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izmird~ çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Cumartesi - 5 Haziran 1937 

ltalyan·Alman ittifak 
Almanlar askeri i ttif a 

için büyük bir tereddü 
devresi geçiriyorlar. 

Fiati (100) ParJa 

Al mera Hadisesi Laheye Sevkediliyor Mu? 
B. Delvayonun PariSteki~te- ~~~1:~k::a!~!~/Blumberg dün M 
masları Almanyayı kızdırdı 1•1!!~t~a~:!!!~ _ solini ile konuştu 

Dalıiliye Vekili B. Şükrü Al - • -· .. • -Almanlara göre, ispanyanın Uluslar -sosyetesi Kaga, t1ilagetlere, polisle- man mareşalı, öğleden sonra suvarı 

-mi'imeSsiliniô) siyaSfi:emaslaral hakkı Yoktur 
rin vazifelerinde vatandaş- manevralarında hazır bulundu 
/ara karşı gaget nazik 
muamele yapmaları hak-

sının ve bu faaliyetler için 
müsaid zemin ·bulmasının Al· 
manya aleyhine bir hareket 
olduğunu yazmaktadır. --··· ... ··--

kında mühim bir ta'mim 
göndermiştir. 

Bu tamimde, polislerin, 
zaruri ihtiyaçlar olmadan 

Pa; is 5 (Rndyo} - ispanya 
hükumetinin Uluslar sosyetesi 
mümessili bay Alvares Del· 
vayo Pariste bay Blum ve 
bay Delbos ile mühim ve üst 
üste mülakatlar yapmıştır . 

Bay Delvayonun bu müla· 
katlarda ne gibi müzakere· 
lerde bulunduğu hakkında 
henüz resmi bir haber yoktur. 

Berlinde 
1 İki casusun kuf aları 

herhangi bir sebeple vatan
daşları karakola davet et
memeleri, karakola getiri
lenlere de iyi muamele et· 
meleri kat'i bir lisanla bil

Bazı tahminlere göre bu mli· 

lakatlarda bay Delvayo Al· 
nıanyanın Almeyra taarruzunun 
Lahey hakem mahkemesine 
havalesini temine çalışmıştır. 

iyi haber aldıklarına şüphe 
olmıyan bazı siyasi mahafil, 
Fransa ve lngilterenin Lahey 
işine tarafdardırlar. Birleşik 
Amerikada da bu fikre müla
yim cereyanlar kuvvetlenmek
tedir. 

Berlinden gelen haberler, 
Berlin gazetelerinin neşriyatı, 
Almeyera hadisesinin hakem 
mahkemesine sevki cereyanı· 
nın müsaid bir şekilde · karşı· B. Çember/ayn 

lanmadrğı göstermektedir. vayonun Paris veya Londrada 
Alman gazeteleri, Bay Del· siyasi faaliyetlerde bulunma· 

--------~--.. .-.~-~-~~~~--------
Türkiye dostluğu ·- ... -~--------
llind yolu telaki için ltalyan 

dostluğundan kıymetiidir 
Ankara, 4 (A.A.J - Londrada 

çıkan The Truth mecmuaaı İngiliz· 
Türk doıtluğunun manası başlığı 
•hında ıu yazıyı neıretmektedir: 

.. fngiliz ve Alman menfaatleri· 
nin karıılaıtığı cebhe adını verebi· 
lec.gimiz yer Çanakkaledir. Alman 
lıifozanun bu cebheye kadar ge· 
llİflemeeine lilzumauz oüpbe .. 
korkulara düımeden seyirci kala· 
biliria. Çftnktl herkesçe maltlmdur 
iti Almanya hiçolmuea ekonomi 
bakımındın teveud etmek imkanı· 
nı bulmadığı takdirde ini ilik et· 
lllek mecburiyetindedir. Fakat Bri· 
laııya imparatorlugu için şarkla 

laınpon vazifesi görecek bir de,·le
tin bulunması borbden e\•elki za. 
inanlara nazaran çok daha büyük 
bir hayat 'eya memat meselesidir. 

Berlin-Bağdat demiryoln pro· 
jeai gibi bir hareketin yeniden 
il.yat bulmaeına lngilterc hiçbir 
laman göz yummaz. Bu itibarla 
D. Edenin son günlerde Türkiye 
Daıvekili il.ı vaki olao mülakau 
bilhassa kayde değer bir ehemmi· 
Yet taıımaktadır. 

Britanya imparatoıluğunun ti· 
C.ret ve emniyeti Jtalyadan çok 
el.ıha ziyade Türkiyenin alacağı 
"•liyete baglı bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Türkiyesinin devlet 
re· . ısı KamAl AtaUlrk diğer liderler· 
lerde görme~e alışmadığımız kıy· 
lııetli vasfı kendi ıabeıoda topla· 
lıııo bulunuyor. Tevazu, ehliyet 
lııtıvaf fakıyet. 

Atatürk, eeeaiı, eadıı sız, hiçbir 
gôııterioc kapılmadan Anupanın 
~"tı adamından kuvvetli bir yeni 
ı.~kiye yaratmıı ve yakın ı•rktaki 
:-çlk, devletlerin mukadder lideri 

.Wirt· 

fçilik \'e ayın zamanda münevver 
ve müterakki bir mahiyet vermiş· 
tir. Onun banK• ve lecnüz emel· 

leri bealemiyen dıı politikası garb· 
de Balkan antantının teşekkülünde 
yeni ve mühim bir Amil olmuş ve 
şarkta da İran ve Irak ile erişilen 
anlaomalan meydana gctirmiotir. : 

Bay Eden 
Görülüyor ki Türkiye kuvvetli 

bir bitaraf blokun uüveıini teşkil 

ediyor. Türk dostluğu lugihereoin 
hayati münakalat hatlarını emniyet 
ahında bulunduracağı gibi Türki· 
niu de İngiltere ile lesi~ f"ttiği bu 
yeni münasebattan zarar değil fayda 
göreceği aoiktirdır. 

İyi mah1maı alan membalar· 
dın bilyftk merununiyetlr öğrendi· 

giıniıe göre, B. Edt>n ilı• Bnt\•ekil 
İnönü arasında geçen giirüımeler 
son derece samimi bir ha\'8 içinde 
eereyan etmiı ve Türkiyenin de 
İDgilıeıe ile 7akm ve daimi bir 

koparıldı 
Paris, 5 (Radyo} - Casus· 

luk mes' elesinden dolayı idama 
mahkum edilmiş olan Ame
rikalı İrs ile yirmi yaşlarında 
Osgar Elm.er, dün kafaları 
balta ile kesilmek suretiyle 
idam edilmişlerdir. 

B. irsin öldürülmemesi ıçın 
Amerika sef arethanesinin te
şebbüsatı akim kalmıştır. 

dirilmektedir. 
-------. +-----

im para torluk 
konferansı 

Londra 5 (Radyo) - im
paratorluk konferansı, dün on 
ikinci içtimaını akdetmiş ve 
Hariciye nazın B. Edenin ver· 
diğl izahatı dinlemiştir. 

lbtil31cilerin yaptıkları 
taarruz deftedildi 

·-·-· G. Molanın cesedi dört parçaya ayırıldı 
cenaze bugün defnedilecektir 

, . 
~ -)f . 

. \~~ '., ~ 

Milis kızları 
Burgos 5 (Radyo} - lhti· ihtilalciler erkanı harbiyesi, 

lalciler, dün neşrettikleri resmi dün neşrettiği resmi bir teb· 
bir tebliğde, havaların gayri liğte, Madrid cephesinde ye· 
müsait devam etmesinden do· ni bir taarruz başladığını bil· 
layı Bilbaoda hiçbir hareket dirmiştir. 

· olmadığını bildirmişlerdir. General Mollanın cesedi, 
Bilbao 5 (Radyo) - ihtilal- dün Burgostan Pan Pelonoya 

ciler, Cumhuriyetçi ispanya getirilmiştir. Cesed, dört par· 
orduları tarafından zabtolunan ça olmuştu. Cenaze merasimi, 
Lemota tepelerini istirdat için çok mutantan ! bir şekilde 
dün de bir taarruz yapmışlar· yapılacaktır. Bütün resmi da-
sa da püskürtülmüşlerdir. irelerle hususi müessesat ka· 

Valansiya, 5 ( Radyo ) - panmıştır. 
------------••Mıt-~•~•~·~~~~--------

Yunan Kralı ~.Bay_ Bitler 
Ayanorostan döndü 

Atina 5 (Radyo}- Kral ikinci 
Jorj, refakatinde Prens Petro 
olduğu halde dün Ayanorostan 
dönmüştür. 

anlaşma tesiY arzusunda oldugn 
tebarüz ettirilmiotir. 

Couroale De Cenevein geçen· 

lerde 11ordugu suali birçok kimse· 

ler büyük bir alaka ile dormakta· 
dır. Acaba geçen sene kral 8 inci 
Edvardın temellerini altılı ittifakın 
bugün aeticelenm~kte oldu&unu 
gOrmek ilen mi blllaD870ıal?n 

Dün vaziyeti tetkik 
etti 

Berlin 5 (Radyo)- Bay Hit
ler, dün Nazi erkanının bir 
toplantısına riyaset etmiş ve 
vaziyeti hazıra hakkında uzun 
tetkikatta bulunmuştur. --· ... ···· Borsa blJdçesi 

Borsanın 937 senesi 
çesi, lktısad Vekaletince 

dik ve iade edilmiıtir. 

büd· 
tas· 

Bag Mussolini Bag Hitlerle birlikte 
Roma, 5 (Radyo) - Al- eylemiştir. 

manya Harbiye Nazın Mare· Mareşal Blumbcrg 
şal Blumberg, dün İtalya baş ' 

sonra süvari kıtaatı manevra• 
bakanı B. Mussolini ile uzun 
müddet konuşmuş ve Maca- larında bulunmuş, akşam as-
ristanın silahlanması mes' ele· keri kulübünde verilen ziya• 
sile ispanya ahvalini tetkik fette hazır bulunmuştur. 

--------~--·· ..... -... ··~~~----------
Japon kabinesi 
dün işe başladı _____ _. .. .__ ____ __ 

Kabinenin programı, milli müdafaayı 
takviye etmek ve bütçeyi tevzin e;ılemekti 

Tokyo 5 (Radyo) - Yeni 1 Yeni kabinenin programı, 
kabine erkanı, başta Başba- Milli müdafaayı kuvvetlendir· 
kan Prens Tanoya olduğu mek ve büdçey( mütevazin 
halde dün imparator tarafın· bir hale koymaktır. 

dan kabul edilmiş ve sadakat Harici mes' elelerin halli ile 
yemini vermiştir. Hariciye nazırı B. Hirota 

derhal meşgul olmağa bat· 
lıyacaktır. Mısır Kralı 

Yeni kabine, dün ilk top· 
Dün londraya döndü lantısını yapmı~tır. 

Mısır kralı Faruk 
Londra, 5 (Radyo) - Mısır 

Kralı Faruk, Oksfordda iki 
gün kaldıktan sonra, dün bu· 
raya gelmiş ve Londra Bele
diye reisinin şerefine verdiği 

zi~afette hazır bulunm&.,tur. 

...... 
Atatürk 

Büstleri hakkında 
Okul ve müesseselere ah

nacak Atatürk büstlerinin sa· 
nat kıymeti itibarile de yük
sek bir değeri haiz olmasi 
şarttır. Kültür Bakanlığından 
şehrimiz kültür direktörlüğüne 
gelen bir tamimde bundan 
sonra müesseseler tarafından 
alınması istenilen hernevi 
Atatürk büstünün, hangi hey• 
keltraş tarafından yapılmış ol· 
duğunun tesbiti ile bu mahl· 
matın ve büstün muhtelif 
pozlarda çekilmiş kartpostal 
büyüklüğünde fotoğrafilerile 
birlikte gönderilmesi bildiri!· 
miştir. Hiçbir okul veya mü· 
essesece, Kültür Bakanhtımn 
kontrol ve tasvibinden geç· 
miyen Atatürk büstü satan 
alınmıyacaktır. ----
Valimiz Tired 

Valimiz B. Fazh Güleç, dün 
Bayındır ve Tire kazalarana 
gitmiştir. Oralarda muhtelif 
işleri teftiş edecek ve P 
tui ıünü tu~!IM 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
----------------~----------------~ 

Anasını Ciör_~ 
___ Kızını 1 

-Ya.zan: Sermet Muhtar No. 5 
Kendi de farkında olmıya

rak boyuna bıyık büken 6Cr 
komiser, bu . laflar üzerine 
yahudilerin birinin böğründen 
kaktı: 

- Bu dört kollunun örtü• 
ı\i, mörtüsü yok mu ulan? 
Yağmur mağmurda örtecek 
muşamba, çuval muval?. 

Geriden, Karagözdeki cırlak 
nine &esli bir hanım nıne 

öttü:I 
- Örtüyü, rnörtüyü g eçtim, 

bu şırfıntının leş göğsünü ka
patacak, kazık bacağına ete
ğini çekecek bir ehli sevap 
yok mu allaseniz?. Burada bu 
kadar cahil delikanlılar, evli 
barklı erkeklervar. Bu hayasız 
zobi zibanın yüzünden alem 
çileden mi çıkacak?. Hem gü
nah, hem de alimallah reza
leti. 

Durdu durdu, duramadı; 
Besmeleyi çekerek: 

- Bir şeycikler demem. 
Boyun devrilsin de bir daha 
kalkmama emil.. Deyip iler
ledi. 

En arkalardan, bir uçarı, 
kendini tutamadı: 

- Vay hanım nine vay, 
yamanmışsınl Cennetin anah
tarım şimdi cebine attın. Bize 
de bir seccadelik yer var mı? 

Çatık kaş, somL rtkan ser
komiser bile bu s3ze gülüyor: 

- İşi curcunaya, ala ala 
döktünüz bel diyordu. Malum 
a, ayak takımile fazla yüzgöz 
olmağa da gelmez. Yüz bu
lunca astarıkı da isterler. Bi
naenaleyh, gene •avurd zavur
du takınıyor, kumandaya gi
riliyordu: 

- Dinine yandığımın ya· 
rası fazla derince galiba; Hor
hor çeşmesi mi nedir?. Kız, 
parmaklarını içeri çöketmiş, 

öyle . dona kalmışken hala 
akıntı var .. Önce, Sirkecideki 
İkikapılı eczanede bir mola 
verin. İlaç milaç, yakı makı 
ile kanın önünü aldıktan son· 
ra çekin Yenibahçeye, (Gu· 
rehayı Müslimin)e .. 

Kızı vuran kim? .. Nerede?. 
Yakalandı mı yoksa kaçtı mı?. 
Orasını hala soran, arıyan 
yok .. 

Serkomiser, bir daha ğür
ledi: 

- Vak'ayı görenlerden kim
ler varsa, şahitlik ifadeleri 
alınmak için beraber gelsin!. 

Bir takım kimseleri, ayak 
takımını, koca karıları, kadın-
ları, satıcıları, yürüyebilecek 
tek bacak, tek kol, dilsiz, sa
ğır, kel, dilencileri örüne kattı. 

Eminönü polis mevkiine 

doğru yürüdü. Piç Edayı sağ 
selamet köprü üstünden aşı· 
rabildiği, bir uygunsuzluğa 
meydan vermeden, fazla na
zarıdikkati de celbetmeden ka
labalığı dağıttığı ıçın mem
nundu. Kollarını gere gere, 
böbürlene böbürlene, sanki 
kale fethetmiş gibi yürüyordu. 

icap eden en mühim ted
biri de unutmamıştı: 

-Mahallede zamparayı ya
kalayıp baskından döner gibi 
hep beraber huryaya lüzum 
yok. Siirre alayı da kaldırmı
yoruz. Dağınık, teker teker 
gidini. 

Eminönü meydanı o zaman· 
lar bam-ba ka. Kö rü niha· 

raf, İstanbul tramvaylarının 
son durak noktası ve makas 
yeri; yanında da boydan boya 
salaşlar, çerden çöpten bara
kalar. 

Zerzevatçılar; yemişçiler; kar
puz kavun sergileri, kabzımal 
ardiyeleri, kira arabal arı, sü
rücü beygirleri... Hele sabah· 
!arı, bütün lstanbulun sebze 
hali orası. ... 

O tarihte, yani 1299 sene
sinde, Sirkecide 1 ıhtım, mıh

tım arama.. Gümrük binaları
nın köşesi bir çıkıntı yapmada, 
deniz içeri doğru girmede .. 

Koyda Vezir iskelesi; Ve
zir iskelesinin gerisinde Hi
dayet camisi; sağında ve 
az ötede Meyvalıoş .. 

Meydandaki sa\aşların ya
nile gümrük dairelerinin ara
sından denize müvazi yuru, 
yukarı kıvrılıp sola dön, Hi
dayet camisine giden dar so
kağa sapma ve dur .. 

Baştaki sıvaları çatlak, tuğ· 
laları meydanda, çatısı çarpık 
bir buçuk katlı kagir, köhne 
bina, o zamanki Eminönü 
merkezi. 

(Tahkikati evveliye)yi bizzat 
serkomiser yapıyor, ifadeleri 
zapta aldırıyordu. Vak'ayı 

görenlerin hiç biri, sadra şifa 
verecek bir ifade veremiyor· 
lardı. Ekseriyet: 

-(Amman yandım, vurul
dum!) diye bir ses duyduk. 
Kimdir vuran, görmedik!. Ya
hut da: 

- Kız, (yanağım, yanağım!) 
diye acı acı haykırdı. Sonra, 
(beni vuran, beni vuran .. ) der
ken alt tarafını getiremedi, 
bayıldı. 

Ne bıçağı saplıyanı gördük, 
ne de usturayı yapıştıranı. di
yorlardı. 

Serkomiser, bunları kapı 
dışarı etti ; 

- Öyleyse ne diye ckşidi
niz başıma? Lala paşa mı eğ· 
lendireceğiz burada?. Haydi 
cehennem olun, yıkılın karşım· 
dan!. 

Gözümüzle gördük ~ diyen
lerin lafları da arap saçı; bir
birini tutmamada, 

Kalyon katipliğinde müte
kait, herhalde Sivastopol mu· 
harebesine yetişmiş, aksak bir 
eski tersaneli diyordu ki: 

- Başı açık, ter bıyık, pe-
rukar çıraklarını andırır bir 
gençti; yakışıklı, kıvrak bir 
delikanlıdı ... Pire gibi de atik. 
Bir sıçradı, ikinci sıçrayışta 

ara da bul.. Yüzünü görürşcn 
tanır mısın dersen, lavallah 
sümme billah pek kestiremem. 

Herhalde ya evkafın, ya da 
defterhanenin emektarlarından, 
Aziziye fesli bir sakallının ri
vayeti de büsbütün tersine: 

- Başı açık mı dediniz, 
ne münasebat? Tepesinde li
mon kabuğu kadar bir fes 
vardı. Sözüm meclisten dışarı 
hani bir elinde gaz tenekesi, 
ötekinde r maşa, sokaklarda 
kelp tersi toplıyan marsık gi· 
bi kıptiler yok mudur, biay
nihi onlardandı. Merktımeye 
doğru kolunu havaya kaldır
dığı gözüme ilişti ilişmedi, 
sırra kadem bastı mel'un. 

Eyyüp kavli 

vyo Şe • • 
ırı 

' -----~~~ 

Baştan başa tezadlarla dolu 
~ büyük ~ve garip bir şehir~ir 

Nevyorktan 
Nevyork, Mayıs 1937 - Bu 

dolar memleketinde gördük
lenmi size bir filim süratile 
anlatmağa çalışacağım. 

Benim oturduğum 40 ıncı 
caddedeki otel, 18 katlıdır. 
Aslına bakılırsa, 17 katlıdır; 
çünkü hemen hemen tekmil 
binalarda olduğu gibi, bu bi
nada olduğu gibi, bu binada 
da 13 ncü kat uğursuz sayıl
için battaldır. Odam 11 inci 
kattadır. Nereye gözümü at
sam sivrile sivrile gök yüzüne 
yapışmış binalar görüyorum. 

Bugün meşhur Wallstreete 
gittim. Geçenlerde de radyolu 
bir otomobile binerek, Man
hatanın ucunda bulunan Bat
tery meydanına gitmiştim. 
Büyük bir çimenlik olan bu 
meydandak kanapelerde her 
cins ve milletten birçok kim
seler uyuyorlardı. 

Meydanın bir terafında Ok
yanos, "Gözyaşi adası,, ile 
Hürriyet anıtı diğer tarafın da 
da Woodlawn'a kadar kilomet
relerce uzayıp giden Broodway 
bulunuyor. Yüksek binaları 
gökleri tırmalayan ticaret böl
gesinin ortasına katolik kili
sesi yerleştirilmiş; bu kilsenin 

içine girildiği zaman Avru

palılardan başka kimse görül

muyor. Kilisenin avlusu bir 

mezarlıktır. Öğle paydosu 

olduğu için yüzlerce yıllık 

lahdin üzerine yerleşmiş olan 

müstahdemler kahvaltı yapı

yorlardı. 

Yaklaşınca kapıları kendi

liğinden açılan bir mağzaya 

giriyoruz. Bu mağazanın sır· 

çadan bir düğme tertibatı 

var. Yaklaşan kimsenin göl
gesi bu düğme üzerine gelin
ce, bir elektrik kontaktı olu
yor ve bunun neticesinde ka
pı açılıyor. 

W allstrcet'in en enteresan 
tarafı, göklere sivrilen yapıla
rın arasında milyarder Morga
nın bir katlı yapısıdır. Fakat 
Bundan da enteresan ve bu 
güne kadar dikkatimi çekme
miş olan cihet bu semtte ye
re tükürenlerin çok oluşudur. 
Nevyorkta yere tükürenler çok 
ise de, bu semtteki kadar 
bol olan bir yer görmedim. 
Yolumuzun üstünde bir elbi

seci mağazasına rastlıyoruz. Bu 
mağazanın önünde adamın biri 
bir aşağı bir yukarı delaşıyor. 

Arkadaşımın temin ettiğine 

göre bu adam altı haftadan 
beri muayyen iki nokta ara· 
sında hergün ayni şekit<le me
kik dokuyormuş. G()ğsünde, 

terzi eri ı ettikler· 

bir manzara 
onun levhasına aldıran yok. 
Mağazanın alış Vl"rişi yerinde: 
çünkü Amerikalılara (Yapma!) 
de nildikçe onlar inad için ak
sini yaparlar. 

Brodwav ile 6 ıncı caddenin 
teşkil ettikleri dört yol ağ
sında Wrigley çiklet fabrika
sının bir reklamı var. Bu 
reklam , bugün Nevyork'un en 
büyük reklamı dır. Gündüzleri 
muazznm bir demir iskeleti 
andırıyor. Fabrika hu reklam 
için ayda 12,000 dolar kira 
ve 49,000 dolar da elektrik 
parası vermektedir. 

Geze geze geldiğimiz 39uncu 

caddedeki bonmarşenin Av

rupudakilerden yalnız bir farkı 
var. O da, müşterilerin, ma-

ğazayı müteharrik bandlar 
üzerinde dolaşmalarıdır. 

Bonmarşenin her katına bu 

bandlarla çıkmak mümkündür. 
Merdivenler de var. Ama hiç 
kimse böyle bir zahmete gir
mıyor. 

Merkez istasyonuna vardı-

ğımız zaman, ayakkabılarımı 

temizletmek icabetti. Yürüye 
yürüye adamakıllı tozlanmış

lardı. Buradaki ayakkabı bo· 
yacıları bizim boyacılardan 
geri kalmıyorlar. Asıl tuhafı, 
Nevyorktaki ayakkabı boyacı
lığının, İtalyanların inhisarında 
oluşudur. 

Bir katı yerin üstünde, bir 
katı da yerin altında olan bu 
hadsiz hesapsız kapılı mermer 
sarayın bir tarafından girip 
öbür tarafından başka bir 
caddeye çıktığımız zaman kar· 
şımızda, acaib denecek kadar 
eski bir yalı gördük. Yanım
daki arkadaşa ihtiyarım elim
den giderek, "bu da ne?,, 
dıye sordum. "Maalesef be
lediye dairesi!,, diye cevab 
verdi. Belediyenin karşısında 
eski postahane var. Yenisi 
yakında yapılacakmış. Bu pos
tahane hakikaten artık çok 
eskimiş. Paket muamelesi so
kakta denecek kadar açıkta, 
bir meydanda yapılıyor. 
Öğleden sonra genç bir Ame 

rikalı ile kırlara gitmeğe ka
rar vermiştik. Beni, ilkönce, 
Çinlilerin mahallesinde, ondan 
sonra Zencilerin Harlunında, 
epeyce dolaştırdı. Bu mahal
lelerin aralarında gözle görü
lemiyen sınırlar var. Mahalle· 
nin birinde sade Çinliler, bir 
diğerinde sırf zenciler, öbürün-

de yhlınız Yahudiler var. Ma
ğaza ve evlerdeki : levhalar 
kendi dillerile yazılı. Bt1 ma
hallelerde en hamarat millet 
Çinlilerdir. Karıncalar 
biri eli > biri 

Haziran 937 
- . --

1 s p an ya faciasına karşı 

Büyük devletler 
birleşecekler mi? --·-· Tehlike her gün daha faz• 

la inkişaf etmektedir 
Paris - İspanya harbinin 

muvakkaten tadili meseleliİ 
Avrupa efkarı umumiyesını 
çok hararetli bir surette işgal 
etmekte devam ediyor. in· 
giltere iskandillerinde devam 
ettiği gibi ademi müdahale 
komitesi de yabancı gönüllü
lerın geriye alınmalarını kolay
laştıracak usulü arıyor. Bütün 
bunlar milletlerarası mahafilde 
büyük alaka uyandırmakta 
ise de şimdiye kadar yapılan 
konuşmalardan yeni bir te· 
rakki elde edilemediği gibi 
bu karışık meselenin tanzim 
edilebileceğine dair ümid bes
lenecek herhangi bir hadise de 
kaydedilmiş değildir. 

Malum olduğu üzere bu hu
sus hakkındaki lngiliz tebliği 
diğer devletlere 18 mayısta 
gönderilmişti. Rusya ve Por· 
tekiz devletlerini vaziyetlerini 
resmen tesbit edebilecek hiç 
bir cevapta bulunmamışlardır. 
Hatta bu devletler İngiliz teb
liğinde gösterilen şeylerin tat
bikinin pek de mümkün ol
madığı kanaatini taşıdıklarını 
hissettirmişlerdır. Bundan baş· 
ka Bilbaonun düşmesini bek· 
!emekte bulunan general 
Franko, mütareke kabulü tek
lifini reddettiği gibi İspanya 
hükumeti de izzeti nefis düy· 
gularına kapılarak herhangi 
bir uzlaşma tavassutunu kabul 
edemiyeceğini ilan etmiştir. 

İnğ'iltere teşebbüsünün mu· 
vaffakiyete ermesinde Lon· 
dradcki ademi müdahale ko· 
mitesindeki iki cephenin ala
cağı vaziyetin ehemmiyeti 
şüphesizdir. İspanyada dahili 
muharebenin bir an evvel 
hitam bulınasında menfaatle
rını gören büyük devletler 
elbette İspanyolları keyflerine 
bırakmıyacaklardır. Bugün tet· 
kik edilmekte olan mesele 
İspanyada muhtelif cephelerde 
harb etmekte: bulunan gönül· 
lülerin geri alınmasına ma
tuftur. İşte bu geri alınma 
meselesinin tesadüf ettiği zor
luklara binaen İngiltere tara
fından teşebbüs edilen müta
rekeyi ademi müdahale komi
tesinin kabulü ile muvakkaten 
harbin durdurulmasını teklif 
edeceği zannedilmektedir. Eğer 
bu tekarrür ederse alınan ha
berlere göre, ispanyanın her 
tarafına göndereceği hususi 
hey' etlerle nabancı gönüllüleri 
silahlardan tecrit ettirecektir. 
Bazı mahfeller yabancı gönül

lülerin f spanyadan ihracı için 
yapılması düşanülen yukarı· 

daki tedbirlerden bir fayda 
hasıl olmıyacağını tahmin edi
yorlar, Bir defa İspanyada hü
kumet ve F ranko tarafına gi· 
den gönüllülerin ayni miktarda 
bulunmadığı, bundan başka 
Frankonun kıyam ettiği zaman 
Fastan getirdiği büyük ordu· 

Sivrisinek mücadelesi 
Sivrisinek mücadelesi de

vam ediyor. Busene mücade
leye ehemmiyet verildiğinden, 
İzmirin, çok muzır ve tehlikeli 
olan sivrisineklerden hiç ol-

kısıncn kurtulaca ın 

nun gönüllü sayılmasına ra:zı 
olmasına imkan bulunmadığını 
söylüyorlar, Buncı in~irnam 
eden en büyük bir n:ıilşkül 
de iki taraş umumi bir milta• 
rekeyi kabul etmedikleri için 
gönüllülerin kısmi mütareke• 
nin, yani hangi cephede gö· 
nüllüler seçilecekse o cephe· 
de muhasematın tatilinden hiç 
bir neticenin elde edilemiye· 
ceği ileriye sürülmekteair. Za· 
ten bugün artık zaferi müt· 
laka elde edeceğine inanmak· 
ta bulunan Franko tarafları 
bu şelrildeki mütarekeyi de 
kabul etmemektedir. 

Bir de Berlin, Roma, Mos· 
kova ve Lizbon hükumetlerl· 
nin f ngilterenin teşebbüsünü 
kabul edip etmedikleri henüz 
belli değildir. Anlaşıldığına 
göre, eğer gönüllülerin çıka· 

rılması mşslesi suya düşerse 
lngiltere ve Fransa hükumet· 
leri iki tarafı uzlaştırmağa bir 
çare arıyacaklardır. Bu iki 
büyük garb hükumeti, yaban· 
cıların İspanyanın dahili mü· 
cadelelerine karışmak hakları 

bulunmadığında ısrar etmek
tedirler. 

fngiltere ile Fransanın Is· 
panya mes' elesinin bir an ev· 
vel halledilmesini istemelerin 
çok mühim bir sebebi, bu 
hadiseler dolayısile bu iki 
garb devletinin münakale yol· 

larının tehdid altında bulun· 

masıdır. Bir muharebe pat· 

ladığı zaman Fransa Afrika· 

daki kuvvetlerini maniesız 

Avrupaya geçirebilmesinden 

artık emin bubnmamaktadır. 
İtalya ve Almanların Franko 
cephesine iştirakile ispanya 
muharebesinin gösterdiği te
vessü, İngiliz donanmasının 
Akdenizdeki hareketinin emin 
bulunmadığını da ortaya çıkar· 
mıştır. Eğer gönüllüler İspan· 
yadan çıkarılabilirse eski hal 
avdet edecek ve devletlerin 
birliği İspanyada biribirini bo· 
ğazlamakta olan milleti silah· 
ları terke icbar edecektir. 

Fakat, nerede o birlik? İşte 
buna imkan bulunmadığı içirı 
İspanya mes' elesinin böyle de· 
vam ettikçe bir srün bütiifl 
dünyayı ateş içine atmak ihtİ' 
mali herkesi korkutmaktadır· 

---+•---
Soy adı ,. 

Kullanmak mecbıırt 
2525 numaralı Soyadı kano· 

nunun 7 inci maddesinin so~ 
adı almak için tayin ettiği 
müddet 217/1936 tarihinde 
sona erdiği ve kanunun ı, 
2 inci maddeleri mucibiJ1Ce 
İıer Türk öz adından baş~' 
soyadım· da taşımağa mecbıl' 
bulunduğu cihetle söyleyişte; 
yazışta vo imzada buna riaYe 

edilmesi icap ederken el'B~ 
bazı muhaberelerde ve birç0

1
, 

yazı metinlerinde soyadı kll, 
lanılmadığının görüldüğü ~~
hiliye Vekilliğinden bildır1,, 
mektedir. Bu kanuni icabe 
bilhassa resmi muamele ~· 
muhaberelerde tamamen ti 

yet edilmesinin temini 



l1Ahife J (Ulual Birlik) 

Olivier_v_e_ı_u_· -~~-N~ ........ v~.--- Fratelli Sperco 1 
~ 

Nevyork ıehri 
/ Baıtara/ı 2 inci sahi/ede J 
de ~uratı asık, sakala lieyrek
tir. Zenci kadınlarının kılık 
ve kıyafetlerindeki renk bol
lı.ığı.ı, alaimysemada bile yok
tı.ır. Birçok ~okaklardan nak
liye vasıtalarının g~çmeıi ya· 
,.ak ec!ilmiş ve her biri bir 
apor meydanına çevrilmiştir. 
Zenci çocuklım, sırtlarında, 
mensup oldukları kulüblerin 
markaiı olan birer kalın sve· 
ter giyiyorlar ve her biri bir 
gangsteri andırıyor. Hiç birinin 
ayağında sokak ayakkabısı 
yok. Hepsi de lastikten jim· 
na~tik ayakkabısı taşıyor. 

rekisı Limited W. F. H. Van 
vapur acentası Der Zee 

Birinci Kordon Reeı binası & Co. 
Tel. 2443 . DEUTSCHE LEVANTE LINlE 

THE ELLERMAN LINES L TD. G. M. B. H. 
"DRAGH., vapuru 15 Ha- Hamburg 

ziranda LIVERPOOL ve .. ARKADIA .. vapuru 11 Ha· 
SWENSEAdan ielerek yilk ziranda beklenilmektedir. ROT· 
çıkaracaktır. TERDAM, HAMBURG ve 

"GRODNO., vapuru 15 Ha· BREMEN için yük kabul eder. 

ziranda LONDRA ve HULL. AMERICAN EXPORT LINES 
den gelerek yük çıkaracaktır. THE EXPORT STEAMSHlP 

"GRODNO., vapuru 30 Ha· CORPORATION 
ziranda gelerek LONDRA ve Seri seferler Pireden aktarmalı 

Nevyorkun civan, geniş bir 
otomobil yoluyla çevrilmiş bü
yük bir parkı andırıyor. Bu 
büyük parkın orasında bura
sında mezarlıklar var. Mezarlık 
deyince lahidler, mezar taşları 
anlaşılmasın, mezarlık, her 
biri bir anıtı andıran ve birer 
sanat eseri olan büyük tür· 
belerden mürekkeb bir ma
halledir. 

HULL için yük alacaktır. "EXCAMBION., vapuru 4 
DEUTSHE ·LEVANTE·LINlE Haziranda PIREden BOSTON 

.. SOFIA.,., vapuru 10 Ha- ve NEVYORK için hareket 
ziranda HAMBURG, BRE- edecektir. 

"EXETER., vapuru 18 Ha-
MEN ve ANVERSten gelerek ziranda PIREden BOSTON 
yük çıkaracaktırr. ve NEVYORK için hareket 

Tarih ve navlunlardaki deği- edecektir. • 
şikliklerden mes'uliyet kabul "EXCAMBION., vapuru 2 
edilmez. Temmuzda PIREden BOSTON 

lzmir birinci icra memurlu- ve NEVYORK için hareket 

Göz alabildiğine uzun ve ge
niş olan çayıra, bazısı bir şa· 
toyu bazısı bir köylü evini, an· 
dıran fakat çoğu modern stilde 
yapılmış olan villalar serpilmiş 
Her villanın önünde bir veya 
birkaç tane lüks otomobil du
ruyor. Burada oturanlar Nev
yorkun oldukça zengin birju
vazisidir. 

ğundan: edecektir. 
Bir borçtan dolayı tahtı "EXCHORDA., vapuru ~6 

Temmuzda PIREden BOSTON hacze alınan ve 200 lira kıy-
ve NEVYORK için hareket 

Yolumuzun ÜzQrİnde rastla· 
dığımız otomobillerin hemen 
hepsini kadınlar idare ediyor· 
lar. Parayı· kazanan kocaları 
trenle şehre gitmişlerdir. Bu 
kocalar, akşamleyin geri dön-

meti mubammineli bahçe mo· 
törü 12/6/937 tarihine müsa
dif Cumartesi günü saat 10 da 
Karşıyakanm Bostanlıdaki hah· 
çesinde açık artırma suretile 
satılığa çıkarılacaktır. Talip 
olanların o gün mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

dükleri zaman hepsi istasyonda 
toplanarak büyük taksi oto· 
mobillerine doluyor ve mektep 
çocukları gibi birer birer ev
lerine bırakılıyorlar. 

-Türk Hava Kurumu.-.. 

Büyük piyangosu 
2 ci keşide 11 Haziran 1937 dedir 

Büyük ikramiye40,000lirad 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik

ramiyelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü
kafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe
kinmeyiniz. 

lzmir 
ğünden: 

vakıflar 

Seneliği 
Lira 

Vakfı Cinsi 

müdürlü-

Mevkii No. 

700 Bezmialem Ev 1 inci Kordon 320/196 
Yukarda yazılı ev 7/6/937 pazartesi günü saat 13 de ihale 

edilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin Vakıflar 
idaresine müracaatları. 30/2/6 1671 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 1720 
S. No. Lira 
798 Hasan hoca Osmaniye C. 10 eski ve taj No. lı 1100 

mağaza. 

816 3. cü Karatas lslahane S. 51 eski 33 taj No. lı 121 
evin 224 sehimde 155 sehmi. 

817 Kahramanlar Sepetçi S. 38 kapı 11 taj No. lı 100 
dükkan. 

818 Karataş lhsaniye 5/1 eski kapı 9 taj No. lı 120 
147,50 metre M. arsa. 

820 2. ci Karantina Mısırlı C. 451/433 eski 319 100 
taj No. lı 395 metre dükkan ve arsası. 

828 Güzelyalı Erik S. 31 eski 13 taj No. lı ev 200 
329 ,, Halimağa-Güneş S. 176,50 metre 913 70 

ada 8 pars'!l No. h arsa. 
831 Güzelyalı yeni Çay S. Teceddüt S. 16 eski 14 150 

ve 16 taj N. ev. 
830 Güzelyalı Şekip çıkmazı So. ·· Ferah So. 22 100 

eski 24 tajlı ev. 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle açık 

arttırmaya konulmuştur. '' ihalesi 17/6/937 perşembe günü saat 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları . • 

edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PlRE-NEVYORK 18 gün 

The AMERICAN EXPORT Lines 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
" EXPRESS " vapuru 1 O 

Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. ------SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
BÜ KREŞ 

"DUROSTOR.. vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir . 
KÖSTENCE, SULINA, GA

I LATZ ve GALA TZ aktarması 
' olarak bütün TUNA limanları 

için yük kabul eder. 

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

Mayısta LIVERPOOL ve AN
VERSten gelerek yük çıkara
caktır. BURGAZ, VARNA, 
KÖSTENCE, 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, BRATISLAV A, 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. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Doktor 
Ali Agih 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

vapur acentası 
~OYAL NEDERLAND 

KUMPANYASININ 
"JUNOn vapuru 10 Hazi

rana doğru bekleniyor, yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
KUMPANYASININ 

"SAIMA., vapuru 1 Hazi
randa 37 de gelip doğru AN
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 limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASININ 

"ALBA JUL YA., vapuru 16 
Haziran 37 tarihine doğru bek
leniyor. MALTA, MARSIL YA 
ve CENOVA için yolcu ve 
yük kabul eder. 

İlandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kab u) 
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 

lzmirPamukMensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Hılkapın•rdldırr, 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmorı 
Geyik ve Leylek Markalarmı havi her nevi Kapot b"~i 
imal eylemekte olup malları Avrupa,nın ayni tip menııı• 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak ~ ... 

lzmiı· Yüıı MPnsucatı 

Türk i\ııoniın Şir~eti 
Halkapınar kumaş fabrikası 
A1evsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
_Y_e_n_ı _y_a-pt~racağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu -

- Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

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

lıktır. 

Talipler T. M. C. Resmi 

1 ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoflu 

Cilt fle Tentuül lıutalıld 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sobjı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

-~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~· 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahclnesinde 
1 bufun~ 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbre 
• 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Mareşal Fon Blumbergin ltalyayı 
ziyaret· askeri bir mahiyettedir 

Mareşal, ltalyanın hakiki askeri kudretlerini teftiş 
edecek ve ittifak hakkında karar verecektir 

Paris 5 (Radyo) - Mareşal Von Blumberg'in Roma seya- manlara tefevvuk edemiyecektir. İtalyanlar, Almanların bu ka· 
batinin h"kiki hedef ve saiki anlaşılmıştır. İtalyanın teklif et· naatini değiştirmek için İtalyanın bütün askeri teşkilatı Alman 
tiği askeri ittifak Almanya hükumeti tarafından tereddüt ile Hava, Propaganda Nazırlarile askeri ve askeri teşekküller şef-
karşılanmıştır. Almanlar, askeri bir ittifak için çok esaslı şart- lerine göstermişlerdir. Mareşal Von Blumberg te şimdi elir:de 
lar aramaktadırlar. bulunan raporlara göre, İtalyanın hakiki kuvvet menabiini ve 

Almanlar askeri bir ittifak akdedildiği zaman muayyen bazı şeklini teftiş etmektedir. 
devletler karşısında mütefevvik bir kuvvet temin edilmiş olma- Dün yapılmış olan hakiki muharebe taklidi manevraların ma-
sını şart ittihaz etmişlerdir. Askeri bir ittifakın Almanya için reşal üzerinde uyandırdığı hakiki tesir henüz belli olmamıştır. 
ancak harbe karar mahiyetinde olacağını da itiraf etmektedir- Almanyanın askeri ittifaktaki tereddüdü kolay, kolay zail 
lcr. Rusya ve Fransa kuvvetlerine karşı İtalyanın ittifakı Al· olmıyacaktır. _______ .................. . 
l ngiltere zecri tedbirle- Dük dovindsor dün şa-

re iştirak etnıivor tosuna vasıl olflu 
el 

Londranın yaptığı teklife ne Eski kral,zevcesile birlikte dün 
cevap vereceği belli değildir Venedikte bir gezinti yaptılar 

Paris, 5 (Radyo) - Gerek ve yalınız mütecavizlere karşı V d"k 5 (R d ) D"k d .. v· d k ·· · V . . . . . . ene ı , a yo - u o ın sor, a şam uzerı e· 
Almanyanın ve gerekse Ital- zecrı tedbırler tatbık edılmesı dö Vindsor refakatindan Dü-

k l d l h kk d AI kl .f. ' nedikten ayrılmış ve istasyonda 
yanın ontro e önme eri için a ın a . man~~n.ı~ ~e ı ıni şes olduğu halde dün Vene-
İngiltere tarafından Berlin ve kabul edemıyecegını ılave ey- diğin meşhur yerlerini gezmiş halk tarafından alkışlanmıştır. 
Roma nezdinde vukubulan lemektedir. ve ondan sonra (Ekselsiyor) Viyana, 5 (Radyo) - Dük 
teşebbüs, her iki devlet Hari· İngilterenin bu teklifine Al- otelinin traçesinden şehrin pa- dö Vindsor, Karinitadaki şa-
ciye Nezaretlerince telakki manya ve İtalya tarafından ne noramasmı seyreylemiştir. Dük tosuna vasıl olmuştur. 
edilmiştir. cevap verileceği henüz malum ._ ... • ... _. 

İngiltere, yaptığı teşebbüste değildir. T Ü I' li 13 a \7' r a g~ 1 [{ a n u n u 
bitaraf bir mıntaka tesis edile- Paris mahafıli, Almanya ve J 
ceğini ve bu mıntakada bulu- İtalya tarafından general Fran- ------·-----

nacak olan harp gemilerinin koya yardım edildiği takdirde Bugünden itibaren mer-
daimi surette taarruzdan ma- vaziyetin vahamet kesbedecc-

sun kal_ac_ağ_ın_ı_b_il_di_rm_e-kt ... e 2!.11.i _k_an_aa_ti_nd_e_di_r._ iyet mevkii ne girdi 
Arnavudluk kralı 

-------------Nihayet bir Italyan kontesi 
Iie evleniyor 

Belgrad 5 (Radyo) -Viya- mahafilinde kafi derecede 
nadan mevsuk menabiden 
verilen bir haber, Belgrad 

Vilayetin 9 
yerinde 

Yeni istihsal koope
ratifleri kuruldu 

Tavukçuluk ve yumurtacı

lık kooperatifleri vilayetimizin 
dokuz kazasında kurulmuş ve 
işe başlamıştır. Dün vilayetten 
kaza kaymakamlıklarına gön· 
derilen bir tamimde bu koo
peratiflerin yetiştirecekleri ta
vuklarla yumurtaların, iyi fi· 
atle satışlarının temini ıçın 
lzmir memurları istihlak koo· 
peratifine gönderilmesi bildi· 
rilmiştir. 

Kooperatiflerin elde edecek
leri yumurtalar, sepet veya 
sandıklarda iyi ambalaj edil· 
miş oldukları halde Üzerlerine 
tarihleri atılarak muntazam bir 
şekilde gönderilecek ve me· 
murlar istihlak kooperatifi, bu 
yumurtaları satacaktır. Taze 
yumurtanın fiati, diğer yumur
talara nazaran daha yüksek 
olduğundan yumurtalar taze 
taze lzmirde satışa çıkarıla
caktır. 

Umumun rağbetini kazan
mak için on günlük yumurta· 
lara hiçbir vakit üç gün ev
velki tarihin atılmaması ve 
bayat yumurtaların gönderil
memesi bildirilmiştir. 

Mahreç temini için koope-

hayret uyandırmıştır. 

Bu habere göre, Arnavud
luk kralı, İtalyanın gösterdiği 
bir namzed ile yani Kontes 
Maineri Di Çeryani ile evle
necektir. 

Bu evlenme vakia medeni 

nikah şeklinde olacaksa da 

Papa tarafından takdis edile· 

ceği söylenmektedir. 

Evlenme mukavelesinde, kral 

Zogo Arnavudluk tahtı üze

rindeki hukukunu bu zevcr

sinden olacak kız veya erkek 

çocuklara terkedecek ve Zogo 

ailesinden herhangi bir kim

senin saltanat hakkı iddiasının 

önüne geçecek bir kanun neşr

edecektir. 

ratiflerin, satılmak üzere İz· 
mire kaç baş tavuk sevkede

bilecekleri sorulmuştur. Semiz 

cüsseli tavuklara İzmirde mÜş· 
teri çoktur. Ve bu gibi tavuk

lar, yüksek fiatle satılır. 

Bu cihetin nazarı dikkate 

alınması ve gönderilecek ta· 

vukların en az bir hafta müd

detle besi kümeslerinde tutul· 
malan bildirilmiştir. Tavukçu· 
lukta kat'i muvaffakıyet, ye
tiştirilecek tavukların cüsse ve 
semizliğine bağlıdır. Hatta bu 
suretle Avrupa piyasalarına 
bile kesilmiş olarak soğuk ha
va depolarında semiz tavuk 
ihracı bile mümkün olacaktır. 

Türk bayra~ı kanunu, bu
günden itibaren meriyet mev
kiine girmiştir. Bundan sonra 
gelişigüzel yapılmış, şekil 

şekil bayraklar yerine ay ve 
yıldızı ve bezi hesaplı bayrak
lar göreceğ!z. Kanun şuduı: 

Madde 1 - Türk bayrağı, 
bu kanuna bağlı örnekte gös-
terilen şekil ve nisbetlerde 
olmak ve al zemin üzerine 
beyaı ay-yıldız koymak şartile 

yerli şaliden yapılır. . 

Ancak Şalinin tedarikinde 
zorluk olursa en büyük mül
kiye memurunun iznile zemin 
rengi al olmak üzere başka 

kumaştan da yapılabilir. 

Madde 2 - Ordu kuvvet
lerile resmi daire ve teşek

küller tarafından bayrakların 
çekiliş ve indirilişlerinde ve
sair hususlarda yapılacak tö
ren ve bunların kullanacakları 
hususi alamet ve filamaların 
şekilleri, nisbetleri ve cinsleri 
ve Türkiye cumhurluğunun 
yabancı memleketlerde bulu
nan resmi ve milli binalarına 

(Uluslararası metodlarına göre) 

Türk bayrağının çekiliş ve 
indirilişleri ve resmi dairelerle 
teşekküllerden başka yerlerde 
Türk bayrağının ve diğer hu
susi bayrakların ve forsların 
gerek temsil ve gerek süsle· 
me için ne zaman ve nasıl 

çekileceği ve nerelerde kul· 
}anılabileceği ve bu kanunun 
tatbik şekilleri bir nizamname 
ile tesbit edilir. 

Madde 3 - Türk bayrağı 
ordu kuvvetlerile resmi daire
lerde ve milll teşekküllerde 
sabah saat sekizde çekilir ve 
gün batarken indirilir. Şu 
kadar ki limanlara 

çıkan ve seyir halinde bulunan 
harp ve tüccar gemilerinin 
bayraklarının çekiliş ve indi
riliş saatleri için nizamnameye 
istisnai hükümler konulabilir. 

Yalnız milli bayramlarda ve 
umumi tatil günlerinde tatilin 
devam ettiği müddetçe bayrak 
gece ve gündüz çekili kalır. 

Her gün bayrak çekecek 
resmi daireler, İcra Vekilleri 
Heyeti tarafından tayin edilir. 

Madde 4 - Yas alameti 
olmak üzere bayrağın yarıya 
çekileceği haller ve devam. 

müddeti devlet protokolunca 

tesbit ve vaktinde alakadar 
dairelere bildirilir. 

Madde 5 - Resmi daire
lerde ve teşekküllerde çekile-

cek bayrak bu iş için yapılmış 

hususi direk ve göndere çe· 
kilir. ' 

Madde 6 - Bu kanun hü-

kümlerine ve yapılacak nizam

nameye muhalif olarak bayrak 

yapmak ve satmak yasaktır. 

Bu yasağa aykırı gidenler 

Türk ceza kanununun 526 cı 
maddesine göre cezalandırılır. 

Nizamnameye muhalif olarak 

çekilmiş bayraklar, mahallin 

en büyük mülkiye memuru 

emrile indirilir. 

Madde 7 - Alay sancak

larının şekli ve yapılış tarzı, 

kendi hususi ahkamına tabidir. 

Madde 8 - Bu kanun neş

ri tarihinden bir sene sonra 

muteberdir. (Neşri tarihi 5·6· 
936 dır.) 

Madde 9 - Bu kanun hü· 
kümlerini yerine getirmeğe 
icra Vekilleri he eti memurdur. 

5 Haziran 9.37 
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Kaptan Y orgi, Vaya'ya nasıl 
hareket edeceğini söyledi 

- Sen yapacakları teklifi birçok şeyler anlattı. 
kabul etmemeğe çalışacaksın. Bir aralık Vaya, paşaya: 
Israr ederlerse ve kabule mec- Fakat anlayamadım, pa-
bur kalırsan hiçbir şey yap· şam. 
madan doğruca bana gele· 
ceksin. 

- Böyle hareket edeceğim. 
- Bundan sonra ben Veli 

paşaya, Muhtar paşanın kar
deşine gideceğim, bilirsin ki 
Veli, babasını hiç sevmez. 
Hele Tahire düşmandır. Bun· 
lara mukabil kardeşini çok 
sever. 

- Evet kaptanım, bunları 
ben de biliyorum. 

- Veli esasen Frosini'nin 
boğulması hasebile son dere· 
cede kızmıştır. Veli de bir 
gece gizlice Edirneye, Muhta
rın yanına kaçmağa hazırlan
maktadır. 

- Oooh.. Kurtuldum şu 
halde .. Kurtuldum. Fakat Veli 
acaba benden evvel Edirneye 
kaçar mı? 

- Bilmiyorum, fakat Veli
nin senden evvel Edirne yo
lunu tutmasın ben temin ede· 
ceğim. Velinin hemen yanına 

gideceğim, onu burada biran 
bile duramıyack derecede tah· 
rik edeceğim. Bundan sonra 
da sen gidersin. 

- Çok ala ı. 

- Sen şimdi dışarı çık ve 
orada bekle. Tahir, bizi bir 
arada görmesin . 

Vaya, kaptan Yorginin fik· 
rini muvafık buldu ve dışarı· 
ya çıktı. 

* * * Aradan epeyce bir zaman 
geçtikten sonra Tahir, iki 
Arnavut muhafız ile birlikte 
göründü. Vayavı hemen Te
pedelenlinin yanına soktu. 

Vezir: 
- Bre Vaya, son emi!'leri

mi yerine iyi getirmelisin ha. 
Dedi. 

- Emret vezirim! 
- Tahir sana mes'eleyi an· 

lattı. Ben de sana ne istediği 
mi söylüyorum. 

Tepedelenli, Vayaya, klıya 

odada başka bir kimse var 
mış gibi, ihtiyatla, yavaş sesle 

Askeri itti{ ak 
y ok 

Roma, 5 (Radyo) - Jurna· 
le d'İtalyanın son bir makalesi 
İtalya ile Almanya arasında 
askeri bir ittifak akdedilmek 
üzere bulunduğuna dair bir 
işaret şeklinde telakki edil
miştir. Bu tefsir, ltalya Hari
ciye Nezaretince tekzip edil
mektedir. 

General Şung 
Tayyare kumandanı 

oldu 
Berlin 5 (Radyo) -General 

Şung, Almanya hava kuvvet
leri kumandanlığına tayin edil· 
miştir. 

----··---
Gardenparti 

Muallimler birliği tarafından 
ayın onunda Şehir gazinosun
da büyük bir garQ.enparti ve· 
rilecektir. 

Bre canım, bunu anla
mıyacak ne var? Edirneye 
gideceksin, söylediklerimi ya· 

pacaksın. Bu işi yapdıktan 

sonrada zengin olacaksın. 

Ali paşa, Vayaya bir kese 

altın verdi; Vaya, parayı 
aldıktan sonra, paşanın tekli

fini kabul etmiş göründü ve 
hazırJık yapmak üzere dışarı 
çıktı. 

Vaya, evvelden verilen ka· 
rar üzerine kaptan Y orgiye 
gitti. Kaptan: 

- Ne haber?. Diye sordu. 
- Fena haberi Vezirin 

elinden kurtulamadım; Edir
neye gitmek lazım gelecek. 

Sen hemen Veli paşayı bul. 

Ne yapılacaksa yapalım. 

- Ya .. Demek ki Edirne 

yolculuğu tahakkuk ediyor. 

- Evet. Eveti Hatta bir 
kesede altın verdi. 

- Aldın değil mi? 

- Tabii. Başka bir şekilde 

hareket mümkün müdür?. 
- İyi ettin. Para herkese 

lazımdır. Sen de fakir bir 

adamsın. İyi olmuş .. 
Kaptan Yorgi, Yayadan ay

rıldıktan son.ra, ilk iş olarak 

Veli paşanın yanına gitti, fa· 
kat Veli paşanın dairesi ta· 
rassut altında idi. Kaptarı 

Y orgi hiç belli etmeden uzak
laştı. Fakat bir mektupla Ve· 
li paşadan gizli bir mülakat 
istedi. 

Veli paşa mektubu alır al· 
maz, büyük bir meraka düş· 
tü. Bunun için kaptan Y orgii 
hemen bir cevap mektubu 
gönderdi: Ne suretle ulaşabi)e· 
ceklerini bildirdi. 

· Arkası flar • 

İzmir ikinci hukuk mahke· 
mesinden: 

DavacıMuzaffer vekili avukat 
AgahSabri tarafından lzmirde 
İkiçeşmelikte Toraman m. bi· 
rinci Toraman so. 16 no· 
Hasan kızı Ayşe aleyhine aÇ" 

tığı boşanma davasından do· 
layı müddeaaleyhe çıkarılan 
davetiyenin müddeaaleyhin ika" 
metgahını terkle elyevm nere· 
de bulunduğu bilinemediğindell 
ve zabıtaca y~pılan tahkikat 
müddeaaleyhin ikametgahının 
meçhuliyetini teyid eylediğin· 
den davacının isteğile bU 
baptaki tebliğatın ilanın icra· 
sına ve arzuhal suretile dave· 
tiye varakasının mahkeme d~· 
vanhanesine talikine ve tahk1

• 
ali· katın 17-6-937 perşembe et 

nüne bırakılmasına karar ve· 
rildiğinden yazılı günde sa~~ 
14 raddelerinde tahhikat h~ 
kimi huzurunda müddeaaleyhııt 
asaleten hazır bulunması veY' 
bir vekil göndermesi IüzurJlU' 
aksi takdirde hakkında gıya· 
ben muamele yapılmak üzere 
gıyap kararı ittihaz olunacağı 
H. U. M. K. tebliğat faslı~~ 
tevfikan tebliğ makamına kaıP 
olmak üzer ilin 


