ne kadar hurda demir 
verebileceğim soruluyordu. 

Der Zee ROYAL NEDERJ.AND 

& C KUMPANYASINJN 

Hemen gittim, bana avans 
da verdiler ve vinçleri kulla· 
nılabilir hale getirdim. Demir· 
lerin de miktarını bildirdim. 
Hemen göndermeğe başladım. 

- Bir fatura ver l 
Dediler. Mümkün olduğu 

kadar şişirdim ve on bin lira
lık bir fatura çıkard1m. lngiliz 
dostum bu rakamın önüne bir 
sıfır daha ilave etti ve başku· 
mandana götürdü. 

iki gün daha geçti. Bana 
bir oyun yapılıyor diye ödüm 
kopuyordu. O sırada bir mek· 
tuh geldi ve içinden yüz bin 
liralık bir çek çıktı. Büyük 
bir sevinç içinde çeki tane 
tane ve dikkatle okudum. 

Sevincim sonsuz bir hayret 
haline geldi. Çünkü benim 
faturam Türk lirası üzerine 
yapıldığı halde çekin üstünde 
(lngiliz lirası) yazılıyordu. 

- Hemen gidip bu yan
lışlığı düzelteyim! 

Dedim. 
Yol da bir arkadaşa rastla· 

dım ve anlattım. Çıkıştı: 
- Budala mısın? Onlar se· 

nin kadar bilmezler mi? Git 
bankaya, al Paranı! 

- Nasıl olur. Sonra mey· 
dana çıkarsa beni ne yapar· 
!ar? 

- Hiç birşcy yapmazlar. 
O kadar ince eleme! 

Beni adeta zorla bankaya 
götürdü. Parayı aldık. O za· 

manki hesabla bir milyona 

yakın Türk lirası .. 

İngiliz dostuma gittim. Lon
draya gitmiş. 

Bu sefer arkadaşım asıldı: 

- Bana bin lira ödünç ve-
rıver. 

İki bin lira verdim ve: 

- Helal olsun! 
Dedim. 
Fakat iki günde, liç giindc 

bir para istemekte devam et
ti. Dehşetli harcanıyordu. 

Nihayet kızdım: 
- Artık veremem. 
- Loddraya yazarım. 
- Yaz! • 
İşgal kuvvetlerinin artık git· 

miş olmalarından cesaret bul
muştum. 

Fakat gene korkuyordum. 
Bu öyle bir suçtu ki hiçbir 
memleketin kanunları bağış· 
laınazdı. 

Yakalamak için geldikleri 
. - .. 

--~~--------~~-Bu alet masallardaki şeytan 
külahı gibi birşeydir 

Bir Viyanalı alimin cisimleri 
görünmez hale getiren bir şua 
keşfettiğine dair makaleyi okur
ken hatıra gelmiyen bir hadise 
meseleyi birdenbire heyecanlı 
bir safhaya soktu. 

Muhteri mühendisi Pinther 
Armandın ihtiramı göstermekte 
olduğu sağlık sergisine bugece 
bir takım adamlar kilidi kıra-

rak girmiş ve görünmez şua 

cihazını çalmağa teşebbüş et
mişlerdi. Bereket versin aleti 
çalamadılar ve ihtiram esrarını 
da elde edemediler. 

ihtira edilen alete birsey 
olmamı~tır ve Viyananın sergi· 
sinde ziyaretçilerin karşısında 

işlemeğe devam etmektedir. 
Bu al masallardaki şeytan 

külahı gibi birşeydir. Külahı 
giyince görünmez oluyorlardı. 
Burada da tıpkı öyle. Mühen
disin icadettiği atelin şuaları 
altında bulunan cisimler gö
rünmez ohıyor . 

Dün buna bizzat ben de 
şahit oldum. Mühendis Arman 
davet ettiği seyircilerin deh· 
şetli hayretleri içinde marife
tini gösterdi ve ihtira hakkın· 
da çok karıçık bir maliimat 
ta Mühendis ihtira beratı al· 
mak için müracaat etmişse de 
henüz almamıştır. 

Mühendis Arman bu ihtira 
uğrunda Tholhofer adında 
bir arkadaşile beraber tam 
iki sene çalışmıştır. iki sene 
çalışma neticesinde elde edi· 
- Devamı 4 rıcii scılıijcdc -

iz mir 
den: 

vakıflar müdürlüğün-

lznıiı· Yün Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
•-Y-e_n_i-~ıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMİR oğlu 

O. "JUNO" vapuru 10 Hui• 
DEUTSCHE LEVANTE LINlE rana doğru bekleniyor, yükünQ 

G. M. B. H. tahliyeden sonra BURGAS, 
Hamburg VARNA ve KôSTENCE için 

"ARKADIA" vapuiu 12 Ha-
ziranda beklenilmektedir. AN· yük alacaktır. 
VERS, ROTTERDAM, HAM· SVENSKA ORIENT UNJEN 

KUMPANYASININ 
BURG ve BREMEN için yük 
kabul eder. "SAIMA" vapuru l Hazi· 

"CHIOS" vapuru Haziran randa 37 de gelip doğru AN· 
nihayette beklenilmektedir . VERS, ROTTERDAM, HAM· 
HAMBURG ve BREM EN den BURG ve SKANDINAVY A 
yük getirecektir. limanları için yük alacaktır. -.--w w "AASNE" vapuru 14 Hazi• 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP randa bekleniyor. ROT1 ~R· 

CORPORATION DAM, HAMBURG GDYl'' \ 
Pireden aktarmalı Seri seferler ve SKANDINAVIA limanları 

"EXETER,, vapuru 18 Ha- için yük alacaktır. 
ziranda PIREden hareketle SERViCE MARITIME ROU· 
BOSTON ve NEVYORKa MAiN KUMPANYASININ 
gidecektir. "ALBA JULYAn vapuru 16 

"EXCAMBlON., vapuru 2 Haziran 37 tarihine doğru bek· 
Temmuzda PIREden hareket leniyor. MALTA, MARSILYA 

ve CENOVA için yolcu ve 
ederek BOSTON ve NEV- yük kabul eder. 
YORK için yolcu ve yük ka- ilandaki hareket tarihlerile 
bul eder. navlunlardaki aeğişikliklerin· 

"EXCHORDA" vapuru ~6 den acenta mesuliyet kabul 
Temmuzda PIREden hareket etmez. 
ederek BOSTON ve NEV- Daha fazla tafsilat için ikin· 
YORK için yolcu ve yük ka- ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
bul edecektir. binası arkasında FRA TELLi 

S h dd · SPERCO vapur acentalığına 
eya at mü etı: müracaat edilmesi rica olunur. 

PIRE-BOSTON 16 gündür Telefon: 4142/4221/2663 
PIRE-NEVYORK 18 gündür • 

AMERICAN EXPORT LINES Birinci sınıf mutahassıs 

THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATION 
"EXIRIAn vapuru 14 Ha

ziranda limanımızda beklenil
mektedir. NEVYORK için yük 
kabul eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAlN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 27 
Haziranda beklenilmektedir. 
KÖSTENCE, SULINA, KA-

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir • Birinci beyler sokağı-
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Doktor 
Ali Agih 

LAS için yük kabul eder. Çocuk HastalıklL'rı 
ve KALAStan aktarma şartile mütehassısı 
umum TUNA limanları için lkinciBeylerSokağı No. 68 
yük kabul eder. 1 T=fon 3452 

JOHNSTON WARREN LINES LINZ ve ViYANA için yük 
LiMiTED - LIVERPOOL kabul eder. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LlNjE - OSLO 

"EVIMORE,, vapuru 27 Ha· 

ziranda beklenilmektedir. Ll
VERPOOL ve ANVERSten 
hamule getirecektir. BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SU
LINA, KALAS ve IBRAIL 
için yük kabul eder. 

.............. ıt.aı ...... ~~~~--------··ı 
zaman kendimi öldürmekten Dedi. Verdim. SOCIETE ROYALE HONG-

"BOSPHORUS" vapuru 22 
Haziranda beklenilmektedir. 
PiRE, SiCiL YA, DIYEP ve 
NORVEÇin umum limanları 
için yük kabul eder. 

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

başka çare yoktu. Londrada lngiliz maliyesin- ROISE DANUBE MARITIME 
Arkadaşım bir gün sümsük den gelen bir mektubu uzattı. "DUNA" vapuru 10 Tem· 

sümsük geldi: Onda kısaca söyle yazılıydı: muza doğru beklenilmektedir. 
- Bir müjdem var, allah (İngiliz hazinesi ödediği pa- BELGRAD, NOVISAD, BU- Birinci Kordon, telefon 

aşkına on lira veri alma!) DAPEŞTE, BRATISLA VA, No. 200- 2008 
.. '- . ' : ~ i~ .:. . ·.&:. - • .. • .. _; ı .. • 
lzmirPamukMensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~:· 



Sahife 4 (Ulusal"Birlik) 

Amiral rti, Alman Mareşali Von 
göriiştii .. eıo~berg ile 

Paris, Londra siyasal mahaf ili ve kücük antant devletleri 
' 

Peşte görüşmelerini büyük bir dikkatle takip 
ediyorlar. ~Almanya Macaristana yardım edecekmiş 

Paris 30 (Radyo) - Alman Harbiye Nazırı Mareşal Von Blomberg Budapeşte'ye varmıştır. Paris ve Londra siyasal ma· 
hafili, bu ziyarete büyük ehemmiyet atfetmekte ve Almanya'nın merkezi Avrupadaki harekatını büyük bir dikkatle takip ey· 

lemektedir. 
Mareşal Von Blomberg, dün Kral naibi amiral Horti tarafından kabul edilmiş ve öğle yemeğine alakonmuştur. Bu ziyafette 

Macar siyasi ve askeri ricali hazır bulunmuştur. 
Peşte gazeteleri, Alman Mareşalinin bu ziyaretinin ehemmiyetini tebarüz ettirmekte ve Almanyanın, Macaristanın silahlanma

sına yardım edeceği mütaleasını yürütmektedirler. Peştede bir hafta kadar kalacak olan Alman Harbiye Nazırı, Almanyanın 
Macaristana yapabileceği yardımları tetkik edecek ve Macar ordusunun ihyası, yeni kışlalalar tesisi işlerile meşgul olacaktır. 

Belgrad, 30 (Radyo) - Mareşal Blombergin Peştedeki temasları büyük bir dikkatle takip edilmektedir. 

1 ............ . 

Ademi müdahale komi- Alman va ile ticari mü-
.; 

lesi dün toplandı zakereler başlayor - -·-Lord Plimot, İspanyada gönüllülerin der· Dün Berline hareket eden hey'-
hal geri cekilmesi lüznmundan bahsetti · • r· l . . . 
Londra 30 (Radyo) - lspan- etmelerini bildirdiklerini söy· etımız, OTlSte yapı anıçtımaada ıh 

ya ~şle~ine .. ad.em~ müdahal: lemişler ve bununla beraber, racafcıların dileklerini tesbit etti 
komıtesı, dun lngıltere Harı- hükumetlerinden talimat isti- ı 
ciye Nezaretindej toplanmıştır. yeceklerini ilave etmişlerdir. lstanbul 30 (Hususi)- Dün, dikkate alınacak maddeler 
Reis Lord Plimut, Almanya Komite, Almanya ve İtalya Türkofis İstanbul şubesinde üzerinde beyanı mütalaa etmiş-
ve İtalya' dan boş kalan kon· murahhaslarının beyanatını ka- mühim bir toplantı yapılmıştır. lerdir. 
trol mmtakalarının, Fransa ve bul etmiş ve müzakereleri Cu· Bu içtimada, Berlin' de cereyan Heyet azaları, bütün bu di-
f~gilte~~ .tar~fı~da.n işg~l .edile· maya talik eylemiştir. edecek ticari müzakerelere iş- lekleri tesbit eylemiş ve ak-
bılecegını bıldırmış ve ıkı dev- Lord Plimot, celseyi kapa· f k l' k l h , f . şam Berline hareket etmiştir. 
Jetin bu husustaki muvafakat ıra ey ıyece 0 an ey e ımız Hükı1metimizle, Alman hü-
ve hüsnüniyetlerinden bahsey· madan evvel ispanyada bulu· ve ihracatçılarımız bulunmuş- kumeti arasındaki müzakereler 
lemiştir. nan gönüllülerin bir an evvel !ardır. üç Temmuzda başlıyacak ve 

Rusya, Çekoslovakya, İsveç geri çekilmeleri lüzumundan İhracatçılar, halen Almanya- Ağustos bidayetine kadar ni-
ve Norveç murahhasları, İn- bahsetmiştir. da bloka bulunan paraları hayete ererek, bir ihtilaf zu-
giltere ve Fransa tarafından Fransa murahhası Bay Kor· hakkındaki dileklerini anlatmış· hur etmediği takdirde yeni 
gösterilen bu arzuyu hüsnü yen, Lord Plimotun bu sözle· !ar, yeni muahedede nazarı muahede imzalanacaktır. 
telakki etmişlerdir. Yalınız, Al- rine iştirak etmiş, derhal te· •1tn •~••-•~•-------
manya ve İtalya murahhasları şebbüsata girişilmesini söyle· 
böyle bir karar tanımadıkla- miştir. 
rmı ve kontrol hey'etlerine Her iki mes'ele, Cuma günü 
verdikleri talimatta, işi terk tekrar müzaker edilecektir. -------·-. ·--------
Paris borsası kapandı 

-Baştarafı 1 inci sahifede
seriyetle münakaşaları mev· 
simsiz gördüklerini beyan ey· 
!emişlerdir. 

Bundan sonra B. Şotan, 
tekrar kürsüye gelmiş ve 
meclisin bir an evel gelen ka
nunları tastik eylemesini iste· 
miştir. 

B. Şotan; B. Leon Blum 
kabinesinden de sitayişkarane 
bir lisanla bahsetmiş ve ken
disinin, parlamentonun ekseri
yetine d"yanarak kabine teş
kil eylediğini, bu ekseriyete, 
kimsenin miimanaat etmeğe 

hakkı olmadığını söylemiş, 

Fransız milletini temsil eden 
parlamento:rnn, vatani vazife· 
sfni ifa edeceğinden emin bu
lundu~unu ilave eylemiştir. 

Bunu müteakip, verilen isti
zah takrirlerinin talik edilip 
edilmemesi keyfiyeti reye kon· 
muş ve 142 ye karşı 393 
reyle takrirlerin atiye taliki 
kabul olunmuştur. 

Maliye Nazırı B. Bone, bun· 
dan sonra mali projeleri riya· 
sete takdim etmiş ve parla
mentonun tasvibile projeler, 
alakadar encumene havale 
edilmiştir. 

Yeni projelerin sermayenin 
harice akmasına mani olacak, 
gıda maddelerinin yükselme
sine sed çekecek ve amelenin 
hükumete karşı olan vaziyet· 
)erini, şiddetli tedbirlerle tes
bit eyliyecektir. Bütün kanun· 

lar, 31 Ağustosa kadar par· 
lamentodan çıkmış olacaktır. 

Maliye Nazırı B. Bone, der· 
hal Maliye encümenine gitmiş 
ve projelerin müzakeresinde 
hazır bulunmuştur. 

Paris, 29 (Radyo) - Ayan 
meclisi, bugün toplanmış ve 
hükumetin beyannamesi Dev· 
let Nazırı B. Alber Saro ta· 
rafından okunmuştur. 

Ayan reisi Joul Dö Janete 
hükumetin ve parlamentonun, 
ayam muaheze ettiğinden bah
setmiş ve bunun için şiddetli 

bir lisan kullanmıştır. 
Ayanda hiç bir müzakere 

olmamış, yalnız hükumetin 
beyannamesi dinlenmiştir. 

Paris, 29 (A.A.) - Dünkü 
kabine içtimaında bir k~ 
layihası metninin tanzim edil-" 
miş olduğu haber verilmek
tedir. Bu kanun layihası hü-

kumete kararnamelerle mali 
vaziyeti ıslah için geniş sala· 
hiyetler bahşetmektedir. 
Öğrenildiğine göre bu sa

lahiyetler frankın müdafaasına 
müteallik tedbirleri Bank De 
Fransın devlete yapacağı avas
ların artırılmasını, büdçe açı

ğını azaltmak için ittihaz olu
nacak mali tedbirleri ihtiva 
etmektedir. 

İstihbarata nazaran B. Şo-
tan mükelleflerden B. Blumun 
istediğinden daha fazla feda
karlıklar istiyecektir. 

Hükumetin kanun layihası 

Taksiler ucuzladı 
f Baştara/ı 1 inci sahifede J 

Belediye, dün de muayyen 
fiatle vesait sahiplerine benzin 
satışına devam etmiştir. Dün
kü sayımızda halkın istediği 
kadar petrol bulamadığını 
yazmış ve alakadarların bu 
vaziyete acele çare bulmala
rını istemiştik. Alakadar ma
kamlar, bu neşriyatımız üze--
kabine beyannamesinin okun· 
masını müteakib hemen mt:· 
busan meclisi taı afından mü· 
zakere edilecektir. 

Paris, 30 (Radyo) - Dün 
çok mühim tedbirler alınmış 

ve her ihtimala karşı frank 
üzerinde spekülasyona meydan 
verilmemesi jçin esham ve 
tahvilat borsası ile para bor
sası kapatılmıştır. 

Encümen proje 
yi kabul etti 

Paris, 30 (Radyo) - Par· 
lamento maliye encümeni, B. 
Şötan kabinesinin vermiş ol
duğu mali projeyi dün gece 
geç vakite kadar müzakere 
etmiştir. 

Yeni projedeBank dö Fran
sın devlete 10 milyar franklık 
bir kredi açması lüzumu ileri 
sürülmektedir. 

Encümen, 15 mahalife kar· 
şı 20 reyle yeni projeyi kabul 
eylemiştir. 

Paris, 30 {Radyo) - Fran· 
sız parlamentosu, bugün top
lanacak ve mali projeyi tetkik 
eyledikten sonra reye koyacak, 
kabul olunur olunmaz ayan 
meclisine sevkedecektir. 

rine derhal faaliyete geçerek 
piyasada, bakkallarda bol 
petrol bulundurulmasını, hal· 
kın müşkül vaziyette bırakıl
mamasını kararlaştırarak lazım 
gelen tedbirleri almışlardır. 
Bugün, Anadolu petrol şirketi; 
iki kamyon petrolu, mahalle 
bakkallarına vesair satış yer
lerine belediyenin tesbit ettiği 
fiatten dağıtacak ve halk lit
resi 12,5 kuruştan petrol ala
bilecektir. Üç bakkalın, petro
lun litresini 20 kuruştan sat
tığı tesbit edilmiş ve şikayet 
üzerine bu bakkallar belediye 
encümeni kararile ellişer lira 
para cezasına çarptırılmış

lardır. Dükkanları da üç gün 
kapatılmıştır. 

Steua Romana şirketi de 
belediye narkından fazla fiatle 
nafıa müdürlüğüne benzin sat· 
tığından elli lira para cezasına 
çarptırılmış ve beş gün işten 
menedilmiştir. 

Benzin ucuzladığı için be
lediye encümeni, taksi otomo-
billerinin ücretlerinde 5 Tem· 
muzdan itibaren tenzilatlı ta
rife tatbikini kararlaştırmıştır. 
Taksi antrede 30 kuruştan, 
25 kuruşa indirilmiştir. Kilo-
metre başına 15 kuruş Ücret 
de 12 kuruşa düşürülmüştür. 

Haber aldığımıza göre ben· 
zin ucuzluğu nisbetinde f z· 
mirde işliyen otobüs fiatlerin-
de de tenzilat yapılacaktır. 

--- .-1• ·~·o-i·---Ekmek narhı 
Belediye encümeni ikinci 

nevi ekmek narhını kilo ba· 
şma sekiz kuruştan yedi bu· 
çuk kuruşa indirmiştir. 

30 Haziran 937 

Cisimleri görünmez hale 
• • 

getıren mucıze .. 
Bu alet masallardaki şeytan 

külahı gibi birşeydir 
- Baştaraf 1 n<'i sahifede -

len bu ihtira hakiki alet ede
cek ve hissi selime itimadı 
kaldıracak kadar derindir. Bu 
lunduğum tecrübeyi kısaca 
anlatayım: 

Hıfzıssıhha sergisi salonun 
da bir sahne yapmışlardı. 
Sahnenin arka zeminine ırı 
siyah harflerle ihtira hakkın
da birkaç satır yerleştirmiş

lerdi. 
Sahne boştu. Sonra sahne· 

nin ortasına kocaman bir çiz
me astılar. Ziyanlar indirildi. 
Çizmelerin üzerine mailen bir 
takım şualar iniyor gibi idi. 

Çizmenin kenarları farkedil· 
mez olmağa başladı . Renkler 
gözden silindi ve kamilen 
şaffaf bir hale gelmiş olan 
çizmelerin arkasında sahne 
zeminindeki siyah yazılar gö· 
ründü. 

Seyirciler dona kaldı. Bir 

çokları bunun bir nevi mucize 

olduğuna hükmetti. 

Fakat bu gizli ilimlerin uğ

raştığı mucizelerden değildi. 

Müsbet ilimlerin mucizelerin

dendi alelade fenni bir keşifti. 

Çizmelerden sonra sahnede 

elinde bir elektrik ampulü ile 

müteharrik elini görüyoruz. 

Ampül yanıyor zemindeki siyah 

yazıların önünde aşağı yukarı 

hareket ediyor. 
Birkaç dakika geçince el 

sararıyor, soluyor öbür gibi 

oluyor. Ve göz önünden gidi

yor. Elektrik ampulüne ge· 

Paris sergisinin 
Dünkü ziyaretçileri 

Paris, 30 (Radyo) - Paris 
sergisini dün 95 bin 144 kişi 
ziyaret etmiştir. . ..... 

Katalonya 
Kabinesi teşekkül 

etti 
Paris, 30 (Radyo) - Ka· 

talonya kabinesi teşekkül et

miştir. B. Komyani, kabinenin 

listesini matbuata ~ermiştir. 

Yeni kabinede, anarşistler
den kimse ryoktur. ----...··-·----

ltalya gönüllülerine 
nişan verdiler 

Bilbao 30 (Radyo) - Be

lediye reisi, general Franko 
namına, İtalyan gönüllülerine 
nişan vermişti r . ---- .... , ....... ___ _ 
Tohum temiz
leme makinesi 

Bergamadaki Selektör ma· 

kinesi, harmanlarda buğday 

mahsulünü temizlemek için 

faaliyete geçirilmiştir. Ziraat 

Vekaleti, makinist ücretile gaz 
bedeleni göndermiştir. Makine, 
saatte 10 çuval temizlemek
tedir. Bu suretle müstahsılın 
eline temiz mahsul geçecektir. 
Vekaletten, bu günlerde lzmire 
daha beş selektör makinesi 
gelecek, muhtelif kazalarda 
mahsulün temizliği için işleti· 

lecektir. 

lince hala sahnenin ortasında 
muallakta durup etrafını ay· 
dınlatıyor. 

Sonra ampulün camı görün· 
mez oluyor. Ampulün şuaı 
ise hala sahneyi tenvir ediyod 
ve birdenbire o da sönüyor. 
Yalnız sahnenin arka zemi· 
nindeki siyah yazılar görünü· 
yor biran bekledikten sonra 
yavaş yavaş, ampulün ziyasını 
kendisi ve mühendisin elini 
görüyoruz. 

İhtira hakkında teknik başk• 
bir bilgi, ihtiram esrarına 
temas edecek fenni bir izahat 
elde edemedik. 

(Cisimleri görünmez hale 
koymak) 

Masalların naklettiği bu hül· 
ya tahkik edilince bu ihtiraııı 
tatbikatında yapacağı işleri, 
bütün imkanları bir defa ta· 
savvur edin. 

Mesela usta hırsızlardan biri 
Amerikan bangerlerinden biri 
bir gün mühendisin yanına 
gelir. 

- B. Pinler ben milli ban· 
kayı soymak istiyorum. Anla· 
şıldı mı der, sizin ihtiranıı 

benim çok işime yarıyacaktır· 
Lütfen cihazlı elbisenle be· 

raber gelirseniz, tam lüzumlu 
biranda cihazın düğmesine 

basıverirseniz. Körletici şuala• 
rın tesiri altında ben kimseye 
görünmeden serbestçe kasaları 
açar paraları aşırırım ve kiın· 

seye görünmeden kollarılll1 

sallıya sallıya çıkar giderim· 
f h~ra biraz daha ilerlerse 

cebine ufak bir körletici cih•S 
alıp yere görünmeden giret 
çıkarr. 

Ne malum bir gün akva111 

cemiyeti salonunda belki ltal· 

yan mebuslarının yerini boş 
görürsünüz. 

Herkesin İtalyayı unutmıJ~ 
olduğunu bir sırada ltalyaı1 
murahhasının gür sesi Musso· 
linin talimatı mucibince 0 

meselede İtalyanın noktai rıs· 
zarını müdafaa etmeğe bBf 
lar. 

Ben B. Arman bunları aı1' 
latırken, bu endişeleri göste' 
rirken o bana: 

- H~yır, hayır dedi, kor~· 
l e' mayınız, daha oraya ge rıı 

dik. lhtiranız büyük bir cihBf 
dır. Öyle cebe girecek göıd.~fl 
cak gibi değil, çok büy~ 

lzmir asliye mahkemesi ikiı1' 
ci hukuk mahkemesinden: . 

İzmirde Mirali mahallesi ~ı· 
tı.I' 

rali sokak 70 no.lu evde 0 

ran Cemal kızı Şadiye tar!~~;: 
dan ayni adreste oturan 1".

1 e 
deli Ahmed Remzi aleyh1~, 
açılan ihtar davasına müted';. 
arzuhal suretile davetiye v•' ş· 
kası müddeaaleyhin ikarll~t~l9 
hının meçhuliyetine mebnı bı 

1
, 

tebliğ iade edilmiş ve daV11~P 
nın isteği le tebliğatın ili" i~ 
icrasına ve muhakeme~, 
15/7 /937 perşembe saat ~dıJ' 
talikine karar verilmiş 0 yi~ 
ğundan müddeaaleyhin t:~e· 
olunan gün ve saatta rJ18 ,, 

11eı 
mede hazır bulunması . ,.~· 
bir vekil göndermesi aksı t 9,ı 
dirde hakkında gıyap lc9'~9• 
ittihaz edileceği tebliğ ırı~1şıı 
mına kaim olmak üzere 

1 

olunur. 

..... 
c .. 


