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Başbakanımız 
Dün lngiliz~başbakanı~bay 
Baldvin ve Hariciye baka. 
nı bay Eden'le uzun müd. 
det konuştu 

--------~---------------------~-----~~~--------------~------------------------------------------------~---------Yıl : 4 • No : 1001 Telefon: 2776 - Cumartesi - 15 Mayıs 1937 Fiati (100) Para 

Hava Şehit erimizi Saygı ile Analım 
- ~ ... ..._.__ --==--

H~~~~ş~!li.Q:-F eoerhahçe - Doğanspoı 
_._!~rımız!_-=- bugün -karşılaşacaklar 

~-------~~ BugunAsaygı ıle ----~---.--------
Bu mülikat, siyasal mahafilde büyü~ bir ~ik- anacağız -- Maç, öğleden sonra s~at_ 17 d! 

Başvekilimiz ismet Ioöniı ile Bay 
Eden uzun müddet konuştular 

kat uyandırmıştıı·.Başbakanımız bugunParıste _2fava şehidlerimizi:anm~ Alsancak sahasında yapılacak 
T .. k' b k·ı· f t ;töreni, bugün fevkalade bir 

Bay Baldvin saraydan dönerken 

Londra 15 (Radyo) - Baş· ı ter ajansının muhabiri bildi-
vekilimiz ismet lnönü ile in- riyor: 
giltere Hariciye nazırı B. Eden Birçok ecnebi diplomatları-
arasmda vukubulan mülakat, nın hükumet merkezinde bu-
siyasi mahafilde büyük bir lunmalarından istifade ederek 
dikkat uyandırmıştır. kendilerile kat'i mahiyette ol-

Türkiye Başvekili, Başbakan mıyan görüşmeler yapan l{ari· 
Bjy Baldvinle de ayrıca görüş· ciye nazırı Eden Almanya 
müştür. sefarethanesinde Mareşal Von 

ismet lnönü,; Londra' dan Blumberg ve diğer Alman 
Paris' e hareket edecektir. murahhaslarile öğle yemeğini 

Müşarileyh, yarın Paris'de yemiştir. 
bulunacaklardır. 1 - - .ı ~-. '1 ' P-·-'"-i "'v ~ 

Londra 15 (Radyo) -lngH- ter ajansının muhabiri bildi· 

tere Hariciye nazm B. Eden, _r..!_ıy_o_r:=--=-------
dün Hariciye nezaretinde Tü· G. GÖrİng 
kiye Başvekili general ismet 
lnönü ile uzun müddet konuş
muştur. Bu konuşmalara büyük 
ehemmiyet veriliyor. 

Londra, 14 (A.A) - Roy-

Tuna mes'elesi 
Yakında halledilecek 

Venediğe vardı 
Roma 15 (Radyo) - Dün 

Venediğe vasıl olan Almanya 
Hariciye Nazırı General Gö· 
ring, Pazartesi günü Berlin'e 
dönecektir . 

Belgrad, 15 ( Radyo ) -
Romanya ticaret nazm B. Va- tur· 

leıyop, Avala ajanst muha- B. Delbos 

General Göring'in bu seya · 
hati hakkında hiç tafsilat yok· 

birine beyanatta bulunarak, 
Romanya - Yugoslavya ticari 
münasebatını izah etmiş, Tuna 
m;)s' elesin in yakında halledi
leceğini, alakadar d~vletlerin, 
her suretle teşrikimesai ede
ceklerini beyan eylemiştir. __ ,.._.. .......... --

Avusturya 
Hariciye Nazırı Parise 

geçecek 
Paris, 14 (A.A.) - Diplo-

matik mehafilde söylendiğine 
göre, Avusturya Hariciye Na. 

ıırı Salı yahud Çarşamba gü· 

nü Londradan Parise gele· 
cektir. 

Yugoslavya kral naibi de 
Londra dönüşünde Pariste bir 
müddet kalacak ve bu esnada 
Reisicumhur tarafından kabul 
edilecektir. 

( Allahın rüzgarı) 
Tokyoya dönüyor 

Londra 15 (Radyo) - (Al· 
lahm rüzgarı ) adlı Japon tay· 
Yaresi, bugün buradan postayı 
alarak Tokyoya müteveccihen 
hareket etmiştir. Japon tayya· 
resi, Roma' dan geçerken bir 
müddet orada durmuş ve saat 
16,35 te Atina'ya varmıştır. 

Parise döndü 

lvon Delbos 
Londra 15 (Radyo) -Fransa 

Hariciye nazırı B. i von Del
bos, dün İngiltere Başvekili 
B. Baldvini ziyaret etmiş ve 
kPndisile vedalaşmıştır. 

B. İvon Delbos, ayni za· 
manda müstakbel Başvekil 
Nevil Çemberlayni de ıiyaret 

etmiştir. 
Fransa Hariciye nazırı, dün 

gece buradan hareket etmiş 
ve bu sabah Parise vasıl ol· 
muıtur. 

ur ıye aşve ı ı sme .. --

1 .... b .. H . . N şekilde olacaktır.:n nonu ugu arıc1ye ezare-

tinde Bay Eden ile görüş· 

müştür. 

Gazetemiz makineye verilir

ken alay harekete [başlamış 
bulunuyordu. __ _.... .. , __ _ 

Bir günde 
Tayyare ile Londra. 

dan Amerikaya 
vardılar 

İzmirliler, bugün hava şehid
lerimizle yurd için kanlarını; ı 

dökmüş bütün şehidlerimizi 
saygı ile anacaklardır. 

gitmiş olup oradan evvelki~ 

gün hareket eden ve tayyareci 
Nevyork 15 (Radyo) -Taç ;Mervil ile Lembi tarafından 

gıyme merasimini gösteren idare olunan tayyare, dün 
filmleri almak üzere Londraya buraya gelmiştir. 

-------------~·~···--.. ---~~~--
Büyük Millet Meclisi 

... 

__;:-..;;-__ -- -
dün içtima etti 

-·-· fZiraat bankası kanununun encümene 
iade olunan iki maddesinden başka _ .. __ _ 

diğerlerinin müzakeresi bitti 
.~~~~ ~~------, 

Millet meclisi toplantı halinde 
Ankara, 14 (A.A) - Ka- yılı muvazenei umumiyesine 

mulayın bugünkü toplantısın- giren bazı dcireler büteçele-
da Ankaranın Mamak civa· rinde 606054 liralık münaka-
rında mermi ~tamir atelyesin· le yapılmasına ait kanun layi-
de vuku bulan infilak dolayı· hası kabul ediliş ve Türkiye 
sile Mtsır parlamentosunun Ziraat bankası kanununun en· 
gönderdiği teessür telgrafı cümene iade edilen iki mad-
okunduktan ve riyaset diva- desi müstesna olmak üzere 
nınca karşılık verilmesi tasvib j diğer maddelerinin müzakere-
edildikten sonra 1936 mali sini bitirmiştir. 

~~~------·~·~·~·--------~-~~-

1 ng iltere, deniz silahlan-
masına büyük ehem

miyet veriyor 
Basene yapılacak büyük ve küçük 

harp gemileri için hazırlıklar 
Londra 14 (A.A) - Nevs kadar kuvvetli olacaktır. Zırhh 

Chronicle imparatorluk kon

feransının uzak şark için bir 

imparatorluk filosu ihdası pro

jesini müzakere edeceği.ni ve 
bu filonun 70 milyon lngiliz 
lirasına baliğ olacağını bildir

mektedir. 7 filo Afrikadan Bü
yük Hkyanosa giden yollara 
nezaret etmeğe memur ola
caktır. Bu filo Akdeniz filosu 

2 kruvazör filosu, 2 torpito 

filotillası bu filo döminyonlar 

filoları ile Singapour ussübah

risi filosunun bir araya geti· 

rilmesi suretile vücude geti · 
rilecektir. Bu filonun senelik 
idare masrafı 12 milyon İn
giliz lirası olacak ve 8 milyonu 
döminyonlar tarafından temin 
olunacaktır. 

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Doğanspor takımı 
lstanbuldan gelen Fenerbahçe takımı, bugün öğleden 

saat 17 de Doğansporla karşılaşacaktır. 
c.:ı.. Bu maçın, çok heyecan it olacağı tahmin ediliyor . 

-----------~.,..._..~, .. ---~------
lngiliz muhribinin torpİ· 

le çarptığı anlaşılıyor 
Tahkik komisyonu, dün akşama kadar 

çalıştığı halde bir şey elde edemedi 
1Y ~lci'ı'Uin .. \ ~.f.l?:1~sc\\~ Js.tlpn- Q"tii'XV".hştı•1dm...1.?Jri,;. i'l~i• 
rak mühim hasarata uğrıyan yaralılar, derhal hastaneye nak 
Hunter adındaki İngiliz muh- !edilmişlerdir. Bunlardan ölen 
ribi iki yerinden delinmiştir. üç kişi, Almeryada lngiliz me· 

Bu hadise hakkında tahki
kata başhyan İngiliz. lspanyol zarlığına defnedilmişlerdir. 
komisyon, dün sabahtan akşa· Londradan gelen haberler 
ma kadar mesaisine devam et· İngiltere Bahriye Nezaretinin, 
tiği halde bir netice elde ede- bu hususta resmi bir tebliğ 
memiştir . neşrettiğini ve hadisenin, kaza 

Muhrip, yardım sayesinde neticesinde vukua; geldiğini 
kurtulabilmiştir. Zira iki yerin- bildiriyor. 
de, büyükçe yarıklar açılmış Muhrip, cebelüttarıka götü-
ve hayli su almağa başlamıştı. rülecek ve orada havuza alına· 

Son haberlere göre, muhrip caktır. 
-----------.... --~-----------~ 

Bay Seyfi \ üzüm hasta-
Akdenizde bir seya. lıkları 

hat yapacak vekalet ilaç gönderd 
Gümrük baş-

müdürü Bay 

Seyfi Aydın 
bugün, Akde
nizde on·onbeş 

gün sürecek 
olan bir tetkik 
seyahatine çı

kacaktır. 

Bay SeyfiAy-

dın, sevahili- B.Seg/iAgdın 
mizdeki gümrük iskelelerinin 
vaziyetini bizzat görecek, son 
zamanlarda, halka suhulet 
gösterilmesi ıçın vekaletin 
verdiği bazı emirlerin sureti 
tatbikini tetkik edecektir. 

••• 
Dr. Egener 

Nevyork'a vardı ve 
tahkikata başladı 
Nevyork 15 (Radyo)- Dok

tor Egener, buraya gelmiş ve 
derhal Hindenburg Jeplini 
hakkında tahkikata başlamıştır. 

Doktor Egener, gazetecilere 
beyanatta bulunmak isteme· 
miştir. 

Birkaç senedenberi Manisa 
vilayeti bağlarında görülen
ödemis haşeresi, iyi cin 
üzümler arasında fazla miktar 
da karaböce nev'i çıkmasın 
sebebiyet veriyordu. Yaptıra 
lan tetkikat neticesinde Ziraat 
Vekaleti Manisa bağlannd 
bu hastalıkla mücadele yap 
masına karar vermiştir. Bunu 
için salkımlara zehirli ilaç ser 
pilecektir. Ziraat Vekaletini 
emrile iki ay evel iki ton v 
bu defa da yedi buçuk ton 
senikli kurşun lstanbuldan iz 
mir Ziraat müdürlüğüne ge 
miştir. Bu defa gelen yedi 
çuk ton arsenikli kurşunun 2 
kilosu Akhisara, 3750 kiloı 
Manisaya, 2000 kilosu Tur. 
gutluya, 1000 kilosu Alaşehir 
500 kilosu Salihliye sevkedil 
miştir. 

lzmir civarında bazı ba 
larla Kemalpaşa kazası bat 
rında da lüzumunda kullam 
mak üzere ayrıca lstanbuld 
iki ton arsenikli kurşun gelm 
üzeredir. 



• 

(Ulusal Birlik) ıs Mıyıı 937 

~·\ Bir dünya sulhu- 1 Şimali Afrika seyahatinin akisleri-

. nun devamı ltalyanların gözü 
Sahife 2 

---------------------------------------

Hindistana elçilikle giden 
Zülfikar ağanın aşkı 

- 6 - Yazan: FARUK ULUDAG 
Dilber kızım sana somurt- deli gibi fırlıyan Dilberin an· 

mak yaraşmıyor. Dünyada beni nesi elinde bir çanta olduğu 
hayata bağhyan bir sen var· halde konağın içinde avazı 
sın. Ben yaşamak için kuvveti çıktığı kadar : 
senden alıyorum. Senin göz· - Dilber, Dilber!.. Yavrum 
lerin gülmediği gün ben de nerdesin 1 
için, için mahvoluyorum. Yap· Diye bar bar bağırıyordu. 
ma evladım.. Bu felaketzede Nihayet onu üst katta yatak 
annene acı biraz. odasında başını yastığa koy-

0 zaman Dilber ansızın muş, ağlarken buldu. Elinden 
hırçınlaşır. Gözlerinden yaşlar tutmak onu alıp rast gele so
akarak anne de sarılır, öper kaklara sapmak, dağlara kaç· 
sıkar birdenbire onu terk ede· mak istiyordu, fakat Dilber 
rek kaçardı. Onunla derdleş- annesinin boynuna sarılmış, 
mek, Hatta göz göze gelmek- yalvarıyordu . 
ten korkuyordu. .:._ Anne nereye ve niçin 

Günler, aylar geçiyor. La- kaçıyoruz. mukadder olan 
kin Dilberin ruhunda hiçbir akibet bizi her yerde bulur. 
değişiklik yapmıyordu. O gene Biz ki taliimizi babamın da
mahzun, gene dalgın idi. marlarmdan sızan kan ile yaz-

Bir gün akşam serininde dık. Hangi halaskar bizi kur
bahçede arkadaşlarile papatya taracak.. Konaktan çıkacak 
falına bakıyorlardı. Oldu .. Ol- olursak nihayet sokakta öle
madı. Oldu. Olmadı sonra cek değilmiyiz. 
hep beraber gülüyor tekrar Bırak hiç olmazsa on beş 
ediyorlardı. Ansızın bir atlı yıl içinde emeller beslediğim 
konak kapısında durdu. Ali bu yerde ölelim. Bedbaht an
paşa ile görüşmek istediğini ne bir çılgın gibi arkasından 
söyledi. Derakap herkeste bir 
heyecan bir koşuşma başladı gelen seslere dönmüş kapıyı 
sesler kesildi. Sebebini bilme· açmak istiyen hizmetçileri, 
den umnmi bir korku az za- düşman zannederek. Yırtıcı 
manda bütün konağı sardı. kaplanlar gibi saldırmıştı. 

Gelen atlıyı içeri aldılar. Annesinin bu perişan hali· 
Birkaç dakika sonra konaktan ni gören Dilber daha fazla 
adamlar çıktı. Yanlarında Ali h ta ammül edememiş oldug" u 
paşanın kumandanları olduğu ı. .. JJ.... ~ı.J .. t: • .&>tJ.i~r.--Ci~tJsrı:a yere yıkılarak bayılmıştı .. 
paşa çok asabi, çok endişeli disini alçak tavanlı daracık 
olarak dışarı çıktı ve ertesi bir odada buldu. Yavaş ya-
günde meş'um bir haber bü·' b vaş aşını kaldırdı. Rüya gör-
tün Mısıra yayıldı. lstanbuldan d 
M 

me iğine emin olmak · · 
ısır üzerine bir ordu ile yeni ıçın 

tayin edilen vali geliyormuş. gözlerini fazla açtı. 
Ali paşa hududlara asker yığ- .. - .. Fakat tuhaf, ben ıüya 
mış, harp var. gormuyorum. İşte karanlık ve 

Bu kelimenin ne olduğunu küçük bir odadayım. Annem 
bilenlerde.. derin bir endişe nerede, yatağından fırladı ka

başlamış .. Manasını bilmiyerek pıya koştu. 
sırf hadiseye iştirak eden- Anne diye bağırmağa baş
lere de bir nevi tatlı heyecan ladı. Karşıki dıvardan kulak
vermişti. Şehirde iş güç hıra· larını. boğan bir ses aksetmişti. 
kılarak davullar, zurnalar so· Kendı sesi anne ... 
kakları inletmiş.. Eli silah (Arkası var) 

tutanları askere çağırmıştı. Za- o Iivier ve şu·· -
vallı Dilber... Babasını esir 
ederek menfalarda öl<lüren rekası Limı·ted 
Mısır hududlarında şimdi baş· 
sız ve hamisiz ne yapacaktı. vapur acentası 
Konakta kimse, kimseyi dü- B şünmiyor. irinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
Herkesi bir üzüntü almış.. THE ELLERMAN LINES L TD 

Ya mağlup olursak... Mısırda "ALGERlAN" vapuru 5 . 
bu gibi harbler ilk defa ol· Mayısta LONDRA, HULL ve 
muyordu. K ANVERSten gelip yük çıka-

aç kere buna benzer or· k raca ve 15 Mayısta avdet 
dularla başlarında Sultanın edip LONDRA ve HULL için 
emri altında valiler gelerek yük alacaktır. 
kah harple kah harpsiz Mısıra "LESBIAN,, vapuru 27 Ma
girmiş, eski valinin başını ke- yısta LONDRA, HULL ve 
serek konaklarını tarumar et- ANVERSten gelip yük çıka-
mişlerdi. Nitekim gene öyle racak ve ayni zamanda LON
oldu. Ali paşa bu defa da bü DRA ve HULL için yük ala
yük bir savaşa girdi. kahra· caktır. 

. manca harp etti. Ne yazık ki "EGYPTIAN,, vapuru Ma-

Ancak Fransa ve lngiltere 
ittihadına merbuttur! 

Tunusta mı? 
••• 

Fransız matbuatında çok endi· 
şeli yazılar gözükmeğe başladı Paris - Mançesterde bele· 

diye lordunun başkanlığında 
lngiliz-F ransız cemiyeti tarafın· 
dan şerefine verilen ziyafette 
bir nutuk iradeden Fransız 
Başvekili muavini ve Harbiye 
Nazırı Daladie ezcümle şun
ları söylemiştir : 

ve pek yakında muayyen ve 
kat'i neticeler alınacağı tahmin 
edilmektedir. 

Paris, - Mussolininin şi· bir endişe içinde takip etmek

mali Afrika seyahati Fransız tedırler. 

Fransızlar, garp medeniyeti
nin himayeye değer olduğuna 
kaildirler. Bazıları Fransa'yı 
içinde çırpındığı dahili karışık
lıklardan uçurumun kenarına 
gelmiş gibi göstermek istiyor
hır. Dünyada bundan daha 
esassız bundan daha yalan hiç 
birşey yoktur. Fransa gibi kü
çük tasarruf ve şahsi serma
yeye dayanan bir memlekette 
hiçbir vakit Komünizm tahak
kuk edemez. İntizam kat'iyyen 
bozulmamıştır. Çünkü Fransa 
milli istiklali kadar buna da 
merbuttur. Bugün milletlerin 
müdafaalarını temin etmeleri 
meşru ve pek zaruridir. İngiliz 
Fransız teşrikimesaisi şimdiye 
kadar hiçbir vakit bugünden 
daha kuvvetli ve samimi de
ğildi. 

"Fransa gibi İngiltere de 
istila emellerini beslememek
tedir. Bütün insanlar bir ahenk 
dairesinde yaşamalıdırlar. İn
giltere ile Fransa bütün mes
eleleri hakiki bir dost gibi 
telakki etmekte ve müşterek 
emellerinin zaferine inanmak-

giltere ins;niyet hatırı ı~ın 
müttehid olarak kalırlarsa 
Avprupa sulhunun devam ede· 
ceği ümidi beslenebilir." 

Fransız nazırı sözlerinin so
nunda İngiliz • Fransız teşri
kimesaisinin her halde muha
rebeyi imkan haricine çıkara· 
cağını söyliyerek şunları ilave 
etmiştir: 

"Rejim sistemlerini nazarı 

dikkate almadan bu mefkure
yi takib edenlere Fransa eli
ni uzatmağa hazırdır.,, 

Daladieye Lord Derby ce· 
vap verek: 

"lngiltere ile Fransayı bağ
lıyan sıkı bağlar sulh için 
teminattır. Dünyanın yeniden 
kurulması için bizimle teşriki
mesai edecek diğer memleket· 
lere elimizi uzatmaktan bizi 
menedemezler.,, demiştir. 

Diğer taraftan Avam kama
rasında Oxford Üniversitesi 
müstakil meb'usu Sir Artur 
S~lter ~ey.n~lmild vaziyetin 
duzelmesı ıçın oynadığı rol-
den dolayı Fransa başvekili 

Blum' a şükran borcunun ve
rilmesini istemiştir. Fransız· 
İngiliz dostluğunun bu hara
retli tezahürlerini her iki tarafın 
gazeteleri pek parlak bir su
rette tasvir etmekte ve Dala
dienin Londra seyahatine bü
yük ehemmiyet vermektedirler . 

Daladie İngiltereden dön
dükten sonra Fasa gidecek 
orada bir hayli kalacaktır. 
Fransız gazeteleri iki devletin 
İspanya ve Belçikanın bitaraf· 
lığı, milletler arası umum bir 
konferansın toplanması vesair 
mühim meselelerde naktaina
zarlarının tam manasile ayni 
şekilde olduğunu ve hatta 
aralarında en ufak bir telakki 
ihtilafı bulunmadığını yazı
yorlar. 

Alman gazeteleri Daladienin 
Londra seyahatinin maksadı 
iki devlet erkanıharbiyelerinin 
birlikte hareket edebilmeleri 
tatbikatının temin edilmesine 
matuf olduğu kanaatindedirler. 

lngiliz- Fransız teşrikimesai· 
sinin Avrupaya tesir edeceği 
ümit edilmektedir. Hatta Al· 
manya'nın Avrupayı işgal eden 
büyük mes'elelerin konuşulma
sına razı olduğu da zannedil· 
mektedir. 

mahafellerini pek geniş suret- Bir muharebe zuhurunda 
te işgal etmektedir. Gazete- İtalya, Sicilya ile Tunun ara
lerin istihbaratına göre büyük sındaki dar mahalden ecnebi 
sahil caddesinin yapılması, gemilerinin geçmesini kolay· 
ltalyanın ilerideki müstemleke lıkla menedecektir. Padelleria 
planlarına esas olarak Trab- adalarının tahkiminin sırf bu 
lusu kullanmağa karar verdi. maksada müstenit olduğuna 
ğini göstermektedir. Ayni za- şüphe edilmesi caiz değildir. 
manda İtalya donanmasının Bu suretle İtalya askerini hiç 
Libya denizinde manevra yap· bir taraftan tehdit edilmeden 
ması da bu siyasetin en kat'i Afrikanın şimaline geçirecek 
bir delilini teşkil ediyor. ve sahilde yeni yaptırdığı 

Roma hükumetinin her ça· büyük cadde vasıtasile de 
reye baş vurarak emniyetini erkanı harbiyesinin planlarına· 
temin etmeğe uğraştığı mey- göre, ordusunu isterse Mısır, 
dandadır. Bunun için bir ta· isterse Tunusta tahşid edebi· 
raftan Afrikanın şimalindeki lecektir. Fransızlar, İtalyanın 
müstemlekelerinin gelişmesi münakalatı tehdit etmek mev· 
için müthiş paralar sarfediyor kiinde olduğunu ve hatta 
diğer taraftan da Sicilya ada· şimdiden sonra Fransız ordu· 
sile Tunus arasında kain Pa- sunun Afrikaya seferinin şüp· 
deleria adalarını kuvvetli istih- heli bulunduğunu anlamağa 
kam haline sokuyor. başlamışlardır. 

Diğer taraftan ltalyanın as· ltalyan amirali Çino Duçinin 

Alman yarı resmi neşriya- · 
tının her ne kadar ortada mu
ayyen birşeyi yoksa bile va
ziyetin iyiliğe doğru gitmekte 
olduğuna şüphe edilmediği 
hakkındaki mütalaa ve yazıları 
birçok mahfillerde Almanyanın 
noktainazarında husule gelen 
değişikliğe bir delil olarak 

keri ve bahri yeni gösterileri İtalyan donanmasının Libya 
İngiltercnin silahlanmasına ce· denizindeki manevralarına dair 
vap olarak telakki edilmek· "Mediterranee,, mecmuasında 
tedir. Duçe, İtalyanın bütün neşrettiği bir makale çok ka· 
muharebe vasıtalarına istinad rakteristiktir. 
ederek menfaatlerini himaye ltalyan amiralı Trablus, Tob· 
etmek mevkiinde bulunduğunu ruk ve Bingazi limanlarının 
Avrupa devletlerine ihtar et· askeri kıymetlerinin takdirine 
meği aklına koymuştur. vesile olacak bu manevraların 

Fransız mahfelleri, Roma pek müstesna bir ehemmiyette 
~iikilmetinin. Afrikanın şirna· 0 \Jui;unG i9arot oclorek Bingazi •• • !1--LL_.J:_ 

Edenin Brüksel seyahatin· 
den bahseden Alman gazete
leri Almanyanın Belçika bita· 
raflığını teklifinden sonra vaz
iyet tebellür ettiği cihetle 
artık askeri ittifaklara lüzum 
kalmamış olduğunu anlatmak 
istemektedirler. 

Hulasa bütün bu hareketler 
Avrupanın harbe değil sulha 
doğru gitmekte olduğunu gös· 
teriyor. Beynelmilel ufkun ka
ranlık olduğu muhakkaktır. 
Fakat tazyik gittikçe azal
makta olduğundan fırtınanın 

patlaması ihtimalleri de uzak
laşmaktadır. 

İzmir ikinci hukuk mahke
mesinden 

Bucada oturan Ali kızı Gül-

imde başka arazi üzerinde b ile Tra lusun coğrafi mevki· 
olan emellerini terketmediğine leri dolayısile ltalya'ya büyük 
işaret etmektedirler. Duçenin rüchan verdiklerini ve yeni 
müslüman ahaliye karşı çıkar- sahil caddesinin de ltalya do· 
<lığı beyanname de bu fikri nanmasma hem münakalatın 
teyit etmektedir. Bu hal iki - Devamı 4 ncü sahijede --
sene evvel Fransa ile İtalya 
areısında aktedilen muahedeye 
taban tabana zıddır. İtalyanın, 
yerlileri kendi tarafına çek
mek için eskidenberi yapmakta 
olduğu prokagandaya tekrar 
avdet etmiş olduğu görülüyor. 
Her halda Fransızlar, İtalyan 
politikasının bu yeni safhasını 

ve Duçenin Afrika şimalinde 
aldığı askeri tedbirleri büyük 

Zayi şahadetname 
Karşıyaka Ankara ilk mek· 

tebinden 935 • 936 senesinde 
almış olduğum şahadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü omladığı 
ilan olunur. 

Karşıyaka Soğukkuyu tram" 
vay caddesi numara 18 

Osman Kösek 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
No. 
792 Bayraklı Menemen c. Sahil s. 57 eski 73 taj 

1408 
Lira ı<. 
85 00 

No. lu 195,25 M. M. arsa. . 
793 Kahramanlar Şeref s. 12 kapu 10 taj No. 1ı ev 150 00 
794 Güzelyalı Reşadiye çıkmazında 20 eski 22 yeni 60 00 

18 taj No. lu 197 ,25 metre arsa. 
795 Salhane Şetaret s. 30 kapu No. lı ev 65 00 
796 ,, ,, " 10 eski 38 yeni 17 tai No.lu ev 40 00 
797 Burnava Türkmen s. 33 eski 59 taj No. lu 135 54 00 

metre arsa. 
799 Karşıyaka Bahariye eski arka yeni Afitap s. 50 00 

26 eski 18 taj No. lu 125 metre arsa. 
27 09 800 Karşıyaka Bahariye karakol s. 8 eski 27 taj 

No. lu 60,20 M. arsa. 
801 Tepecik kağıthane c. 178 taj No. lu dükkan 160 00 
802 Suvari mahallesinin kiremithane s. 14 eski 20 00 

8/22 taj No. lu 66,50 metre arsa. 
804 3. cü Karataş Asansör s. No. 14 kapu ve tajlı 110 00 

418 M. M. arsa, • 
805 Burnava Türkmen s. No. 59 eski 31 tajlı c.v 
806 Karantina Mahmudiye s. No. 7 eski ve tajh ev 
807 Reşadiye Erik ve teceddüt s. No. 38-40 den 

202 00 
405 00 
89 60 

hir hafta sürmeden şehit edi· yıs nihayetinde LIVERPOOL 
lerek başsız kalan ordusu da ve SWENSEAdan gelip yük 
mağlup edildi. Az zamanda çıkaracak ve ayni zamanda 
Mısır sokaklarını dolduran az· yük alacaktır. 
gın Yeniçeriler rast geldikleri THE GENERAL STEAM NA-
avlere taarruz ederek kadın VIGATION Co. LTD. 

Gazetelerin bilhassa ehem
miyetini tebarüz ettirmek iste
dikleri şey Belçikanın bitaraf
lığının yarattığı vaziyetten sonra 
Fransız harbiye nazırının bir 
askeri iş birliği temiu etmek 
için İngiliz meslektaşlarile mü
zakerelerde bulunmasıdır. Bu 
askeri teşriki mesainin tefer· 
ruatını iki hükametin erkanı 
harbiyeleri tanzim edecekler· 
dir. Daha şimdiden bu husus 
için konuşmalar başlamıştır; 

süm tarafından fzmirde Kara· 
taşta Yeni yokuş sokağında 
Abdullahın evinde oturan Ah
med onbaşı oğlu Mehmed 
aleyhine açılan boşanma da
vası sonunda: Gülsüm ile Ah
medin boşanmalarına ve ka· 
bahat Mehmedde bulunduğun· 
dan hüküm tarihinden itibaren 
yeniden bir sene müddetle 
evlenememesine 12 yaşında 
Ahmed ve 9 yaşında Ali 
adındaki çocukların velayet 
hakkının anaları davacı Gül· 
süme verilmesine ve bunlar 
için 5 lira nafak'\ takdirile 
aydan aya Mehmedden alına· 
rak davacı Gülsüme verilme· 
sine ve masarifi muhakeme 
olan 1364 kuruşun Mehmede 
yükletilmesine temyiz yolu açık 
olmak üzere 3/ 5/937 tarihinde 
Mehmedin gıyabında karar 
verilmiş olmakla H. U. M. 
K. nun maddei mahsusasına 
tevfikan tanzim kılınan ihbar
name Mehmedin elyevm ika
metgahının meçhuliyetine meb
ni mahkeme divanhanesine 
talik kılındığı ilan olunur. 

müfrez 3 ve 4 parsel No. lu 176 metre arsa. 
810 1. ci karataş ibiş ağa s. 14 taj No. lu ev 
809 Kahramanlar Sepetçi s. 90 eski 52 tajh ev 
811 Karataş İsmahane s. 23 taj No. lu evin 4 de 

265 ()() 
120 ()() 
100 ()() 

kız ve mal bırakmadan bay~ "AD JUT ANT,, vapuru 5 
kuş yuvasına çevirdiler. Hele Mayısta gelip LONDRA için 
paşa~ın konağında aman ya· yük alacaktır. 
rabbı ne müthiş sahneler ne Tarih ve navlunlardaki deği· 
tüyler ürpertici hadise v~ku· ·kl.kl d b d şı ı er en mes'uliyet kabul 

ul u. Bozgun günü haremden edilmez. 

8 hissesi nakit ile tediye edilmek üzere. 
. Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında bedeli na· 

~ıt tedi~e edilecektir. Yazılı olanlardan gayrisi 2. ci tert!P tae· 
fıye vesıkası ile ödenmek üzere onbeş gün müddetle artır
maya konulmuştur. ihalesi 24/5/937 pazartesi günü saat t.S 
tedir. Alıcıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

,. 

' 



Sabile 3 (Uluaal Birlik) 

;iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'~--"iiN.~. "v.'. _ __;.__ F ratell i S perco 
lıikage Kaplıcanın Sarı GeliniJ W. F. H. Van vapur acentası 
ihtiyarın çakır gözlerindeki İhtiyara, ilk defa inanışım Der Zee ROY AL NEDERLAND VA-

Y\lmuşaklık ansızın tutuştu. sarsılarak baktım. Yüzü kar · PUR KUMPANY ASiNiN 
Buruşuk derisi gerildi. Başı karma karışıktı. & Co. "GANYMEDES" vapuru 13 
dikleşti. Buyurucu bir sesle: - Sen gördün mü? DEUTSCHE LEVANTE LINIE Mayısta bekleniyor, yükünü 

- Ben uşak değilim, bura- - Diye sordum. G. M. B. H. tahliyeden sonra
0 

BURGAS, 
rıın sahiplerindenim! - Hayır! Hamburg VARNA, ve K STENCEye 

Dedi. Kırdığım potlan utan- Dedi. • AKKA,, vapuru 12 Mayısta yük alacaktır. 
lnışhm, ne söyliyeceğimi şa· - Masal öyle iscl beklenilmektedir. ANVERS, "ORESTES,, vapuru 3015137 
ıırdım. - Masal değil, görenler ROTTERDAM ve HAMBURG de gelip AMSTERDAM, HAM-
Adamcağız halini görünce, var! için yük kabul eder. BURG için yükliyeeektir. 

tekrar yumuşadı ve : - Kimler? "MGREA,, vapuru halen "VULCANUS,, vapuru 20-
- Sizi yalınız komamak için - En son gören kendi to- limanımızda olup HAMBMRG, 5-37 de gelip yükünü tahliye· 

tirdim . runumdu. Bir kere de ben, BREMEN ve ANVERSten den sonra BURGAS, VARNA 
dedi. Bu yersiz esirgeyişe de şu arslan ağzının ardında kay- yük çıkarmaktadır. ve KÖSTENCE için yükliye· 

ben tutulmuştum. Alaylı bir bolduğunu hayal meyal görür cektir. 
•esle atıldım: gibi oldum. Amma arkadan. AMERICAN EXPORT LINES SVENSKA ORIENT LINI· 

- Yalınız, ne demek? Ben Artık gidiyordu. THE EXPORT STEAMSHIP EN KUMPANYASININ: 
Çoçuk muyum ki.. - Sakın bir rüya falan ol- CORPORATION "SAIMA,, vapuru 28/5/37 
b - Bizim hamamda adet masin ? Pireden aktarmalı seri seferler de bekleniyor, doğru ANVERS 
öyle. Gece vakti kimseyi~yal- _ Uyumuyordum ki. Sabah "EXCAMBION,, vapuru 7 

rıız bırakmayız. Mayısta PJREden BOSTON ROTTERDAM, HAMBURG, 
- Niçin? namazı için: abdest almağa ve NEVYORK limanlarına GDYNIA ve SKANDINAVIA 
- Adet böylef girmiştim. hareket edeCl'ktir. 
- Bu adetin sebebi ne? - Belki dalgındın ? "EXCHORDA,, vapuru 21 
ihtiyar, durdu. Başını ağır Yüzüme dik dik baktı. inan· Mayısta PIREden hareket ede-

•ğır gürüldiyerek akan "As- madığıma gücenmiş, göz ke- rek BOSTON ve NEVYORK 
lBan ağzından,, yana döndürdü. narlarını büzen tih sıklaşmıştı. limanları için yolcu ve yük 
akışlarına korku dolmuştu. - Yıkanınız, beyim, dedi; kabul eder. 

B}raz önceki mağrur adama sonra size bizim oğlanın ha- Seyahat müddeti: 
hıç benzemiyordu. Kekeliye· şından geçenleri anlatırım. PIRE-BOSTON 16 gün 
rck: Ben çıkbğım vakit şafak PIRE-NEVYORK 18 gün 

- Sebebi var. sökmüş ve sabah müşterileri 
~ed~cdir? gelmeğe başlamışlardı. Kalın AMERICAN EXPORT LINES 

havlular, yumuşak sedir ve THE EXPORT STEAMSHIP 
Gene •Aslan ağzı,,na doğ· uzun yıkamşlarla uykusuz CORPORATION OF 

~u baktı ve bana iğilerek fı· NEVYORK 
llldadı·. geçen bir gece beni adam 

D 1 • k "EXHIBITOR,, vapuru 25 
Bazı geceler burada altın akıllı yormuştu. in enır en k d 

d d · · R·· Mayısta beklenilme te ir • duvaklı bı'r gelı'n dolaşır. ken im en geçmıştım. u· 
Ed P b NEVYORK için yük kabul _ Bir gelin :mi? yamda • gar o,, nun ze a- eder. 

- Eveti nilerile uğraştım durdum. ______ _ 
- Hem altın duvaklı ha? Ancak öğleye doğru gözümü SERViCE MARITIME 
- Eveti açabilmiştim. Kahve içerken ROUMAIN 

limanları için yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASININ 
"SUÇEA VA" vapuru 19-5-

37 de bekleniyor, MALTA, 
CENOV A ve MARSILY A li-
manları için yolcu ve yük ka
bul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet 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 

lzmirPamu 
Türk Anonim 

o 

nsucatı 

"'m ""·rketi ., 

Halkapı r kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
_Y_e_n_i -y-a-ptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sat e leri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu -

1.1rrı1• Satılık ar sa _,., 
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 

ı Tokaya .::.:;astları. 
4 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt t1e Tenasül hasla/ıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

T clefon: 3479 

- Ne vakit çıkıyor bu akşamki ihtiyar da yanıma BUCAREST 
~asma? geldi. Elinde küçük bir çek· '"DUROSTOR,, vapuru 30 

. ~ . :·._. . . ~- . ;' - . ~ ,~ . ... ~ . .. ; . ~ -. ;: ·~ . .. . ... ,.. . . 

- Geceleyin, hamamda mece vardı. Karşı sedire otur- Mayısta beklenilmektedir · 
lek adam kalınca! du. Para kesesinden minimini KôSTENCE, SULINA, GA-

- Onu gören mi var? bir anahtar çıkararak açtı, LA TZ ve GALA TZta aktarma 
Buna birdenbire cevap ver· sararmış buruşuk bir kağıdı ile umum TUNA limanları 

lllcdi. Bir iki yutkunduktan bana uzattı. için yük kabul eder. 
'
0nra: -lnanmamıc.tınız, dedi, işte S ., JOHNSTON WARREN LINE 

- Var amma, sağ değili alın, okuyun. LTD ~ LIVERPOOL 
Dedi. Altın duvaklı gelinin son "INCEMORE" vapuru 30 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~:• 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde - Çok eski mi bu iş? kurbanı, okunaklı işlek bir Mayısta beklenilmektedir. LI· 
- Yoook ... Tezdir, bir yıl yazı ile başından geçenleri VER POOL ve ANVERSten I ' bulunur 1 

Var, yok! .. öyle anlaiıyordu: BURGAZ 
a, " yük getirecek ve , lllı!ı:!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~; k "'endimi tutamadım, kah- •Siktim artık şu hekimler- VARNA, KÖSTENCE, SU- :. !!! ~ 

aha ile güldüm. ihtiyarın le hocalardan bana ilaç kar LINA, GALA TZ ve IBRAIL 
()ltıuzuna vurarak: etmez, dualarda lboşuna! Ben k 1 d 

limanlan için yük abu e er. - Kuzum baba, doğru istiyorum, onu istiyorum, onu 
80Yle, dedim, bu gelin ha· aslan ağzının ardında altın SOCIETE ROY ALE HONG
llltrnda tek erkek kalınca duvağını sürüyerek kaybolan ROISE DANUBE MARITIME 
'tıtıtJak çıkar mı? gelini .. Acı ilaçlar, sarımsak "DUNA,, vapuru 15 Ma· 

- Çıkar! kokulu yobaz nefesleri neme yısta beklenilmektedir. BEL· 
- Öyle ise AHabını sever· gerek! GRAD, NOVISAD, BUDA-

~trı, beni yalnız bırak. istiyorum, ki havuz gene o PEŞTE, BRA TISLA VA, LINZ 
liamamcı, elile ağzımı ka- akşamki gibi köpüre köpüre: ve VIY ANA için yük kabul 

tadı. Kaşlan çatılmış, sakal- kayasın, sular aydınlansın, eder. 
~ dikilmişti: kubbeler alkışla çınlasın ve DEN NORSKE MIDELHAVS-
~· -Töbe del Töbe del Sonra o kız, altın duvağını çıplak LINJE • OSLO 
t1~hıan olursun ama iş işten koluna dolayarak kucağıma "SARDINIA,, vapuru 21 
eter( gelsin. Mayısta beklenilmektedir. IS· 
Diye bağırdı. - Hu kısmetim hul Gönül KENDERIYE, DIYEP ve 

" l' ekrar güldüm, altın du- kabesinde nikahımız kıyıldı! umum NORVEÇ limanları 
)'klı bir gelinin korkulacak Desin. için yük kabul eder. 
Crini göremiyordum. Alt tarafından mana çık· "Vapurların isimleri, gelme 
b ~~vuzlar dolmağa başladı· mıyordu. tarihleri ve navlun tarifeleri 
la •çın, lülelerin sesleri tok· Hamamcıya: hakkında hiçbir taahhüde giri-
~ ~lllıştı. Biraz evvelki şakrak, - Bu kağıt, niçin bu kadar şilmez.,. 
b~tı Çağıltı yerine donuk bir buruşuk? Birinci Kordon, telefon 
t llltu etrafı sarıyordu. Bu Diye sordum. ___ __ No. 200- 2008 

dntasına benzettim. Onların .- Çünkü, dedi, can verir- 0 or ~ c~ kubbeleri, seslerin dev Gözleri dolu dolu oldu: 1 D kt 
b~rinJiğine düşen öksürürkler ken, bunu elinde tutmuş, avu- Ali AgaA h AJ.#. ~,--~ 
ti;t gök gürültüsü yuvarlanı· cunda sıkmıştı. DikkatJe ba- """"- • ~ 
~h Çalkanıyordu. insanlar ne karsan kenarlarında yırtık, Çocuk Hastalıkları ı::r- r . 
\aftır, hazan mermerler üs- kopuk yerler bile görürsün. mütehassısı ~ · 
~de kapaklanan bir bakır Güç bela çıkardık. lkinciBeylerSokağı No. 68 .. ~_ .... ~ ,~ · ; , ~ i: ·171 ft ru , o !U n•, 
~ 111 patırdısı ruha ürperme- ikimiz de susmuştu. Ben, r:;fon 3452 ,,-'/ "lJI ~ A 

~t· Veriyor. Kahkahamın akis· uğrakların, hasta ruhların zen· hak veriyordum. ihtiyarcığın ~~ r ..< ~ 
~li~c karışan bu tas gürültü- gin "birsam,,. larını düşünüyor da dudakları kıpırdıyor, galiba \'- , 5 1 J 
~k içimde yeri belirsiz bir ve bunlarla karşılaşan kara talihsiz torununa rahmet oku· ;, ~ 1 , rcı CI l .c.r:t<A\• 

~·U:: drok:meuştDu. . asehvdatıaıarın öıü;;;;;;;~;;~:şsiz bir :iüshildir. Okadar zararsızdır ki gebeler:kalp,~öbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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Sahife 4 (Ulusal' Birlik) 15 Mayıs 937 

Şimali Afrika seyahatinin akisleri 

ltalyanların gözü 
lstanbuldainhisarlarısoyan büyük bir Tunu~!a mı? . 

h b k · d k ld Fransız matbuatında çok endı 
ırsız şe e esı -~-~y ana c;ı arı 1 şeli yazılar gözükmeğe başla 

Müddeiumumilik şebeke ile alakadar olanların kaf- (Baştara/ı2 incisahi/ede) Avusturya ve Macaristarı' 
• • • • ' • • •• himayesi, hem de düşmana karşı aldığı müteaddid teşelr 

fesını ıstıcvap etmış ve haklarında tevkıf muzek- dönüp imha etmesi gibi iki aüslerde sükı1tu ihtiyar el' 

k • k k h ": h • h •• d • t• katlı bir rol oynamağa müsait miştir. 
eresı esere ırsızıarı apıs aneye gon ermış ır olduğunu zikrederek şöyle di- ftalya bugün 1887 siyas~ 

İstanbul, 14 (Hususi) - Zabıta, günlerdenberi devam eden bat sahasını genişletmiş bulunmaktadır. yor: tine, yani ittifakı müselleS10 

takibat neticesinde mühim bir sahtekar şebekesi keşfetmiştir. Müddeiumumilik, sahtekar şebekesini teşkil edenlerin kaf· ftalya Afrikanm şimalindeki esasını teşkil eden siyaset' 
Bu şebeke, sahtekarlıkla aylardanberi İnhisar idaresinden ton- fesini yakalamış ve işe, büyük bir alaka ile elkoymuştur. üslerine istinat ederek Akde- rücu etmiştir. Fransızlar, f>.J 

nizin bu havzasına ha" kı"m ola- · IA Af "kad• 
}arca ispirto çalmakta ve İstanbulun muhtelif yerlerindeki ele- Yakalananlar, derhal isticvab edilmişler ve tevkif olunmuş· k I l k İmanyanın, şıma ı rı b 

ca tır. ta yan tayyareleri A - talyaya tamamile serbest B' 
manları vasıtasile sarfeylemekte idi. )ardır. Tevkif edilenlt!rin kimlerden ibaret olduğu henüz belli denizin bütün garp kısmını reket vermiş olmasından kor 

Hükumet, bu işe büyük bir ehemmiyet vermekte ve taki· değildir. ~ 
-------•• 1 ... • • t t • • tarassut edebilecekler ve de- maktadır. Habeşistan sefe 

H k • ı 8 Ed nizaltı gemilerimiz de tam bir biter bitmez ltalya, artık möS' 

Yunanistanda arici ve ve 1 im iz yarın ay en serbesti içinde faaliyetlerine temleke davasında bulunm•Y' 

Tayyare ianesi J Kral ve Kraliçe şe. devam edecektir. Buradan caiını ilan etmişti. Fakat so~ 
toplanıyor ko·· ~ten ced e bu ı un aca lr ref ine ziyafet verdi geçmek istiyen yabancı gemi- hadiseler İtalyan diplomasiS 

o ~ ler için artık kurtulmak ihti· nin her fırsattan istifade edt 
Atina 15 (Radyo)- Yuna· Londra 15 (Radyo)- lngil- mali kalmıyacaktır. rek Tunus üzerinde besledif' 

nistanda tayyare ianesi toplan· 8 T f •k R •• • -t ~;-A• k 1 K tere Hariciye Nazırı B. Eden İtalyan Amiralinin bu ma· emelleri göstermekte buluO 
makta devam olunuyor. Bu· • ev I UŞ U ras, ra 8• ve refikası, dün Kral ve Kra· kalesi, bu manevralarla takip muştur. 
günlerde, Yunanistanın bütün roJ tarafından kabu) edı•)ecek liçe şerefine mükellef bir zi- edilen esrarı pek açık olarak ltalyanın bu siyaseti, h~ 

f büyük şehirlerinde tayyare men yafet vermiştir. Bu ziyafette, ortaya çıkarmaktadır. Binaen- şeyden evvel garbi Akdef11' 

faatine maçlar yapılacaktır. Bükreş, 15 (Radyo) - Tür- Kral tarafından kabul edildik· birçok ecnebi rical, İngiltere aleyh Fransızların yeni ltalyan vaziyetini tavzih etmektedir· 
Selanik belediyesi, tayyare kiye Hariciye nazırı Bay Tev- ten sonra Romanya Başvekili Başbakanı ve bütün Nazırlar siyasetinden endişe etmeleri ______ ..,., 

ianesi olarak bir milyon drah· fik Rüştü Aras, yarın sabah Bay Tataresko ile Hariciye hazır bulun:~ş~~r:ır. haksız değildir. Fransız diplo· Halkevi köşesi 
mi vermiştir· Köstenceye varacak ve Bük- Nazırı Bay Antuneskoyu ziya· G k masını sarfettiği mesaisin ne 

l l l reşe gelerek burada bir gün ret edecek ve kendilerile muh· ece i yangın kadar boş olduğuna tamamile 
ngİ İzgazete eri kalacaktır. telif mes'eler hakkında konu- itfaiyenin fedakar. kani olmuş bulunuyor. Roma 

Bugün saat 1 S de temsil 
saat 17 de Güzel sanatlar k~ 
miteleri toplantısı vardır. Ss~ 
18,30 da da Köycülüli şubesr 
nin umumi toplantısı vardır·. 

Kont Ciyanonun nut. Türkiye Hariciye Nazırı, şacaktır. I uzlaşması Akdenizde bir Fran 
---~---•._ ........ , •• -~~·------ lığı, zmiri koca bir sız - İtalyan teşriki mesaisini 

hunu neşrediyorlar Tayinler Adana da bir yangından kurtardı hedef tutmu~tu. Fakat iki 
Londra 15 (Radyo)-ltalya Torbalı kazası hususi mu- devlet arasında şimali Afrika • t Dün gece, saat 11,50 de 

Bugün saat 20,30 da e~ 
mizde (Hisseişayia) piye~ 
temsil edilecektir. Temsile ge 
mek istiyen halkımız evelc' 
de ilan edildiği veçhile davt 
tiyelerini bugün Halkevi id~ 
resinden almalıdırlar. Davetı 
yesiz hiç kimse kabul edile' 
miyecektir. 

Hariciye nazırı Kont Ciyano- hasebe köy bürosu katibi B. Clnaye için rakabet mevcut bulundu· 
. Kestane pazarında B. Ali Ul· 

nun evvelki gün ltalya parla- Lütfi askere gittiğinden yerine ğunu bugünkü faaliyet kat'i 
mentosunda iradettiği söylev, Mustafa oğlu B. Talat, Ke- Bir köylü, karısını viye aid 25 sayıla marangoz olarak isbat etmektedir. ltal-
lngiliz gazetelerinde aynen in- b 21 • d imalathanesinden ateş çıkmış ya, Habeşistanın istilasına malpaşa kazası Muhase ei yerın en yara. ve civardaki kereste depo· 
tişar etmiştir. Taymis 2'azetesi, Hususiye katiplig~ine B. Faile lıyarak ölduHrduH muvaffak olduktan sonra es· larına sirayetine meydan ve· 
mütalea dermiyan etmeden Dı"kmen Çeşme Muhasebei kiden göz diktiği Trablus ta-

, Ad E rilmeden söndürülmüştür. itfa· nutku neşretmektedir. Hususiye katibi Bn. Meziyetin ana, - velki gün Me- taraflarına tekrar dönmüştü. 
istifası sebebile yerine Sefe· !etmez köyü ile Çavuşlu in- iyemizin dün gece gösterdiği Yukarıdanberi yazılanlar, ...... 

Takas işleri 
İktisad Vekaletin-
den bir emir geldi 

Türk parasının kıymetini 
koruma hakkındaki 11 sayılı 
kararnamenin 32 inci madde· 
sinde yazılı takas müsaadesi 
şekli; lktısad Vekaletinden 
şehrimiz Ticaret Odasına ge-
len bir emirle değiştirilmiştir. 
32 inci maddeye bağlı 2 nu· 
maralı listede yazılı ve hüku· 
metimizle arasında kliring 
anlaşması mevcud olmıyan 
hükumetlere yapılan muhtelif 
ihracata mukabil, herhangi 
bir hükumetten memleketimize 
mal idhali ancak, mal ihraç 
edilen memleketlerden yapıla· 
bilecektir. 

Afganistan, Blücistr.n, Çin, 
Hondras, İran, Letonya, Lit
vanya, Nijerya, Per~, Portekiz, 
Portoriko, Seylan, S .yam, Su
dan, Yemen memleketlerine 
yapılacak ihracat mukabilinde 
aramızda hiçbir ticaret anlaş· 
ması mevcud olmıyan ve 
32 inci maddenin tatbik edil· 
diği diğer herhangi bir mem· 

rihisar köy bürosu katibi B. naplı köyü arasında Asiye fevkalade gayret ve cidden Orta Avrupada Almanyayı 
Tahsin, Alsancak tahsil şubesi isminde bir kadın kacası Re- hayrete şayan sür'at ve feda- alakadar eden meselelere karşı 
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Halkevi tarafından bir Ber~ 
ma gezisi tertip edilmiştir. , 
tenezzühe iştirak edecek ~1 
larımızın şimdiden Halke\'1~ 
müracaat ederek kayıtları~ 
yaptırmaları lazımdır. 

tebliğ memurluğuna B. Niyazi şit tarafından öldürülmüştür. karlığı takdir etmemek müm- Roma hükumetinin aldığı va· 
Dün mahallinde tahkikata · · k · l · h k Afacan tayin edilmişlerdir. kün değildir. zıyetı pe giıze ıza etme • 

936 senesi kadrosunda Tire giden müddeiumumi muavini Diyebiliriz ki, ıtfaiyenin bu tedir. İtalya, Almanyayı gü· 
kazası köy bürosu katiplığinin 
aylık Ücreti 30 lira olduğu 

halde bu vazifeye evelce 20 
lira ücretle İsmail Bilgi tayin 
edilmişti. İsmailin ehliyeti na
zarı dikkate alınmış, ücreti 
30 liraya çıkarılmıştır. 

Boş bulunan 12 lira asli 
maaşlı Tire kazası Muhasebei 
Hususiye varidat katipliğine 

Ankara Sanatlar mektebi am
bar memuru B. Cevdet, Dikili 
Muhasebei Hususiye katipli
ğine 40 lira ücretle B. "ev· 
zad ve Karaburun katipliğine 
B. Ömer Lütfi tayin olunmuş· 
lardır. 

••••• 
Egitmen kursları 

Nüfusu az olan yerlere Kül
tür Bakanlığı tarafından öğ

retmen gönderilememektedir. 
Bu köyler için köy eğitmeni 

B. Şeref Gökmenden aldığım fedakarlığı sayesinde İzmir, cendirmekten çekinmektedir. 
malumata göre, maktul Asiye· koca bir felaketten kurtulmuş· Ve bunun için Almanyanın 
yi 6 sı sırtında 13 ü sol ya
nında ve biri göğsünde ve bir 
de yüzünden olmak üzere 21 
bıçak darbesile öldürmüştür. 

Reşit Karagöçerli köyünde 
bulunan karısını en küçük ço· 
cuğu ile birlikte diğer köyde 
bulunan hemşiresini yanına 
götürmek üzere ayrıldığı sıra

da bu iki köy arasında ve 
tarla yolu kenarında yarala-

mak ve orada görülen sürün-

me izlerine; kadını yol kena· 

rında vurduktan sonra sürük

liyerek duğday tarlasına yüzü 

koyun yatılı bir vaziyette bı
rakmıştır. 

Vak'ayı müteakıb Reşit 
hemşehrisi Mecidin bulunduğu 

Kadı köye giderek bir yaşın
daki çocuğunu "anası kaçtı 

tur. 

••• 
Askerlere 

Ziraat dersleri 
verilecek 

Askeri birliklerin bulunduk· 
lan yerlerdeki askerlere 415 

sayılı kanun mucibince ziraat 
müdür ve memurları tarafın· 

dan ameli ve nazari ziraat 
dersi verilmesi Ziraat Vekale-

tince muvafık görülmüş ve 
bundan evel alakadarlara bu 
hususta emirler verilmişti. 

Dün Vekaletten ziraat mü

dürlüğüne gelen yeni bir ta

mimde köy kalkınma elemanı 
olarak yetiştirileceklere veril-

mekte olan derslerin program
ları askerler için de muvafık 

lzmir 
den: 

No. Cinsi 

vakıflar müdürlüğün' 

Mevkii Vakfı 

Senelik bede~ 
e~ 

muhaın~ 1 Lıt 

54/318 kahve lkiçeşmelik Batçı mescit 1~ 55/68 dükkan Alipaşa c. Terzi oğlu 'JV 

64/12 ev Karantina sanatlar H. Osman P. ısO 
66/28,1 ,, Numan zade H. Mahmut 96 

67/30 dükkan 45 
" " 1~ 77, 14/20 ,, Başturak H. Hüseyin 

14
4 

48/31 ,, Kemeraltı Odun kapılı 
108/13 ,, Yorgancılar Hisar camii ıı' 
110/74 ,, Hisar meydanı ,, 1~ 
112/25 ,, Çangırı ç. ,, 

1
zo 

124/9 ,, 1 ci belediye ,, ~ 
125/30 B. 1 

,, ıt pazarı ,, 6 
126/11 S J 

,, amancı s. ,, ı.44 

127,14/12 ., 1 ci belediye ,, ızO 
13 7 /92 ,, Hisar meydanı ,, ,,4o 

leketten ithalat yapılabilecektir. 
Bu emir, tebliğ tarihi olan 
dünden itibaren tatbik mev· 
kiine girmiştir. 

yetiştirmek üzeı e bu yıl Es
kişehir, Edirne, Erzincan ve 
Karsta birer kurs açılmış ve 
namzedleı seçilerek derslere 
başlanmıştır. İleride bu kurs
ların açılacağı vilayet ve mın
takaların çoğaltılacağı Kültür 
Bakanlığından şehrimiz Kül
tür direktörlüğüne bildirilmiş· 
tir. Eğitmen kursuna girmek 
istiyenlerin şimdiden tespit 
edilmeleri emrolunmuştur. Kur· 
su muvaffakıyetle bitirenlere 
ayda on lira ücret ve ziraat 
kalkınmasile alakadar istihsali 
artırıcı vasıtalar verilecektir. 
Bu kurslara köylerinde zira· 
atle meşgul, okur yazar ve 

aramağa gidiyorum buna ba
kınız" diye bırakıp savuşmuş· 
tur. Katilin mıntaka dahilinde 
bulunduğu tahmin edilmekte
dir. Tahkikata devam edili-

görülmüş olduğu için asker
lere verilecek ziraat dersleri· 

nin mevzularının da bu prog
ramlardan alınması lazımgel· 

diği bildirilmiştir. Programa 
göre, askerlere tarla ziraatin-

160/34 mağaza Yol bedesteni Köprülü F. "sO 
163/59 dükkan Kemeraltı Salepcioğlu ~zO 
101/134,1 ,, Mezarlıkbaşı Bağbasaşlı 244 
102/134,2 .. .. " ı4' 
33/32 ev lkiçeşmelik tuzcu s. Hasan hoca .. detl' 

Yukarıda müfredatı yazılı kiralık akarat on gün mud .. ~~ 
açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 24/5/937 pazartesi ~f 
saat onbeştedir. istekli olanların vakıflar idaresine müracs~ 

Hükumetimizle aral)ında kli
ring anlaşması bulunan mem· 
leketlerden mal getirtmek için 
bundan sonra bu maddeden 
istifade edilemiyecektir. 

iş bölge amirleri 
Ayın 17 sinde iş bölge amir

leri Ankarada bir toplantı ya
pacaklardır. Ege bölgesi amiri 

B. Faris de bu toplantıya iştirak 
edecektir. Mumaileyh, bugün 
Ankaraya hareket edecektir. 

yor. 

• itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı

sile (Ali paşa kira F rosini ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

• 40 yaşından aşağı yaşta, as-
kerliğini muvaffakıyetle bitir· 
miş olanlar alınacaktır. 

den çayır, bahçe işleri, fidan· 
cılık, meyvacılık, bağcılık, hay· 

van yetiştirme usulü, tavukçu

luk, ipekböcekçiliği, sütçülük 
ve konservecilik hakkında ders· 
ler verilecektir. Bu derslerin, 
askerlerin kendi memleketle· 
rine uygun mevzular ayrılmak 
suretile verilmesi münasib iÖ· 
rülmüştür. 

ilan olunur. 15 20 24 t48 

lzmir inhisarlar başmüdiıf' 
lüğünden: b9r~1 

17 /Mayıs/1937 tarihinden itibaren tütün, müskirat ve 
beyiye teskerelerinin değiştirilmesine başlanacaktır. kt 1, 

Değiştirme müddeti 1/Haziran/1937 de bitmiş olaca 1 tl-1 
Bayilerin bu müdd zarfında başmüdüriyete müraca• 

ilan olunur. 


