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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 27 Mayıs 1937 

Çin-Japon 
Münasebatı gergin· 
leşti bir Japon filos 

-- Kuantona gitti 
Fiati (100) Para 

~~~~~--~~~~~._~ 

Büyüli Şefin oli Mühim Beyanatı 
"Dört balkan 

hudutları 
devletinin Asamble, bugün hariciye vekilimiz B. 

tektir. 
'' Başvekilimiz bu sabah Istanbula avdet etti. 

T. R. Arasın riyasetinde toplanacak 
-· 

ve coşkun tezahüratla karşılandı. 
Mısırın sosyeteye kabulü, bütün Müslüman devletlerini mem. 

nun etti. Nahas paşa, dünkü içtimada bulundu. Meksika 
delegesi Habeşistanın sosyeteden atılamıyacağını söyledi 

lnönü 
Yarın mühim 
siyasi bir söy
lev verecek 
lstanbul, 27 (Hususi muha

birimizden telgrafle) - Lon
drada, lngiltere Kralının taç 
giyme merasiminde hazır bu· 
lunan ve lngiliz devlet edam· 
larile mühim siyasi - lktısadi 
görüşmeler yapan, Pariste 
Fransız ricalile temaslarda bu· 
lunan ve Belgradda B. Sto· 
Yadinoviçle, Atinada da G. 
Metaksasla görüşen başveki
rniz General lsmrt lnönü, re· 
fikaları ve maiyetleri erkanı 
bu sabah Güneysu vapuru ile 
lthrimize avdet buyurmuş· 
lırdır. 

Cenevre 27 (Radyo)-Uluslar sa hariciye müsteşarı B. Piyer 
sosyetesi Asamblesi, dün top· Viyeno, Sancak mes'elesi 
lanmış ve daimi reis intihabına hakkında raportör lsveç bari· 
geçilmiştir. ciye nazırı M. Sandlerle dün 

Yunan ba~ delegesi B. Po- uzun müddet konuşmuştur. 

litisin teklifi kabul edilerek Nahas paşa As. 
Asamble riyasetine Türkiye sambf ede 
dış bakanı B. Tevfik Rüştü 

Aras seçilmiştir. 

B. Tevfik Rüştü Aras, 
Asambleye teşekkür ettikten 
sonra celseyi açmıştır. 

Asamble, Mısırın Uluslar 
sosyetesine aza olarak girme
sini alkışlarla kabul eylemiştir. 

Asamble, Habeş murahhas· 
larınm iştirak retmemesini na· 
zarıdikkate alarak, Habeşistan 
işini Eyliil içtimaına talik ey· 
lcmi_ştir. 

B. Aras riyaset kürsüsünde 
Celsenin tekrar içtimaında, 

Mısırın kabulü hakkındaki ka· 
rarname tasdik edilmiş ve bu 
gün tekrar toplanılmak üzere 
celseye son verilmiştir. 

Assamble bugün öğleden 
sonra tekrar toplanacaktır. 

Sancak mes 'elesi 

Cenevre, 27 ( Radyo ) -
Mısırın sosyeteye aza olarak 
kabulü üzerine, Mısır başba
kanı Nahas paşa arkadaşları, 
assamblcnin toplanmış bulun· 
mış bulunduğu salona dahil 
olmuş ve alkışlarla karşılan· 
mıştır. 

Assamble reisi B. Tevfik 
Rüştü Aras, assamble namına 
Nahas paşayı tebrik eylemiş
tir. 

Bütün Müslüman devletle
rinden gönderilen telgraflar 
da, Mısırın kabulünden dola· 
yı assambleye teşekkür edil-

Cenevre, 27(Radyo)-Fran- mektedir. 
--.-~~._----·~·~·~~ .. --~~--

Belçika' da kabine buh-
Başvekilimizi hamil bulunan 

Güneysu vapuru limana girer
ken, bütün vapurlar düdükle· 
tile general lnönünü selamla
tıııılardır. 

Başvekilimiz karaya çıkınca 
kendilerini karşılamağa gelen· 
lcrin ellerini sıkmışlar, iltifatta 
bulunmuşlardır. Başvekil, ak· 
llrna kadar burada istirahat 
tdecelder ve 'akşam eksprese 
bıtlanacak •hususi vagonia 
l\nkaraya hareket edeceklerdir. 

Ulu önderin sözleri 

Meksika delegesi, Habeşis· 
tanın Uluslar sosyetesilc olan 
alakasının kesilmesi lüzumu 
hakkında Lehistan murahhası 
tar.nfından de.rmiyan olunan 
mütaleaya cevap vermiş ve bu 
gibi mütaloaları, hükumeti na
mına protesto ettiğini, Akva-n: 
cemiyetinin müessislerinden o-

;ıan Habeşistanm veya diğer 
herhangi bir devletin sosye• 
teden atılmasına tamamen mu· 
arız olduğunu beyan eylemiştir. 

ranı baş göstermek üzre 

General ismet lnönünün, 
)tnn öğleden sonra Büyükl 
~illet meclisinde mühim bir 
(Devamı 4üncü sahifede) 

Büyük Şef; Başvekilimiz şe
refine Britanya otelinde veri· 
len ziyafet esnasında Atinaya 
telefone ederek ismet İnönü 
ile görüşmüşler ve şöyle bu· 
yurmuşlardır : 

- " Bu aakikada, birliği
miz ebedi olan bir millet 
arasında bulunduğunuz için 
sizi ne kadar gıpta ettiğimi 
anlatmak imkan haricinde-....... ..-.ı .. _____ _ 

Baldvin yarın istifa ediyor 

dir. Dostluk hissiyatımı 
tebliğ etmenizi rica ederim. 
Müttefik dört Balkan dev-

Jetinin hudutları bir tek Assamble, bir hadise çık· 
hudut teşkil etmektedir. Bu maması için celseyi yarım sa
- Devamı 4 ncu sa1ıift~dc - 1 at kadar tatil eylemiştir. 

--~~~-----.-..~··· .... 
Bilhao cephesinde asiler 

ağır zayiat verdiler 

B. Van Zelland, affıumumi ilan 
edilirse· istif asını verecek .. 

Brüksel 27 (Radyo)- Umu
mi af mes' elesinden çıkan ihti-

laf, henüz zail olmamıştır. Si

yasal mahafil, Başbakan bay 

Vanzeland'ın istifaya mecbur 

kalacağından bahsediyorlar. 

\ı • b. C · Asiler, bir Fransız yolcu tayya 
t enı ka ıne ııma rtesıye · · •t 1 ·· t ·ı d .. ··d·· 

resını mı ra yoza eşı e uşu u 
ilk toplantısını yapacak ,,..,.-

Brüksel 27 (Radyo)- Başve

kil bay Van Zelland, dün gece 

kabineyi fevkalade içtimaa da· 

vet etmiş, üç saat devam eden 
toplantıda affı umumi mes' e1esi 
görüşülmüştür. 

~i 1:1aZırlard~;Sir Con_Sim~n 
"ıaliye nezaretine getirilecek 

nin riyasetinde toplanmış ve 

muhtelif mes'eleler etrafında 
konuşmuştur. 

Londra 27 (Radyo) - Baş· 
vekil B. Baldvin, yarın öğle

den sonra saat 16 da Pugin

gam sarayına gidecek ve krala 

istifasını verecektir. B. Baldvin, 

yeni kabinenin teşkili ıçın, 

B. Nevil Çemberlaynı krala 

tavsiye edecektir. 
Sir Con Simonun B. Nevi) 

Çemberlayn kabinesinde ma
liye nazırlığını deruhde eyle
mesi muhtemeldir. 

B. Nevil Çemberlayn, Cuma 
gecesine kadar yeni kabinenin 
listesini krala vermiş buluna· 
cak ve kabine ilk içtimaını 

Cumartesi pnü yapacaktır. 

Madridden bir görünüş 
Madrid 27 (Radyo) - Hü- mışlardır. 

kiimet tayyareleri dün Balear Bilbao 27 (Radyo)- Havas 

adasında müstahkem mevkileri muhabirinden: Bilbao kapıla· 

yeniden bombardıman etmiş, 
A1bear limanında demirli bu· 
lunan Kırnarya sistemindeki 
bir kruvazörde yanım çıkar· 

rına dayanmış olan asiler; dün 
şiddetli bir taarruza geçmiş· 
lerdir. Cepheye yeni kuvvetler 
ıevketmiı olan hükumetciler, 

Bay Van Zelland; affıumumi 
ilan edildiği takdirde memle· 
ket] için çok fena olacağını 
söylemiş ve bu kanaatinin se· 
beplerini izah eylemiş; parla
mentonun esrarı takdirinde 

muannidane müdafaadan sonra 
bu taarruzu püskürtmüşler, ani 

bir mukabil taarruzla asilere 

ağır zayiat verdirerek birkaç 

gün evvel kaybettikleri üç 

kasaba ile muhtelif mevzileri 

istirdad eylemişlerdir. Madrid 

cephesinde de muharebe de· 

vam etmektedir. Şehir dün 

yeniden borbardıman edil
miştir. 

Paris, 27 (Radyo) - Havas 
ajansının Bilbao muhabiri; 
general Mola kuvvetlerinin, 

Lenoma askeri mevkiini işgal 
ettiklerini bildirmektedir. 

General F rankoya aid tay· 
yareler, Bilbao afakında do· 
laşırken, Bayon·Bilbao posta
ımı ya an Fı 

Bag Van Zelland 
istifa etmek mecburiyetinde 

kalacağını bildirmiştir. 

Yugoslavya. Norveç 
ticaret muahedesi 
Belgrad 27 (Radyo) -Nor

veçle Yugoslavya arasında 

yeni bir ticaret muahedesi 

imza edilmek üzeredir. Müza· 

kereler, bu ay sonunda bite· 
cek ve muahede imza edile· 
cektir. 

yaresine ateş açmışlar ve tay· 
yareyi düşürmüşlerdir, Tayya· 
rede dördü lspanyol ve ikisi 
Fransız olmak üzere altı yolcu 
vardı!. 

General Franko, askeri ha·· 
rekata sahne olan mevakiden 
geçecek yolcu tayyarelerine 
her zaman ateş edilebilecetini . . 



'S&htfe 2 (Ulusal Birlik) 

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

~Hinüistana elçilikle giden 
. Zülfikar ~ağanın aşkı 

- Ui - Yazan: FARUK ULUDAG 
T Ertesi günde Yemen sula- göremezse. 

. nna yakl 'lştıkları . zaman Zül- çoktan bu i'Ş'e razı ettim. Has-
f fikar ağ.a. ile !ha~· başa vermiş tahanede yatak hazır sen 
:Dilberi :kaçumak•için Zülfikar yalnız Facf!IE- pazardan kızı bul. 

y • • • f A k 'Bu esas dahi-tinde 'ôuri Ye· 
,agımın tertıp ettığı ·p anı o· men~ 'ç;kmış. 'Hakikaten az 
ınuşuyorlardı. Ağa vapur.un 

bir zamanda yanında genç bir 
·:v.emende sekiz :saat .kalacağı· delikanlı ile gelmişti, Zülfikar 
ınt 'öğrendiği "iÇin on g"öre ba- ağada diğer işleri muvaff akı-
zı tertihat düşünmüştü. Onla- yetle başarmış. 
.rı Curiiye anlatıyordu. Koca Hindistan padişahına 
~ Curi oğlum Yemene va- hediye giden sevgilisini Ye-

-rır varmaz sen aeele dışarı mene çıkarmağa muvaffak 
ç kacaksın. Ben murahhas hey- olmuştı. Bil·kaç ay sonr-a İ5tan· 

Eskiden olduğu gibi 
1 ugiitı ·denizlere -hakim olmak 1içi11 !ku·o.: 
'. veili bir l(Jona~mayt!_~!!_"Jijprof:mak 1liizımdır 

T ayyarenrn ehemmiyeti ve de• 
nizaltıi· gemisinin iflası 

et n :fen olduğum için birşey bulda düğünleri yapılmış, fakat 
sö;lemez. ilk işin sana şimdi saray Dilberi tanıyamamıştı. 
vereceğim para ile hemen Onu Hindistanda zannediyor-
esir paurından nasıl olursa lardı.. Bitti 

olsun bir kız satın alarak, İzmir sulh hukuk mahkeme· 
ona bir kat erkek elbisesi sinden: 
givdirecek kuya Yemende bir Davacı Zeliha ile Hilmi ve 
dostun varmış da lngiliz ge- Salih oğlu Murat ve kızları 
mısını gezdiriyormuş gibi Cevahir Fhime ve sairenin 
kalabalıkla beraber tekrar va- şayıan mutasrrıf oldukları iz-
pura geleceksin o zamana ka- mirde Narlıdere namı diğeri 
dar ben de Seyyid hacı Meh- Yıkık köyde kain ve 2 nu-
metle konuşur ve bir taraftan mara mukayyet 3 odalı ve 
da hazırlık yaparım malum ya 300 lira kıymeti muhammineli 
herif bizi Yemene çıkararn k hır bap hanenin izaleyi şuyu 
burada terketmek istiyor. kararına müsteniden 28/6/937 
Gerçe sadrıazam bana bir tarihine müsadif pazartesi günü 
mektup vererek Yemen ima- saat 15 de İzmir sulh hu~<Uk 
mına tavsiye etmiş amma ar- mahkemesinde satışı yapıla-
tık ona lüzum kalmıyor. caktır. Bu artırmada tahmin 

lstanbula döner ve imam olunan bedelin % 75 nisbetinde 
tavsiyenizi kabul etmedi ve bedeli verildiği surette talibine 
ben de döndüm derim. • ihalesi yapılacak aksi takdirde 

- Pek iyi amma Dilber ne satış 15 gün daha uzatılarak 
olacak? Anlamadın mı? ikinci artırması 1417 /937 çar-

- Hayır .. şamba günü saat 15 de yine 
- Ah budala.. Senin geti- dairemizde yapılacaktır. 

receğin kızın elbiselerini Dil- Gayri menkul üzerinde hak 
her giyecek ve bizimle tekrar talebinde bulunanlar ellerin-
dışarı çıkacak ., . deki resmi vesaik ile birlikte 

- Pek iyi, bunu anladım. 20 gün içinde dairemize mü-
Yalnız kız ne olacak ? racaat etmeleri lazımdır. Aksi 

- O da Dilberin yerine ka- takdirde haklarında tapu sicili 
im olamaz mı ? malum olmadıkca paylaşma-

- Ağam nasıl olur. Onu ~dan hariç kalacaklardır. 
kızlar hep tanıyorlar. Hatta Şartname 5/5/937 tarihin-
fngilizler hile: den itibaren her kesin göre 

- Doğrudur. Curi lakin bilmesi için açıkta ve gayri 
Dilber bugünlerde hastadır. menkulun evsafı da şartname-
Sık, sık abdesthaneye keyf de yazılıdır. 
için mi girip, çıkıyor. Sancılar Müzayedeye iştirak etmek 
çekiyor. isteyenler kıymeti muhamme-

- Bundan ne çıkar. nenin % 7 ,5 nisbetinde pey 
- Şu çıkarki.. Kızı buraya akçesi veya milli bir banka 

getirir gatirmez üzerinden er- teminatı getirmeleri lazımdır. 
kek elbiselerini benim kama- gayri menkulun vergi vesair 
rada çıkarır Dilbere götürür- kanuni mükellifiyetleri satıcı-
sün. Onu orta salonda bekler lara ve % 2,5 dellaliye ve 
elbiseleri alır. Abdesthanede ferağ harçları alıcıya ait olup 
giyer erkek olarak bizim ya- ihale bedeli defaten ve peşi-
nımıza gelir. nen ödenecektir. 

Diğer taraftan bende bir İhaleyi müteakip müşteri 
kaç gündür hastalığı belli olan ihale bedelini tamamen ver-
Dilberi doktor~ götürürüm. mediği veya veremediği tak-

. Vapur doktoru onu muayene dirde gayri menkul tekrar 15 
eder ve vapur hastanesine ya- gün müddetle artırmaya ko· 
tırır. İçerdeki kızlar Dilberi nulup bu artımada en çok 
hastanede sanırlar. bedel verenin uhdesine ihale-

- Demek Dilber o kızın yi katiyesi yapılacaktır ve ara-
yerine dışarı çıkacak o kızda da tahakkuk edecek ihale 
Dilberin yerine hastahanede farkı hiçbir hükme hacet kal· 
yatacak öyle mi? maksızın vecibesini ifa etme-

- Ha şöyle biraz kavra- yen müşteriden tahsil oluna-
yışlı ol. caktır. daha fazla malumat 

- iyi amma ya doktor almak isteyenler dairemizin 
bunu bilir, muayenede birşey 937/12 numaralı dosyaya mü-

- Aklına şasayım. Doktoru racaatları lüzumu ilan olunur. 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar No. 

188 Salhane vapur iskeleı;i 
189 Tepecik Yedi kızlar bila No. 10 D. bahçe 
190 Göztepe Mısırlı c. 254 taj No. lı 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 

Lira 
37 
42 
80 

müddetle 

Britanya İmparatorluğu dev- 1 
let adamları konferansı halinde 
toplandılar. Bu insanlar tec
rübeli yüksek şahsiyetli ve 
artık kendi kendilerini idare 
eden Dominyonlarımızda par
lamanter bir demokrasi de 
insanı mevkiiktidara getirebi· 
lecek liyakat ve kudretlerini 
sarfederek iş başına gelmiş 

değerli insanlardır. 
Ana teşkilatı alakadar ede

cek hiçbir mes' ele konuşmıya
cakları muhakkak gibidir. 

Bütün bu mes'eleler Vemi
nistler ahdiyle aşağı yukarı 
iyi bir surette halledilmiştir. 

Bu ahd mueibince tamamiyle 
müstakil olmakla beraber bü
tün Dominyonlar ana vatana 
ve Krallık tacının altın çen
beriyle birbirlerine bağlı kal· 
maktadırlar. 

iktisadi ve ticari mes' elelerin 
onları meşgul edeceği şüphe~ 
sizdir. Fakat bu konferansa 
ifade ettiği asıl derin manayı 
bilhassa Milli müdafaa mes' e· 
lesi vermektedir. 

Terki teslihat etrafında yap· 
tığı ve, bizi en vahim tehlike· 
!ere sevkeden birçok gayret
lerden sonra Ana vatan Milli 
müdafaası için muazzam teşeh"· 
büslere girişmiştir. Bu iş için 
beş senede en aşağı yüz mil· 
yar frank harcanacaktır. 

Ana yasanın hiçbir maddesi 
imparatorluğun azalarını bu 
eser ıçın sarfetmiye mecbur 
tutmaktadır. Bu memleketler 

istedikleri kadar az veya çok 

veyahut hiçbir şey sarfetmiye
bilirler. Onlar bir Milli mü· 
dafaa işinde faydalı olacağına 
kanaat ettikleri gibi harekette 
serbesttirler. Ne isterlerse o 
kadar harcıyacaklardır. Hiçbir 
şey sarfetmemeği münasip gö
rürlerse bizzat kendi parla
mentoları veyahut müntehiple

rinin tenkidinden başka hiçbir 
·sorguya maruz kalmıyacak
lardır. 

* * * İmparatorluğun bütün istik-
bali deniz kuvvetlerine dayan
maktadır. Emniyet ve kurtu
luşu Sa Maiestenin donanma
sına bağlıdır. Eğer deniz ve 
geniş akıcı mayiin birer sağ· 
lam ve kopmaz bağ olduğunu 
istiyorsak denizlere hakim ol
mağa mecburuz. 

Mevcut muahedeler muci
bince İngi ltere ile Amerika 
müsavi deniz kuvvetlerine sa
hi~tirler. 

lecek olan bir anlaşmamazlık 
kendilerini felce uğratır ve 
büyük ziyanlar verir. 

Bunun içindir ki, onlar ara
larında sarsılmaz bir sulhun 
yaşamasına karar vermişlerdir. 

Amerika ve İngiltere harbı 
bir politika vasıtası olarak 
telakki etmekten vaz geçmış· 

lcrdir. 
İngilterede ne Omirote ve 

nede parlamento Amerikan 
deniz kuvvetlerinin artmasına 

hiçbir zaman itiraz etmemiş

ler, bu kuvvetleri bilakis bü
tün dünya için bir sulh müey· 
yidesi olarak kabul etmişlerdir. 

* * * Amerika tarafından bu su-
retle garanti eyledikten sonra 
İngiliz donanması, kendisini 
imparatorluğu müdafaa edecek' 
kadar kuvvetli saymakta hak
lıdır. Bununla beı-aber bir 
devletin deniz kuvvetleri ken
disini hava kuvvetlerinden ayrı 
telakki edemez. 

Bu donanma ancak kendisi 
kadar tekamül etmiş ve mü· 
cehhez bir hava kuvveti ile 
tutulabilir. 

Donanmanın emin ve teh
likeye maruz kalmadan sığı
narak eksiklerini tamamlaya
bileceği üslere ihtiyacı mut· 
laktır. 

L Modern stratejik ihtiyaçlar 
imperatorluğa mensup millet
leri bütün bu hususi mesele
leri büyiik bir ehemmiyetle 
telakkiye mecbur tutmaktadır. 

Şu anda büyük limanlar 
bilhassa bütün d ikkat nazar-

larını Üzerlerine çekmektedir. 
Bunların içinde en mühimmi 
Kapdır. Cenup Afrikası h1ikii

meti bu limanı en müthiş de
niz ve hava tecavüzlerine mu
kavemet edebilecek şekilde 
tanzim ile meşguldür. Bu su-

retle techiz ve takviye edilen 
Bap Hind denizine doğru emin 
bir mübadele yolu temin ede· 
cek ve daima muhafaza niye· 
tinde bulunduğu akdeniz yo· 
!unu çifteleştirecektir. 

ikinci derecede ehemmiyeti 
haiz olan stratejik liman Sin
gapurdur. 

20 senedenberi bu limana 
muazza emek ve para sarf 
edilmiştir. 

Yakında ikmal edilacek 
olan istihkamatı ve doklc-rı 
icabında en ~ iddetli muhare
beleri bile takviye edebilecek· 
ti r. 

Nevyorktan Portsmut ııc 

kadar uzaksa Singapurda Ja-
o adan o kadar uzaktır. 

27 Mayıs 937 ______ ..-....;....;;.;....,;;,;;;;;--. __________ ~--~--------
Hanedanlık haklarından 

teragal eden prensler 
~~~----·----------Leopold, lsveç prensi Şara 

Dük unvanını verecek •• 
İstokholrrt - Ayrupa kral

larının duvayyeni olan İsveç 
kralı Sa Majeste Püotov bu 
son sene içinde hanedana men

sup üç prensin kalp ve hayat 

yoldaşlarını damarlarında kral 

kanı taşımıyan burjuva sını

fından kadınlar arasından seç

tiklerini görmüştür. 
İki defasında ihtiyar kral 

(hayır) demiş. Fakat sonradan 
mücriml'e~i aHetmekte de ge
cikmemiştir. Fakat bu defa 
derhal ve açıkca (evet) de
mişt:r. 

Feci bir kazaya kurban 
giden Belçika kraliçesi Ast· 
ridin kardeşi genç prens Şarl 
amcasından sevdiği kadınla 
evlenmesi için müsaade iste
diği zaman kral hiç düşün
meden izin vermiştir. 

Pazar sabahı Sa Majeste 
Püston 26 yaşında yeğeni 

Şarldan bir mektup almıştır. 

"Kalbimi, hislerimi ıyıce 

yokladıktan sonra üzerinde 
uzun uzun düşündüğüm ve be
nim için çok büyük ehemmi
yeti haiz olan bir mes'ele hak
kında zatı ha~metanelerine mü
racaat ediyorum. 

Uzun zamandanberi Kontes 
Elsa Von Roscni derin bir 
aşkla seviyorum ve onun da 
beni sevdiğine eminim . 

Bundan sonra Prens amca
sına yazdığı bu mektupta bü
tün hukukunu ve İsveç tacını 
kaybedeceğini pek ala bildi
ğini, fakat Kontese karşı olan 
derin aşkı için bu kadının na
zarında hiçbir ehemmiyeti ol
mıyacağıoı da ilav~ etmekte
dir. 

Zavallı işçi . 
Prens Şarl bugün İsveç ha

nedanının en fakir azasıdır. 
Babası muazzam servetinin ya
rısını da meşhur:Kranger sah
tekarlığın da kaybetmiştir. 

Prensin annesi ki müteveffa 

Belçika kraliçesi Astridin de 

annesidir. İsveçin müstakbel 
İsveç kraliçesidir. Kendisi iş
lerini yaya veyahut ya kiralık 
bir otomobille yapmakta bir 
aile İstokholmun en ucuz ma· 
ğazalarından almaktadır. 

Prens Şarl çok azimkar bir 
delikanlıdır. Ailesinin bütün 
servetini kaybettiğini gördüğü 
zaman bizzat çalışarak haya
tını kazanmağa kazanmağa 
karar vermiştir. 

İstokholm sosyetesinin de
rin hayreti karşısında Prens 
basit bir memur olan sigorta 
şirketlerinden birinde çalış
mağa başlamıştır. 

Prensin arkadaşları bu ha
dise karşısında çok gülmüş, 

onun sabahın saat dokuzun
dan başlayıp akşamın beşi 
ne kadar çalışabileceğine bir 
türlü akıl erdirememişlerdi. 

Fakat aradan çok geçmeden 
fikirlerinde yanıldıklarını anla
mışlardır. 
Kumpanyanın direktörü iki 

ay evvel: 
- Fevkalade mükemmel ça

lışıyor. En iyi satıcımızdır. 
Nereye gitse arkasında derin 
bir itimat bırakmaktadır. 

Üçüncü Leopoldun en iyi 
dostu birka sene evvel Prens 

betini acı bir fırsatla isbat 
etmiştir. 

Kız kardeşi Belçika krali· 
çesi Astrid: Otomobil kaza
sında feci bir ölümle hayata 
gözlerini kapadığı zaman 
genç prens bu acılarını kalbi· 
nin derinliklerine gömerek 
Kral Leopoldu teselliyle meş
gul olmuştur. 

İşbu acı ve feci günlerde 
Prensle Belçika arasında sar• 
sılmaz bir sevgi doğmuştur. 

Birkaç sene genç prensin 
HollandA veliahtı ve prense· 
sile yani Nassai Oramlenlerin 
muazzam servetinin varisi ile 
evleneceği sayiası dolaşmıştır. 

Gayet mevsuk menbalardan 
öğrenildiğine göre prens Jül· 
yananın ailesi ve prensin 
dostları bu izdivacın hakikaten 
kalb olması için çok çalışmış· 
}ardır. Fakat diğer taraftan 
bizzat prens de bana iki sene 
evvel kral ailesinde bir pren· 
sesle evlenmek hiç de işine 

gelmiyeceğini söylemişti. Sa· 
mımı dostları prensın bu 
sözlerinin manasını pek iyi 
biliyorlardı. 

Genç prensi bir gün lsveçin 
en 2üzel, en hoş kadınına 
Kontes Von Rosese rastgel· 
mişti. F ontes general Göringin 
birini karısının yakın akrabası 
ve o zaman avukatla evli idi. 

Kontes Elsa İstokholm kib•t 
mahafilinin en güzel ve eP 
zeki kadını olmakla şöhret 
bulmuştu. Kendisi prensterı 

yedi yaş büyük olmakla be• 
raber ancak yirmi yaşırıdt 
görünmektedir. 

Eğer sahneye bir Ayelsoıı 
Johson adında bir meşho' 
Berga şatosunun sahibi bit 
milyarder çıkmamış o1saY~1 

bu aşk romanının güzel b•' 
sonla bitmesine imkan bulurı· 
mayacaktı. 

11 
Bu bekar ve oldukça yaŞ 

milyarder prens Şarl k.,-şı 
baba muhabbeti beslemekte' 
dir. 

Genç prens kendisine sırrıf 
nı söylediği :ve aşkını itir~, 
ettiği zaman iyi yürekli d~t 
yarder bir an bile tered i 
etmemiş, hükumet ve ssr'ıı 
üzerindeki büyük nüfutllrı 
derhal kullanmıştır. bıl' 

Bugün mevkii iktidarda ""'i 
lunan sosyalist fakat ar 
zamanda en kuvvetli Su\'arr'; 
list bir hükum:t ~la_~ kab;;r 
geçen Paz~ıt~sı gunu . yaP -1'i 
fevkalade ıçtımada reıs r ıŞ 
kral Güstavla mutabık kıtld( 
ve genç prense Kontesle ~ 
lenmesi için istedi2'i izin v 
miştir. fi' 

Berga şatosunun ihtiyar etW 
hibi milyarder Johnson ~,ii'ı 
prense karşı olan se"l

1 
et' 

yalnız bu suretle hareket·ı~if· 
mekle is bat etmiş değl ,dJi 
O bu sevgiyi daha ~· ~if 
binaenaleyh daha kuvvet 1 

suretle isbat et~iştir ... ··d~tl 
Vasiyetnamesınde olu 1 

sonra bütün servetini P~ 
bırakmaktadır. . i ;l 

Prens Şarlın kendıS di 
çalışan diğer bir dostll 
vardır . 

lsveç kanunlarına göte 
bir hanedan .ailesine 

--
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e'§ 1i ilen oltlufQ ıri6i 
.._ u,,, ınrufı 2 cini sulıif ede

Din•enaleyh eski dostumuz 
J•ponya için bir tehli~e te.ş· 
kil etmez, 

Singapur, bilhassa harbi 
uıuumidenberi mukaddeı bir 
Vazife telakki ettiğimiz Avus
hıralya ve Y eniıelan<lamn 
himayesini kolaylaştıran bir 
lberkezdir. 

* •• 
Büyük denizlerin üzerinde 

tayYare- donanmanın emrinde 
kuvvetli bir elemandır. Çünkü 
kUVvetli bir donanmanın her 
leyden evvel, ister bir tek 
ıcnıi olsun ister bir donanma 
01ıun hasmın keşfe ihtiyacı 
Vardır. 

Umumi harpte bir filo an
cak yüz millik bir sahada 
d~manını keşfedebildiği halde 
bugün bu işi tayyarenin işti· 
talcile bin millik sahada ko
laylılcla yapmaktadır. 

Umumi harpte Emdeni keş
fetmek için otuz harp gemisi 
pt üç hafta lazım gelmişti. 
akat keşfedildikten sonra 

0nun imhası için bir tek gemi 
Ve bir saat fazla bile gelmişti. 

Bana kihrıa, iyi yapılmış, 
tu~vetli zıhlar ve tayyare top-
rıJe mücehhez modern harp 

~tmilerinin bilhassa grup ha
b:de bulundukları zaman hava 
l ~bardımanlarile imha edi· 
tbıleceklerini hiç sanmıyorum. 
il En : büyük çapta deniz top-
rı~a mukavemet edebilecek 

~r şekilde yapılm•ş olan bir
~lerin tayyarelerin bomba
ıt'~na da mukavemet edecek· 

rı şüphesizdir. 

General Frankonun deniz 
~vvetlerine mensup Espana 
~rhlısınm bir tayyare bomba
~le battığı söylenmişti. Fakat 
~di anlaşılıyor ki bu gemi 
l ır gezici torpile çarparak 
111ttınıştır. 

* • • 
I Bu vakıaları birçok millet-
ere olduğu gibi lngiliz ami
totesine de, donanmanın ma
hiyeti de old~ğu gibi bugün de 
~eniz hakimiyetini temin için 
l'cgane vasıta olduğu kana
'ti . nı vermiştir. 

J ~ğer bu fikir doğru ise 
ı:rıt~re gibi bütün diğer mil· 
b' lerın donanmasına muadil 
b~r deniz kuvvetiı e sahip olan 
. '.tleşik olduğu hükumetleri 
~1nde büyük ehemmiyeti ha· 
1ıclir. 

.Bundan sonra denizaltı ge
~ıleri de evvelce olduğu bü
)Glc bir tehlike teşkil etme· 
llttktedir. Son defa keşfedilen 
4'tetodlar sayesinde bunların 
'-e'Vcudiyeti süratle keşfedil · 
~ ve imhaları çok kolay· 
~lbaktadır. 

~lh~aratorlu~n_ müdafaasına 
~ llUk eden butun meseleleri 
~le bir basit bir makalede 
'tlha im kin yoktur. YAinız 
,..tası . muhakkaktır ki, . impa
~tOJluğun kalbi, büyük şe· 
h rleri, ve kendisini besliyen 
·;nanları vahim bir tehdit 
'bndadır. 

F'akat imparatorluk konfe
;::•ının bütün azaları impara-

1': 
luğun birliğinin ancak kud-

~ı· . 
~ ı 'V~ müke_mmel ~ir. hava 
.t \lvetıle takvıye edılmış bir 
.:11.•nma ile temin edilebile
._, tine imanla toplanarak lc:o
~ l'fllal_an lazımdır. Ve şuna 
~ enıın olmalıdırlar ki, ana· 
t ~da bu husasta büyük gay· 
-.; \'e emek sarfetmektedir. ; 

(Uluaal Birlik) 

Hanedanlık hakla. 
rından f eraıat eden 

prenaler 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 

F ratelli Sperco 1 

vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND VA-

PUR KUMPANY ASiNiN 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi f BQltaraf ı 2 itıci ıalıi/ede J 

oJmıyan bir kadınla evlendiği 
için bütün haklarını ve unva
nım kaybetmektedir. 

"HERGULES .. vapuru 29 
Mayıs 1937 tprihine doğru 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE gelip yükünii tahliyeden sonra 
G. M. B. H. BURGAS, VARNA ve KôS-

& Co. 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'nın ayni tip mensu• 
catına faiktır. 

İzdivacı müteakip adı sadece 
bay Bernadot olacaktır, 

Fakat birkaç hafta sonra 
kendisi Dük ve karısı da Dü· 
ıes olmakta gecikmiyecekler· 
dir. Çünkü Belçika kralı Leo
polda zavallı ve sevgili karı· 
sının kardeşi ve sevgili dostu 
prensi Şarla izdivaç hediyesi 
olarak Dük unvanını vere· 
cektir. 

Prensle fontos Elsanın dü· 
ğünleri de

0 

Brükselde yapıla
cak ve birinci şahit kral Lco· 
pola olacaktır. 

Zallıtada: 
Bir haydudun marifetleri 

Hamburg 
"ARKADIA" vapuru 11 Ha

ziranda beklenilmektedir. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN iç~n yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Seri seferler Pireden aktarmalı 

"EXCAMBION .. vapuru 4 
Haziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecPktir. 

"EXETER .. vapuru 18 Ha
ziranda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

TENCE için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASININ 
"SAIMA., vapuru 28 Ma

yıs 1937 de gelip doğru AN-
VERS, ROTTERDAM. HAM

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmi 

·• - ~·· • • .. > • .. ~ .• 

BURG, SKANDINAVYA ·ve -,--•-• 

~~~~t~a~~~ ~ limanları için iz Dl i .,. y ii 11 M M n s ll ca t 1 
. .,,. . . .- - . . . . 

" VIKINCLAND .. motörü 

~~~;:di:~rih~:~"'~oğ~;~~ı~ Tii rk A 11011 i ın Si ı·l, eti 
ve GDYNIA limanlarına tah- • 
milatta bulunacaktır. 

"AASNE,. vapuru 15 - 18 
Haziran 1937 tarihine doğru 
beklenmektedir . ROTTER
DAM, HAMBURG GDYNIA 
ve SKANDINAVIA limanları 
icin yük alacaktır. 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbıseler için bu mamulatı tercih ediniz Kestelli caddesinde Remzi 

oğlu Dundar, Halid kızı 11 
yaşında Salihayı bilasebep to
kat ve tekme ile dövmüş, ço
cuğu kurtarmağa gelen ebla-

"EXCAMBION" vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASININ Satış Yerleri 

sına da dayak atmıştır. Azılı 
haydud yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Tehdid etmiş 
Gaziler maha11esinde kahve

cilik yapan Süleyman oğlu 
Hüseyin, cskidenberi arası açık 
bulunan Osman oğlu Vahidi 
dövmüş tabanca ve bıçakla 
tehdid etmiştir. 

Karıs1na bıçak çekmit 
Karşıyakada Osmanzadede 

oturan Veli oğlu Arif, karısile 
kavga etmiş ve bıçak çekerek 
üzerine saldırmıştır. Arif adli· 
yeye verilmiştir. 

Hakaret etmiş 
Menemende bir temsil ver

mek için müsaade almak isti
yen operet heyeti müdürü, 
jandarma kumandanı vekiline 
hakaret etmiş ve tevkif edile
rek adliyeye verilmiştir. 

Yıkanırken pantalonunu 
aşırmış •. 

Alsancakta Şehitler mevki
inde denize giren Emin oğlu 
Şükrünün, kenarda bıraktığı 
pantalonile cep saatini aşıran 
Etem oğlu Kazım yakalan
mıştır. 

ııEXCHORDA" vapuru 16 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

The AMERICAN EXPORT Lines 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
" EXPRESS " vapuru 1 O 

Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BÜ KREŞ 

"DUROSTOR. vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir . 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktarması 
olarak bütün TUNA ıimaoları 
için yük kabul eder. 

Olivier ve şü
rekası Limited 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"INCEMORE.. vapuru 30 

Mayısta LIVERPOOL ve AN· 
VERSten gelerek yük çıkara
caktır. BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve IBRAIL için yük 
kabul eder. 

t SOClETE ROY ALE HONG
V&pUr acen ası ROISE DANUBE MARlTIME 

Birinci Kordon Rees binası .. BUDAPEST .. vapuru 29 

THE ELLETR~l~4lıNES L TD Mayısta beklenilmektedir. BEL-
" · GRAD, LIMASOL BUDA-
ALGERIAN.. vapuru 5 PEŞTE BRA TISLA y A LINZ 

Mayısta LONDRA, HULL ve VIY,ANA · · .. k' k b ı . ve ıçın yu a u 
ANVERSten gelıp yük çıka- d 

k 5 M 
e er. 

raca ve 1 ayısta avdet 
edip LONDRA ve HULL için DEN NORSKE MIDELHAVS-
yük alacaktır. LINJE • OSLO 

"LESBIAN" vapuru 27 Ma· "BOSPHORUS" vapuru 18 
yısta LONDRA, HULL ve Haziranda beklenilmektedir. 
ANVERSten gelip yük çıka· ISKENDERIYE, DIYEP ve 
racak ve ayni zamanda LON- NORVEÇ limanları için yük 
ORA ve HULL için yük ala- kabul eder. 
caktır. "Vapurların isimleri, gelme 

"EGYPTIAN" vapuru Ma- tarihleri ve navlun tarifeleri 
yıs nihayetinde LIVERPOOL hakkında hiçbir taahhüde giri-
ve SWENSEAdan gelip yük şilmez." 

Birinci Ko.rdon, telefon 
çıkaracak ve ayni zamanda 
yük alacaktır. No. 200- 2008 

THE GENERAL sTEAM NA-ı Doktor 
VIGATION Co. LTD . 

'"ADJUTANT" vapuru 5 Ali Ag~L 
Mayısta gelip LONDRA için il.il 
yük alacaktır. Çocuk Hastalıkları 

Tarih ve navlunlardaki deği- ı mütehassısı 
şikliklerden mes'uliyet kabul lkinciBeylerSokağı No. 68 
edilmez. Telefon 3452 -

• ALBA JUL YA.. vapuru 
16 Ha7.İran 937 tarihine doS!ru 
bf>klenmektedir. MALTA, CE
NOV A ve MARSIL YA liman
ları için yolcu ve yük kabul 
eder. · 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 -

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

- Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

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

1 
Talipler T. M. C. Resmi 

1 ilan işleri bürosunda Naci 
Tokaya müracaatları. 

--~--

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

• • Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 

•N«~ , r 

KUruf · '<? ~ ıu ·~ 
[_ &i ...... , • ..-İ-r_CJ_a_l_r;, .......... _ N-.. s.c-.... ·:_,.} 

> 

Tesiri tabii, efBİZ bıT mi1shildir:Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklen 
• • 



Sahife 4 (Ulusat:Birlik) 

Uzak şarkta vaziyet vahim •• 

Bir Japo filosu Kuantona hareket 
etti. Asker ihracından korkuluyor 
Kuantondaki Japon konsolosuna tecavüz edilmesi, · 

Çin-Japon münasebatını gergin bir safh~ya s~~tu 
Paris 27 (Radyo)- Çin· Japon münasebatı yeniden boz~_Im~ş- Kuantona hareket eden Japon fılosunda bır mıktar asker mev· 

tur. Sebebi, Kuanton Japon konsolosuna yapılan tecavuzdur. cuttur. Japonların karaya asker çıkarıp çıkaımıyacakları hak· 

Japonya, Kuantona bir filo göndermiştir. .., . . kında tam malumat alınamamıştır. Vaziyet, filonun Kuantona 
Alakadarlar filonun karaya asker çıkaracagından ve ıkı l I k 

' · · ... · f l l .., d d' d' l muvasalatından sonra an aşı aca tır. devlet arasındakı gergınlıgın az a aşacagın an en ışe e ıyor ar . .. " . , . 
Londra, 27 (Radyo) - Tokyo' dan gelen son haberlere göre Çın hukumetı de, Japonya ya karşı tedbırler almaktadır. 

lnönü 
Yarın mühim si
yasi bir söylev 

verecek 
( Baştara/ı 7 inci sahifede) 
söylev verecektir. 

Atina, 26 (A.A) - Hare· 
ketinden evel matbuat mümes· 
sillerini kabul eden Başvekil 
ismet lnönü Atinadaki ika· 
metinden ve Başvekil B. Me· 
taksasla şahsen temasından 
çok memnun olduğunu söyli· 
yerek demiştir ki: .. 

Güzide meslektaşımın yuk-
sek meziyetleri beni çoktan
beri kuvvetli sağlam ve iti
mad telkin eden seciyesine 
bağlamıştı. Ke.ndisile doğru· 
dan doğruya temas ederek 
sahamıza giren meseleleri 
tetkik edince takdir ve itima· 
dım bir kat daha arttı. 

Majeste tarafından kabul 
edilmekle müşerref ve kendi· 
!erinin memleketime karşı sa· 
mimi ve dostane hisler izhar 
buyurduklarını görmekle pek 
bahtiyar oldum. Majestenin 
mufahham şahıslarında umumi 
barış davası için çok yüksek 
ve değerli bir nüfuz görü
yoruz.,, 

"B. ismet İnönü balkan an
tantından bahsederek demiş· 
tir ki: 

- B. Metaksasla gerek iki 
memleket dostluğunun ve ge· 
rek balkan antandının sağlam 
mahiyetini kaydettik. Başvekil 
Metaksas iktidar mevkiine gel· 
diğindenberi balkan antandı 
bağlarının kuvvetlenmesine sa
mimi surette hadim olmuştur. 
Bunu bilhassa kaydetmek icab 
eder. 

Bir gazetecinin f ngiliz mat· 
buatının lstanbuldan aldığı bir 
telgrafta verilen ve B. ismet 
lnönünün bazı büyük devletler 
tarafından Yunan hükumetinin 
büyük devletler arasındaki si· 
yaseti karşısında Türkiye ve 
Yusroslavya kadar istikrar mu· 
hafaza edememiş olduğunun 

doğru bulup olmadığını tah· 
kike memur edilmiş bulundu
tuna dair olan haber hakika
te muvafık mıdır? Sualine Baş
vekil ismet lnönü şu cevabı 
vermiştir: 

"Hiçbir büyük devlet benden 
böyle bir ricada bulunmadı. 
Bahusus ki kanaatimce böyle 
bir faraziyede bulunmak için 
hiçbir sebep de yoktur.,, 
-----+•~•~•·~~~-

Par is artistleri 
Yarm grev yapacaklar .. 

Paris, 27 (Radyo) - Paris 
artist ve musikişinasları Cumar
teıi iÜnü irev ilan edecek· 
lerdir. 

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

Asi Etem Toto dün 
gece öldürüldü ------·-Gölen dağlarındaki kanlı çarpışmalardan 

sonra asi ceteler tamamen imha edildi • 
Belgrad 27 (Radyo) - Ar· başısı Etem Toto öldürülmüş 

navutluğun Gölen mevkiindeki ve adamlarından biri yaralan· 

dağlarda hükumet kuvvetlerile mıştır. Çete efradı kamilen 
asi Etem Toto çeiesi arasında esir edilmiştir. Bu suretle Ar· 
dün akşam kanlı bir müsa· navutluk isyanının son fail-
deme olmuştur. Bu müsade- leri de tamamen ele geçiril· 
meyi müteakip, asilerin ele- miştir. 

Normandi vapuru 
tayf ası iş tuttular 

Haver 27 (Radyo) - Nor· 
mandi vapurunda çalışan tay· 

falar, dün akşam iş tutmuş

lardır. Greve nihayet verildi

ğinden, diğer vapurlarda ça

lışan ameleninde bugün iş 

tutması bekleniyor. 

Ulu önderin sözleri 
-Baştarafi 7 inci sahi/ ede -

hndutlarda gözü olanlar 
güneşin qakıcı şuaına çar
pılacaklardır. Bu gibi/ere 
kendilerini muhafaza etme
lerini tavsiye ederim.,, 

Büyük Şef'in beyanatı baş-

vekilimiz tarafından ziyafette 

bulunanlara bildirilmiş, bunun 

Üzerine B. Metaksas ulu önde

rimize şu telgrafı çekmiştir : 
"Beyannameniz, herkes tara· 

lindan dinlendi. Burada bulunan 

) tınan, kara ve deniz kuvvetleri 

würue silleri, sonsuz sevinç ve he· 

yecan duydular. Sözlerinizle, bir 

hakikaıi canlandırdınız. O haki kııt 

ki, Balkan antantının teşkili i<; : ıı 

faaliyetimizin temeli olmuştur.,, 

Atatürk, bu telgrafa şu ceyabı 

veı·mişlerdir : 

"Bahtiyarım, lıududlurımız, bu· 

radadır. l\lüıla faa edecek kun etle· 

rin bir tek ve ayrılmaz olduğunu 

söylemekle büyük, in~ani ve askeri 

sevinç duyduğumu size bildiririm.,, 

Yunan Başvekili General Me· 

taksas, hu defa telt>fon başuıa geç· 

mii ve Reieicuınhurumuzla gürü· 

şerek: 

- İttifakımız, tam ve t·bc· 

didir. Demiştir. -----o·---
Hep birden istila 

ettiler 
Y ogota, 27 (Radyo) - Meb· 

usan ve ayan meclisleri, pa

ranın düşürülmesi ve bu hu
susta .hükumde salahiyet veril
mesi hakkındaki kanun Iayi· 
hasını reddetmiştir. Bu karar 
üzerine Kolombiya reisi cum· 
huru ile kabine istifa etmiştir. 

Birinci icra. memurluğundan: 
Nuriyenin inayet ve Sanaver· 

den alacaklı olan paranın te· 
mini tahsili zımnında tahtı 
hacze alınan Buca Kozağaç 
mevkiinde kain üçyüz elli ağacı 
havi zeytinlik ve bağ ile tarlanın 
tamamiyet itibarile 300 lira 
kıymeti muhammenesi olup 
32080 sehimde borçlu Senaver 
ve inayete ait bulunan 9624 
sehimin üçte ikisi 28/6/937 
tarihine müsadif Pazartesi saat 
onbirde açık artırma suretile 
satılığa çıkarılacaktır. 

Bu arttırmada satış bedeli 
muhammen kıymetin % 75 ini 
bulmadığı takdirde en çok ar
tıran isteklisinin üzerine ihalesi 
icra kılınacaktır. Aksi takdirde 
en çok artıran talibinin taah
hüdü baki kalmak şartile satış 
onbeş gün daha uzatılarak 
ikinci arttırma 13/7 /937 tari· 
hine müsadif Salı günü saat 
onbirde ihalei kat'iyesi yapı· 
lacaktır. Bu artırmada dahi 
satış bedeli muhammen kıyme· 
tin % 75 ini bulması dahi en 
çok artıran istek!isi Üzerine 
ihale edilecektir. işbu gayri 
menkul üzerine herhangi bir 
şekilde hak taleblinde bulunan
lar tarihi ilandan itibaren 20 
gün zarfında ellerindekil vesa· 
ikile beraber dairemize müra· 
caat etmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilli 
ile sabit olmıyanlar paraların 
paylaşmasından hariç bırakı· 
lacaktır . 

Şartname: 8/6/937 tarihin· 
den itibaren herkese açık bu· 
luı:ıdurulacaktır. Artırmaya iş· 
tirak etmek istiyenler % yedi 
buçuk pey akçesine veya milli 
bank itibar mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Mütera-
kim vergi tanzifiye ve tenviri
yeden olan belediye rüsumu 
arttırma bedelinden tenzil 
olunur. 2762 numaralı vakıflar 
kanunu mucibince tavis be· 
deli % iki buçuk dellaliye be· 
deli müşteriye aittir. Artırmaya 
iştirak etmek istiyenler elle
rindeki pey akçesile birlikte 
İzmir Birinci f cra dairesine 37 I 
5723 numaralı dosyasına ve 
icra münadisine mÜtacaatları 
lüzumu ilan olunur. 

Lise ve Orta 
mekteplerde 
Dünden itibaren 
dersler kesildi 

Şehrimizdeki Liselerle Orta 
mekteplerde dünden itibaren 
dersler kesilmiştir. Orta mek· 
teplerin ilk iki sınıfı ile Lise· 
lerin 9 ve 1 O uncu sınıfları 
talebesi mektebe devam etmi· 
yecekler, mekteplerin muallim
ler meclisleri toplanarak ka. 
naat notlarını vereceklerdir. 

Orta mektep ve Lise son 
sınıfları talebesinin imtihanla· 
rına Haziranda başlanacaktır. ...... 

Nurullah Sümer 
Nazilliye gitti 

Dün akşam Ankaradan şeh
rimize gelen Sümerbank umum 
müdürü bay Nurullah Sümer 
bu sabah Nazilliye gitmiştir. 
Bay Nurullah Sümer, provaları 
yapılmakta olan Nazilli kom· 
binasını teftiş edecek, yarın 
şehrimize dönecektir. 

Yazımızın çokluğu dolayı
sile (Ali paşa kira Frosini ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

• İzmir birinci icra memurlu-
ğundan: 

İzmirde Çayırlıbahçede De· 
ğirmen sokağında 1 no. da 
ikamet etmekte iken halen 
ikametgahı meçhul Tahir ta· 
rafına: 

İzmirde Çayırlıbahçede De· 
ğirmen sokağında 1 no. da 

oturan Pakizeye borçlu bulun· 

duğunuz 180 lirayı beş gün 
zarfında ödemeniz ve gene bu 
müddet içinde borç ödenmez 
veya hükmolunan teminat ve
rilmezse ve tetkik merciinden 
veya temyiz veyahut iadei 
mahkeme yolu ile aid olduğu 
mahkemeden icranın geri bı· 
rakılmasına dair bir karar 
getirmeniz ve kendinizin ve 
gerekse üçüncü şahıslar elle· 
rinde bulunan mal ve alacak 
ve her türlü ferağ ve gelirinizi 
ve yaşayış tarzlarına göre 
geçim menbalarınızı ve buna 
nazaran borcunuzu ne suretle 
ödeyebileceğinizi yazı ile veya 
şifahen göstermeniz ve aksi 
takdirde hapis ile tazyik olu· 
nacağınız ve hilafı hakikat 
beyanda bulunduğunuz tak
dirde hapis ile cezalandırıla

cağınız icra emri makamına 

kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur. 1626 

27 Mayıs 937 

Fransız tayyarecileri 
Paris 27 (Radyo) - Paris

Tokyo seferini yapan Fransız 

tayyarecileri Dore ile arka· 

daşı Mikeleni, Tokyoya 700 
kilometre yaklaşmışken bir 

fırtınaya yakalanmışlar ve Ja· 
ponya adalarından birine in· 
meğe mecbur kalmışlardır. 

Tayyare inerken sakatlanmış 
ve tayyareciler yaralanmıştır. 

lzmir vakıflar müdürlO:ğün
den: 

Seneliği 
Lira 

Vakfı Cinsi Mevkii No. 

80 Batçı mescit kahve lkiçeşmelik S4/318 
64/12 
67/30 

180 H. Osman paşa ev Karantina sanatlar 
48 " dükkan n n 

144 Odun kapılı ,, Kemeraltı 48/31 
108/13 
110/74 
112/25 

125 Hisar camii ., Yorgancılar 
120 ,, ,, Hisar meydanı 
84 ,, " Çangırı çarşıs1 

120 ,, • ,, 1 ci belediye 124/9 
125/30 72 ,, ., Bit pazarı 

36 ,, ,, Samancı s. 126/11 
144 ,, ,, 1 ci belediye 127,14/12 

137/92 120 ,, .. Hisar meydanı 
240 Köprülü Fadıl paşa mağaza Yol bedesteni 
180 Salepcioğlu dükkan Kemeraltı 

160/34 
163/59 

144 Hasan hoca ev lkiçeşmelik tuzcu s. 
Yukarıda yazılı akarata açık artırmada istekli çıkmadığından 

beş gün müddetle uzatılmıştır. ihalesi 29 • 5 • 937 cumartesi 
günü saat onbeştedir. isteklilerin vakıflar idaresine müra· 
caatları. 1625 

/zmir vakıflar direktörlüğün· 
den; 

Bedeli M. · Vakfı 
Lira 

1000 Mazbut ihsaniye 

Mevkii 

Çukurccşme 

Cinsi 

araba tamir· 
hanesı 

No. 

634 

400 ,, müstağnaanha 
500 Peksimetçi H. lbrahim 
120 lbsaniye 

lkiçeşmclik 
Kestelli 
Çeşme dere 

sebil 
arsa 
ev 

dükkan 226 
61169 
8/1~ 

400 Kazak oğlu 
400 Türkmen sokak 
80 Dere sokak 

700 Yapıcı oğlu 
400 lhsaniyc 
400 Batçı mescit 

1000 " 
gOO Hi r 
250 Esnaf şeyhi 
250 " 
50 Bezmi alem 

50 " 50 .. 
200 " 150 ,, 
300 

" 
800 " 50 Aziziye camii 
150 " 
200 " 
250 Mül. Kırım mescidi 
400 Mazbut esnaf şeyhi 
800 Hacı Mahmut 
250 Kılcı mescit 

120 Pazaryeri 

400 Bıyıklı hacı Mus-
tafa 

100 Mazbut evkaf 
200 Hasan hoca 
200 Hatuniye 

1000 Saçmacı z. 
1000 İsmail sarım 

400 Hacı mahmul 
800 Müftü mustafa 
200 Hatip oğlu 

1000 Alaca mesçit 

400 Çiçek mesçidi 
200 Yapıcı oğlu 

200 " " 
200 " " 
100 " " 
300 " " 
600 Perşembe tekkesi 
7 50 Terzi oğlu Mesçidi 
200 Selatin oğlu 

" 
,, 

Bornova arsa bili 

" 
" 

.. ıs 

" 
t5 

Saraç Ali dükün ve ev 2/4 
Çuğurçeşme 

Gedikli sokak 
baraka bili 
dükkin 2 

318 ,, kahve 
lrı t pazarı 
Arap fırmı 

dükkan 9' 

,, 
Tepecik Armut· 
lu s. 

" .. 
,, Altay sokak 

" " ,, Sürmeli s. 

" " 
Aziziye Kırım s. 

,, ,, 
Kırım sokak 
Karakapı caddesi 
Arap fırını 
Numanzade 
Damlacık Necip 
ef. s. 
Taslıçeşme Ali 
re ıs 
Kestelli 

Dolaplı kuyu 
Hasan hoca 
Pazaryeri 
Dellal başı 
Yıkık minare 
Karantina 
Çerçi oğlu hanı 
5501 sokağında 

Bülbül hoca s. 

Tamaşalık 
Yusuf dede 

" ,, 
Kantarcı s. 
Yusuf dede 

" ,, 
Faik paşa 
Alipaşa C. 
Tamaşalık 
kutucu çıkmazı 

.. 
" 

arsa 

" 
" 

dükkan 

" 
" 

ev 
arsa 
ev 

6211 
62/Z 

9 

1ı 

ı' 25 
23 
41 
4 

35 
.33 
Z9 

~rsa 222/216 
ev 62 
ev ve dükkan 2sı3" 
arsa bili 

harap ev 11119 

Sebil dükkan 84 

148 
66 

Arsa 

Öda 
0

63/6~ 
arsa, ev, avlu :s 
arsa bil•5 
oda 7/18 

bili mesçitten 
bozma ev 
mesçit ve 
altında oda 

arsa 
dükkan 

ıı 

2 4,6 
4s11 
481' 

e~ 20/'j} 
bili 

arsa hela yeri 144 
ev 6 

tekke binası (/J 
arsa 
ev 

" 

~ 
'6 
(,8 250 

200 
" " " " it bil' 300 Rüfai dergahı Camgöz s, tekke 

80 Müstagna anha Kadiriye mahallesi mesçit arsası 11 

500 Kmm mesçidi Kara kapı arsa ı: 
Yukarda yazılı vakıf yerler peşin para ile satılıta çık•~ 

mıştır. ihalesi 16/6/937 çarşamba günü saat onbeıtcdir. Tahf 
lerin vakıflar idaresine müracaatıan. 27 31 6 14 1632 


