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Italya 
Kral ve kraliçesi bugün 

saat 10,30 da Budapeşteye 
varmıştır. 

Fiati (100) Para 

Hatay Mes'elesi Bitmeli üzeredir 
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18 Yıl Önce, bugünkü parlak Tür- /Yeni ispanya kabinesi,kı-

kiyemizin temelleri atılmıştı ;~!~:r:a:u:~=~~"~::i~e:~~~::. 
~üyük Şef ,Samsuna ayak bastığı gün, Türk mille
... ti için halas güneşi betirmeğe başlamıştı 

·kat görüyor, Madrid cephesinde 
bazı binalar berhava edildi 

Hariciye vekilimiz, hu 
gün Parisıe:.hulunacak --Hatay işi, en son ve müsait 
safhasında bulunmaktadır 

Rüştü Aras, bugün Parise 
varacak ve orada bulunmakta 
olan başbakanımız general 
İsmet lnönünden talimat al
dıktan sonra Cenevreye gide
cektir. 

Hariciye Vekilimizin, Ce
nevrede mühim temaslar ya
pacitğı -;öylenmektedir~- - -

Hatay mes' elesi hakkında 
gazetecilere beyanatta bulunan 

B. Tevfik Rüşdü Aras, Sancak 

işinin en son safhasında bu-i 

lu~duğunu ve bu işin, müsait 
bir şekilde gitmek üzere ol
duğunu söylemiştir. 

••• 
lzmir Kordonu 
Güzelyalıya kadar 
- - uzatılacak '~-; ..,, · 
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Müstakbel lzmire aid imar 
planının hazırlanması için be

lediye faaliyete geçmiştir. 

Şehre aidi bazı noksan hari
talar mühendis B. lskarpaya 

Bag T. Rüştü Aras 
latanbul, 19 ( Hususi ) -

verilmişti . B. lskarpa, harita-

ları tamamlamış ve belediyeye 

vermiş, belediye de tasdik 
için Nafıa Vekaletine gönder-

· ciye vekilimiz Bay Tevfik 

~aziranda dü 
;gün olacak 

miştir. Bu haritalar tasdik 
edildikten sonra lzmirin henüz 
müstakbel imar planı yapıl
mamış olan kısımlarının imar 
planının tanzimine başlana
caktır. Haber aldığımıza göre, 
yenı ımar planında Birinci
kordon 20 metre genişlik 

f) .Madam Smpson 
~~s, 19 (Radyo) - Eski 

• tere krala ve şimdiji Dük 
daon, Haziranın 

· üzerinden, Güzelyalıya kadar 

uzatılacaktır. Deniz tarafında 

birçok binaların avluları var
dır. Denize bitişik vaziyette 
pekaz bina mevcud olduğun
dan bu gibi binalar ve arsa· 
lar belediyece istimlak edile
cek, zamanla Kordon inşa 
olunacaktır. 

Allahın rüzgarı 
Tokyoya varıyor 
Paris 19 (Radyo) - (Alla· 

hm rüzgan) adındaki Japon 
tayyaresi, salimen Rangona 
vasıl olmuştur. Tayyare, ora
dan arızasız bir halde Tok
yoya müteveccihen yoluna 
devam eylemiştir . 

Smpson ile evlenecektir. Dü
ade Olacl*tlr 

doluya geçmek lüzümunu his
setti ve binbir müşkülattan 
sonra lstanbuldan yola çıka
rak 19 Mayıs 1335 tarihinde 
Samsuna ayak basmıştı. 

işte, yeni Türkiyenin, bugün 
gözlerimizi kamaştıran, cihanı 
hayretlere bırakan parlak ta
rihinin mebdei asıl 19 Mayıs 
1335 tir. 

Bunun için, bugünü her sene 
kutlulamak ve zulmet içinde 
'kaldığımız bir zamanda yenil- . 
mez azmile yeni Türkiyeyi ya-

.. ratarak en yüksek bir dereceye 
getiren büyük şefe minnet ve 
şükranlarımızı sunmak, en bü
yük bir vazifedir. 

Dominyonlar 
murahhasları 

Bundan 18 yıl evvel, güzel 
memleketimizin hemen her 
tarafı istilaya uğramıştı. Uzun 
süren bir harpten mağlup de· 
ğil ve fakat, çok yorgun bir 
halde çıkan Türk milleti, uğ
radığı haksızlık karşısında de· 
rin bir infial ve inkisar his- Dün toplandılar 
sediyordu. Lon<lra 19 (Radyo) - Do-

Lakin milletin başında bu- minyonlar murahhasları ile 
~İıanların kanı donduğu için, Hindistan delegeleri, dün Do
herkesi bir nevmidi kaplamış, minyonlar Nazın bay Malkom 
kimsede kuvvei maneviye kal- Makdonald'ın riyasetinde top· 
mamışh . İşte böyle müşkül lanarak bazı müzakerelerde 
bir zamanda büyük Şef, Ana· bulunmuşlardır. 

------·~·~· .. ·~ 
ltalya kral ve kraliçesi 
Budapeşteye vardılar 

·-·-· 
Hükümdarların geçtikleri yol
larda muazzam taklar yapıldı 

-:-, 

Peşte' den bir görünüş 
Venedik19l (Radyo}- İtalya 

kralı Viktor Emanoelik kra
liçe Elena ve Prenses Mari, 
on iki vagondan mürekkep 
olan hususi trenle buradan 
geçmişler ve istasyonda 11 
dakika kaldıktan sonra, Buda
peşteye müteveccihen yolla
rına devam eylemişlerdir. 

Kral ve kraliçe, bu sabah, 
Macaristanın Sicetora istasyo
nuna vasıl olacaklar ve Ma
caristan saltanat naibi amiral 
Hortinin mümONilleri ile ltal· 

yanın Budapeşte sefiri ve biri 

çok rical tarafından karşılana
caklardır. 

ltalya kralı, bugün saat 
11,30 da Büdapeşteye muva· 
salat edecektir. 

Büdapeşte belediye reisi, 
neşrettiği beyannamede, bu 
günün milli bir bayram ola-1 
rak kabul edildiğini bildirmiş 
ve halkı istikbale davet eyle-
miştir. · 

İtalya kralının geçtiği yol
larda taklar yapılmıttar. 

Madrid'den bir görünüş 
Valansiya, 19 (Radyo) - vücude getirileceğini ilave ey-

Yeni ispanya kabinesi, eski lemiştir. 
hükumetin dahilen takip etti- Paris 19 (Radyo) - Havas 
ği yoldan büsbütün başka bir ajansının Gernika muhabiri, 
yol takip edeceğini bildirmiş, Baskların, ateşe verdikten son
kızıllarla hiçbir münasebeti ra terkeyledikleri Amorudiyeta 
olmadığını ilin eylemiş~ir. kasabasmın, ihtilalciler tara-

Başbakan Bay Nekrin hal- f d . I d·ıd· . . 
ka h.tab b" b ın an lfga e ı ığinı ve 

ı en ır eyanname 

neşretmiş ve yeni kabinenin 

muhtelif partilerden müteşek
kil olduğunu, ispanyanın istik-

lalinden başka bir emeli ol -

Fransız topraklan na inmiş olan 
17 ispanya tayyaresinin henüz 

denmediğini bildirmiştir. 
Salamanga, 19 (Radyo) -

General F ranko hükumeti, 
madığını, general F rankoyu cumhuriyetçi İspanya kabinesi 
mağlup edinceye kadar harbe muvakkat bir kabine olarak 
devam ~deceğini bildirmiştir. telakki ediyorlar. 

Yeni Başvekil harb mecli- Madrid, 19 (Radyo) -Oni-
sinin dünden itibaren mülga versite mahallesinin bazı nok
olduğunu ve askeri vaziyete, talanna dinamit koyarak bazı 
Erkanı harbiyei umumiye riya- binalan . berhava eden cum
setinin hakim . bulunduğunu, huriyetçilerin hareketinden 
iktisadi cephede geniş teşkilat başka hiçbir şey olmamıştır. 

------------~·~·~··~··-~~-~--~-------
Londradao dönenler 
Pariste konuşuyorlar 

••• 
B. Litvinof la B. lvon Delbos arasında 

dün önemli bir mülakat vardı 
Paris, 19 (Radyo)- Uluslar 

sosyetesinin içtimaı arefesinde 
burada siyasal yoğurmalar 
başlamıştır. 

Rusya Hariciye Nazmi bay 
Litvinof, dün Londra' dan bu· 
raya gelmiş ve Fransa Hari
ciye Nazırı bay lvon Delbosla 
uzun müddet konuştuktan son· 
ra, şerefine verilen bir ziya· 
fette hazır bulunmuştur. 

Bay Litvinof, ö2leden son
ra da başbakan bay Leon Blu
mu ziyaret etmiş ve bütün 
mes' eleler etrafında konuşmuş
tur. Bu konuşmalardan· sonra 
intişar eden resmi bir tebliğde 
Rus • Fransız münasebatında 
tam bir dostluk hakim olduğu 
ve Uluslar sosyetesinin muay
yen kadrosu dahilinde bütün 
ihtilafların sulhan halledilmesi 
için her iki devlet arasında 
tam bir fikir mutabakatının 
/ Dn111111 4 indi .U.i/ede) 

Papa 
Tekrar &hastalandı 

Papa Pi 
Kastel Gandelfo, 19 (Rad

yo ) - Papa son günlerdeki 
fazla meşguliyet hasa bile biraz 
keyifsizlenmiştir. Papa bir kaç 
gün istirahate mecbur edil· 
mittir. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Avrupa siyasetsizdir 

Hindistana elçilikle giden 
Zülfikar ağanın aşkı 

Bir Amerikalı, yedi payihtatın 
kendilerine siyaset. aradıkları

na müşahid oldum diyor .. - 9 - Yazan: FARUK ULUDAG 
En fazla azap çekenn gene 

Dilber idi. O Zavallı kısa fa
kat bir ömre bedel olan fe
laket dolu mazisini hatırladık
ca boynunu büküyordu. 

Çünkü Doğmuş, büyümüş 
lakin esir olarak sürüklenmiş
ti. Bir lokma ekmekle evinde 
yaşayan insanlara gıpta edi
yordu. Ne olur onun da bu 
hayat denilen girdap varlığı
nın bir kıymeti olsa idi. 

* * * Curi bu uzun yolculuktan 
hiç memnun olmamıştı. Eğer 
ağasının hatırı olmasaydı. Gü
zelim lstanbuldan, zevk dolu 
saraydan ayrılrnıyacaktı. Ne 
yapsın ki, ağasının hatırı 
vardı. 

Bunun için vapur lstanbul· 
dan ayrılır ayrılmaz, hemen 
aşağıya indi. Türk kızlarının 

bulunduğu salona girdi. Kız
lar, sarayda sık sık gördükleri 
Curi'yi karşılarında görür gör· 
mez ne de olsa yakınlık duy
dular ve her biri Curi'nin et· 
rafını sardılar: 

- Kuzum nereye gidiyoruz? 
- Acaba Hindistan, Istan· 

bul' a benziyor mu ? 
- Orada bizi kime vere

cekler? 
- Hindistan padişahı da 

efendimiz gibi mi? 
Daha buna benzer şeyler: 
Curi onlara bildiği kadar 

cevablar verdi. Diğer taraf· 
tan.. kendisine yaklaşmıyan 

Dilbere doğru yürüyerek .. 
- Dilber hanım sen neden 

birşey sormu yorsun. 
- Benim ısmımı nereden 

biliyorsunuz. 
- Dilber hanım siz Feri

deyi tanırdınız değil mi? 
- Evet hem çok sevdiğim 

bir kızdır. 
- Pekala.. Feride size sır

larını söyler mi idi. 
- Her hususta. 
- O halde .. Sevdiği olup, 

olmadığını bilirsiniz .. 
- A.. Yoksa sız Curi 

mısınız .. 
- Zülfikar ağanın dostu 

Curi benim Dilber hanım. 
- Aman ne kadar memnun 

oldum Curi bey, demek sizde 
bizimle berabersiniz. Ya F e-

ridecek .. Onu nasıl bıraktınız. 
- Mecburiyet karşısında 

ne yapılır, Ferideye hiç gö· 
rünmeden kaçtım. 

- Demek bu seyahattan 
haberi yok. 

- Var, gideceğimi söyle· 
miştim amma.. Hangi gün 
gideceğimi sakladım. 

- Niçin sakladın .. Kızcağız 

sizi çok sever. Böyle gizli 
kaçışınıza bin bir manalar ver· 
mez mi? 

- Ne mana verirse versin 
Dilber hanımın ağadan ayrıl
manın imkanı yoktu. 

- Zavallı F eridecik.. Onu 
son günlerde ben de göreme· 
dim. Acaba benim de gitti
ği mi biliyor mu? 

- Belki işitmiştir. Sarayda 
böyle şeyler çabuk duyuulur. 

- Siz erkekler hazan çok 
tuhaf olursunuz Curi bey .. Bir 
kız b6tia kalbile size bağ
lanır. V ğını istikbalini her 

tereddüt sizlere 

--·-· verir. Sizden beklediği ancak 
onu bırakmamak ara, sıra 
gönlünü almaktır. 

Buna rağmen, .. siz sevildi
ğinizi hissedince kendinizi bir 
gönül kahramanı zannederek 

Herkes, karşısındakinin pusulasına göre istikamet 
tayiu etmek istiyor.Fakat ortada şimal yıldızı yok. 

ondan kaçarsıkız? 
-Erkekleri bu derece hod· 

kam bilmeniz doğru değil 
Dilber hanım. 

Hislerile yaşıyanlar için bel
ki: fakat her kadın bir olma· 
dığı gibi her erkekte bir 
olamaz. Bazan kalpsiz, vefasız 
zannettiğiniz erkekler de öyle 
gizli, öyle içli bir kalb bulu· 
nur ki: 

işte kadınlar bu cevheri 
seçmek hususta daima alda
nırlar onlar .. Hayallerinde ya-

The Newyork Times Maga- Böyle zamanlarda süratli 
zinede A. O. Makkormik bir seyahat yaparak bu mem
yazıyor: leketlerden geçmek, tarihin 

Yedi hafta içinde yedi payi- seyrini tamamile anlamağa 

tahtın kendileri için siyaset kafi gelmezse de gene insan 
aradıklarına şahid oldum. Bu bir şeyler görüp öğrenebilir. 
yedi memleket de, aşağı yu- Hiç bir millet, enternasyonal 
karı, aynı meseleleri halletmek toplantılarında kendi hakiki 
arzu ve ihtiyacındadırlar. hüviyetlerini göstermiyorlar, 

--------~--._,._......_. .. _~~-... -----------
lngiltere, Uzak Şark için 

·--
bir donanma yapacaktır 

şattıkları seugi kahramanlarını Yeni donanmada 15 bin tonluk yüz 
daima.. Güzel yüzlü.. Şık zırhlı bulunacak, yetmiş mil. 
elbiseli görmek isterler. Koku 
vermiyen güller .. Ancak vazo· yon İngiliz lirası sarf edilecektir 
larda cazip görünür. Hakikatte 

1 
.. -~·,------....··---------~ 

bir faydaları yoktur. 
Asıl koku veren güller .. 

Gösteriş yapamıyanlardır. Fa· 
kat ne tatlı rayıhaları vardır. 

Bilseniz Dilber hanım. 
- Curi bey bravo.. Siz 

hassas bir şaire benziyorsunuz, 
ne güzel tabirleriniz var. 

Lakin dostum fikirlerinizde 
mübalağa var .. Demin kendi
nizde söylemiştiniz, her insan 
bir değildir. O halde neden 
şimdi "kadınlar böyledir n di
yerek şumullandırdınız .. 

- Bütün kadınlar yerine 
ekseri kadınlar dersem hatasız 
olur mu? 

- Olmaz. Ekseriyet keli
mesi gene ayni şumulu verir. 
Bazı kadınlar derseniz belki; 

- Haydi olsun Dilber ha-
nım .. Bir keyfiyetin kabulu bir 
kemiyet doğurur. 

- Hayır, hayır Curi bey 
pardon amma sizde aldanı · 
yorsunuz .. 1 

Ne kadar şayanı teessüf· 
tür ki: Bugüne kadar herkes .. 
Kadını eski akıncı Türklerin 
telakkillerine göre aynen ka· 
bul etmiştir. Zamanın, muhi
tin ve medeniyetin icabı olan 

bu düşünü)er asırlarca devam 
etmiş her şeyi değişmiş lakin 
erkeklerin işine gelen telakki
ler hala hüküm sürmektedir 
(Kan ayaklı), (kısa etekli) gi
bi noksan evsafla onlara la-

zım gelen kıymeti vermemek
te ittifak etmiş gibidirler. 

- Dilber hanım, aşktan, 
sevgiden bahsederken kadın
lık tarihinin plançosuna geç
tiniz. Onun için eğer mazur 
görürseniz birkaç kelime de 
ben söylüyeyim. 

- Buyurunuz. 
- Şu muhakkak ki, hılkat 

çamurunu yoğururken kadının 
hususiyetlerini ayırmıştır. Eğer 
öyle olmasaydı aramızda bir 
fark olmazdı. Kadın, güzel, 
nazik, hassas bir varlığıdır. 

Lakin bu meziyetlerin yanı 

başında, bazen en önde doy· 
ma bilmiyen ihtirasları gelir. 
Bu yüzden tarumar olmuş hü
kümdarlar, saraylar, hanuman
lar pek çoktur. 

- Curi bey meğer siz de 
kadının ezeli düşmanı ımışsı· 
niz. Yarabbim bu ne kin .. 
Taru edilen 

lngiliz harp gemileri 
lngilizce News Ehronicle nanma içinde her biri 15,000 

gazetesi şayanıdikkat olan şu tonluk yüz kadar zırhlı, iki 
havadisi veriyor: kruvazör ve üç torpida filosu 

Londra' da toplanan İngiliz bulunacaktır. Bunlardan başka 
imparatorluk konferansı Ak- bu donanmada dominyonlara 
denize olduğu gibi uzak şarkta ve Singapur üssüne ait filolar 
da bir donanma yapılmasını olacaktır. Bu donanmanın ida
müzakere edecektir. Bu donan resi için her sene 12 milyon 
manın 70 milyon lngiliz lira- İngiliz lirası sarfedilecektir ki 
hk kıymeti olacaktır. Bu do· bunun 8 milyonu dominyon

saraylar, Hükümdarlar .. 

Bunlar, ne gülünç sözler, 
birkaç satır tarih okuyanlar 
bir Sezar menkıbesinden bü
tün dünya kadınları için fara
ziyeler icat ediyorlar. 

Bir Kloapatra mes'elesi; 
kadınların ahlakını değiştiren 

ebedi kanun oluyor. 
Lakin, birkaç dakikalık ih

tirasları için bir namuslu kızın 

sokaklar ortasında kalışı, bir 

entrika yüzünden pazarlarda 
esircilerin alaylarına sahne 
olan kızların manzarası hep 
tabii görülüyor. Yedi asır ev
vel yazılan uydurma bir ma· 
sal, erkeklere müdafaa için 
kafi değil mi? 

- Dilber hanım, kızmayı
nız!. Sizi bu derece müteessir 
edeceğimi bilseydim, çekinir
dim. 

- Hayır, neden kızayım .. 
Birşeye kızmak, haykırmak .. 
Onun aksini yaptırmak hür in
sanların, zengin adamların işi· 
dir. Kime ve niçin kızacağım. 
Dün Istanbula, bugün de Hin· 
distan' a hodiye edilip bir kö· 
den isyan beklenir mi? Bilakis 
memnun oluyorum. Bu noktai 
nazar farkları beni teselli edi-
yor. 

lar tarafından verilecektir. 

Londra - İmparatorluk kon-

feransının dünkü içtimaında 

Avusturalya başvekili Lyons, 

ezcümle demiştir ki: 

"İmparatorluk hiçbir zaman 
bu kadar müttehid değildi. 
lr giltere ittihadı cemiyetleri 

bugün müsavi şartlarla ser
bestçe teşriki mesai etmekte
dirler. Milletler cemiyetinin 
mefkfirelerjni tamamile tatbik 
etmek imkansızlığı bugün an
laşılmıştır. 

Bunun için konferansın İn· 
giltere ittihadı cemaatlerinin 
harici siyasetinin esaslarile 
Milletler Cemiyetinin vaziyeti 
tetkik ederek İngiltere İmpa· 
ratorlugunun istikbalde müs
takar ve müttehit siyasetini 
tesbit etmesi lazımdır. Dömin
yonlar şimdi bütün mesuliyet
lerini yüklenerek vesaitleri 
nisbetinde imparatorluğun mü
dafaasına iştirak etmelidirler. 
Bu suretle cihan sulhun un ida· 
mesini temine yardım etmiş 

olurlar." 
Lyons, Milletler Cemiyeti 

mukavelenamesinin çerçevPsi 
içinde olmak şartile Büyük 
Okyanos devletlerini mahalli 
itilaflar ve ademi tecavüz pakt-
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bunu görebilmek için onlarla 
kendi memleketlerinde temasa 
gelmek lazım gelmektedir. 

Buralarda insan, yerli halkın 
hayatından, görüşlerinde bir 
çok şeyler öğrenebiliyor. Mu
hakkak ki demiryolu idarele· 
rile postahaneler, hariciye 
nezaretlerinden daha ziyade 
enternasyonal durumu daha 
iyi kavramışlardır, diyebiliriz. 
Kısa bir seyahat içinde in
sanda şöyle bir şüphe uyanı
yor ve kuvvet buluyor: Dünya, 
onu idare edenlerin anlama
dıkları bir istikamete doğru 
yürüyüp gitmektedir. 

Bugünkü Avrupada bir ta-
kım diktatörlerin iktidarı elle· 
rine alması politika coğrafya· 
sının icaplarından birisi sayıl· 

mak lazımdır. 
Bununla beraber, tek dü

şünce ile idare edilen hüku
metlerin birçok kafalar ve 
düşüncelerle idre edilen hü
kumetlerden daha sağlam ve 
icraatta daha kat'i olduklarına 

hükmetmek İcab eder. De

mokratlarla diktatörler arasın· 

daki fark şudur: Diktatörler, 

herhangi bir şüpheye karşı 

daha çabuk harekete geçer 

ve karşılarındakiler kendilerine 

muhalefet etmeden onlar kar· 

şılanndakilere muhalefet eder· 

ler. 
Böyle Avrupa memleketle· 

rinde bir kararsızlık göze çar

par; çünkü siyaset burada 

suyun akışı kadar seyyaldir 

ve bir takım hareketler yeni 

yürümesini öğrenen bir çocu

ğun emeklemelerini andırır. 

Enternasyonal siyaset saha· 

sında müstakil operatörler 
yoktur. İngiltere ile Almanyayı 
ele alalım. Her iki memlekette 
de dehşetli bir silahlanma 

programı tatbik edilmektedir. 
Birisi imparatorluğunu müda
faa için, öteki de yeniden 
imparatorluk kurmak için si· 

lahlanıyor. Fakat her iki tarafta 
da kuvvete baş vurarak teh
dide sapmak ortada muayyen 
bir siyaset bulunmamasından 
ileri gelmektedir. Eğer bu 
metod muvafıak olursa, o za· 
man diplomasi mesleği iflas 
etmiş demektir. 

Eğer Romadan bir takım 
kararlar çıkıyorsa bu reis Be· 
nesin Pragdaki şatosunda Al
man azlıkları ;liderlerile bir 
görüşme yapmasına karşılık 

olarak çıkmıştır. Her iki ka
rar da dışardan gelen tazyik
lerin bir neticesidir. Mesela 
Mussolininin İtalyada dediği 
dediktir amma, onun kendi 
memleketidde takip ve tatbik 
ettiği siyasetin bile Parisin, 
Londranın ve Belgradın tesi-

olduğunu söylemiştir. 

Baldvin, konferansın gön
derdiği tazim telgrafına karşı 

Kralın teşekkürlerini bildiren 
cevabını okumuştur. 

Konferans, imparatorluk 

19 Mayıs 937 _.,, 

rinden azade bulunduğu iddia 
edilemez. 

ltalyan siyasetinin Viyana'~ 
bir türlü, Berlinde bir başkl 
türlü şekle girdiğini; Prag'ırı 
ayni zamanda hem Paris, heJll 
Moskova, hem Berlin yolları-' 
gözünü diktiğini, Paris'in L.oır 
dradan gelen bir cevap üte' 
rine bir gece içinde siyaset 
mihverini değiştirdiğini, Loıı: 
dranın, F ransadaki vaziyetill1 

bir ay içinde kat'i bir proı· 
rama bağlamak üzere sabırsı~· 
landığını gördükten sonra bıÇ 
bir tarafta kat'i bir preosib~~ 
göre hareket edilmediğine hıJ 
metmek kolay olu~. 

Her hareket, bir başka h•' 
rekete karşı yap1lıyor. 0ntı11 

için işin başında bulunanlar, 
nereye gittiklerini bilmiyorlat· 
Çünkü bu hareket, karşı tart· 
fın alacağı istikametel bağlı· 
dır. Herkes, başka tarafın pli' 
sulasını okumağa, istikameti 

onun üzerinden tayine çalışı· 

yor ve ortada da şimal yıld~ıı 
yoktur, 

Mes' eleyi toptan görmek İ!' 
terseniz böyle görürsünüz.1'11' 

kikatte ise bütün AvruP' 

mes' elesini bir kül halinde ınU· 
talaa etmek bir Amerikahn1" 

tasavvur edebileceğinden çok 
güçtür. Öte taraftan AvruP8!1 

da Amerikayı "mes'elesiz btf 

kıt'a" telakki etmektedir. 
Her iki tarafın da içinde 

bulunduğunuz zaman göziiniİ' 
zün önüne biriken birç0~ 
teferruat ve tafsilatı mestfe 

k' silmekte, ortadan kaldırın• 

tadır. 

Amerikalı muharrir buısd' 
Romadaki, Viyanadaki, Pr•~' 
daki, Berlindeki, Brükselde~' 
Paristeki hayat ve hareke; 
cereyanlar, faaliyetleri tado' 
ettikten sonra Londraya 1' 
nüyor ve orayı şu satırlar 
anlatarak yazısını bitiriyor: 

Bütün bu memleketler, lıı· 
·1· k f . . k birt' gı ız a ası ıçın anca . 

dış-kenar telakki edilmekted•'· 

Londra telaşlarında da, ge' 
zinti ve eğlentilerinde de dıtbS 

ıd .. sıı 
fazla kendisile meş2u ur. 
bakımdan hiçbir payitaht Loıı· 
draya benzemez. 

" Roma, yeni bir hedefe "', 

mağa uğraş1yor; Viyana d~ 
mazisinden arta kalmıştır; f.1~,, Ber 1 
karanlıkta ıslık çalıyor, "tii" 
kudretini arttırmak için bil .. k' 
kuvvetiyle çalışmaktadır. B!~ıı· 
sel dışardan neş' eli, fakat 1~ıe 

' · Iefl 
den pazarlıklı kendi ış. ti' 

uğraşıyor. Paris, şaşaalı b:ı,e, 
vır takınmış olmakla her ·ft' 
artık bütün Avrupanın P' 
tahtı değildir . ·bi .,e 

Londra, her zam~nki 11 ~ 
hatta her zamankınden ·çiıt' 
ziyade kendi kabuğunun ~ b~' 
dedir. Bu şehrin caddele~·~ifl 

l k .. .nşı ly • 
yük imparatoru num~,- b•~"ı 
birer tiyatro sabnesı . ~· 
almaktadır. Bu şehir içın ııattİ 
lın da,· Avrupanın da, . ~ 
Amerikanın da büyük bı~ 11i' 
miyeti yok gibidir. Bura ' O 

h . t' vardır· . ., 
şeyin e emmıye ı . I tp" 
da bütün dünyadakı 11 dır 
kuvvet ananesini canl'11 
mak~dır. ~ 

· 1 · · tk.k t k üzere ış ermı te ı e me 
komite teşkil etmiştir: koll1İ' 

iktisat ve seyrisefaın cal'1'.r· 
teleri salı günü toplana k be 
dır. Konferansın gelece 
eti umumiy.eai çaqırnıı. 



Sahife 3 (Uluaal Birlik) 
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..._ hiluıge ---" W. F. H. Van t • _ vapur acen ası 

Üç ay önce bir zelzele ol- balık olurdu. Mahallenin bü- Der Zee ROY AL NEDERLAND VA-
muş, oehirde yüz kadar ev tün çocuk ve kadınlarile kız· PUR KUMPANY ASiNiN 
yıkılmış, beş yüzden çok in- ları buraya gelirler, hem sula· & Co. "GANYMEDES,, vapuru 13 
san taş ve kalaslar altında nnı alırlar, hem de günün DEUTSCHE LEV ANTE LINIE Mayısta bekleniyor, yükünü 
can vermış 1. dedikodusunu yaparlardı. G. M. B. H. tahliyeden sonra BURGAS, 

Marttanberi hiç yağmur Anlaşılan bu genç kız ka· Hamburg VARNA, ve KôSTENCEye 
yağmamış, topraklar çatla- Jabalıktan ve dedi • kodudan "AKKA,, vapuru 12 Mayısta yük alacakbr. 
mıştı. Başak yapmağa hazır· hoşlanmadığı için böyle ıssız beklenilmektedir. ANVERS, "ORESTES,, vapuru 30/5/37 
lanan ekinler de kuruy~p git· bir zamanda buraya geliyor- ROTTERDAM ve HAMBURG de gelip AMSTERDAM, HAM-
mişti. Şehirde ve civarda du. Onun bu hali Plinosun için yük kabul eder. BURG için yükliyeeektir. 
açlık başlamıştı. daha çok hoşuna gitmişti. "MOREA,, vapuru balen "VULCANUS,, vapuru 20-

Şimdi ne korkunç hir has· - Demek ki ne kadar fa- limanımızda olup HAMBMRG, 5-37 de gelip yükünü tahliye· 
talık çıkmış, ortalığı kırıp kir olsa gene bunda asi) bir BREMEN ve ANVERSten den sonra BURGAS, VARNA 
geçiriyordu. Sapsağlam adam· ruh var! yük çıkarmaktadır. ve KôSTENCE için yükliye· 
lar birdenbire sararıp solu- Onun kim olduğunu, adını cektir. 
yorlar, morarıyorlar, barsale.ları öğrendi. ihtiyar babasını tanı· AMERICAN EXPORT LINES SVENSKA ORlENT LINI· 
parçalanırcasına taşınıyorlar ve dı ve kızı nikahla istedi. La· THE EXPORT STEAMSHlP EN KUMPANYASINJN: 
düşüp ölüyorlardı. Kolera sal- kin kısa bir cevap aldı: CORPORATION "SAIMA" vapuru 28/5/37 
gını vardı. - O nişanlıdır. Pireden aktarmalı seri seferler de bekleniyor, doğru ANVERS 

Gökten gelen (1) - belala- Nişanlısı bir dokumacı imiş. "EXCAMBION" vapuru 7 ROTTERDAM, HAMBURG, 
rın böyle kısa bir zamanda Babası da dokumacı da Mayısta PIREden BOSTON 
bl.rı"birı"nin ardından zavallı k 1 d ··ıd 1 G d GDYNIA ve SKANDINAVIA o era rn o Ü er. enç a am ve NEVYORK limanlarına 
h ile - .. ··kı d"ğ' ıı· limanları için yükliyecektir. a ın ustune yu en ı ı ıç yap-yalnız kalan Fredayı bul· hareket edecektir. 

·· "J · t" Ç ki k SERViCE MARITIME ROU-goru memış ı. ocu arını ay- du. Arzusunu tekrarladı. Freda EXCHORDA 
beden analar, öksüz kalan " " vapuru 21 MAiN KUMPANYASININ 

ona şunları söyledi : Mayısta PIREden ha k t d yavrular, dul kadınlar ve ibti re e e e-
yar babalar göz f&şları dökü- - Benim başka bir kocam rek BOSTON ve NEVYORK 
yorlardı. Mabut heykellerinin var. Nişanlım ve babam ölür· 
ve mukaddes ateşlerin önün· ona verdiler ve evlendirdiler. 
de diz çökerek yalvarıyorlar· - Kimdir? 

limanları için yolcu ve yük 
kabul eder. 

Seyahat müddeti: 

"SUÇEAVA., vapuru 19-5-

37 de bekleniyor, MALTA, 

CENOVA ve MARSIL YA li
manları için yolcu ve yük ka
bul eder. 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'n ın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
· Telgraf adresi: Bayrak lzmi 

lzmiı· Yün Mensucatı 

Türk Anonim Sirk eti 
~ 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ----Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu --dı: 

- Bizim günahımız nedir? Plinos sorup soruşturdu; fa. 
kat hiçbirşey öğrenemedi. 

PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 
ilandaki hareket tarihlerile ı-- Satılık arsa -

Onu bildir! Biıi artık bağışla! 
Cevap gelmiyordu ve bu 

cevapsızlığın manası onlara 
göre şundan ibaretti: 

Nihayet kı2dı ve iki askeri 

yanına alarak onu kaçırmak 

- Mabut, insanlara günah- için gitti · 
larını bildirmez. Onu kendi· Freda kendisini lsaya ada-

AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION OF 
NEVYORK 

"EXHIBITOR. vapuru 25 
lerinin bilmelerini isteri mıştı. Mayısta beklenilmektedir . 

Sezardanberi Roma idare· • * • NEVYORK için yük kabul 
sinde olan Liyon, lsanın do- Bir köşeyi döndüğü zaman eder. 

ğuşundan 177 yıl sonra bu karşıki köşeden de bir genç -------
h ld b l d SERViCE MARITIME a e u unuyor u. kızın kıvrılıp kaybolduğunu 

Burada oturan Golva valisi ROUMAIN 
h gördü. Onu bir anda tanıdı. BUCAREST emen hemen ne yapacağını 
şaşırmıştı. Hastalığın kendi- Freda şehrin dışarısına doğ· 
sine de geçmesi korkusile sa- ru uzaklaşıyordu . 
rayından bir adım bile dışarı Plinos sevindi: Onu daha 

çıkmıyordu. ıssız yerlerde yakalamak her LA TZ ve GALA TZta aktarma 
Fakat onun oğlu Plinos o halde daha iyi olurdu. ile umum TUNA limanları 

"OUROSTOR,. vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir . 

KôSTENCE, SULINA, GA· 

sabah erkenden kalkmış, be- Freda şehrı·n kenarındaki 
1 için yük lcabul eder. 

yaz togasını omuz arına atmış, bir yıkıklıkta kayboldu. 
hançerini de onun altındaki Plinos arkadaşlarını bıraktı JOHNSTON WARREN LINES 
kemere asarak sokağa fırla- ve onun ardından, görünme· . L TD - LIVERPOOL 
rnıştı. meye dikkat ederek gitti. "INCEMORE,. vapuru 30 

Onun kapıdan çıkmasile Mayısta beklenilmektedir. LI-
b - Sonu yarın -

eraber sağdan ve soldan iki VER POOL ve ANVERSten 

ı:n~ ~e kuv_vetH adam~~ Olivier ve şü- yük getirecek ve BURGAZ, 
gorunduler. Plınos onlar~ don- VARNA, KôSTENCE, SU-

dü: r.ekisı Limited LINA, GALA TZ ve IBRAIL 
- Arkamdan gelini limanları için yük kabul eder. 

Büyük caddeyi geçtiler .Fa- Vapur acentaSI SOCIETE ROYALE HONG-
kirlerin oturdukları kenar ma· Birinci Kordon Rees binası ROISE DANUBE MARITIME 
halJeye doğru hızlı hızlı, fa· Tel. 2443 "DUNA" vapuru 15 Ma-
kat herhangi birer ınsanmış THE ELLERMAN LINES L TD. yısta beklenilmektedir. BEL
gibi yürüdüler. "ALGERIAN" vapuru 5 GRAD, NOVISAD, BUDA-

Plinos yirmi iki yaşında bir Mayısta LONDRA, HULL ve PEŞTE, BRATISLAVA, LINZ 
d ANVERSten gelip yük çıka· ve VIY ANA için yük kabul 
elikanhydı. Yakışıklı, zeki racak ve 15 Mayısta avdet • 

\'e cesurdu. İyi silah kullanır, edip LONDRA ve HULL için eder. 
Yarış arabalarına biner, aske- yük alacaktır. DEN NORSKE MIDELHAVS-
te kumanda ederdi. Bundan LINJE • OSLO 
•ltı ay evvel sabah erkenden "LESBIAN" vapuru 27 Ma- "SARDINIA,, vapuru 21 
'bir at gezintisine çıkmış bu yısta LONDRA, HULL ve Mayısta beklenilmektedir. IS· 
sırada kenar mahallelerden ANVERSten gelip yük çıka- KENDERIYE, DIYEP 

racak ve ayni zamanda LON-
bjrinin çeşmesi önündeki bir ORA ve HULL için yük ala- umum NORVEÇ limanları 
2enç kıza rastlamı'l:b, için yük kabul eder. 

" caktır. 
Bu, sarı saçlı, iri mavi "Vapurların isimleri, gelme 

"EGYPTIAN,, vapuru Ma-
iözlü, uzunca boylu, solgun tarihleri ve navlun tarifeleri 

yıs nihayetinde LIVERPOOL h k d h. b . hh- d · · Yüzlü bir guz·· eldi. Genç Plinos a kın a ıç ır taa u e gırı-
ve SWENSEAdan gelip yük l 

<>nu o kadar beğenmişti ki şi mez.,. 
h çıkaracak ve ayni zamanda Birinci Kordon, telefon 
ernen selam verdi. Fakat yük alacaktır. No. 200- 2008 

karşılık görmedi. Eğer bunu THE GENERAL STEAM NA- --11!1!!!!!!11••~•'!!!---lm! 
başkası yapsaydı enli kılıcının VIGATION Co. LTD. Doktor 
Ucuyla ona dürter, yola geti-
tirdi. Fakat genç kıza gülüm· "AD JUTANT" vapuru 5 Ali Ag~ L 
•cdj ve yürüyüp gitti. Mayısta gelip •LONDRA için l il.il 
Artık her sabah gezinti yük alacaktır. Çocuk Hastalıkları 

~•pıyor, her sabah ayni saatte Tarih ve navlunlardaki deği· mütehassısı 
orada o genç kızı görüyordu. şikliklerden mes'uliyet kabul lkinciBeylerSokağı No. 68 

B Telefon 3452 ..., u çeşme bütün gün kala- edilmez. • 

navlunlardaki değişikliklerin- Güzelyalıda Recaizade ve 

den acenta mesuliyet kabul Selamet sokaklarile mahdut 
etmez. köşe başında 427.75 M.2 

Daha fazla tafsilat için ikin- bir arsa ehven fiatla satı· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye lıktır. 

binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/ 2663 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıkl• 

ve elektrik tedatJisi 
lzmir · Birinci beyler sokata· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Jlıl-ı 
~;::: . "'!""t: ~ . 

: }J.ı ~ ,>ra. . 

K~TA 
. ~ r ~ 

o _lıUr 
f "il - . c 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelereflalp,böbreklerı 
• • 



Sahife 4 (U lusar Birlik) -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

A · dl k • b 1 d . Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlıı rnavu u ısyanı, astırı masay ı - Üçüncü kıs~;:in kantar şeker -

b. .. d h J • , h kk Muhtar paşa, babasına tehdit-

- İyi amma.. Bu istediğin 
şu sırada mümkün olmıyan 
bir iştir. Fakat ihtiyar vezire 

ecn e 1 mu a a esı mu a aktı kir bir mektup gönderdi 
- Gene umma paşam, Ben 

sana sadık bir Rumum. Bütün 
Rumlar da seni severler. Ba· 
banın, senin aleyhine fena fi· 
kirleri var: 

---------------~-~www--------------
lsyanın, Komünistlikle hiçbir münasebet ve alakası yoktur. 

Pariste bulunan Arnavut ricalinden birisinin beyanatı 
Paris, 18 (A.A) - Petit Jurnal gazetesi şimdi Pariste bu· şimdiki ihtilal liderleri sadece memlekete gazbedilen kanunu 

lunan Arnavut ricalinden birinin şahsi kanaatini bildirmek· esasideki serbestlikleri iade etmek istiyorlardı. isyanı bir ko· 

tedir. münist hareketi addetmek doğru değildir. Amele sınıfının 
Bu zata göre, isyan hareketi 1935 senesindeki ihtilalin te- mevcut olmadığı bu ziraatçı ve küçük irad sahiplerile meskun 

madisinden ibarettir. Bu ihtilal neticesinde kral memlekette memlekette komünistlik yoktur. Karışıklık daha vahim bir şe· 
serbest temayüllü bir kabine teşkil etmeğe mecbur olmuş ve kil alsaydı ecnebi bir devletin müdahalesinden korkulurdu. 
Ethem Toto bu kabinede o zaman başvekaletten daha mühim Böyle bir müdahalenin vukubulması için şimdi artık hiçbir 
olan dahiliye nazırlığı makamına getirilmişti. Ethem Toto ile sebep kalmamıştır. -------·· ............ ·--------
Mısı.- Uluslar sosyetesi

ne kabul ediliyor 
• • 

imparatorluk tasdik edilmedikçe ltalya 
assambleye iştirak etmiyecektir 

Cenevre 19 (Radyo)-Ulus- edilmedikçe Assambleye işti· 

lar sosyetesi konseyi, bu ayın rak etmek niyetinde değildir. 
24 ünde ve Assamble de 26 Söylendiğine göre, ispanya 

sında toplanacaktır. Bu top· 

lantıda, Mısırın Uluslar sosye· 

tesine kabul muamelesi yapı

lacaktır. 

delegeleri, hükumetlerinden al
dıkları talimat üzerine, ltal· 
yanın general Frangoya yardım 
ettiğini Assamble de ileri sü · 
rerek protestoda bulunacak· 

ltalya, imparatorluk tasdik lardır. ·-·-Fransız kabinesi, reisicumhu
run riyasetinde toplanacak 

Bay İvon delbos, . Londrada yaptığı 
temaslar hakkında izahat verecek 

Paris 19 (Radyo) - Fransa Hariciye Nazırı bay lvon Del
kabinesi, bugün öğleden sonra bos, Londra'da muhtelif dev· 
reisicumhur bay Alber Lebru· letler Hariciye Nazırlarile yap· 

tığı temaslar hakkında uzun 
nun riyasetinde toplanacaktır, uzadıya izahat verecektir, ______ ......... -. .. ~..-.-------
Yaş meyva ihracatına 
ehemmiyet veriliyor 

Bu sene, Avrupaya mühim miktarda 
yaş üzüm sevkedilecektir 

Salihli, Alaşehir, Turgutlu, kooperatif te, yeni şekle inti-
Menemen, Kemalpaşa, Armutlu bak kararı vermiştir. Bu ka
ve Urla üzüm satış koopera- rar da Vekaletçe tasdikten 
tifleri, resmen teşkil edilmiştir. sonra kooperatif üç kısma 
Kınık satış kooperatifi de bu ayrılacak, Karşıyaka, Buca ve 
hafta içinde teşekkül ede- Narlıdere • Balçova meyva ve 
cektir. sebze satış kooperatifleri teş-

Manisada da bir kooperatif kil edilecektir. 
tc~kil edilecektir. Fakat evel· * * 

* emirde Manisada Bağcılar Ban- Üzüm Kurumu, önümüzde· 
kası kooperatifinin vaziyeti ki mevsimde f ngiliz pazarları 
hakkında kat'i karar verilmek 

lazımgelmiştir. Bu kooperatif 

toplantısında yeni kooperatif 
şekline intibak kararı verilmiş 

~duğuna göre bu karar lktı
sad Vekaletince tasdik edil-

dikten sonra Manisa koopera· 
tifi üç kısma ayrılacak, Ma· 
nisa merkezile Çobanisa ve 
Hacırahmetlide birer satış ko· 
operatifi teşkil edilecektir. 

Aydın havalisile Ödemişte 
yedi satış kooperatifi teşkil 
edilmiş ve bunların formalite
leri ikmal olunmuştur. Bu ko
operatifler, filen işe başlamış
lardır. 

Sevinçle öğrendiğimize gö
l'l! İzmirde faaliyette bulunan 
(lzmir ve havalisi meyva ve 
ıcbze ı~tış kooperatifi) adlı 

ile merkezi Avrupaya ylş üzüm 

sevkiyatı yapacaktır. Bunun 
için kat'i karar alınmıştır. 

İngiltereye frigorifik tesisatı 
havi vapurlarla, merkezi Av· 

rupa memleketlerine Köstence 

yolu ile ve gene aynı tesisatı 
ihtiva eden vagonlarla sevki· 
yat yapılacaktır. 

Satış Kooperatifleri Birliği, 
Temmuz sonlarına doğru te· 
şekkül edecek, faaliyete geçe
cektir. Birlik için şimdiden 
Üzüm Kurumu tarafından üzüm 
ve incir imalathaneleri vücude 
getirilmek üzere yakında tesi· 
sata başlanacaktır. 

Kooperatiflerin teşkili mü
nasebetile bilhassa orta ve 

küçük müstahsıllar fevkalade 

memnun bulunmaktadırlar. 

lngiltere-Ital ya münase-
hatı sebepsiz gerginleşti 

~~~--~-----~-~ İngiliz gazetelerinin ltalya aleyhine yaz. 
dıkları yazılarla hükumetin alakası yoktur 

Roma 19 (Radyo) - lngil- hakim bulunduğundan, hüku

terenin Roma sefiri Erik Dro- metin gazeteleri susturmak 
mon; Londra matbuatının İtalya salahiyetini kendisinde görme

diğini, İtalya Hariciye neza-
aleyhine vaki neşriyatile İn-

retine bildirmiş ve iki hüku-
giltere hükumetinin hiçbir ala· met arasındaki anlaşmazlığın, 
kası olmadığını ve Londrada bir sui tefehhümden ibaret 
tam bir matbuat serbestisi bulunduğunu ilave eylemiştir. -. --Lehistan par- 1',.-4 - 1-.J-.-Arb-=' 

1 A t ırıev lal ı ~e ev1 
amen OSU Mevlidi nebevinin önümüz-

Fevkalade ictimaa deki cumartesi günü akşamı , 
davet olunuyor yani pazar gecesine rastlıya· 
Varşova, 19 ( Radyo ) _ cağını sayın ulusunuza bildi-

L h. R · h B ririm İzmir Müftüsü e ıstan eisıcum uru ay 
Moziski, parlamentoyu fevka· R. Çelebioilu 
iade içtimaa davet eylemiştir. \. __) 

Maliye Nazırı Lord Snordenin 

Lord Sno d cenaz~ merasimi dün yapılmış· r en tır. Bırçok hatipler, müteveffa-

Dün gömüld" nın memleketine olan büyük 
U hizmetlerinden bahsederek nu-

Londra 19 (Radyo)- Eski tuklar söylemişlerdir. 

----~-------·--·ı ..... ~•·-~~-------~---Ba y ı n d ı rh k bakanhğı 
muvafakat gösterirse --Yakında Güzelyalı - Basmahane elek · 

trikli tramvay 
Tramvay ve elektrik şirketi, 

imtiyaz mukavelesine göre, 
inşa etmek mecburiyetinde 
bulunduğu elektrikli tramvay 
hatlarından Basmahane hattı· 
nı yakında yapacak ve tram· 
vay Güzelyalı-Basmahane ara· 
smda işlemeğe başlıyacaktır. 
imtiyaz mukavelesine göre, 
elektrikli tramvayın Basmaha-

neye kadar işlemesi mecburi
dir. Bu hat, mukaveledeki 

kayda nazaran hükumet önün· 

deki meydanda saat kulesi 

önünden ikincikordonu taki

ben Gazi bulvarına geçecek, 

oradan Basmahaneye uzana· 

caktır. Fakat, ikincikordonda 

belediyenin yapması lazımge
len bazı istimlakler, yapıla
mamıştır. 

Nafıa komiserliği de Nafıa 
Vekaleti nezdinde teşebbüste 
bulunarak bu hattın, Birinci
kordondan geçerek Bankodi 
Roma önünden lkincikordona 
sapmak suretile Gazi bulva
rından Basmahane istasyonuna 
kadar uzanmasını iltizam eyle· 
miş ve bu hususta Vekil etin 

hattı açılacak 
müsaadesini istemiştir. Buna 
muvafakat edildiği takdirde İz· 
mir Tramvay ve Elektrik şir· 
keti derhal ray ferşiyatına 
başlıyacak ve bir ay sonra da 

Basmahane-Güzelyalı arasında 

tramvay işlemeğe başlıyacaktır. 

Şirket Meclisi idare reisi Bay 
Betin son zamanda lzmire gel
mesi de bu işle alakadardtr. 

Vekalet, buna muvafakat 
ettiği takdirde, Gazi bulva-

rında şirket, evelce ray tefriş 
etmiş olduğu için yalnız Bas-

mahane istasyonu önünde bir 

kavis yapacak ve tramvaylar, 

bu kavisten dolaşarak Gazi 
bulvarı, Kordon ve Güzelyalı 
seferlerine devam edecekler
dir. Yeni sefer projesine göre 
tramvaylar, doğrudan doğruya 
Güzelyalı-Basmahane arasında 
işliyecek, Konak, orta bir is· 
tasyon olacaktır. 

Belediye Basmahane istas· 
yonu önündeki 9 EylUl mey
danını acele, parke döşeye· 
cektir. Vekalet müsaade ede· 
cek olursa, yeni ray ferşiyatı 
bir ayda tamamlanacaktır. 

- Biliyorum. 
- Sen Yanyadan çıkar çık· 

maz Frosiniye saldırdı. Zavallı 
kadın .. 

- Frosiniye ne oldu? 
- Frosini hakkında baba-

nızın çok fena niyeti var. 
- Zaharya.. Lafı uzatma 

Yanyada ne oluyorsa bana 
çabuk bildir. 

- Paşam, şu anda F rosini 
ve diğer on altı kadın Y anya 
zındanında inim, inim inle
mektedirler. 

- Sebebi?. 
- Sebebi aşikar .. ihtiyar 

vezir Frosiniye kendisine oda
lık yapmak istedi. Frosini 
tabii razı olmadı. Bunun için 
kendisini zindana attı; bu da 
yetmiyormuş gibi onaltı Müs
lüman ve Hristiyan güzel ka
dınları toplattı. 

- Şimdi bunların hepsi de 
zindanda mıdır? 

- Evet paşam. Hepsi de 
zindandadır. Zavallıların hepsi 
de ölüme mahkumdur. 

- Frosininin bir kılına bile 
zarar gelmez ve gelmiyecektir. 
Diğer kadınların da kabahat- · 
lan yoksa, onlara da zarar 
gelmiyecektir. Babam olacak 
ifrit, bu kadınlara zarar ve· 
rirse çok zarara :uğrıyacaktır. 
Frosininin bir damla kanına 
iki damla kanını fedaya mec· 
bur olacaktır. 

- Paşam, en kısa bir yol
dan mühim tedbirler ittihazı 
lazımdır, çünkü halleri çok 
fena olacaktır. 

- Pekala.. Ne gibi teşeb~ 
büslerde bulunmak lazım, bunu 
da söylesen ya ... 

- Hiç durmadan Yanyaya 
saldırmak lazımdır; paşam, 

beni buraya gönderen palikar

yalar senden bunu istiyorlar. 
Hepsi de senin için canlarım 
feda edeceklerdir. 

Londra' daki 
Görüşmeler 

(Başlara/ ı 1 inci sahi/ede) 
mevcut olduğu ilan edilmiştir. 

Paris 19 (Radyo) - Avus· 
turya Hariciye Nazırı bay Vi· 
Şmit, dün akşam Londra'dan 
buraya gelmiştir. Mumaileyh, 
bu sabah, Fransız Hariciyena· 
zırı bay lvon Delbosla konu· 
şacak ve müteakıben kendisine 
bir ziyafet verilecektir. 

Avusturya Hariciye Nazırı 
da bu akşam Avusturya sefa
rethanesinde mükellef bir ziya
fet verecektir . 

Alakadar mahafil, bay lvon 
Delbosla doktor Şmit arasın
daki mükalemeleri büyük bir 
dikkatle takip eylemektedir. 

Paris 19 (Radyo)- Yugos· 
lavya saltanat naibi Prens Pol 
ile Fransa reisicumhuru bay 
Alber Lebrun arasında vuku· 
bulacak temaslar, son derece 
mühimdir. 

Prens Pol'un muvasalatına 
bu akşam intizar olunuyor, 

bir haber ulaştıracağım; Fro

sini el sürmekten kendisini 

menedeceğim, Zaharya, sen 

de hemen Y anya yolunu tut, 

seninkiler tatmin et. Senin 

arkandan da benim çavuşla
rımdan birisi gelecektir. İşte 
katibi çağırtıyorum, yazdıraca· 
ğım mektubu sen de gör. 

· Arkası var -

lzmir sicilli ti-
caret memurlu
ğundan: 

İzmirde lkiçeşmelik cadde
sinde 246, 248, 250 numara· 
larda manifatura ve tuhafiye 
üzerine ticaret yapan M. Ke
mal Şenincinin 14·5·937 tari· 
hinden itibaren terki ticaret 
eylediğine mütedair beyanna· 
mesi ticaret kanunu hükümle· 
rine göre sicilin 1986 numa
rasına kayt ve tescil edilmiş 
olmakla esas kaydının terkin 
kılındığı ilan olunur. 1514 

İzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik imzası 

1: Beyanname. 
İzmirde lkiçeşmelik cadde· 

sinde 246, 248, 250 numara
larda M. Kemal Şeninci unvanı 
altında inci manifatura ve 
tuhafiye mağazası olarak ve 
ayni ticaretle iştigal etmekte 
olduğum ticarethanemi bugün· 
den itibaren kapayarak terki 
ticaret eylemiş olduğum cihetle 
işbu unvanımı sicilli ticarette 
mevcud kaydının ticaret ka
nunu maddei mahsusası ahka· 
mına tevfikan terkin ve iptali 
zımnında aşağıda mevzu imza· 
mm tasdikini isterim. 

14 Mayıs 1937 
İzmirde Natırzade mahalle· 
sinde Müftü sokağında 31 
numaralı evde mukim M. 

Kemal Şeninci imzası. 
Umumi no. 3468 
Dairede yazılan ve okunup 

anlatılan bu 14-5-937 tarihli 
beyanname altındaki imzanın 
şahıs ve hüviyeti dairemizce 
maruf ve İzmirde Natırzade 
mahallesinin Müftü sokağınd• 
31 numaralı evde mukim M· 
Kemal Şenincinin imzası olup 
münderecatını tamamen kabul 
ve ikrar eyledikten sonra biz: 
zat yanımızda imza ettiğin• 

tasdik ederim. Bin dokuz yiiı 
otuz yedi senesi Mayıs ayıoııı 
on dördüncü Cuma günü. 

T. C. lzmir birinci noteri res· 
mi mührü ve namına Ahmet 

Refik. Gençtan imzası 
Umumi no. 3469 
Dairede yazılan ve okunul' 

tamamen dairemizde dosya· 
sında saklı 14-5-937 tarihli "e 
3468 numaralı aslına uyguıı 
olduğu tasdik kılınan bu suret 
tasdik ve alakadarım verilnıiş: 
tir. Bin dokuz yüz otuz Y~.d~ 
senesi Mayıs ayının on aor 
düncü Cuma günü. 

T. C. lzmir birinci noteri res· 
l·-ı• mi mührü ve namına ••· 

okunamadı. 
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