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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Bay Çemberlayn 
Bay Baldvinin istifasını 

müteakip derhal kabinesi
ni teşkil etmiş ve listeyi 
krala takdim eylemiştir. 

~~--~--~~~----~--~------~ 
Yıl : 4 · No : 1013 Telefon: 2776 - Cumartesi - 29 Mayıs 1937 Fiati (100) Para 

--------~~----~~--~-

Atatürk yakında Istanbul'u şereflendiriyorlar 
-----::::::=====--==-~-=-=-=-::..:...=-::=-::;:--=-~==~~~::s::::~::::::::==~==~:::::-:;::=::::::==::ı::::~:::::==:-=:========~~;=:===-:=====-==-=====~=5::::::::::::::;:-:::::--:::::::::::s:::::~~~ ~---.-~---.--....,. 

Vekiller Heyeti, Dün Başvekilimizin Bayan Sabihaya son muvaffakıyetin
Riyaseti Altında Toplanmış Ve Uzun den dolayı Murassa madalya verildi 
Müddet Müzakeratta Bulunmuştuı· Büyük Şef, Hava Kurumu tarafından tertip 

edilenlf taltif merasiminde hazır buiundular ~~~--------~~- .. 
Istanbul 29 (Hususi)- Tay- ,.----------.... Başvekilimiz ismet lnönünün, büyük millet mecli-

•inde mühim beyanatta bulunacakları söyleniyor yarecilerimizdcn bayan Sabi- A k 
haya, son uçuşlarındaki mu- n ara 

Ankara, 29 ( Hususi ) - ı 
Vekiller heyeti, dün öğleden · 
sonra başbakanımız ismet 
1nönünün riyaseti altında top· 
lanmıştır. 

Alakadarların tahminlerine 
&öere başbakanımız, Londra 
ıeyahatları hakkında vekiller 
heyetini tenvir etmişler, dost 
Ve müttefik Yunanistanın pay· 
tahtından geçerlerken gördük· 
leri büyük sevgiden dolayı 
hasıl eyledikleri intibalar etra· 
fında beyanatta bulunmuş· 
lardır. 
Başbakanımızın, Büyük Mil· 

ltt meclisinde mühim bir 
lôylev verecekleri ve bunu 
lllüteakip, Kamutaydan itimat 
ttyi istiyecekleri söyleniyor. 

Siyasal mehafil, Başvekili
'ıizin verecekleri bu söyleve 
~Üyük ehemmiyet atfediyorlar. 

İsmet lnönü, Ankaraya ge· 

lirken lzmit istasyonunda top· 

lanan halk, Başvekilimizi ha· 
~~--~-----~·~··•-...-ı--~-----~-

Yeni lngiliz kabinesi 
dün teşekkül etti 

•ki başbakan B. Baldvin kont olmuş ve 
en büyük rütbe ile taltif edilmiştir 

Nevil Çemberlagn 
~lstanbul 29 (Radyo) - B. 
~ l~vinin istifasından sonra 
;ı kabineyi teşkile memur 
~lrniş olan B. Nevil Çem· 
~ layn, arkadaşlarını seçmiş 

dün, Pugingam sarayına 
~ttek listeyi krala takdim 
7lc ..... · . 

•ıııştır. 

~isteye göre, Novil Çem· 
['lalayn Başvekalete, Sir Con 
İ')rnon Maliye Nezaretine, 
~d Halifaks Devlet Neza· 

.ile, Belisan Harbiye Neza· 
ile, Dük Kaper Bahriye 

etine, Sir Samoel Hoar 

Dahiye Nezaretine, Antuvan 
Eden Hariciye Nezaretine, 
Lord Zogland Hindistan Ne· 
zaretine, Orzbifor Müstemle· 
kat Nezaretine, Malkom Mak· 
donald Dominyonlar Nezare· 
tine, Sir Hondordo Sıhhiye 
Nezaretine, Kont Stronk Ma· 
arif Nezaretine, Morison Zi
raat Nezaretine, Holivur Stan· 
ley Ticaret Nezaretine 

: Siyasi müsteşar !arda pekaz 
tadilat yapılmıştır. 

Sabık Başbakan B. Baldvin, 
bugünden itibaren (Kont) un· 
vanile Lordlar kamarasına aza 
tayin edilmiştir. 

Kral, hassa alayı Şövalye 
rütbesini B. Baldvine vermiş· 

tir ki, İngilterede en büyük 
bir rütbr:dir. 

Kabine haricinde kalan B. 
Roççan ile B. Davinson da 
Kont muavini rütbesini almış· 
lardır. 

B. Baldvin, bugün Başve· 
kalet binasından Şekkerdeki 
köşküne çekilmiştir. 

• •• 
Komite 

Dün toplandı 
Londra, 29 (Radyo) - is

panya işlerine ademi müda
hale komitesi, dün İngiltere 
hariciye nezaretinde toplanmış 
ve ispanya muhariplerine ve
rilecek muhtırayı bir kere 
daha müzakere eylemiştir. 

Komite, gönüllüler hakkında 
eksperler komitesi tarafından 
hazırlanan raporuda gözden 
geçirmiştir. 

raretli tezahüratla karşılamış 
ve ismet İnönü, kompartima
nından çıkarak halka şu söz
leri söylemiştir : 

vaffakıyetinden dolayı hava Civarında 

"- Çalışkan ve kuvvetli Tür· 
kiye, dünyanın her tarafında 
çok seviliyor ve kıymet bulu
yor. Bunu, gençliğin dikkatine 
vazederim. 

Bu sebeple seyahatimden 
geniş bir memnuniyetle dönü-

yorum. Beni muhabbetle kar
şılamanız, benim için cihan 
değer .. ,, 

kurumu, kendisine büyük me· 

rasimle murassa madalya ver· 

miştir. Bu husus için yapılan 

taltif merasiminde, bizzat Ata· 

türk hazır bulunmuşlardır. 

Bayan Sabiha, taltif mera

simi esnasında sevinç ve he· 

yecan içinde bulunuyordu. 

Vazife aşkı, yüzünde bütün 
vuzuh ve manasile okunu· 
yordu. 

Mülteci lspanyolların 
kepazece iftiraları 

Karadeniz vapuru 
leıanbul, 28 (Hususi) - Mad· ları bombaların hiçbirini isabet 

riıl deki scfaretlıancınize iltica edı'o ettireınemitlerdir. 
l~panyol asılzadelcriııi almak iizere Gcıui aihari i \'apurılu lıast::ıla-
fspanyıı)a giden T>enizyollan işlet· nanlarm İtalyan limanlarına çıka· 
mr~iniu Karatleniz vııpnru, lı11gilo rılması iı;iu Ankaradaıı emir ııhlı· 
liınanıımza geloıi~tir. \ npurda an· ğındıın, Salamanknya ıığrımu~tır. 

ı. • 'l ' k ı. t l Buntın üzerine, 740 mülteci, nan· cıık ıoc•ız ür teuaası yo cu Hl• 

körlük ederek: luııınokta idi. 
Gemidekilerin nnlattıklnnna "Siz bizi Ru lara l<~eliın eılc· 

görı•, vapur f ı;panya sıılarınılıı çok ceksiuiı!,, 
Liiyük tehlikeler geçirmiştir. Tay· Diye ba~ırımşlar ve hep·İ <1 .~ 
yareler birkaç defa vapurumuzu gemiyi terkeJerek Cibuıiye git· 

bombardıman etmişler, fakat attık· mişlerdir. 
~~~~--.... ·--···~·--~--~~~~-

lzmir fuarı, her tarafta 
alaka görüyor ------

inşaat devam ediyor. Yeni pa-
viyonlar ikmal edilmektedir 

Busene lzmir fuarına dış pi· şimdiden mal sparişleri ver· 
yasalardan da mühim alaka mişlerdir. 
vardır. Fuara dış memleket· Fuarda ilk inşa edilen pa· 
lerden getirilecek malların yal- viyonlardan başka, ikinci defa 
nız güm .. ük resimleri alındık· inşa edilmiş olan (50) pavi· 
tan sonra satılması için hüku· yon da tamamen satıldığı için 
met yüz bin liralık serbest fuar komitesi daha (40) kü· 
döviz verdiğinden fuarda yüz· çük paviyon inşa ettirmeğe 
bin liralık ecnebi malı satı· karar vermiştir. Bu küçük pa· 
lacak demektir. Şehrimizde viyonlar, küçük san'at erbabı· 
bulunan birçok müesseseler, nın eserlerini teşhire yarıya· 
temsil ettikleri Avrupadaki caktır. Derhal planı hazırla· 
müesseselere mektuplar gön· nacak ve bu paviyonlar da 
dererek bunu lildirmiıler ve ( Devamı 4iincü sahifede ) 

Bagan Sebiha 

Karabük 
Fabrikasından 

sonra 
lstanbul, 29 ( Hususi ) 

Karabükte inşa edilmekte olan 
demir ve çelik fabrikasından --···- ---- ·-·- ...._ .... 
bazı lngiliz firmaları hükume· 

timize müracaat ederek tekli· 

fatta bulunmuşlardır. Bunun 
için mali bir kombinezonun 
ana hatları etrafında görüşül· 
mekte olduğu söyleniyorsa da, 
keyfiyet henüz tahakkuk et· 
memiştir. 

Yıldırım Bayezidin 
hazinesi varmış 
Ankara 29 (Husus.i)- An· 

kara civarında yıldırım Baye· 
zidin hazinesi bulunacağını 
idddia eden Hasan adında 

1 
bir vilayetçe araştırmalara 
müsaade edilmiştir. 
\..~~--~~~~~~--" 

B. Baldvin için 
Osten Çember/aynın 

bıraktığı makale 
intişar etti 

Paris, 29 (Radyo) - Mü· 
teveffa Üsten Çemberlayn ve· 
fat etmeden evvel,.B. Bald
vinin istifasını müteakip inti· 
şar edilmek üzere Paris Suvar 
gazetesine bir makale gön· 
tişar etmiştir. 

üsten Çemberlayn, bu ma· 
kalesinde hulasatan diyor ki: 

"B. Baldvin, lngilterenin en 
büyük devlet adamlarından 
biridir. Tarihte, B. Baldvin 
kadar lngilterenin meşrutiyet 
idaresine sadık kalmış ve biz· 
met etmiş rical pek azdır." 

------~--·---------

Cu mh u ri y etçilerden 5 
bin kişi ani taarruz etti 

-----------İhtilalcilere mensup bir filo, dün Valan-
siya Limanını bombardıman etti 

Milis kızları 

Salamanga 29 ( Radyo ) -
Cenup cephesindeki ihtilalci 
kuvvetler, ani bir taarruza kal· 
kışan beşbin kişilik bir düş
man ordusunu püskürtmüştür. 

Son haberlere göre Bask· 

lar hükumeti, Bilbaonun teh· 
likeye düşmüş bulunması ha· 
sebile merkezini Satan der' e 
nakledecektir. 

Frankonun emrile serbest 
bırakılan elli kişi, lrondan hu· 
dutlara kadar muhafaza altında 

sevkedilmişlerdir. 
Paris 29 (Radyo) - İhtilal· 

cilere mensup bir tayyare fi· 
losu, dün Valensiya limanını 
bombardıman etmiştir. 

Alınan haberlere göre, yüz 
kişiden fazla yaralı ve birçok 
ta maktul vardır . 

Paris 29 (Radyo)- Bayonla 
Bilbao arasında işliyen yolcu 
tayyareleri, vaziyetin vahamet 
kesbetmesilmünasebetile sefer· 
lerini tatil etmişlerdir , 
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E ki kraliilesile hilkô.met arasın
a i zıddiyet hala devam ediyor 

Haleple Şam ar . sında O· 
guk b·r hava sm ktedir 

·-· -- = adam Spmson, düşes ola ilecek ve 
•• 

fakat Hanano zamanındanberi devam edn bu 0"' 

Jke disine f ehametlii unvanı verilecek ğukluğun önüne geçilmesi isteniliyor 
:Sabık lngiltere kralı Ed-
ardın tahtan çekilmesinden 

,evvelkine 'Çok benzfyen ve 
bütün Amerikan gazetelerini 
baştan başa doı-duran dediko· 
~ulu bir neşriyat başlamıştır. 

lngiltcre hükumetile l<ral 
ailesi arasında bir ihtilaf baş 
gösterdiki ve bu ihtilafın 
mevıuunu, sabık kral Vindsor 
Dükünün izdivacı teşkil ettiği 
yazılmaktadır. 

Karilerimizin malumu oldu· 
ğu üzere Vindsor Dükü Ma
dam Vallis yani eski madam 
Simpson ile haziranın üçünde 
evlenecektir. Amerikan gaze· 
telerinin yazdığına • ve kısa
ca bizim gazetelerimize de 
aksettiğine göre - kral ailesi 
bu izdivacı hususi bir mesele 
addederek, izdivaç merasin in· 
de temsil edilmek emelinde· 
dir. 

Hükumet ise, bunu muva· 
fık görmemekte ve kral aile
sinden hiçbir kimsenin Vind
sor Dükünün Madam Simp· 
sonla evlenme merasiminde 
bulunmasma razı olmaktadır. 

Amerikan gazeteleri bu 
mevzuu daha dallandırıp bu
daklandırarak karikatürler yap· 
makta ve şimdiki kralın taç 
giyme merasiminin, sabık kra
lın izdivacını getirmekte ol
duğuna işaret etmektedirler. 

Y~ 7J lar .. pjyı s&<ttLlffi~. Ç.9.ğa~y.9.~ 
sabık kralın istifasından evvel 
lngilterede yazılması meınnu
ken Amerikada açıkça neşr· 
edilmekte olan ciltler dolusu 
yazıların yekununu bulmak
tadı. 

Bu yazılar, bilhassa "Nev-

tadil'. Bu misafirler, kralın 
maiyetinde bulunan kimseler 
ve bazı sefirlerdir. 

Vaıiyet bu merkezde göril· 
nünce. . İngiliz gazeteleri de 
neşriyata başlıyarak tam ha· 
kikati ortaya koymaktadırlar. 
Londra gazetelerinden Daily 
Exprdss diyor ki: 

Kabine: Kral ailesinden her 
hangi birinin sabık Kralın 
izdivaç merasimine gitmekten 
alıkoymamıştır. Çünkü nazırlara 
bu husustal mütaleaları sorul
muş değildir. 

Nazırlarla, böyle bir mes'ele 
hakkında istişare edilirse, ka
bine o zaman Krala bir tav
siyede bulunabilir. Bulunduğu 
tavsiyeye de Kral itiraz ederse 
kabine istifa eder. 

Halbuki, bu son vaziyette 
cereyan eden vak'a şudur : 

york Telegram,, ve "Chicago Madam Smpson 
Tribune,, gibi büyük gazete- Sabık ve şimdiki kralın 
lerde çıkmakta ve pek meş· kardeşi Kent Dükü ile ablası 
hur istihbar ajansları tarafın- Prenses Ruvayal sabık kralın 
dan bütün Amerikaya yayıl· izdivacında bulunmak istedik-
maktadır. leri şayi olduğundan, kabine 

11 Mayıs tarihli "T eleg· kral ailesinin bu izdivaca iş· 
ram,, gazetesi kocaman bir tirak etmemesi daha iyi ola-
başlık koyarak: cağını söylemiştir. Bunun üze-

"Kral ailesile kabine çar- rine kral ailesi, meşruti tav· 
pışıyor." demektedir.. siyeye riayet etmişlerdir. Ve 

Ve alt yanda da şöyle ya- izdivaç merasiminde bulunmı 
zıyor: yacaklardır. 

"Hükumet, akrabaları, Viıftl- Zaten bunu, kralın resmi 
sor Dükünün izdivaç merasi· müsaadesini almadan yap-
mine iştirakten menediyor.,, mazlardı. 

"Nazırlar, şimdiki kralın Fakat sabık krala karşı bir 
halk üzerinde kazanmış olduğu nev boykot vaziyeti veya kral 
nüfuü ve itibarı muhafaza et- ailesine mensup ailesine men-
mek yolarım arıyor .. " sup akrabaları sabık kralı zi-

"Sabık kralın akrabaları, yaretten meneden bir hal 
düğünlerin hususi bir iş oldu· yoktur. 
ğunda ısrar ediliyor.,. Herkesçe malumdur ki, 

Bu Amerika gazetesinde ya- kralın kızkardeşi ve karısı şu· 
zılan makalede dahi denili- batın 7 sinde Viyanaya gide-
yor ki: rek sabık kralla müteaddit 

"fngiltere kral ailesi Dükün günler beraber kaldılar. 

iıdivııçlan kanunu,,nun mad· 
delerind~n aarahatle hariç 
tutulmuştur. Yani evlenmesi 
için kralın müsaadesini almak 
mecburiyetinde değildir. 

Bununla beraber izdivaç iş· 

leri nihayet bulunca, halledi
lecek birçok mes' eleler mev
cuttur. Bu mes' eleler Vindsor 
Dükü ile karısının vaziyetlerine 
dairdir. 

Anlaşıldığına göre, madam 
Simpson yahu· şimdiki adile 
Vallis V arfield, "Vindsor dü
şesi" namile yadedilecektir. 

Fakat kendisine "Fehametlu,, 
edatı ilave edilmiyecektir. 

Bu gibi ünvanlar, Kral tara· 
fından tevcih edilir. Madam 
Simpsona Kralın böyle bir ün· 
van tevc h etmek tasavvuru 
mevcut değildir . 

Faket sabık kral Vindsor 
Dükü, müteveffa beşinci Cor
cun oğlu olmak sıfatile H.R. 
H. yani Fehametlu unvanını 

muhafaza edecektir. Lakin, 

bu tevcih, çocuklarına nasi 

bulmıyacaktır. Onlar laletta

yin bir Dükün çocuklarının · 
unvalarını alabilirler. Mesela 

Lord Edvard veya Ledi Meri 
ilah gibi. 

Şimdi kraliçe olan Y ork 
düşesi ve kralın diğer kar· 
deşlerinden birinin karısı olan 
Glosester düşesi, F ehametlii, 

1 , _ _ _ı._ ft .... "'a on· 
ların izdivaçlarını kral tasvib 

etmişti. Bu izdivaçların mec

lisi hasın bir içtimaında ilan 

edilmiş ve bu suretle tanın
mıştı. 

Anlaşıldığına göre hükumet 

şimdiki halde izdivaç dolayı

sile ortaya çıkan meselelerden 

hiçbiri üzerinde beyanatta 

bulunmak taraftarı değildir. 
Nazırlar, bunları kendi Üzer

lerine vazife telakki etmemek
tedirler. 

Zayi 
Ulukışla rüşdiye mektebini 

1332-1333 senesinde ikmal 
ettim. Almış olduğum şaha
detnamemi zayi ettiğimden 
yenisini çıkaracağımdan eski· 
sinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Ulukışla: Mısırlı mahallesi 
Ali oğlu Abdurrahman 

Rifat Taşönü 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

Şam - Son giiulerde Şa
mın en büyük meşguliyeti ge· 
nel af kanunu ile memleketle· 
rine dönen menfilerin istikba· 
lidir. Bunun için büyük hazır
lıklar yapılmış ve gazetelerde 
günlerce sütun sütun yazılar 
yazılmıştır. 

Menfiler arasında iki lider 
vardır. Biri (kalem lideri ) dir 
ki doktor Abdurrahman Şeh· 
benderdir. 

Öteki Kılınç lideridir ki 
Cebelidüruz şeyhi mücahit Sul· 
tan Atraş paşadır. Doktor 
Şehbender, Mısırdan Suriyeye 
döndüğü zaman Şamda büyük 
ihtifaller yapıldı. Vataniler 
kendisini en büyük lider gibi 
karşıladı. Bütün Suriyelıler bu 
tezahürata iştirak etti. Doktor 
Şehbender Şama ayak basar 
basmaz işleri benimsedi. Su· 
riyenin siyasi vaziyeti hakkında 
hasbihallere ve müzakerelere 
girişti. 

yük bir istikbal heyeti ken· du~unu ve Arapların taahhüde 
disini biiyük gösterişlerle kar· vefakar bulunduğunu ilave 
şıladı nutuklar teati edildi ve etmiştir. Yalnız istikbale Ha· 
mücahid Atraş Suriye reiıi· ) t b' h t ı d'1r'ı . . . ep en ır eye ge me ıı; 
uumhuru ve meclıs reısılede . 

1 
b 

görüştü. Bu karşılamaların ve doktor Şehbenderın Ha e o 
görüşmelerin manası mücahid gitmiyeceği şayiaları Haleple 
Sultan Atraşı Cebelidürüz ha- Şam arasında bir şoğukluk 
diselerine rağmen Suriyenin olduğu ihtimallerini; ortaya 
gene en büyük kumandanı koymuştur. 

gibi tanımalarıdır. Halepten gelen haberlere 
Atraş paşa nutkunda büyük göre Halepliler doktor Şeh• 

Arap davasından bahsetmiş benderi beklemektedir. 
ve Arapların esaret kabul et- Hanano gündenberi devanı 
miyeceğini söyliyerek Fransa eden bu soğukluğun önü alın· 
Suriye muahedesinin Arap ması şimal ve cenup halkı ta· 
davasıua doğru bir adım ol- rafından arzu edilmektedir. -·-· Artistler diyarında 

aşk mektebi 
Holivutda bir "Aşk mek· 

tehi,, açılmıştır. Sinema artist· 

lerine, rollerini muvaffakıyetle 

yapabilmeleri için aşk sahne-

leri hakkında malumat veril-

İzmir sulh hukuk mahkeıne• 
sinden: 

Davacı mütekait kaymakaJJl 

Ali Şükrü tarafından lzmirİrl 
G··ı Buca aşağı mahallesinde; u 

1 

Suriye kabinesinde tadilat ola· mektedir. Bu suretle filmlerde 

sokağında 5 no. lu hanede 

Abdurrahman oğlu doktor Ce• 
vadet aleyhine açılan alacSk 

davasının cari muhakakenıe" 
sinde; ikamtgahı meçhul kalall 

M. Aleyhe ilanen tebligıt 
yapılmış olduğu halde mahke' 

cağından ve baş vezirliğe dok· hakiki intibamı bırakan sah-
tor Şehbenderin geçeceğinden 
bahsedildi. 

Bu şayianın bir asıl ve esa· 
sı vardır; 

Bir defa Cemil Merdüm 
kabinesinde İskenderun mes· 
elesi ve saire dolayısile yor· 
ğunluk ve zaiflik görülüyordu 
Suriye mebusan meclisinde 
bir ikinci grubun çıkması da 
bunu da bunu teyid ediyordu. 

Dul.ac.. ••• :!l • .:.: .:: ~- -1--· ~---

Sa ile muahede yapanlar ve 
bunun için mücadele edenler 
Suriyenin birinci derece rical 
ilk ihtilalden sonra nefyedil
miştir. 

İşte menfiler af kanununda 
istifade ederek ana vatana 
dönünce birinci :derece lider
ler de beraber ğeldi. 

Ve kabinede çoktanberi 
söylenen tebeddülat mevzuu 
bahsolunca hemen Abdurrah· 
man şehbenderin yeni kabine· 
yi teşkil etmesi tabii görül
dü. 

Nazarı dikkate alınacak bir 
mesele daha daha vardır ki 
bu yeni kabinede eski azanın 
da ibka edilmesidir. Bununla 
Suriye vatani kitlesinde birlik 
kuvveti azalmadığı ve bilakis 
yeni gelenlerle kuvvetlendiği 
ifade edilmek isteniyor. 

Bay Cemil Mürdümün Pa· 
rıse gitmesi şayıasıda ken
disine mühim bir vazife veri· 
lerek gene hizmetinden istifade 
edileceği manasınadır. 

Sultan Atraş paşaya gelince 
bu zat Suriye büyük ihtilalinin 
umumi kumandanı idi. 

neler yaşatabilmelerine uğra· 

şılıyor. Mektepte "Sinemıının 

büyük aşığı,, diye tanınan 

Rudolf Valentino'nun muvaf

fak telakki edilen aşk sahne

leri talim edildiği gibi bugü· 

nün yıldızlarından bazıları da 

ders vermektedirler. Bu arada 

İngilterede ders veren Can 
R:uimor da Holıvuta davet 

edilmiştir. Barimor bilhassa 

ses talimi itibarile bugünün 

fevkalade muvaffak olmuş ar

tistlerinden telakki edilmek-
tedir. 

h 
"' 

meye gelmiyen M. aleyh 8 

kında ilanen gıyap kararı teb' 

liğine karar verilmiş ve da~acJ 
180 lira kıymetinde Müdde9

' 

bih miktar eşyayı kendisinde" 
•kt'' almadığına ve bu mı . 

borcu bulunmadığına d~ıf 
M. aleyhe yemin teklif etııııŞ 

·ı... l . 1· m'1BP ve ı anen yapı an yemın ı b-ı b 
kararı tebliği üzerine M. alet 

mahkemeye gelmemiş olduğıııı' 
.;e 

dan yeminden kaçınmış 

lnoktor 
1 Afi Agih 

dava sabit olmuş sayılmasııı' 
bil' 1 ve muhakemenin muallak ~· 

lunduğu 9-6-937 tarihine ~O 
sadif çarşamba günü saat ~e· 
da yemin etmek için ma? bil 
meye gelmediği takdirde ıŞ f 
kararın katileşeceğini m.ii~:r· 

Çocuk Hastalıkları 
. mütehassısı 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 ..................... 
yin işbu ikinci yemin ıh 

1 
namesi ilanen tebliğ ol~ 

·ızmir vakıflar müdürlüğlifl" 
den: 

... ıo· 
Seneliği Vakfı Mevkii Cinsi r• 

Lira z4l4 
36 Salepcioğlu Büyük salepci han içi dükkan 

24
110 

24 ,, ,, baraka 
24

111 
24 ,, " dükkan 24;ı1 w ,, tt tt ~ 
48 ,, ,, " 241ıs 
60 ,, ,, ,, 24ız3 
60 ,, " mağaza 24ız4 

1 
~~ ,, " dükkan 2411ı5 

,, .. " z4ız6 
300 ,, ,, ,, 241so 
48 ,, ,, .. 241sı 
48 " tt .. 41j1 

izdivacında resmen bulunmak Keza Kent Dükü de karde· 
istemektedir. Fakat hükumet şini ziyaret etti. 

THE ELLERMAN LINES LTD. 

Ve 20 mayıs pazar günü de 
Şama büyük bir kumandan 
gibi girdi. Maiyetinde on bin
lerce halk, atlı mücahitler 

48 tt ,, " 1 ~ıı41 
115 Bostani zade Kemer caddesi ,, 161ı!nt 

aileden herhangi birine resme~ Sabık!kralın izdivacına dair 
veya diğer bir suretle izdi- neşriyat nihayet bulunca, onu 
vaçta bulunmama2ı tavsiye ziyaret eden diğer kimseler de 
etmektedir." bulunacaktır. Hatta sabık kra· 

Ayni şekilde yazılar, diğer im arada bir, kısaca tatil 
Amerikan gazetelerinde de çık· zamanlarını geçirmek üzere 
maktadır. lngiltereye gelmesi de muhte-

Bu gazeteler o kadar ileri meldir. 
gidiyorlar ki, sabık kralın iz- Kral ailesinin hepsi, sabık 
divaç merasimine davet edil· krala evlenme ihediyeleri gön· 
miş bazı misafirlerin dahi, dermektedir. 
hükumet tarafından bu mera· Vindsor Dükü, tahttan çe-

ıiiıııisiiim•e••iş•t•ir•a•kt•e•n•m•e•n•ed1i11m.es1illliık11İillidiiiği zaman yapılan "fera· 

"ALGERIAN" vapuru 5 
Mayısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve 15 Mayısta avdet 
edip LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

"LESBIAN" vapuru 27 Ma· 
yısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"EGYPTIAN,, vapuru Ma
yıs nihayetinde LIVERPOOL 

1 

otomobil ile iştirak eden 
liderler vardı. 

Bizzat doktor Abdurrah
manın başta bulunduğu bü-

çıkaracak ve ayni zamanda 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. LTD. 

.. AD JUT ANT" vapuru 5 
Mayısta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 

115 " ,, .. . ıs/"' 
75 Salepcioğlu Şamlı sokak baraka bss/49 

120 Pazaryeri Pazaryeri ev 41118 
140 Hisar camii 2 ci belediye dükkan 207/9~ 72 Asmalı mescit Asmalı mescit ,. bil~ 
350 Salepci oğlu Büyük Salepci hanı içinde 16 od• ,,/11' 
15 K il "5181 O n este i hastahane s. ev 
36 Niğbolu Nizamiye ev 91~1191 36 Selatın oğlu Temaşalık Burç s. ,, :1 

100 Ali ağa Balaban çıkmazı ., s~; 
110 " il " 

42 Hasta mescit Hasta s ,. ,.,-f' . . t ,, •.. 
Yukarıda yazılı kiralık akarat on gün müddetle açık ar 

1 
teO;t 

çıkarılmıştır. İhalesi 7/6/937 Pazartesi günü saat on beş 



«-'-if e J (Ulual Birlik) 

~~iiikd.ii,.iiiiiiiiiliiipiiieii/ciikiidiifiiiiıdiiiıiiniiieiiıiiiiraiiriiiı iiiii:----=-AN.1. lv"T. -~ F ratelli Sperco ·ı 

C.ı R&Jmba çalıyordu. 
Taııia lokantay• Jirdi. 8u, 

ldukça ıık gjyinmjt bir ka
ıncfıı Oıerinde ıibelin bir 
p v.rdı. Omuzuna attığı 

iirk vücudunun güzel çizgi
crinj t•kip ederek aşatıya 

dar iniyordu. Boynundan 
plak ıötsüne gözleri kamaş· 
ran bir elmaa kolye sarkı· 
ordu. 
Lokantada bulunanlardan St· 

p, arkadqına: 
...,... Ne ıiizel kadın, değil 

i? dedi. 
J\rkadatı Şvartzenkof cevap 

Verdi: 
- Güzelden daha gilzel: 

e.hirkir. Kim, biliyor muıun? 
- Adı Tania Feodorovna 

Dupont. 
- Rua mu? 
- Yarı Rus, yarı Fransız. 

Babuı Balbk sahillerinden bir 
lbemleketin büyük Dukaıı imiş; 
anuı da dliJkün bir Fransız 
kadını. Anuı babası esasen 
resmen evli dejillermiı. Ayrıl-
11uılar •• O da, yabancı mem
leketlerde büyümüı.. Şimdi 
Fransada. 

- Herhalde babuı para 
aönderiyor • 
- Öyle zannetmekte hakb

llu. Fakat, parayı nereden 
buldutunu bilmiyorsun • 

Konuf&Dlar iki zahitti. Son 
tözleri aöyliyen ötekine yak· 
lattı: 

- Caıus, dedi • 
Şvartzenkof cevap verdi: 
- Ben de biraz ıüphe 

etmiştim. 

T ania iki zabitin bulunduğu 
llıasadan biraz ilerdeki bir 
llıasaya oturmuştu. Çantasını 

•çb. Pudra kutusunu, aynasını 
ç.brdı. Bu pudra kutusu, 
etrafında konUf&nların sözle
rini daha iyi işitmek için 
kullandığı bir mikrofondu; 
ayna ile de, masa koDl§ulan
nan kendisini gördükten sonra, 
ne hal aldıklarını tetkik edi
Yordu. 

Diter bir muadan kalkan 
bir genç, kadının yanına geldi 
Ve kendisini dansa davet etti. 
Tania reddetti, erkek de ısrar 
etmedi, gitıi .. 

Bunun üzerine, Strump 
•yağa kalktı ve Taniadan 
Cbın bqladıtı tangoyu ken
diaile oynamasını rica etti. 
Şvartzenkof, kadının, arkada
ıını reddetmediğini gördü. 

Dan.tan sonra Strupmun 
llıasuına geldiler. Kadınla 
'1kadafını taDıtbrdı: 

- Erkanıharp yüzbaıııı Ha-
Uptman Şvartzenkof Fraulein .. 

T ania F eodorovna Dupont. 
Yüzbatı: 
- Berlinin en güzel kadı

nını tanıdıtım için çok mem
llunum, dedi. 
Kadın mukabele etti: 
- Şeref bana ait.. 
Şampanya ıetirttiler. St-

rump soruyordu: 
- Bu aktam aerbeıt mi· 

•iniz? 
- Belli olmaz. Size bağlı. 

Ş.rtamı kabul ederseniz. 
- Pekili. Söyleyin .. 
T ania etrafına bir göz gez

dirdi. Sonra, alçak sesle 
aöyledi: 

- Yeni dört motörlü bom
bardıman tayyareainin pliı:ları 

:onipberg iatihkimı, X1999 

a. modeli topun krokisi. 
MQ14zim: 
- Ol d~di. Çok fazla isti

yorıunuı. Fakat. Sizin istedi· 
ğiniz hangi şey yapılmaz. 

Strump cebinden bir kart 
vizit çıkardı. Bµnqn üzerine 
de ipek bir kağıt vardı. Kar· 
tı yırttı, ipek kağıdı sıyırdı, 

- lıte, Tanial Bütün plan
lar ve krokiler bunun üzerin· 
de. Bu kağıdı bir mumun isi· 
ne tutacaksınız. Mumun hara· 
reti ve iıi karşısında kağıdın 
üzerindeki gizli çizgiler mey· 
dana çıkacak. 

Tania kağıdı alırken: 
- Mersi, dedi, Bu akşam 

serbestim. 
Onlar konuturlarken yüzbaşı 

Şvatzenkof aabırsızlıkla asarı 
gösteriyordu. Arkadaşı susun· 
ca, Taniaya yaklaşh: 

- Bende daha mühim şey- · 
ler var, dedi. 

- Yal Söyleyin bakalım .. 
- En son yapılan tel ör-

güler.. Gamme mitralyözü .. 
S. G. D. G. zehirli gaz ma-
kinesi. · 

Tania: 
- Ehemmiyetsiz şeyler. dedi. 
Hepıini biliyorum . Hem yeni 
değil ki l Bir hafta evvel öğ
rendim . 
Sonra ayağa kalktı : 
- Bana bir saniye müsaade 

dedi ve uzaldı:sştı, 

O zaman Şvartzenkof arka
dqınaf: 
- Dostum ·dedi- namus ve 

şerefini tehlikeye koyuyorsun .. 
Strump cevap verdi: 
- Sen de biliyorsun ya, dedi 

ikinci bir büro ile anlaşmamız 
var; bu casus kadınları elimiz
de meharetle kullanıyoruz. Biz 
kendilerine bazı ~eyler öğret

tiğimiz gibi, onlardan da bazı 
şeyler öğreniyoruz. Fakat dü
şündüğüm başka birşey daha 
var. 

Arkadaşının kulağına eğildi 
ve anlatb. 

Bu müddet zarfında Tania 
lokantanın bir camekanla bö
lünmüş olan arka kısmına 
gitmiş ve orada ihtiyar bir 
kadınla konuşmağa başlamıştı. 

Sonra, binanın damından 
havaya açılan pencerenin ipini 
çekti. Açılan camdan içeri 
bir güvercin girdi. Tania gü· 
vercine; Strumptan aldıtı ki· 
tıdı verdi. 
Kuş uçarken, etraftan ken

disine bakanları tehdit ma· 
hiyetinde, mantosunun altın
dan tabancasını çıkardı ve bir 
masaya dayanarak sert sert 
baktı. 

Onun bu hareketini gören 
ihtiyar kadın: 

- Ne yapıyorsunuz? dedi. 
Tania: 
- Susun, dedi. Yaptığım 

şey bir casusluk. Fakat, ca

suslar olmasa casusluk te§ki
litı olmaz. Biz de bir vazife 
yapıyoruz. Fakat, bu işin iç 
yuzunu yarın öğreneceksiniz. 

Ertesi gün gazetelerde bir 
ilan vardı: 

En büyük sinema yıldızla
rından Eddith Karlov ile 
Frank Kurtun vevirdikleri ipek 
kağıdın esrarı isimli casusluk 
filminin dün son sahneleri de 
bitirilmiıtir. Eser bir haftaya 
kadar sinemasında göst1.:rilme
te bqlanacalctır. 

Lokantada geçen hadisenin 

W. F. H. Van vapur acentası 
Der Zee ROYAL NEDERLAND vA-

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

PuR KUMPANYASININ & Co. "HERGULES., vapuru 29 
Mayıs 1937 tarihine doğru 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de H4lk.ıpınard4dırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Dekirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi KapQt bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın a)'J'li tip aıensu'P 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. M. 8. H. 

Hamburg 
11 ARKADIA .. vapuru 11 Ha

ziranda beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
Seri seferler Pireden aktarmalı 

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

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

gelip yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve KOS-
TENCE için yük alacaktır. 
SVENSKA ORlENT LINIEN 

KUMPANYASININ 
"SAIMA., vapuru 28 Ma· 

yıs 1937 de ~elip dokru AN-
VERS. ROTTERDAM. HAM
BURG, SKANDINAVY A ve 
FINLANDIY A limanlan için 
yük alacaktır. 

" VIKINCLAND ., motörü 
216131 tarihine doğru beklen 
mektedir. Yalnız DANZIG 
ve GDYNIA limanlarına tah
milatta bulunacaktır. 

"AASNE., vapuru 15 - 18 
Haziran 1937 tarihine doR-ru 
beklenmektedir . ROTTER
DAM, HAMBURG GDYNIA 
ve SKANDINA VIA liman lan 
için yük alacaktır. 

catma f aiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

lzmir Yüıı M nsucatı 

Tiiı'k Aııoııim Sirk eti • 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ·----Yenı yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz "EXCAMBION,. vapuru 2 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASININ Satış Yerleri 

"EXCHORDA .. vapuru ~6 
Temmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 
• 1 

The AMERICAN EXPORT Lınes 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
.. EXPRESS • vapuru 1 O 

Haziranda beklenilmektedir. 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BÜ KREŞ 

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

JOHNSTON W ARREN 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. ---SOCIETE ROY ALE HONG· 

ROISE DANUBE MARITIME 
" BUDAPEST .. vapuru 29 

Mayısta beklenilmektedir. BEL
GRAD, LIMASOL BUDA
PEŞTE. BRA TISLA VA, LINZ 
ve VIY ANA için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE - OSLO 

"BOSPHORUS,. vapuru 18 
Haziranda beklenilmektedir. 
ISKENDERIYE, DIYEP ve 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

"ALBA JULYA., vapuru 
16 Haziran 937 tarihine doğru 
beklenmektedir. MAL TA, CE
NOVA ve MARSIL YA liman
ları için yolcu ve yük kabul 
eder. · 

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

Daha fazla tafsil at için ikin
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 otlu --

- Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

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

Talipler T. M. C. Resmi 1 
1 ilan işleri bürosunda Naci 

Tokaya müracaatları. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoflu 

Cilt ve Tenasül lıtutalılcl"' 

ve elektrik t~davui 
lzmir · Birinci beyler sokatı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: SS 

Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçiof lu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~-



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Maliye n zırı Doktor Şaht: Almanya, 
sadak değil hak istiyor. diyor 

Doktor Şaht, dün pariste çok mühim bir söylev verdi. 
Bu söylev her tarafta derin akisler yaptı 

Paris, 29 (Radyo)- Fransız anlıyamamışlardır. Bu şeraitin raflı mahkemeye benzemiyen ı beraber olduğu halde doktor 
Alman komitesi, dün Almanya altında anlaşmanın imkanı bir Uluslar sosyetesine girme- Şahtı kabul etmiş ve saat 18e 
Maliye Nazırı Doktor Şaht yoktur. Halbuki bu halin de- meğe amadedir. Zira bu su
şerefine bir ziyafet vermiştir. vamı, çok tehlikelidir. Ben, 
Bu ziyafette, Paristeki bütün Paı\;ge gelirken, büsbütün 
Fransız ve Alman ricali hazır başka bir fikirle mahmul bu-

kadar görüşmüştür. Bu görüş

müştür. Bu görüşmelerden 

sonra resmi tebliğ intişar et· 

memiştir. bulunmuştur . lunuyordum . 

retle haklarını kolayca tanıta

bilecektir, 

Almanyanın santaj yaptığı 

herhangi bir tekliften sonra Dr. Şaht, bu ziyafette bir Açıkça söylemeliyim ki, Al-
nutuk iradederek ezcümle de- manya ile Fransa arasında bir tehdid savurduğunu söy· 

Yalnız ticaret nezareti bir 

tebliğ neşretmiş ve Almanya 

ile Fransa arasında iktisadi 
bir muahede için başlıyan mü· 
zakereleriu, müsait bir hava 
içinde cereyan ettiğini, on beş 
güne kadar muahedenin im· 
zalanacağını bildirmiştir. 

miştir ki: bir · mukarenet zaruridir. Bu lüyorlar. Bunu tekzip edecek 
- Bu zamanda bir devlet iki komşu memleket, artık an- değilim. Fakat şunu da söyle· 

adamı için söz söylemek, en laşmalıdır . meliyim ki, Almanya 20 sene
müşkül bir şeydir. Londrada Almanya için muhtelif kana· denberi bir türlü hakkına sa
söylenen sözler, Romada aksi atler taşıyanlar vardır, Fakat hip olamıyor. 
tesirler yapan ve Berlinde irat acaba Almanya ne istiyor ? Doktor Şahtın bu nutku, 
olunan nutuklar, diğer bir Her halde sadaka değil ! Al- derin akisler yapmıştır. Devlet nazırı B. Kamil Şo

tan, B. Delbos namına Dr. 
Şaht şerefine mükellef bir 
ziyafet vermiştir. 

memlekette muhtelif tefsirlere manya, Avrupa' da sulh istiyor Paris, 29 (Radyo) - Fran· 
uirar. Bana öyle geliyor ki, ve bunun için her türlü temi· sa Başvekili B. Leon Blum, 
milletler, henüz biribirlerini natı veriyor. Almanya, bir ta· dün, Almanyanın Paris sefiri 

------Hıı+~·t-t~ 

Küçük itilat a asında Bay Alvares Delvayo 
kuvvetli birlik var Italyadan şikayet ediyor 

·-·-· B. Litvinof dün 8. Antonesko 
ile uzun müddet konuştu 

Cenevre, 29 (Radyo) -Kü- uzun müddet konuşmuştur. 

çük itilaf devletleri · murahhas· 

ları, birlik halinde hareket 

etmekte devam ediyorlar. 

Küçük ant Hariciye nazır· 
ları, dün resmi bir tebliğ neşr· 
etmişler ve Cenevrede yap
tıkları temaslarda görüş ve 

Dün, B. Kroftanın verdiği kanaat birliği dairesinde ha· 
ziyafette hazır · bulunan küçük reket ettiklerini bildirmekle 
antant delegeleri, aralarında beraber, üç devletin mena
uzun müddet konuşmuşlardır. fiini alakadar eden hususatta 

Rusya Hariciye nazırı B. tamamen mutabık kaldıklarını 
Litvinof, dün Romanya Hari- ve yakında Bükreşte toplana
ciye nazırı B. Antoİıesko ile caklarını ilan eylemişlerdir. 

-------~~· ~-.. Büyük Şef . Odemişliler 
lstanbulu şeref- llkkurşun bayramı-

• . nı hazırlıyorlar 
f endırıyorfar ödemiş, {Hususi) - Pazar 

İstanbul 29 (Huususi) -Bü- günü kutlulanacak ilkkurşun 
yük şef Atatürkün, yakında bayramı için Halkevi ze11gin 
lstanbulu teşrif edecekleri An- bir program hazırlamıştır. 
karadan bildirilmektedir. Buna göre ogün hususi 

Atatürkün, İstanbulda ika· trenler Ödemişten İlkkurşun 
met buyurdukları Dolmabahçe istasyonuna gidilecek ve ora· 
sarayında hazırlıklar yapıl· da merasim yapılacaktır. Saat 
maktadır. 11,10 da atılacak bir topla 

- -•••-• • • merasim hazırlığı başlıyacak-
Meksİka tır. 11,2s de atılacak ikinci 

Petrol amelesi grev 
ilan etti 

Meksika 29 (Radyo) - Pet
rol kuyularında çalışan bin
lerce amele, dün geceden 
itibaren grev ilan etmişlerdir. 

Bu yüzden, milyonlarca ser· 

maye müteessir olmaktadır. 
Petrol kuyularının çoğu, İn· 

giliz sermayesine dayanmak
tadır. ........... __ _ 
Manş deni-

top, yurd için kanlarını akı

tan aziz şehitlerimizi anma 
işareti olacaktır. Bu esnada 
herkes olduğu yerde bir da-

kika durarak şehitlerimizi se
lamlıyacaktır. 

Üçüncü toptan sonra ban
do İstiklal marşını çalacak, 

bayrak çekilecek, söylevler 
verilecektir. 

Ogün, akşama kadar lıkkur· 
şun mevkiinde milli oyunlar 
oynanacak, bayram bu suretle 
kutlulanacaktır. 

••••• 
zinde Hitleraleyhtarı 

Sis yüzünden ka .. 
zalar oldu 

Paris, 29 (Radyo) - Manş 

denizinde dün kesif bir sis 
vardı. Bu yüzden bazı deniz 
kazaları olmuş, birkaç vapur 
birbirine çarpmıştır. 

Bir saylav kaçırıldı 
Paris 29 (Radyo)- Dançiğde 

Alman Sosyalist meb'usların
B. Visman, yakalanarak bir 
Alman vapuruna bindirilmiş 
ve Berlin'e götürülmek üzere 
kaçırılmıştır. B. Visman, Hit· 
ler aleyhtarıdır. 

--~----"--..·-~~--------Italyanın, general Frankoya 
yardım ettiği iddia olunuyor 
Cenevre, 29 ( Radyo ) - huriyeci ispanya harieiye na· 

Uluslar sosyetesi konseyi, dün zırı Bay Alvares Delvaya, 
öğleden sonra saat 17 de uzun beyanatta bulunmuş ve 

İtalyanın Frankoya yardım et· 
Ekvatur baş delegesi Bay tiğini ileri sürerek, bu hususta 

Kededonun riyasetinde top- göz yuman devletlerin dikkat 
lanmıştır. Bu toplantıda, cum· nazarını celbeylemiştir. 

---------~~·~---.. --~------Viyana da Hariciye Veki-
yangın Iimizin nutku 

Zarar birkaç mil- yabancı bir radyo 
yondur tarafından kesil. 

Viyana, 29 (Radyo) - Mak· mek istenilmiştir 
len Dorfta büyük bir yangın İstanbul 29 (Hususi) -Ha· 
çıkmış, muhtelif depolarla riciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
beraber yirmi büyük ev yan- Arasın, Uluslar sosyetesi As
mıştır. Zarar, milyonlara baliğ samlesinde irad ettiği nutuk, 

oluyor. yabancı bir radyo istasyonu 

P . • • .J tarafından parazitle kesilmek 
arıs sergısınue istenildiği söyleniyor. 

Ziya sarayı acılıyor . " • • • . 
Paris 29 (Radyo>'- Paris De~·'' ~züm ıhracatı 

sergisinde yeni inşa olunan Turkofıse gelen malUmata 
Belçika paviyonu bugün me· göre, ltalya piyasasından bir
rasimle açılacaktır. Bunu mü- çok müesseseler lzmirden mü
teakip, Ziya sarayının açılma 

merasimi yapılacaktır. ....... 
Cenevre kadınları 

harp aleyhinde 
Cenevre 29 (Radyo)-Ulus

lar sosyetesi konseyi reisi B. 
Kedodo, harb aleyhine yüz· 
lerce kadın imzasile bir muh-
tra almıştır. 

••• 
Valimiz 
Dün geldi 

Bergama Kermes eğlenceleri 
münasebetile Bergamada bu
lunan Valimiz Bay Fazlı Güleç 
dün akşam şehrimize dönmüş
tür. Valimiz, dönüşte Mene
mende bir saat kadar kalmış 
ve kazanın muhtelif işlerile 
yakından alakadar olmuştur. 

Bay Fazlı Güleç, bugün 
Ödemiş havalisine giderek 
tetkikler yapacaktır. 

him miktarda adi nevi üzüm 

istemişlerdir. Bu üzümlerden 
ispirto istihsal edeceklerdir. 

Mayıs ayı içinde lzmirden 
Çekoslovakya ve ltalyaya mü-

him miktarda deri sevk ve 

ve ihraç edilmiştir. Deri tica· 

rethaneleri, bir müddettenberi 
deri ihraç edememekte idiler, 
son zamanda deri ihracatı 
fazlaşm ıştır. 

Ahkamı şahsiye Sulh hu
kuk mahkemesinden: 

İzmir Buca orta okulunun 
yatı kısmında tahsilde bulunan 
ve anası babası ölmüş olduğu 
anlaşılan 1336 doğumlu küçük 
lbrahimin 18 yaşını bitirinceye 
kadar büyük kardeşi İzmirde 
Narlıderede topçu alayında 
levazım asteymeni Basri Özma
nın vasi nasp ve tayinine ka
rar verilmiş olduğu ilan olu· 
nur. 

29 Mayıs 937 

lzmir halkevi, verimli 
bir şekilde çalışıyor --·-· Bütün kollar, sistematik bir halde çalış· 
makla iyi neticelere varmışlardır 

lzmir Halkevi, 937 senesi· 
nin ilk altı ayında çok iyi bir 
faaliyet göstermiş, İzmir hal
kının alaka ve takdirlerini 
toplamağa muvaffak olmuş
tur. Bugün 800 üyesi bulu
nan Halkevine, üye kaydı için 
hergün müracaatlar ~artmak
tadır. Dokuz kol halinde ça· 
lışan Halkevi üyeleri, mem
lekette fikri, milli, içtimai, sıh· 
hi, bedii bir yükselmeği te· 
min için azami mesai sarfet
mektedirler. 

90 üyesi bulunan dil, tarih 
ve edebiyat fakültesi, bu yıl 
içinde lzmir halkı için çok 
istifadeli konferanslar tertib 
ve temin etmiştir. Değerli say
lav B. Ali Riza Türelin ve 
(Altıokun teşkilatıesasiye ka· 
nununa girmesi) lstanbul üni
versitesi rektörü B. Cemil 
Bilselin (Boğazlar anlaşması) 
mevzulu konferanslast, Kız li
sesi direktörü B. Necmed
din Halil Onatın (son asır 
Türk edebiyt.tb, halk ede· 
biyatı, divan edebiyatı ); 
Doktor B. Necati Kipin 
"ibtilalar,, mevzulu seri kon
feransları büyük alaka gör
müştür. Halkevinin, Hamid 
gecesi de çok parlak olmuştur. 

Halkevinin, memlekete çok 
istifadeli eserler veren güzel 
san'atlar kolu, geçen ay zar· 
fında İstanbul ve lzmirli res· 
samların da iştirak ettiği gü· 
zel bir sergi açmış, 150 ye 
yakın eser teşhir eylemiştir. 
Sergiye beş binden fazla zi
yaretçi gelmiş, san' atkarları
mız takdir edilmiştir. Resim 
derslerine fazla alaka göste
rilmektedir. 

Müzik kolu da faaliyetini 
artırmış, iki konser vermiştir. 
65 talebe mandolin dersi gör
mekte, birçok kimseler de 
keman, şan kurslarına devam 
etmektedirler. 

En fazla üyesi olan temsil 
kolu, her hafta verdikleri 
temsillerle İzmir halkının tak· 
dirlerini toplamaktadırlar. Bu 
şubede 172 üye çalışmaktadır. 
Genç san'atkarlar, son altı 
ay zarfında Aydın ve Kozak· 
ta da temsiller vermişlerdir. 

Sosyal yardım komitesi, 21 
ilkokulda 811 talebeye her
gün sıcak yemek yedirmek-
tedir. Ortamekteb ve lise ta
lebesine de kitab ve para 
vermek suretile yardımlarda 
bulunmaktadır. 

Bundan başka, bir kız ta· 

!ebenin sanatoryoma gönde· 

rilmesi, fakir bir kadının evini 

tamir ettirmesi gibi yardım
ları da esirgememektedir. 

Hapishanedeki mahkumların 

okuyub yazma öğrenmeleri 

için kurslar açmış, ilkmekteb 

talebesinin küçük yaştan sosyal 
yardıma alıştırmak için okul 
defterlerini kaplarına sosyal 
yardımı alakadar eden mev· 
zular hakkında yazılar bas
tırtmıştır. 

Ortaokul bütünleme, lngi· 
lizce ve Fransızca lisan kurs· 
larına birçok talebe devam 
etmektedir. Bu kol, ilk tahsili 
bütünleme kursu ve Musevi 

vatandaşlara Türkçe öğret· 

mek üzere gece kursları da 

açmağı muvafık bulmuştur. 

Neşriyat kolunun faa iyeti 

sayesinde bugün 4170 kitabı 

vardır. Talebe ve halk, her 

gün Halkevi kütüphanesinden 

istifade etmektedir. Bu kol, 

haftada bir defa da (Fikirler) 

mecmuasını çıkarmaktadtr. 

Köycülük şubesine mensub 

doktorlar, baytarlar ve konfe· 

ransçılar her hafta köylerimize 

gitmekte, hastaları muayene 

etmekte, köylüye faydalı kon· 

feranslar vermektedirler. 

Müze ve sergi kolu, buyıl 

lzmir fuarında İzmirin tarihi 

ve kıymetli eserlerini gösteren 

bir sergi açacaktır. 

Her hafta pazar akşamları 

tertib edilen çaylı danslar, iz· 

mirin güzide ailelerini Halk· 

evine toplamaktadır. ----........ ----
lzmir Fuarı 

-Baştarafı 1 inci sahifede

satışa çıkarılacaktır. 

Fuar komitesi, busene fuar 
sahasındaki eğlence vesaitini, 
büyük bir paviyon içinde top
lamağa karar vermiştir. 

Fuar gazinosu arkasında 
inşa edilmekte olan beton 
yolun kenarlarmda beton zarif 

çiçeklikler vücude getirilecek· 
tir. Şehir opereti ile Halk 

opereti on beşer gün fuar ti· 
yatrosunda muhtelif temsiller 
vereceklerdir. 

Şehir operetine fuar açıldık· 
tan sonra on beş gün lzmirde 

temsil vermek üzere lstanbul 
Valisi ve Belediye Reisi Bay 

Muhiddin Üstündağdan müsa· 
ade istenmiştir. Halk opereti 
de Romanyadan getirteceği 
meşhur bazı artistlerle kadro· 
sunu ve orkestrasını zengin· 
leştirdikten sonra Fuar tiyat· 
rosunda temsiller verecektir. 

Açık bulunan Paris sergi· 
sinde tevzi edilmek üzere İz
mir Fuar Komitesi Reisliğin· 
den 1000 Fransızce ve lngi· 
lizce broşür istenmiştir. Bro· 
şiirler derhal gönderilecektir. 

itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı· 

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

İzmir ikinci hukuk mahke· 
mesinden: 

lzmirde oturan Tahir tara· 
fından Gaziler mahallesinde 
Bedava sokak 11 no. lu evde 

oturan Hatice aleyhine açıla~ 
ihtar davası sonunda: Medenı 
k. nun 132 nci maddesi bük· 

müne tevfikan Haticenin bir 
ay içinde kocasının evine dö· 

nerek evliliğin üzerine yüklet· 
tiği karılık vazifelerini yapması 
için Haticeye kanuni ihtarat 
icrasina ve muhakeme masrafı 
olan 1621 kuruşun Haticeye 
yükletilmesine temyiz yolu açı" 
olmak üzere Haticenin gıyı: 

hında 22-4-937 tarihinde ka· 
rar verilmiş olmakla H. U. M· 
K. nun maddei mahsusasırıB 
tevfikan tanzim kılınan ihbar 
name Haticenin elyevm ikll' 
metgahının meçhuliyetine meb· 
ni mahkeme divanhanesine 
talik kılındıtı ilin olunur. 


