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ULUSAL e 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 1 Mayıs 1937 

Birleşik Amerika 
Yeni bitaraflık kanununu 

kabul etti. Kanun Avru
pada hayret uyandırdı. 

Fiati (100) Para 

Ordumuz, Baştan Başa Motörize Edilecektir 
~ ~~ 
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saf la gelen bir davasıdır Yeni sefir sıfatiyle sa l aoyu ya acak 

Berline vasıl oldu İhtilalciler, 24 ta~;~re ile İsadaryo ka. rı -----------
0 Ordumuz, asri harp tekniğinin icapları dahi- Berl\n 30 (A.A) - lngil· sabasını bombardıman ettiler 

terenin yeni Berlin sefiri Nevi! 
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linde tamamen motörize edilecektir 
Ankara, 3o (Hususi) ~ Or· 

muzun, dünyamn ('n kunı• tli ve 
on sistem ej]ablarilc teçhiz <>dil

mesi ,.c deniz kunctlı>rimiziu de, 
geniş sahillerimizi .koruyabilecek 
bir hale getirilmesi için her türlü 
tedbirlerin alınması takarrür ı·y· 

lemiştir. 

Ordusunu gfızhcbcği gibi ~<'· 

ven ve onun için hiçbir fcılakfir. 

Ankara, 3o (Busu i) - Bil· 
yük Şı•f imiz Atatiirk, bu sabah 

han meydanını ziyaret f'lruişlcr 

ve tayyardcrimizin yaptıkları 

uçu~Jarı yakından w• Lüyük bil" 
alaka ile takiL eylemişlerdir. 

Bü) iik Şefin lıu ziyareti, 

SCDÇ \ 'C kudretli tayyarccılerİınİz 

üzerim.le fevka1aılc Lir tesir uyan· 

lığı ı~sirgemiycn Türk miltı•ti, mil· dırmıştır. 
li müdafaa noktasında çok: titiz· Tayya,.ccih•rimiz, Hüyük Şef in 
dir. Bunu pek güzel takdir cdru lrnzuruuılan <luyduklnrı ze\·kle çok 
hükumetimiz, milletin arzusu ıla· mahirana uçuşlar yapmışlar ve 
ireainde hareket etmekte "' bu hcrkc~in takdirlerini kazanmış· 

h d l d k lnrdır. 
ususta tere t ü gö!lll'tmı•nu• tı•· ..'\lilli miiılafaıı Liitlçrı:ıi, ıli~ı·r A k . ll 
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ılir. Bu itibarla _hu seneki mill~ ,·ekuletlcda büılçclcrilc birlikte .. n. ara, :~o ( ~us~s ) ~ aş· 
müdafaa büdç~mızdc, ~er een:kı )akında Kumutıı)ı'a müzakerı• ı•di· \'~kılımız. İs.met İnon_u, bugu·n· E~-
muayyen tabsısauan 8ınılJOD hra lerı•k icabı yapılııcuk w ordumu· kanıharbıyeı Umumıye Rı•ısırnız 
fazla konmuş \'e bildçcyi o suret• ı zun tcçlıizatı i~in luzımgclen bü· ı .Mareşal 1''e\'Zİ Çekmnğı 2iyaret et· 
le tanzim eylı•miştir. tiin teılbirlı•r dı•rlınl alınacaktır. miş ,.e lıir miiı1rlct konıı , ııııı,tur. 

Çemberlayn bu sabah buraya 
gelmiştir. --....... 
Müthiş infilak 

Paris, 1 (Radyo) - Şarlero· 

da kasabasındaki kömür ocak:
larından birinde müthiş bir in· 
filak vukua gelmiş ve .. birçok 
kimseler yaralanmıştır, bunlar 
arasında bir de maktul vardır. 

G. Göring 
Bugün Venedik'ten 

ayrılacak 
Roma 1 (Radyo)- Almanya 

Hava Nazırı general Göring, 
bugün Venedikten doğruca 
Münih'e hareket edecektir. 

Hay Hitler, amele ve 
~ııılıliiiı--.................................................... . 

• ltalya -Arnavutluk dost· 
" luğu kuvvetli vedaimidir patronlar mes'elesi ------ --·-· leral Ahmed Zogo, Kont Ciya-Hakkında SÖ}1lediği nutukta ye 

no ile iki saat konuşmuş ni bir teşkilattan bahsetmiştir 
Tiran, 1 (Radyo) - İtalya sonra bazı meseleler hakkında 

hariciye nazırı Kont Ciyano, İtalya hariciye nazırile Ama- . 

tekrar kral Ahmed Zogo tara· vudluk ricali arasında tam bir 

n· f ından kabul edilmiş ve iki mutabakat hasıl olduğunu ilan 
saat kadar görüşerek, son eylemiştir. 

o· ltalya· Yugoslavya paktı hak- Kont Ciyano, bugün Tiran· 

kında izahat vermiştir. dan Romaya hareket cde-
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Dün gece, İtalya sefarctha· cektir. 
nesinde bir ziyafet verilmiştir. Kral Ahmed Zogo, ltalyan 

Arnavudluk hariciye neza- gazetecilerini kabul etmiş, 
teti; resmi bir tebliğ neşretmiş ltalya-Arnavudluk dostluğunun 
Ve Kont Ciyanonun kralla çok kuvvetli ve daimi ol<lu· 
Yapmış olduğu konuşmalardan ğunu söylemiştir. 

----------~--·--· -----~-----
Silahlanma yerine U.Sos-
}etesioe kuvvet verilmeJi 

---------·~--_..._.. ______ _ 
Fransa hava nazırı, akdolunan bir 

mitingle mühim bir söylev verdi 

Ulusal sosgeiesi toplantı halinde 
Londra, 1 (Radyo) - Fran· Bay Piyer Kod mitingde 

sa hava nazırı Piyer Kod, dün mühim bir söylev vermiş, 
uluslar sosyetesi lehine Alber uluslar sosyetesinin kuvvetlen· 

dirilmesi ve silahlanma yarı· 
liolda yapılan mitingde hazır şına nihayet verilmesi lazım 
bulunıauıtur. geldiğini söylemiıtir. 

Hitlerciler 
Berlin, 30 (A.A) - Hitler 

bir nutuk söyliyerek Nasyonal 
sosyalist devletinin hali hazırda 
en mühim iktısadi meseleler· 
den biri olan işçilerle patron· 
lar arasındaki münasebetler 
meselesini halledebilecek da· 
hili bir teşkilat vücuda getir
miş olduğunu kaydetmiştir. 

Harpt<.:n evvel ve sonra 
patronlarla işçileri ayıran uçu· 
rumu hatırlatmıştır. 

Hatip, bugün Alman halkı· 
nın müttchid bir kitle halinde 
toplandığını ve patronlarla 
işçilerin neticede pek büyük 
olan bir iş uğrunda teşriki 
ınesaı ettiklerini ·daha iyi an
lıyacaklarım ilave etmiştir. 

Berlin, 30 (Radyo) - 1 
Mayıs bayramı büyük teza· 
hüratla ve İş bayramı olarak 
tes'id edilecektir. iş cebhesin· 
den 250,000 kışi resmi geçid 
yapacaktır. 

Bay Hitlerin bir nutuk irad 
edeceği söylenmektedir. 

toplantıda 
Berlin 1 (Radyo)- Bay Hit

ler, dün fabrikaları gezmiş ve 
30 fabrikaya nişan vererek, 

bu fabrikaların en iyi bir şe· 

kilde çalıştıklarım söylemiştir. 

Bu münasebetle İş kamarasın· 
da merasim olmuştur. 

B. Hitler, Almanya' da pat
ronlarla işçi arasında artık hiç 
bir ihtilaf kalmadığını beyan 
eylemiştir . ---···---Montrö konferansı 

Montrö 1 (Radyo) - Mısır 

kapitülasyonlarının ilgası mes

elesiyle meşgul olan konfe

rans, dün, Yunan Baş delegesi 

B. Politinin riyaseti altında 
toplanmıştır. 

Montrö 30 (A.A) - Kapi
tülasyonlar konferansının umu· 
mi komisyonu bu sabah 
toplanmıştır. Fransız murah· 
hası de T essan F ransamn 12 
senelik bir intikal devresi ka
bul ettiğini beyan etmittir. 

----------ı-------------A si Esyana kruvazörünü Mi-
lis tayyareleri batırdı 

Madridin harap olmuş bir mahallesi 
Sen Jan Döloz 1 (Radyo)- ademi müdahale paktını imza 

General Mola, muhtelif ajans· eden devletlerle istişarede bu· 
ların cephe muhabirlerine be- lunmadığını sormuşt-Jr. 
yabatta bulunmuş ve ordu- Eden, asi makamat tarafın· 
sunun, ileri harekata devan;- dan böyle bir harekete teşeb· 

büs edileceğine inanmak lazım 
ederek Bilbao şehrini zabtede- gelip gelmediğini süratle bil-
ceğini, mukavemet devam ede- dirmeei için f ngiliz sefirine 
cek olursa, şehri baştan başa talimat verilmiş olduğunu cc-

yakacağmı söylemiştir. vabına vermiştir. 

Paris 1 (Radyo) - Bask • ' 

hükumetinin neşrettiği resmi Japonya, da 
bir tebliğde, ihtilalcilerin, 24 Saylav seçimi 
tayyare ile lsadaryo kasaba· 
sına bombardlman ettiklerini Tokyo 1 (Radyo) - Saylav 
ilan eylemiştir. seçimine bugün başlanacaktır. 

Londra, 30 ( A.A ) _ Bu intihabat mıntakalarında büyük 
bir faaliyet olacağı zannedi
liyor, sabah Avam kamarasında ha· 

marasında hariciye nazırı 
Edene lspanyol sivil harbı 
hakkında birçok sualler sorul
muştur. 

Nazıra ezcümle Bilbao şeh
rini harap edeceğini söyliyen 
general Molanın bu tehdidinde 
haberdar olup olmadığı ve 
böyle bir tasavvura mani ol· 
mak için İngilterenin derhal 

Ademimüdahale 
Komitesi toplandı 

Londra 1 (Radyo) - ispan
ya işlerine ademimüdahale ko· 
mitesi, dün toplanmış ve kon· 
trol vaziyetini tetkik eylemiş· 
tir. Yakında, bu mes'ele için 
esaslı bir toplantı yapılacaktır. 

-------------·--···~·--... -------
Hatay eksperler komitesi 

-·-· Sancağın silahlarından tecridini ve müte. 
kabil ana yasa projelerini tetkik etti 

Cenevre 30 
bildiriyor: 

lskenderundan bir görünüş 
(A.A) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri 

Eksperler komitesi dünkü içtimaında Suriye ile Sancak ara
sında mütekabilen rabıtayı temin edecek ajanlar meselesini, 
Milletler cemiyetinin Sancaktaki kontrol meselesini ve Sancağın 
silahtan tecridi meselesini Fransız ve Türk projeleri üzerinde 
tetkik ve müzakere etmiıtir. 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 1 Mayıs 937 

Amerikada mahk~eler lngiltereye Avusturalya-1937 Paris sergisi 
Umumi ahenke uyarak garip ka
rarlar vermekten geri kalmıyorlar 

yı kim kazandırdı 
Bakkal 

olan 
çıraklığından kaptan 
Kukun macerası 

Nevyorktan bildiriliyor : 
Cinayet teşkilatlarına karşı 

polis büyük bir muvaffakiyet 
kazanmış bulunuyor. 

Müddeiumuminin dediği gibi 
"Amerika polis tarihinde ilk 
defa olarak büyük bir sınai 
haydutluk şebekesi kökünden 
kazılmıştır. 
Amerikanın en korkunç hay· 

dutlarından biri baskıncılıktır. 

Çocuk kaçırma, gece banka 
hırsızlığı kadar herkesin gö
zünü korkutmuş olan bu hay
dutluğun icra tarzı tamamen 
bambaşkadır. 

Bu haydutluğun musallat 
olduğu yerler bilhassa büyük 
lokantalar, barlar veya gazi
nolardır. 

Mesela, birgün, Nevyorktaki 
lokantalardan hirine bir adam 
geliyor. Lokanta sahibiyle hu
susi surette konuşmak istedi
ğini söylüyor ve konuşuyor: 

- Size mühim birşey ha
ber vermek istiyorum; Lokan
tanızı haydutlar basmak üze· 
redir. Bunun için büyük bir 
plan hazırladılar. Yakında lo
kantanıza hücum edecekler. 
Sizi bu hücumdan kurtarabili-
rim. Fakat. bunun için ... 

Bundan sonra pazarlık baş
lıyor. Yabancı şahıs, lokanta 
sahibile bir taahhüde girişi

yor: 
O, haydutların lokantayı 

basmalarına mani olacak, bu
na mukabil de kendisine ay· 
dan aya muayyen bir ~para 
verilecek. 

Fakat, lokanta. bir müddet 
sonra, "kendisini haydutlardan 
koruyan" adama para vermeği 
artık kesmek ister. 

Ay başında parasını almağa 
gelen adama lokanta sahibi, 
artık para vermiyeceğini veya 
kendisine bir müddet müsaade 
etmesini söylüyor. Fakat "lo
kantayı koruyan adam" onu 
tehdit ediyor ve artık haydut-

ların lokantayı basmalarına 

mani olmıyacağını söyliyerek 
çıkıp gidiyor. 

Daha o akşam lokantayı 

haydutlar basıyor. Elektrik
leri söndürüyorlar, müşteri· 

lerin başına limon kabu
ğu atıyorlar, havaya gözleri 
yaşartan gazlar sıkıyorlar, ta
bakları, bardakları kırıyorlar, 

camiarı çerçeveleri indiriyor· 
lar. Hulasa. lokanta haydutla
rın şerrine uğruyor. 

"Haydutlar, lokantayı böy· 
le büyük bir zarara uğrattık
tan sonra çekilip gidiyorlar. 
Fakat, bu baskının tekerrür 
etmesi tehlikesi var. 

Ertesi gün, lokantayı şim

diye kadar haydutlardan ko· 
ruyan adamı arıyan bizzat 
lokantacı oluyor. Fakat, tabii 
"Koruyucu ·adam" bu sefer 
daha fazla para istiyor. Yeni 
bir .mukavele yapıyorlar. 

Zahirde lokantayı koruyan 
adam, hakikatte haydutların 

arkada, ıdır. Ve aldığı parayı 
·on !arla paylaşır. ı.okantadan 
para alınmadığı zaman hay
dutları taarruza sevkeden de 
odur. 

Bu tarz haydutluğun her 
zaman bir misali görülmek· 
tedir. Bu tarzı ilk olarak çıka
ran Sehultz isminde bir Al
mandır. Fakat, haydutlarla 
beraber yaptığı bir hücumda 

kendisi de öldü. Lakin onunla 
beraber çalışanlar kendisinin 
başladığı yolda devam ettiler 
ve bn tarz haydutluk Ame
rikada yeni bir eşkiyalık şek
lini alarak yayıldı. 

Şimdi Nevyorktaki en son 
teşkilatı tamamen ortadan kal 
dırdığını söyliyen müddeiumu· 
mi hakikaten bu haydutluğun 
en kuvvetli çetelerinden birini 
ele geçirmiştir. Fakat işin asıl 
kayde değer bir ciheti var: 

Çete ele geçirildikten sonra 
şimdiye kadar yaptıkları diğer 
haydutluklardan da suçlu ola
rak mı mahkemeye sevk olu
nuyor, 

Muhakemede çete reisinin 
12 suçu tesbit olunuyor. Bu 
suçlara ayrı ayrı hapis ceza· 
ları ve bu: suretle reis 385 
sene hapse mahkum oluyor. 

Öteki haydutların da bir 
çok hadiselerden dolayı suçlu 
olarak meydana çıkarılarak, 

onlara da topyekun ikişeryüz 
sene hapis cezası lveriliyor. 

Bu suretle, yedi haydudun 
hepsine birden 2398 sene 
hapis cezası verilmiş oluyor! -.... 
Bir Sovyet 

Rekoru tescil edildi 
Paris'ten bildirildiğine göre, 

beynelmilel havacılık federas· 
yonu, Sovyet planörcüsü İlçen· 
ko'nun geçen 21 Teşrinievvel· 
de "KIM-2., isimli iki kişilik 
bir planörle, yanında bir yolcu 
da olduğu halde 133 kilometre 
470 metre katederek kurduğu 
beynelmilel rekoru tescil et
miştir. ---..·--·---
Irens Şmeder 
Aşıkını tay yar ede 

nicin vurdu 
Bir müddet frene Schme· 

der ismindeki tayyareci kadın 
tayyarede beraber uçtukları 

arkadaşı Lallemandı havada 
vurmuş ve yere inip onu bı
raktıktan sonra kendisi tekrar 
havalanarak kaçmıştı. 

Ertesi gün yaralıyı Fransız 

topraklarında bulurlarken ka
dını da İngilterede yakalıyor
lardı. 

Tayyareci kadın mevkuf 
olarak, mahkemeye çekildi. 
Yaptığı cinayeti itiraf etti ve 
pişman olduğunu bu işi şuu· 

runu kaybettiği bir anda yap
tığını söyledi. 

İrene Schmeder, bir Fran· 
sız gazetesine yazdığı yazısın· 

da başından geçen bu mace· 
rayı uzun uzun anlatıyor ve 
hadiseyi şöyle izah ediyor: 

"0 bulutlar arasında biz 
ne mes'ut günler geçirmiştik! 
Sevişen iki güvercin gibi, yer· 
de biribirimizle şakalaştıktan 

sonra tayyareye biner, hava
lanırdık. Bu sarhoşluk içinde 
sanki bütün gökleri fethetmişiz 
gibi alabildiğimize uçuyorduk. 

"Böyle günler geçti. Niha
yet bir gün Pierre bana: 

"-Artık aramızdaki müş

terek hayata bir son çekmek 
lazım,, dedi. 

"Benden ayrılmak istiyordu. 
O zaman, onu kaybetmemek 
arzusunun verdiği büyük ih
tirasla, dişlerimi gıcırdattım ve 
hiç sesimi ıçkarmadım. Yalnız, 

Demmı 3 ncü falıifede -

Köy bakkalının alçak tavanlı 
karanlık dükkanının havası su
cuk, pastırma, yağ kokularile 
bozulmuş. Öğle vakti müşte
rilerin de uğradığı bir zaman 
köşede şeker çuvalının peynir 
yığınlarının yanı başında ba
şını ellerinin arasına almış 
düşünceli çırak pek dalgın. 

Karanlık köşeden biraz ilerde 
mavi bir yaz seması altında 
pırıl pırıl yanan enginleri sey· 
rediyor. Gümüş pullu balıklara 
yüklü gemiler limana iniyorlar. 
Onun yegane emeli bu bak
kal dükkanında köylü kadın· 
larına şeker, un tartmakla 
geçen yeknasak hayattan kur
tulmak; mavi enginlerin ser
best havasına kavuşmak. 

James Cook adında olan 
bu küçük bakkal çırağı haya
tından memnun değildi. Bütün 
gün dükkanda uğraştıktan 

sonra akşam üzeri köyün rıh

tımına iner; orada açık de
nizlerdeki evlerinden dönen 
balıkçıların başlarından geçen 
şeyleri dinlerdi. 

Y orkşay Y orkshire da fakir 
bir çiftlik amelesi olan babası 
onu kendi mesleğine nisbeten 
daha müraffah bulduğu bak
kal çıraklığına koymuştu. Fa
kat dtniz onu meşgul eden 
yegane şeydi. Bu sevgisine ve 
isteğine rağmen, eğer birisi 
ona, günün birinde meşhur 

olup dünyanın dört tarafını 

keşfedeceğini söyleseydi şüp
hesiz gülerdi. 

Fakat az bir iptidai tahsili 
gören Ton 1728 de doğmuş
tu. Bakkal dükkanında bir iki 
sene böylece isteksiz olarak 
çalıştıktan sonra ustasile kav-
ga etti ve denizciliğe başladı, 

babası istikbalini mahvettiğin· 
den dolayı bu asi oğluna son 

' derece kızdı. Fakat talih onun 
ismile bir bakkal! dükkanının 
tabelasını doldurmağa değil, 

denizcilik tarihinin sahifelerini 
süslemeğe hazırlanıyordu. Çün
kü anası babası küçük çocuğu 
bakkal dükkanında tutmağa 

muvaffak olsaydılar Avustural
ya adası bugün İngilterenin 
malı olmıyacaktı . 

Kok, dükkandan çıktıktan 

sonra evvela bir kömür gemi

sinde çalıştı. Çok romantik 
olmıyan bu hayattan hiç bık
mıyan genç, bir müddet sonra 
kaptan diplomasını almağa 

muvaffak olabildi. 1755 de 
Fransa ve İngiltere arasındaki 
harpte gönüllü olarak hizmet 
etti; burada kendini göstere
rek iyi bir mevki sahibi oldu. 

Kokun kendisini ilk tanıtan 
hizmeti Sen Lorans nehrini 
mesaha etmesile başlar. Fran
sızlar tarafından kışkırtılan 

kırmızı derililerin okları ara· 
sında bu iki başarak yapmış 

olduğu harita parlak istikba
lini gösterdi. Boş zamanlarını 
riyazi ilimler, heyet mütalea
lariyle geçirerek şimali Ame
rika sahillerini ölçtü. 1798 de 
fenni kıymeti tamamen anla
şılan kaptan Koka zührenin 
güneş kurusu üzerinden geçi
şini rasat etmek üzere 370 
tonluk Endiver ismindeki ge
mi ile cennp denizlerine git
mek memuriyeti verildi. 

Ağustostan Eylüle kadar sü· 

ren bir seferin sonunda Tahiti 
adasına vararak rasadı mu
vaffakıyetle yaptıktan sonra 
Yeni Zeland sahilleri boyunca 
keşiflerine devam ederek yer
lilerle temas. peyda etti. Yeni 
Zelandın haritasını bitirerek 
şimali garbi istikametinden 
Hindistan yolile İngiltereye 
dönmek için karar verdi. 

O zamana kadar ilk defa 
olarak 1606 da Türes ismin
deki bir İspanyol gemicisinin 
keşfettiği ve yeni Hollanda 
diye maruf olan Avusturalya
dan pek çok kimsenin haberi 
yoktu. 
( Devamı 4 üncü sahi/ede) 

Menemen icra memurluğun-
dan: Dos: No. 937-26 

İzmir esnaf ve ahli banka
sının Menemen belediyesinden 
alacağının temini istifası zım
nında Menemen belediyesinin 
tahtı tasarrufunda ve Esnaf 
Ahali bankasına birinci dere· 
cede ipotekli bulunan 31 ka· 
nunsani 929 tarihi ve 54040, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 54047 
no: lu sekiz kıt'a tapu senedi 
mucibince Menemen çarşısında 
ve İzmir caddesinde kain ye· 
mini suyolcudan Aliye geçen 
dükkan ve yesari gene suyol· 
cudan bozköylü hacı İbrahim 
oğlu Yusufa geçen dükkan 
arkası belediye dükkanları cep· 
hesi tarik ile mahdut üzerinde 
iki oda ve koridoru havi ve 
heyeti umumiyesi 800 lira kıy
meti muhammeneli mağaza ve 
kaymakam şehit Kemal cad
desinde hududu tapu daire
sinde mukayyet bulunan fev
kani sekiz oda bir koridor ve 
balkon alt katta bir koridor 
ve arkasında depolariyle bir· 
likte iki dükkanile elyevm (tel
grafhane olarak kullanılan) ve 
hali hazır vaziyetteki heyet 
umumiyesi 8000 lira kıymet 

muhammeneli kargir telgraf- · 
hane binası ve taşhane soka· 
ğında hududu tapu kaydında 
mevcut bulunan eski ve harap 
45 odayı havi ve. halihazır
daki heyet umumiyesine 12000 
lira kıymet muhammeneli han 
ve ittisalinde hududu tapu 
kaydında mevcut bulunan ha
rap ahşap ve önündeki 25 
metre meydanlığile birlikte hal 
hazır vaziyetine göre takdir 
olunan 1000 lira kıymet mu
hammeneli kahvehane ve ke
sikköy cami sokağında ve 
hududu tapu kaydında mevcut 
bulunan kargir demir ke
penkli ve 7 50 lira kıymeti 
muhammeneli 3 no;lu dükkan 
ve bitişiğinde ayni evsafa h.a
iz 7 50 lira kıymeti muhamme
neli hududu tapu kaydı~da 
mevcut bulunan 5 no:lu dük
kan gene ayni sokakta yek
diğerine muttasıl demir kepe· 
nekli kagir ve hudutlar tapu 
kaydında mevcut bulunan ve 
beherine 800 lira kıymet tak
tir olunan 7 ve 9 no:lu dük-
kanlar açık artırma suretile 
14-6-937 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14 de satı
lacaktır. Bu artırma satış be-

deli muhammen kıymetinin % 75 
şi bulmadığı takdirde en çok 
artıran isteklinin teahüdü ba
kı kalmak üzere satış 15 gün 
daha uzatılarak ikinci artıma 

Sinemacılık aleminde ha
rıkalar gösterecektir 

Paris sergisi 20 inci asrın 

şimdiye kadar geçen üçte bi
rinden ortaya çıkarılan fen ve 
sanat eserlerini gösterecek. 

Bu arada sinemanın büyük 
bir yer alacağı geyet tabiidir. 
Hakikaten Mayısta açılacak 
Paris sergisinde sinemanın 

şimdiye kadar vardığı muvaf
fakıyetlerin hepsini bir araya 
toplıyan bir film gösterilecek: 

Bu film hem renklidir; hem 
sesli hem de "canlı,,. 

Yirminci asrın başlangıcın

da sinema bütün dünyayı hay
rette bırakmıştı. Bunun, fen 
ve sanatın en son merhalesi 
olduğu kabul edilmişti ve si
nemanın bundan sonra üç 
merhale daha aşacağı söylen
se inanılmazdı. 

Halbuki, çok geçmeden, 
sinemamada ses inkilabı ya
pıldı ve bu seferde bütün 
dünya sinemanın bununla en 
son merhaleye eriştiğini zan
netti. 

Hakikaten, sesli film, sine
manın şimdiye kadar yarattığı 
güzel eserlerin büyük bir nok
sanını tamamlıyan bir inkilaptı. 

Nihayet sinemaya renk de 

girdi. Bugün, sinemada mil' 

vaffak olmuş renkli filmler 
yapılmıştır. Fakat, üzerindeıı 
çok geçmeden "canlı" filtJl 
ortaya çıktı. 

Belki, onun üzerinde uğraf 
mağa başlamak renkli filtJl 
üzerindeki çalışmalara fazla 
vakit bırakmamıştır. Çünkii, 
renkli film de henüz en ınii· 

.. tekamil bir devreye varmamış 
bulunuyor. 

Bugün, renkli filmde kulla· 
nılan iki usul vardır. Bunlar· 
dan biri doğrudan doğruya 
renkli resim alan fotoğraf ına· 
kinelerile film usulüdür. lkincİ 
usulde ise alınan filmlere son· 
radan kimyevi bir muamele iJe 
renk verilmektedir . 

Canlı film son senelerin ese 
ridir. Bildiğimiz gibi, bu filrtı 
kırmızı ve yeşil gözlüklerle 
seyrediliyor. Bunun sebebi, fil• 
min iki objektifle alınmasıdır· 
Gözlüksüz seyredecek olursa' 
nız filmdeki herşeyi iki görür' 
sünüz. Halbuki kırmızı gözlii~ 
size bu iki hayalden yalınız 
birini göstermeğe yarıyor. 

Bu suretle, filmdeki şeyler' 
( Devamı 4üncü sahi/ede) 

lzmir sicilli ticaret memurlu
ğundan: 
(Narlıdere tarım kredi kooper.~t~~i) n _21/4/:37 ~a~i.hile t~t 

dikli sirküleri ticaret kanunu hukumlerme gore sıcılın 19 
numarasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

1: 

Ortak 
No. 
25 

55 

65 

86 

Sirküler 
imza 

Adı ve soyadı 
Yunüs Dereli 

Hasan Aktuğ 

Mustafa Tekeli 

Remzi Gülel 

İzmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. Tenik 

imzası 

sirküleri 
Vazifesi 

Yönetim kurulu 
başkanı 

Yönetim kurulu 
asbaşkanı 
Yönetim kurulu 
üyesi 
Kooperatif 
muhasibi 

İmzası 
Y. Dereli 

H. Aktu~ 

M. Tekeli 

Gül el 

İzmir sicilli ticaret direktörlüğüne: 
Kooperatifimiz namına imza atmağa yetkeli zevatın iını~ 

örnekleri yukarıya dercedilmiştir. Statünün 26 ncı maddes; 
mucibince başkanla direktör veya bir üye ile direktör veyahll 
başkanla bir üye tarafından müştereken imzalanacak evrak~.~ 
kabulünü ve bu şekilde müssesenize karşı vukubulacak taahhll 
ve iş'aratın teşekkülümüzü ilzam edeceğini bildirir, saygıları· 

73 21/.j/1937 ·f 
Narlıdere tarım Üye Üye Üye Kooperat! 

mızı sunarız. 

k d k ·f· muhasibi re i ooperatı ı 
Y. Dereli H. Aktuğ M. Tekeli Güle! 

Köyümüz Narlıdere T. K. Kooperatifi. yönetim kur~lu. ~~ 
muhasebesine ait işbu sirkülerdeki tatbik ımzaları kendılerıfll 
imzaları olduğunu tasdik ederiz. 21/4/937 
Narlıdere ihtiyar kurulu 

Köy başı 
Narlıdere köyü ihtiyar mec

lisi resmi mühürü ve 

Üye 
A. Briç 

Üye Üye 
A. Batanya 

~~-=.:R~·~A=k~ap_il _________________________ ~ 

caktır. ıı 29-6-937 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 de yapılacaktır. 
Bu artırmada dahi % 75 şi 
bulmadığı takdirde en çok 
artıran isteklisine ihale oluna
caktır. İşbu gayri menkul üze
rinde herhangi bir sebeple 
hak talebinde bulunanlar el
lerindeki vesaik ile · birlikte 
işbu ilanın tarihi ilanından 
itiba

1

ren 20 gün zarfında mü· 
racaatları lazımdır. Aksi tak
tirde hak1arı tapu sicilinde 
sabit olmayanlar paraların pay· 
!aşmasından hariç bırakila· 

· 15-5-937 tarihinden itibabell' 
şartname her kese ~~ık 0~ lundurulacaktır. o/o ıkı buÇ· . ., 
dellaliye müşteriye aiddir (11~· 
terakim vergi tenviriye ve tıı ... 
zifiyeden orman b~led~ye ~1' 
sumu ve vakıf icarıyesı ,r t 

ma bedelinden tenzil oll111ıJe: 
Artırmaya iştirak etmek i~:İll 
yenler % 7 ,5 pey akçes ıJ 
veya milll banka mektub011

0
, 

hamilen dairemizin 937-26 ııJ 1·, .. ıao 

lu dosyasına ve icra mull ·ıjıı 
sine müracaatları lüzumu 1 

olunur. 
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lrens Şmeder Olivier ve şü- N. V. Fratelli Sperco 
----------=l:..-.:M~ay11 9S7 ___ 

/Baştara/ı 2 inci sahifede} kA L• •t d W F H V 
ona, uzun uzun baktım . Göz- re aSJ imi e • • • 80 
ıer~~in önü~~~ artık sevdiği~ vapur acentası Der Zee 
degıl, sevdıgım halde benı 
bır~k~mk gitmek istiyen, fela- Birinci Kordon Rees binası & Co 
ketımı hazırJıyan biri vardı. Tel. 2443 • 

.. Son defa olarak tayyarede THE GENERAL STEAM NA- DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
beraber uçuyorduk. işte ha· VIGATION Co. L TD. G. M. B. H. 
dise bu uçuşta oldu. ' "AD JUT ANT" vapuru ni· Hamburg 

.. Onu toprağa bıraktıktan san nihayetinde gelip LON- "LARISSA .. vapuru 12 Ma-
sonra havalandım. Altımda ORA için yük alacaktır. yısta bekleniyor. ROTTER-
kalar. !opraklarda hem kur- Tarih ve navJunlardaki deği· DAM, BREMEN ve HAM-
banım yatıyordu, hem artık şikliklerden mes'uliyet kabul BURG için yük alacaktır. 
ölen aşkım . .. Bundan sonra, edilmez. 
tayyare}'İ nasıl idare ettiğimi 
bilmiyorum. Yaralanmış bir yarenin düştüğü yer bir şehir 
k ·b· . b' h ld civarı idi. Beni h"rnrn h uı · 
uş gı ı, sersen ır a e 

gittiğim muhakkaktı. Her da- tardtlar ve dı p götürdüler. 
"Şimdi, son derece bitkin 

kika, bir yere düşüp parça· bir haldeyim. Hapishane beni 
lanmayı bekliyordum. çok mütessir etti, bütün ruhi 

Nihayet tayyare birdenbire kuvvetlerimi kırdı. Şimdi, ada-
bir yere çarptı. Artık ölüm l · · k b ı elın vereceğı aran ek iyo· 
muhakkak diyordum. Fakat, liyorum. Fakat, b'u kararın 
bana birşey olmamıştı. Tay· b k ça u verilmesini istiyorum.,, 
~ ............................... ~ 

lzıııiı~ Y iin Menstıcatı 
Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

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

Satış Yerleri 
Bi~inci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
-~r Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu 

Yakında çıkıyor 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATION 
"EXMINSTER" vapuru 29 

Nisana doğru bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

"EXTAVIA" vapuru 10 Ma-
yısa doğru bekleniliyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 7 
Mayısta NEVYORK ve BOS
TON için PIREden hareket 
edecektir. 

.. EXCHORDA,, vapuru 21 
Mayısta NEVYORK ve BOS
TON için PIREden hareket 
edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

.. DUROSTOR" vapuru 2 
Mayısa doğru bekleniliyor. 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve GALA TZ aktarması 
olarak TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES 
L TD · LlVERPOOL 

. .. "JESSMORE,, vapuru 
Mayısta bekleniyor. UVER
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAS, VARNA, KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanlarına yük 
alacaktır. 

İzmir gazetele. 
itinde çalışan beş 
llltıbarrir arkada· 
~lll buırlaoaakta 

olduğu ha mü· , 
kemmel e erde 
Egenin tarihi, coğ· 
:rafi mallımatını , 

istilualit, ihracat , 
kültür, bıyınılır· 
lıL: hareketlerini 
hol resimli olaralı;: 
hulacaksııuı. 

TQrkçe
Fransızca 

"INCEMORE,, vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla· 

j rından yük tahliye edecek ve 
· BÜRGAZ, VARNA, KôS-

1 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAILe limanları için 
yük alacaktır. 

Ru kadar ınfi· 
-"eınmel Jıir e..;er, 
Egede ilk defa 
Çıkıyor. Egedeki llP'llt·i!'Bı 
lsanatika, bara· 
heter, meşhur şe· 
hider lıakkıoıfa 
ıtranılan malumat 
hu eatmle kola\'· 
1:a bulunacağı gi. 
h· ı yerli ve ecnc· 
hi b-,- .. u un mue~se· 

lelerin, hatta kii· 

'riik e8nafırı ılalıi 
'dresleri bıı l unıı. 
~ktır. 

l-~serin tertibi. 

:e Ticaret mal· 
~iltlsıncl11 haşlau· 

1ttır. Tafsilat 
.\ '1 taadolu matbaa-
t tada 2776 te(r.. 
1:ın numaraııınd:ın 
'lınahilir. 

1 • p •• 
zmır amukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şir~etin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yeri~ pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
~eyık ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
llnal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 1 
'r elgraf adresi: Bayrak Izmir -

---SOCIETE ROY ALE HONG-
ROISE DANUBE MARITIME 
: 11 "DUNA,, vapuru 12 Ma· 
~yısta bekleniliyor. BELGRAD, 

NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLAVA, LINZ ve Vl
y ANA limanları için yük 
alacaktır. ------:;;;;;;;;;;;-..------

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE - OSLO 

"SARDlNY A.. motörü 22 
Mayısta PiRE, ISKENDERl
YE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

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

Birinci 

Birinci 

Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt "e Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
SiS "GANYMEDES "vapuru 

20 Mayıs 1937 de beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT -
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır . 

SVENSKA ORlENT LINI· 
EN KUMPANYASININ: 
SiS "GUNBORG" vapuru 

30 Nisan 937 de limanımıza 
gelerek ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINA VY A limanlarına yükli
yecek. 

M/S "ERLAND" motörü 28 
Mayıs 937 de beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINA VIA limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASININ 
S/S "SUÇEA VA" vapuru 

19 mayıs 937 tarihine doğru 
beklenmekte olup MALTA, 
MARSIL YA ve CENOVA 
limanları için yolcu ve yük 
kabul eder. 

Yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez . 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

1 
Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plan B111l•dı 

1 Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarş111 
Numara : 34 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ 1 
·:~~~~~~~~~~~~~~-

N«~ 
~' ' ·ç_J ıu-~ 
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Sahife 4 (Ulusal'Birlik) 

-

Birleşik A mcrika hükftmeti, müstakbel harpte ye-
ni sistem bir bitaraflık tatbik edecektir 

~~ ----- ----------------------------Amerika, harbe bilfiil iştirak etmiyecek fakat pe-
şin para ile muharebelere herşeyi verecektir 

Paris 1 (Radyo)- Birleşik Amerika hükumetinin son kabul 
ettiği bitaraflık kanunu, Avrupayı istismar esasına müstenit bir 

1 - Alınacak eşyanın bedeli def' aten ve peşin olarak te· 
diye edilecektir, 

kanundur. 
Birleşik Amerika hükumeti, Avrupa' da çıkacak harplere bil-

2 - Satın alınan eşya, muharip devletin kendi nakliye ge· 
milerile nakledilecektir. 

fiil iştirak etmiyecek ve bitaraf kalacaktır. 
Birleşik Amerika Cumhurreisi, muhariplere verilmiyecek eş· 3 - Kiralanmış veya Amerika devletlerine ~mensup vapur

larla harp eşyası nakline müsaade edilmiyecek ve ambargo 
tatbik olunacaktır. 

ya listesini bizzat tertip edecektir. Muhariplere mahsus eşya
ya gümrüklerde ambargo konacaktır. Yalınız, muhariplerden 
arzu edenler şu şartlarla Amerikadan her türlü harp ve iaşe Fransız gazeteleri Amerikanın bu kararını hodkamlığın en 

yüksek haddi şeklinde tarif edilmektedir. .............. levazımı .satın alabileceklerdir. 

lvon Delbos 
Ayan meclisinde be

yanatta bulundu 
Paris, 1 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nazırı B. İvon Del
bos, dün ayan meclisinde uzun 
beyanatta bulunmuş ve Fran
sanın harici siyasasile son mü· 
lakatlar hakkında izahat ver· 
miştir. 

B. f von Delbos, garp mi sa
kına İtalya ile Almanyanın, 
sureti kafiyede yer almaları 
lazımgeldiğini söylemiş, f ngil
tere ile Fransa arasındaki mü
nasebatın, her zamandan ziya· 
de samimi ve dostane oldu· 
ğunu ilave eylemiştir. 

••• 
BayDelvayo 

ispanyaya müdahale 
mi istiyecek? 

Paris 30 [A.A] - Le Jour 
gazetesi Parisi zivareti esna
sında İspanya Hariciye nazırı 
Delvayonun büyük devletlerin 
ispanyaya müdahalesi mesele

sini mevzuubahs edip etmiye
ceğini sormaktadır. 

••••• 
Mareşal Blumberg 
italyaya gitmiye. 

cek mi? 
Roma, 1 (Radya) - Al· 

manya başkumandanı Mare· 

şal Blumbergin Roma seya
hatı, henüz tahakkük etmiş 

değildir. Zira, Mareşal, evvela 
Londraya gidecek ve taç giy
me merasiminde Almanyayı 

temsil edecektir. 
Bir rivayete göre, Mareşal 

Romaya gitmiyecektir. 
••••• 

Yeni şarbon aşısı 
tatbikatı · 

Yeni keşfedilen şarbon aşısı 
tatbikatı için Menemen kaza

sının bazı köylerine giClen Zi
raat Vekaleti baytari hıfzıssıh· 

ha seksiyonu şefi B. Muzaffer 
ve refakatindeki mütehassıslar, 

bugün Menemenden şehrimize 
döneceklerdir. Bu fen heyeti, 
yarın Kuşadasına giderek Sel
çuk nahiyesindeki hayvanlara 
da yeni keşfedilen şarbon 
aşısını tatbik edecektir. ....... 

Gözteşı satışları 
Vilayetçe Göztaşı satışların

da ihtikara karşı alınan ted

birlerin faydalan derhal görül
müştür. Bir varil Göztaşını 
35 liradan fazlaya satanlar 
hakkında ihtikar tetkik kanu· 
nuna ıöre takibat yapılaeaktır. 

Domüovonlar inüstakbel A. kamarasında 
• .1 • • Bilbao hakkında sor. 

harbe ıştırak etmıyecek gular soruldu 

~~-----·-~----------T aymis gazetesi, Uluslar Sos
yetesinin kuvvetlendirilme

sini tavsiye ediyor .. 
Londra, 1 (Radyo) - Tay-

mis gazetesi yazdığı bir ma

kalede, domünyonların müs

takbel bir harbe iştirak etmi-

yeceklerini bu itibarla harpten 

kaçınmak için her devletten 
ziyade İngilterenin çalışması 
lazım geldiğini ileri sürmekte, 
Uluslar Sosyetesinin kuvvet
lendirilmesini tavsiye eylemek-
tedir. 

~~~----.... ----~~··-~~-----~~~~-
üç ok -Ankaragücü 

Bugün Alsancak sahasın
da karşılaşıyor 

Ankaragücü oyuncuları, dün 
akşamki Afyon trenile Anka
radan şehrimize gelmişlerdir. 
Ve Basmanede karşılanmışlar
dır. Doğanspor, misafir spor
culara bir buket çiçek takdim 
etmiştir. Ankaralı sporcuları

mız, (Hacı) Hasan oteline mi-

safir olmuşlardır. Bugün ve 

yarın fzmirin Üçok ve Doğan
spor takımlarile karşılaşacak· 

lardır. Müsabakalara saat 17 
başlanacaktır. Bugünkü mü
sabaka, Üçokspor takımiledir. 

Haber aldığımıza göre Anka· 

ragucu takımı, en kuvvetli 
kadrosile gelmiştir. 

Misafir Ankara takımı şim
diye ka.dar muhtelif sahalarda 

yaptığı milli küme temasla

rında kuvvetli ekiblerle karşı-

!aşmış ve iyi neticeler almış 

bir takımdır. Nitekim bundan 
bir müddet evvel Ankarada 

İzmirin Doğanspor takımını 

1-5 gibi büyük bir farkla yen

meğe muvaffak olduğu gibi 

İstanbul sahalarında da yap
tığı temaslarda Güneşin kuv-

Paraşüt kulesi 
küşad resmi 
Fuar komitesi, Türk Hava 

Kurumu İzmir şubesine müra· 
caat ederek Kültürparkta inşa 
edilmekte olan Paraşüt Kule
sinin açılma şenliğinin Fuar 
günlerinden birine tesadüf et
tirilmesini, o gün zengin bir 
programla paraşütle atılmalar, 
planör uçuşları yapılmasını is· 
temiştir. Türk Hava Kurumu 
bu teklifi, kurumun umumi 
merkezine bildirecektir. 

vetli takımına karşı fevkalade 
bir oyun çıkarmış ve İstanbul 
takımını kendi sahasında 1·2 
mağliib etmiştir. Fenerbahçe 
ve Beşiktaşla yaptığı temas
larda güzel oynamakla bera
ber daha tecrübeli muhacim
lere malik olan bu takım· 
lara karşı mağliib düşmüştür. 

Misafir Ankara takımında 

lzmirin pek yakından tanıdığı 
Altınordulu Hamdi, Bucalı 
İsmail ve İzmirsporlu Nazmi 
gibi oyuncular da yer almak
tadır. Solaçıkları İzmirli Ham
di takımın en tehlikeli akın
cısıdır. 

Şu hale göre, Ankara takı
mının şehrimizde yapacağı 
her iki temas İzmir takımları 
için çok mühimdir. Misafir 
takımın vaziyetini bu şekilde 
tesbit ettikten sonra bugün 

olan Üçok takımının vaziyeti
ni gözden ge.;irelim. Milli 
küme temaslarının başlangı
cında hep oyuncu tecrübe 
etmekle beyhude yere maç 
kaybeden Üçok takımının bu
gün karşısına çıkacak olan 
kuvvetli rakibe karşı alacağı 

netice bittabi meçhuldür. 
Oyuncu itibarile çok kuvvetli 
elemanlara malik olan Üçok 
takımının geçirdiği müteaddid 
tecrübelerden sonra bugün 
daha makul ve daha isabetli 
bir kadro ile oyuna iştirak 

edeceği muhakkaktır. Bugün 
Alsancak sahasında seyrede· 
ceğimiz müsabaka her iki ta
kım için aynı ehemmiyeti haiz 
bir maç olduğundan herhalde 
heyecanlı bir oyun seyrede
ceğiz, demektir. 

Maçı, Bay Said Salaheddin 

idare edecektir ve şehrimize 
gelmiş bulunmaktadır. 

Londra 1 (Radyo) - Avam 
kamarasının dünkü toplantısın· 
da bazı saylavlar, Bilbao şeh
rinin uçurulmak istendiği hak
kındaki haberlerin ne derece
ye kadar doğru olduğunu Ha
riciye Nazırı B. Eden'den sor
muşlardır. Mumaileyh, bu hu· 
susta ma:ümattar olmadığını 
beyan eylemiştir. 

• • •• 
lngiltereye Avustu-

ralyayı kim ka
zandırdı 

- Baştaraji 2 inci sahi/ ede
Herkes burayı yeni Cinenin 

bir parçası sanıyordu. 
Niyuzelandan enginlere doğ

ru 16 gün seyrettikten sonra 
karayı müjdeliyen bir kuş ge
minin armasına konmuştu. Kok 
sahilin uzakta olmadığını an· 
ladığından bütün gece dikkatle 
yola devam etti. 

Medar ülkelerine has olan 
inci renkli bir fecirde köpüklü 
dalgalarla boğunan bir sahile 
ulaştılar. Burası Avustural
yanın cenubu şarki sahilleriydi: 

Birçok seneler sonra bir 
menfa olarak kullanılan Bo· 
tany körfezine ayak basarak 
altın kumsallar üzerine mem
leketin bandırasını diken ge
miciyi yerliler pek güzel kar· 
şıladılar. 

Ağaçlıklar arasından fırlıya· 
rak memleketlerine tecavüz 
eden beyaz adamlara okla 

hücum eden vahşilere kaptan 

Kok mavi boncuklar, renkli 

basmalar vererek onları kan· 
dırdı. Ve bu sahilleri ölçerek 
haritasını almağa başladı. Ay· 
larca seyrettiği halde sonuna 
varamadığı sahiller ona ölç
tüğü kıtanm Avrupadan da 
büyük olduğunu gösteriyordu. 
Dört ayda iki bin mesafe gi
derek bu kıtanın şimaline ge
lebildi. Orada bir yüksek te
penin üzerinden önünde engin 

Okyanosu seyretti .. 
Mercan kayaları arasında 

bin türlü tehlikeler atlatarak 
ölçme işini bitiren (Kok) 2 
sene 6 ay süren bir seyahat
ten sonra vatanına muzafferi
yetle dönüyordu. 

Bir sene sonra cenubi kutup 
denizini keşfe çıkan bu cesur 
denizci dalgalarla boğuşmak
tan usanmıyordu. Fakat 1776 
da başlıyan üçüncü seyahatı 
bir facia ile sonuclandı. Ame· 
rikanın garp sahillerini de 

Y anya gölünün kanlı · f acıası 
---.--..--~~ 

ftlakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 
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Hava çok karanlık iken çete 
de Edirneye varmıştı 

gönderilmiş casusla olması ih· benziyordu. 
timalini düşündü. Fakat han- Biraz sonra, çete efradı bu 
cının ifadesinde onlar hakkın· ayak seslerinin askerlerin ayak 
daki malumat, bn kanaati tak- !arından çıkan sesler olduğunu 
viye etmiyordu. Bunun ıçın anladılar ve vücutlarının asker 
hemen takip hareketine geç· tarafından hissedildiği korku· 
mek istemedi. suna düştüler. Bu korku ile, 

Beş hayduda gelince, onlar ihtiyarsız olarak beş haydut 
handan alelacele çıkdıktan birden ellerini tabancalarının 
sonra, en kestirme yoldan ve kapzelerine attılar. Gene şu· 
mümkün olan süratle Edirne ursuz olarak tabancalarını kul· 
üzerine ilerlemeğe başladılar. lanmaktan hemen vaz geçti· 
Fakat, bir yerde birdenbire ler, çünkü gelen askerin ade
durmağa mecbur kaldılar. dinin umduklarından fazla ol· 

Gece çok karanlık idi, ne ması mümkün idi, tabancala· 
ay, ne de yıldız vardı, bir adım rını ateş ettikten sonra vücut• 
uzağını görmek bile mümkün lerini ve hatta yerlerini dah• 
değildi. fazla belli etmiş olacaklar ve 

Çete, ilerliyorken şüpheli bu suretle bırçok askerlerin 
gürültü duymuş ve durmağa taarruzuna uğrayacaklardı. Bu· 
mecbur kalmıştı. nun için firar çaresi aramağa 

Karanlığın kesafeti yüzün· koyuldular. 
den etraftan birşey görmek Gecenin çok karanlık olma· 
mümkün olmıyordu. Çete, sının firarlarını iyice kararla.ş
olduğu yerde mıhlanmış ve tıracağını umuyorlardı. 
korkudan harekete muktedir Çete, bir an geldi ki artık 
olamıyordu. olduğu yerde gizlenmek imki· 

Birşey görünmemekle bera- nını göremedi. Bunu anlıyaıı 
ber, gürültü gittikçe artıyordu. çeteciler, karanlıkta rast gele 

Çeteciler. bu gürültünün istikametlere doğru firara b,Ş' 
çizmeli ayakların adımlarının ladılar. 
sesi olduğunu anladılar. Bu Bu firar, gürültüsüz olmad'· 
adımlar çok ağır atılıyordu; Askerler, şüpheli bazı kimse' 
adeta güçlükle atılan adımlara lerin karanlık içinde kaçıştı~· 

Dikilide 
Besi çif tligi vücude 

getiriliyor 
Dikili kazasında bir btsi 

çiftliği tesis edilecf"ğini, bunun 
için 1936 senesi büdcesinden 
5,000 lira ayrıldığını yazmış
tık. Bu çiftlikte, dış memle· 
ketlere ihrac edilecek zayıf 
hayvanlar besleneceği gibi fazla 
miktarda ehli domuz da ye· 
tiştirecektir. Köy büdcelerin· 
den bu iş için 2,000 lira ka
dar para ayrılmıştır. Ziraat 
ve iş bankaları büdcelerinden 
ayrılacak paradan başka bu 
seneki büdceden de 10,000 
lira tahsisat tefrik edilecektir. 
Gelecek sene 70 -- 80 bin 
liraya besi çiftliği kurulacak 
ve faaliyete geçilecektir. -·· .. 1937 Paris sergisi 
(Baş tarafı 2 inci sahifede J 
den bir kısmını kırmızı göz
lükle görmüş oluyorsunuz, bir 
kısmını da yeşil gözlükle. Bi
ribirinden ayrı ayrı görünen 

bu şeylerin aralarında,· bu 
suretle, tıpkı hergün etrafımız
daki eşyada olduğu gibi,uzak
lık yakın !ık farkı teşekkül edi
yor. 

Şimdiye kadar yapılan renk
li filmlerin bazıları sessizdi. 
Hem renkli hem de canlı film 
de hiç yapılmamıştır. 

Paris sergisinde gösterile· 
cek film ise, şimdiye kadar 
sinemada \-arılan üç merhale
nin hepsini: Sesi, rengi ve 
canlılığı kendine toplamış bir 
eser olacaktır. 

ölçtükten sonra (Havay) ada· 
larına dönen Koku vahşiler 
pek feci bir surette öldürdü
ler, denizlerin hür havasını 
teneffüs eden vücu lu bir odun 
yığını üzerinde alevlerin ara· 
sında bir avuç küle döndü. 

larını hemen hissettiler ve bO 
defa hepsi de ayak sesleriniO 
geldiği istikamete doğru atef 
etmeğe başladılar. 

Birbirini takip eden silab 
sesleri, çete efradını büsbütii~ 
korkuya düşürdü. Kurşunl,r 

dan birisi de, karanlığa raf' 
men ve tabii bir tesadüf ese~ 
olarak Bahir'i yaraladı. 

Bahir'in aldığı yara ağırd" 
olduğu yere yıkıldı, kaldı. B•' 
hir, kurşunu yiyip yere yıkılı! 
iken: 

(Arkası var) 

Doğum vak'aları 
Doğum vak' asının vaktiodt 

bildirilmesi gerektir. Doğu111 
~, 

vak' alan doktor veya ebe JJJ0 

dahalesine vakit kalmadB~ 
vaki olsa dahi en yakın Bel( 
diye hekim ve ebesine habef 
verilecek ve bunlar tarafındsl' 
doğan çocuk için lizımgel~ 
tedbirler alınacaktır. Bu gi~ 
doğumları haber vermiyeol , 
haklarında kanuni takibat t' 
pılması alakadar makarnatc' 
kararlaştırılmıştır. 

Tekzip ediyorlat·;. 
Belgrad, 30 (Radyo) - V f 

nedik mülakatında İtalya 8' 1 
bakanı B. Mussolinile AhnııııY1 
Hava Nazırı General Götİ~ 
arasında ihtilafı efkar başi t 
terdiği hakkındaki haberle,' 
İtalya Hariciye Nezareti t8' 
fından tekzip edilmektedir· 

B. Sedad Rıza '$' 

Futbol Federasyonu "-'ıe 
•ııJI 

Bay Sedad Rıza şehr• 1 ,.,, gelmiş, milli küme ınsÇ ;a~ 
yeni saha işleri etrafında 
tetkikat yapmıştır. 

Bahar bayranı~,y-
Busrün 1 Mayıs Bahat ref 

ramıdır. Kanun mucibince ~-· 
mi daire ve müesseseler 
palıdır. 

F 


