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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 8 Mayıs 1937 
----------------~~~~-

Jeplin balonu 
Kazası beynelmilel facia 

ve matem olarak karşılan
mıştır. 

Fiati (100) Para 

aşhal{anımız Bulgar l(ralile Görüşt·ü 
;;:::.:===:;:~::::;;;==::..:......:..:::::=:: - ~ v ~ - - - -~ - ~ · -'-'-"'--~---'-=-=.;;._---=--=------=------

Hinden bur g Jepliuinin A merikada uğradığı Açık şehirler h3J3 bom-
feci akib~t Almanyayı teessüre garketti bardımau edilecek mi? 

~aralanan yolculardan bir kısmıÔın sıhhi vaziyeti tehiikelidir Bay Eden Av~~--kamarasında 
• Bitler büyük bir teessür içindedir. tahkikat devam ediyor beyanatte bulunarak tees-

Hitler, hava nazırı 
Bcrlin, 8 (Radyo) - Hin

dtrburg Jeplinin yanmasından 
lllitevellit teessür, bütün dün· 
~ olduğu gibi Almanyada 

nihayetsizdir. .. . 
lıtübendiı Egener, bu hadı-

~in, Alman milleti için mil· 
ı bir feliket oldutunu söyle· 
"it, ekserisi Amerikalı olan 
felaketzedelerin uğradıkları 
:tc:i akibetten müteessir bu
llnduğunu ve böyle bir hadi· 
ltnin ilk defa iolarak görül
diitünü ilave eylemiştir. 
. Nevyorktaki hava istasyonu 

dırektörü Rojongeld, gazete· 
tilere vakı beyanatında, ha
cliaenin, idrojenin ateş alma· 
11~dan husule geldiğini söyle· 
lllııtir. 
~rlin 8 (Radyo)- B. Hitler, 

liindenburg Jeplini hadisesin
clcn dolayı Jeplin şirketi di· 
ttktörüne bir taziyet telgrafı 
Çtkıniştir. 
'v· Mühendis Egener, dün gece 

1Yanadan Berlin 'e vasıl ol· 
lal\lş ve derhal Hava Nezare· 
~t giderek Nazır general Gö
tiııg; ziyaret eylemiştir. 
b' l<ardinal Paçelli, Hitler' e 
ır taziyet telgrafı çekerek te· 

taaGrünü bi!dırnıiştir. 
~lrnan matbuatı, hadiseyi 

'otukkanlılıkla karşılıyan Fran· 
lıılltbuatına teessüf ediyor. 
~· Behin, 8 (Radyo) - Evel· 
clı akşam gece yarısı saat 12 

t Ncvyork hava istasyonu-
11' v k . k .. i~ arara yere ınme uzere 
) tn bir infilak neticesinde 
f '~an Henderburg Jeplininin 
::ı akibf'ti hakkında Amerika 
QI bıtasınca tahkikata devam 
~llnuyor. Bu hadise, Ameri· 
"- dı derin akisler uyandır· 

lftır. 

it. liadisede yaralantarın bir 
~rıu ifade veremiyecek hal· 

bulunuyorlar. 
' ~eplinin birinci kaptanından 
'-lıd k ·ı . . ~ . csı mıştır. 

b rlın 8 (Radyo)- Hinden· 
~~ Jeplininin uğradığı feci 

et, Berlin'i bir matemha· 
e ~miftir. Feliket ha· 

olan bir heyet, Hinderburg gitnıiştir. Oradan Europe va· 
jeplininin kazaya uğradığı purile Nevyorka gi 'ecek, SÜrJerini izhar etmİctir 
yerde tetkikler yapacaktır. derhal tetkikat ve tahkikata ~ 
Heyet, Berlinden Hamburga başlıyacaktar. 

••• 
General ismet lnönü 

-~~---,·-----~-
Sof yadan geçerken Bul-

gar kralile görüştü 
f stanbul, 7 (Hususi) - Başbakanımız General ismet f nönü, 

Sofyadan geçerken, Londraya gidecek olan Veliahdı uğurla· 
mak üzere istasyonda bulunan Bulgar Kralı Borisle on dakika 
görüşmüş tür. 

Başbakanımız, tac giyme merasinden sonra iki gün Lon· 
, drada kalacak ve f ngiltere ricalile konuşacaktır. 

ismet lnönü, Fran!adan geçerken Fransa Cumhurreisi Bay 
Lebrun ve Fransa Başbakanı B. Leon Blumla da konuşacaktır. 

Güringle birlikte 
beri duyulur duyulmaz,I bin· 
lerce halk, ğazefe idarehane· 
lerinin önünde toplanmış ve 
gazetelerin çıkmasını beklemiş· 
tir . 

Bay Hitler, derin bir tees
sür içinde Berlin'e gelmiş ge· 
neral Göringle diğer arlcadaş
lannı toplıyarak uzun müddet 
konuşmuştur. 

Almanya' da hava ejderinin 
bir suikasde uğradığıl kanaati 
hüküm sürmektedir . 

Nevyork, 8 (Radyo)- Hin· 
derburg Jeplininin bir suikas· 
da kurban gittiği tahmin edi
liyor. Çünkü infilaktan evvel 
birdenbire kılıç parıltısına 
benziyen bir parıltı gördükle
rini söyliyenler vardır. 100 
yolcudan 44 Ü sağ ve salim
dir. 

Berlin, 8 (Radyo) - T eş
kil edilen ve Alman hava 
mütehassıslarından mürekkep 

Bay Krofta 
Yakında Paı·is'e 

gidecek 

B. Kro/ta 
Paris, 8 (Radyo) - Çekos· 

lovakya Hariciye Nazırı bay 
Kroftanın, Fransız ricalile ko· 
nuşmak üzere yakında buraya 
geleceği ve mühim mes' eleler 
etrafında müzakerelerde bulu· 
nacağı söyleniyor. 

Başbakanımız, yarın sabah Parise vasıl olacak ve Fransız 
hükumetinin misafiri olarak Pariste bir gün kalacaktır. 

--------~·.-. ... -~~------~--~ 
Kamutay müzakereleri 

Türkiye - Rusya 
kamulaya 

anlaşması 
verildi 

. . 

Kamutag binası 
Ankara, 7 (A.A) - Kamutay bugün Hilmi Uranın başkan

lığında yaptığı toplantıda inhisarlar umum müdürlüğü 1936 
mali yılı bütçesinde 80 bin liralık münakale yapılmasını ve 
Türkiye ile Sovyet Rusya sosyalist cumhuriyetleri birliği ara· 
sında aktedilen anlaşmanın tasdike aid kanun layıhalarını mü· 
zakere ve kabul etmiştir. 

Kamutay Pazartesi günü toplanacaktır. ________ ............. -1-------

Cencvrede Uatay ana ya
sası ıııi1zakereleri 

Adli kuvvet ve amme hakları 
maddeleri tesbit edilmiştir 

Ceuevn•. 7 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri Lil· 
diriyor: 

Ekt!perler komitesi bugün ana· 

yasanın müzakereeine devam ede· 
rek kuvvei adliye ve amme bakla· 
nna dair maddderi kabul etti. 

Geriye ilk intihabatın oe oe· 
kilde yapılacağı hakkındaki ahkam 
kalmıetır. 

Menemencioğlu Baovekile ilti· 
hak etmek üzere iki gün için Pa· 
rise hareket edeceğinden gelecek 
içtima pazartesi günü yapılacaktır. 

Bu iki gQa urfıodı roiı ıtıUl· 

nün ve anayl!sanın şimdiye kadar 
kabul edilen maddelerini teshil ve 
tahriri ile meşgul olacaktır. 

Komite paurteai günilndeo iti· 
haren günde iki celse yapacaktır. 

Rus tayyarecisi 
Rekoru kırdı 

Moskova 8 (Radyo)- Tay· 
yareci bay Rastorgef, planörle 
534 kilometre katederek Al· 
man Rodolf Eçen'in rekorunu 
kırmııtır. 

B. Eden 

rin bombardımanı için tetkikat 

yapmak üzere bitaraf küçük 

devletler tarafından bir komis· 
yon işe başlamalıdır . ----.... ·-

ltalyada 
imparatorluk 

şenlikleri 
Rama, 8 (Radyo) - ltal

yada yapılacak olan impara· 

torluk şenlikleri için dün ve 

evvelki gün, ltalyanın muhtelif 

şehirlenden ikiyüz bin kişi 

gelmiştir. Bugün de daha faz-

Londra, 8 (Radyo)- Avam la bir halk geleceği söyleni· 
kamarasında müzakere esna· yor. 
sında söz söyliyen Hariciye ----+• •~•---
Nazın Bay Eden, ispanyadaki Taç giyme 
açık şehirlerin bombardıman 
edilmesinden teeuürlerini an- Merasiminde Mıaır 
latmış, Guernika'nın bombar- kralını Prens Meh. 
dımanı hakkında relen haber· met Ali bulunacak 
lerden bu şehrin görülmemiş 
bir şekilde bombardıman edil· Londra 8 (Radyo)- lngiltere 
miş olduğu anlaşıldığını söy- Kralı altıncı Jorjun taç giyme 
lemiş ve demiştir ki; merasiminde, Mısır Kralı Fa-

- Bu gibi vak'alar tevali ruk biraderi Prens Mehmet 
ederse Avrupa devletleri teh- Ali tarafından temsil edile· 
dit ediliyor demektir. Bu şeb· cektir. --------· ...... ···~~--------
Fransa parlamentosunda 
gürültülü bir celse oldu 

Bay Leon Blum, tenkitlere cevap vermiş, 
mali tehlike olmadığını söylemiştir 

Fransa başbakanı Leon Blum 
Paris, 8 (Rad10) - Fran· 

sız parlamentosu. dün geç 
vakte kadar devam etmiş ve 
birçok ırıünakaşalardan sonra 

söz alan başbakan B. Leon 

Blum uzun beyanatta buluna· 
rak, hatipler tarafından ileri 
sürülen mes' elelerden hiç bi
risinin mevcut olmadığını, da· 
hilde tam bir intizam hüküm 
sürdüğünü ve yalnız harici 
bazı mes' eleler varsa da, 
bunların da halledilmek üzere 
bulundutunu, Franaanan maali 

vaziyetinden kurtulacak birşey 
olmadığını, yeni istikraz ya
pılacağını söylemiş ve hüku· 
metin; istikrar istediğini, Paris 

sergisi hakkında devran eden 
şayiaların asılsız olduğunu, 
serginin, 24 Mayısta açılaca

ğını ve bu müessesenin, Fran· 
sanın haşmetini dünyaya gös
tereceğini, tehir hakkında iza· 
hat vermeğ1: imade olduğunu 
ilave eylemiştir. 

Parlamento, bugün saat IS 
te tekrar toplanacaktır, 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
----------------------------------------------------------------------~~--~---· 

8 Mayıs ~37....,.... 

Tarihten Birkaç Yaprak Loid Corcun bir makalesine göre 1 Uzak ormanlarda 
Diyarıbekirden Valde Sultanı ko- lngiltere, tarihinin en mühim bir 

Ronbensonluk caya vermek için Erenler tarafın· 
dan memur edilen Derviş /giliz liberal liderle;inden Loid porcun Zengin ve şmıank insanlar şiJJl'\ 

- 3 - Yazan: FARUK ULUDAG son erkan bir makalesini nesredıyoruz: • I l 1 
Valde Sultana lstanbulda koca mı bulunmaz. Şer'i şe· ' milletin duy~ularındaki bu dı de yan iZ ık arıyor ar 
rif namına evlendirmek lazım. Hem kadıncağıza iyilik sarsılış bir hayli uzun süre- Dudakları şehir kadınları yaşadığına hiç esef etmiyor·. 
elmiş oluruz. Kadın değil mi elbetki canı evlenmek ister cektir. üslubunda boyalı Londralı Bununla beraber kendiSL 

Timarhanenin her tarafını lataya kadar mahşere döndü. rı 
. Kral sekizinci Edvard, bü- daktilo kız Hilda, garbi Afri- medeniyet hayatına sırtı 

safdilliği sayesinde dolaşabilen Herkes, bilen bilmiyen bağı- d ıı· 
tün imparatorlukta her cins, kada büyük av avlamakta dönmüş yüzlerce beyaz ka 1 

deli Mehmed bu haberleri rıyor. 
her ırk ve her sınıftan tebaa- olan kocası Fred Nerfildle dan biridir. 

ve yemeklerin menbaını her "Valde Sultana lstanbulda v-
larının dostluk, sevgi ve hay- buluşmağa gittiği zaman ken- Onların başına, hazan tasa. 

kese balJandıra, ballandıra koca mı bulunmaz. Şer'işerif d 
anlattı. Bu sırada yeni gardi- namına evlendirmek lazım." ranlığını kazanmıştı. Denilebi- disini çok garib bir surette vur edilmiyecek müşkül ha !' 

lir ki, o müstesna bir dere- karşılaştılar. seler gelmektedir. MeselB· 
yan yamaklığına geJmiş olan Diğer bir taraftan: "Hem d• 

d k cede, hükümdarlık dehasına Başlarında yapraktan taçlar Birmanya ormanları dışın 
me rese çömezlerinden Bursalı adıncağıza bir iyilik etmiş dt 
Ô d malikti. Böyle bir hükümdarın bulunan, yarı çıplak yerli ka- bir karakol olan E - Hai ' 

mer e bu sözleri işitti ve oluruz. Kadın değil mi elbet- sı 
b k tahttan uzaklaştırılmasındaki dınlar, ellerini hayret içinde Hiks isimli bir kadının ağrı 

ir münasip zamanda derviş te i canı evlenmek ister.,, hş' 
kolaylık, krallık makamına çırpıyor ve birçok karıları tuttu. Ve maalesef, hasta 

Mahmudu görmeğe ve onunla Artık iş çıgrından çıkmış. r 
derdleşmeğe karar verdi. Ak- Halk bir mahşer gibi Derviş karşı duyulan dindarane ihti- olan siyah vücutlu kebile re- neye gitmek üzere yola çıktı 

h f 1 k M h d h d k 
ram hislerini bir hayli sars- isleri, bu lekesiz beyaz kadı- zaman sel bastı. Bu sırada rıt 

şam üzeri er tara tan e , aya a mu u timar ane en çı ar- d r· 
k O mıştır. Başvekil Baldvinin nın vücuduna hayretle ve tak- yapılabileceğini tahmin e e esildikten sonra yamak mer, mağa azmetmişti. ı f 
D M h V k' k d k tarihteki eşi Kromvel gibi <lirle bakıyordu. siniz? Mukadderata razı o 11 

erviş a mudun hücresine a ayı ya ın an ta ipeden 
k ı S hareket etmedigu ini, yani kral- Bu hadise dört sene evvel kalmak degu il mi?.. . yanaştı, onuştu. ki kafa, ayni eyrekzade Sadrıazamın etek- ı ~ 

ruhu taşıdığı için çabuk an- Jeri tutuştu. Heman buna bir lığı karallığı kaldırıp yerine olmuştur. Gayet sür'atle se- Fakat bu, öyle bir yo c !· 
1 I V d S h l d l bir {protectorat-himaye ida- ven Hilda isimli lngiliz kızı luk idi ki hiç gecikmeğe ge 
aştı ar. e ertesi gün e Ü· çarei a ara ı ar. 

l S k Loid Corc resi) kurmak istemedigu ini kay- sevdiği erkeğin hatırı için mezdi. ·r· eymaniye ve Yeni cami med- eyre zade - Paşam vaz- D b 
I f ünyada bizim milletimiz detmek dogu ru olur. Bununla Londradaki yazıhanesini hıra- Bayan Hiks, kocasile .1• 

rese erinde kulaktan kulağa iyet enadır. Korkarım ki: biraz b ıı 
gi i büyük diğer milletler bu- beraber Baldvin de tıpkı onun kıp Afrika ormanlarına koş- tikte, küçük bir kanu içerisi 

şu sözler fısıldamıya başladı. sonra iş bir devlet işi olacak, 1 d Jf 
R . h d k . d k M un uğunu mektebin bana gibi "parlamentonun milletin muştu. de suları aşarak yola çıktı a. 
umıye şey inin müritlerin en as ere sırayet e ece • aa- ıııs 

bir derviş şer'i şerif namına zallah hepimiz mahvolacağız bu öğrettiği günlerde Avrupada hakiki hakimi bulunduğunu Şimdi bu iki kişi, dokuz Kanu isimli ağaçtan oY d' 
f b l şu büyük hükümdarlıklar var- ve bu hakimiyeti temsil eden aylık bir de bebeğe malik ol- kayık, iki defa ters çevril ': 
stan ula elçi olarak gelmiş işi ön emek gerek. dı: İngiltere, Türkiye, Rusya, be 
adamı söyletmeden deli deli Sadrıazam - Bre Abdur- taçlı bir alameti farikadan mak bahtiyarlığına ermişlerdi; Ve ikide bir ağaçlara, öte · 

Fransa, Prusya, İtalya, Avus· b k b' l h · · l k da c8 
diye timarhaneye sokmuşlar.. rahman bu mel'unogu lu mel'un aş a ır manası 0 mıyan ü- ve bu yavrucagu ın en yakın rı manıa ara çarpma 1.~· 

turya ve İspanya. Bugün ise k · d d l ı h b B 1 b b bir " Yer yüzünde ulemaya hürmet herif nereden başımıza çıktı. iım arın eğiştiri mesi e iç arkadaşı ve bazan mu"'reb- a. unun a era er, · t9' 
Yalnız iki büyük hükümdarlık b' k b d 1 · · · b d b batı kalmadı. Bu laflar derhal tesiri Valde Sultanımızı evlendirmek ır şey ay e i mıyeceğını, usu an ıran u seya sayılabiliyor: biyesi "Jok,, isimli ehli bir ı d l H h vsr 

gösterdi ve Süleymaniye civa- işi bu uğursuz çömezlere mi bunun kanunu esasine bir · marn a ı ar. asta aneye Jı 
f ngiltere, İtalya. değişiklik manasına almamı- goril maymunudur. dılar. Otuz dakika sonra 

rında yığın, yığın halk derviş kaldı. Fesubhanallah şimdi ı·ngı'ltere şu anda, on doku- Ehi" J k N f'ld 
yacağını ihsas etmiştir. ı maymun ° ' e 1 çocuk doğdu. ~ 

Mahmudu görmeğe geldiler. ayıkla bakalım pirincin taşını zun.cu asrın bu"yük saltanatları h ailesinin küçücük kızını kuca- S ' 1 d 1 k ysıı 1 
B k 'l d. ı b h .. l Tari te çok defa siyasi par- on zaman ar a s oç ~ 

e çı er, gar ıyan ar u oca soy e ne yapacağız. hakkında du"nyaya bı'r fı'kı'r l gu ına aldıgu ı zaman neşe ı·ıe Ed' b h · d H ı·ııs0 
·· d A k ld ti er ananelerini trampa ettik- ın urg şe rın en ar , 

surüsüne söz geçireme i ve - rtı ö ürtmenin za- b'l k b .. "k d bd b ı· mırıldanır. Kendisine tam ma- l b. k d b l 'k voO 
d ,. k d k H Ik 1 vere ı ece uyu e e e ı leri görülmüştü. Faraza bu isim i ır a ın e çı a ~ •. 

ve sa razama a ar şi ayet manı geçti paşam. a ga e· bir merasimin arifesinde bu- nasile itimat edilmektedir. Sa- d lb . k b'l l . sf' 
edildi. yandadır. Onun için başka bir sefer de (tories muhafazakar) gosun a amı a ı e erı I" 

lunuyor. partisi (Whigs liberal) parti- dık bir muhafız ve yılanları sında misyoner lolarak çl ~ 
Ahmet paşa adamlar gön- çare lazım. Benim aklıma şu s· K il l d·u h · · h ı.ev 

ızim ra ığımız, diğere· nin sebep ve manası demek ve ıger oşa gıtmıyen ay- makta iken hastalandı ve~ 
dererek Derviş Mahmudu zin- geliyor. Mahmudu herkesin rinin devrildikleri günlerde olan bir ananeyi benimsemiş vanları kapı dışarı etmekte d .. 
cire vurdurdu ve bir takım yanında timarhaneden çıkar- fevkalaAde mahı'r ve kuvvet- ısıne: J~ 

ayakta durabilmiştir. Zira İn· b I p }" t S · k b' Lo11° Yeniçeriyi cadde üstüne bekçi mak ve halk ile beraber müf- u unuyor. ar amen onun - enı anca ır 
·ı· l k kt ki · · d u ·1 Kral Edvard ha"dı'sesı'ndekı' ı·t- lidir. d dı' 1'1· l k b k t .. .. .. k b k 1 " gı ız er or u arı ıçın egı d kt k t ab ·r e 1 

o ara ıra tı. uye goturere a a ım eger Orman hC\yatı asla yekna- o oru ur ar ı ır" e~ 
Lakin yapılan tedbir fayda- Şer'işerif böyle emrediyorsa faydalı olduğuna inandıkları tifakını buna hamletmek lazım Kadın tam üç gün hefll i' 

ı·çı'n bu Krallıg" ı devam ett'r dır. sak ve can sıkıcı değildir. Her hemen hı'ç balta g'ır...,,111;,. 
sızdı. Barut ateş almıştı. Bu söz sizindir. Yoksa gürültüye ı - b h H'ld b' k .. .. l•· o~ 

mektedirler. Acaba krallık halk üzerin· sa a 1 a, ır ütuğun üze- d h t' 
kadar sıkıya rağmen herkes lüzum yok diyerek halkı da- Bundan 60 yıl önce İngiliz rinden kristal gibi parlak göl Juba ormanların a seya ~ısı! 
bu din kahramanını görmeğe ğıtır ve Mahmudun da hesabını de eski yüksek kıymetini tek- Ü rek ve sonra tayyare ile ıv~' r 

halk tabakaları arasında Cum- rar elde edebilecek midir?Bu içerisine dalıyor. zerindeki r ııı 
koşuyor. Bacalara tırmanıyor görürüz. h 1 b k b deniz kostümünü _ 0 da egu er Sudanı ve Libya çö ~I ...,r 

. l 1 k d H k'k b l ld uriyet i anı için üyü ir yeni kralın hareketlerine ve . d k 6000 mı ,,. ve zencır ere vuru aca ere- a ı aten öy e yapı ı. I varsa _ tenkid edecek kimse rın en geçere 1,~ı· 
d k M h d h d k meyil vardı. Fransa'da mpa· zekasına bagulı bir keyfiyettir. f }'k l d' .. de " ce e ne yaptığını sorma sev· a mu timar ane en çı a- yoktur. sa e ı yo u ye ı gun 

d d d D M h ld M f ratorluğun sukutu ve yanı ha· Altıncı Jorjda büyük baba- d L d ld' 
asına üşüyor u. erviş a · rı ı. ü ti paşanın sarayına şımızda bir Cumhuriyetin te- Rahat, asude ve bütün göz- e ip on raya ge ı. "lif' 

mud gayesine irişmiş istediği çağrılarak talimat verildi. Oda şekkülü halkın bu temayülünü sının ve kardeşinin sihirkar )erden uzak bir yer.. Avustralya civarında pir 
ateşi İstanbula salmıştı. Yü- mahşeri andıran halka Valde tesirlerinden zerre yoktur. Fa- adasında insanlardan uıak bİ' 

kuvvetlendirmişti. Sonra cum- kat buna mukabil sakin ve Londralı kadın Hilda, Af- k l n 
züne bir masumiyet vermiş Sultanın öyle mübarek ve ih- huriyetçilik fikirleri ortadan rika ormanlarında zenci kabile şekilde yaşama ta o a vi< 
vücudunu sarsan kalın zencir- tiyar bir annenin artık evlen· içli duygulara sahip bulundu- fener bekçisinin karısındafl ,,ıi kalkar gibi oldu. Fakat bugün reislerine ve onların büyük · 91· 
leri kendisini görmek istiyen· mesi şer'işerife uymaz diyerek siyasi hayatımız üzerinde mü- ğu sanılıyor ki, bu hassaları dans kafilelerine, gramofonlu gece yarısı, S. O. S. ıŞ 
lere göstermek için ıstırap kırkdereden su getirerek halkı him bir tehdit olmamakla be- babası Beşinci Jorjun lngil- ıiyafetler verdiği zaman, or- alındı. vi' 
çekiyormuş gibi hareketler ya- dağıttı. Ertesi gün sabahleyin raber gene ötede beride cum- terenin en çok say2'ı ka- manlar neşeden inler. Fener bekçisinin karı:• fi 
parak teşhir ediyordu. Pen- alaca karanlığında Sarayburnu huriyet fikirlerinin doğmağa görmüş ve sevilmiş bir Hüküm Hilda vahşilere İngiltre kra- çocuk dünyaya getirmi~tı· 
cereden, bacadan Mahmudu açıklarına dogu ru Derviş Mah- başladıgv ını go··ru"yoruz. d h 1. "k 1 . . l . . d' 1 . Z kat kendisi iyi değildı. .,,de 

arı a ıne yu şe tmıştı. ının sesını ın etıyor. aten • l ~t sıj•J 
görenler Süleymaniye civarını mudun kesik başı yavaş, ya- Kral Sekizinci Edvardın K b · Köpüklü.deniz erin ° el rıo1• 

raliçeye gelince, onun bir ütün lngilizce plaklar, onlara bir gemiden bu işaret s 1 ı.if 
dolduran halk arasında avaz vaş yüzüyor. saltanattan çekilişi krallık ma· .. h ı h l b ı· ·ı k l 11 

gun, atıra arı a a umumi ir ngı tere ra mm sesi g-ibi Rutter isimli bir doktor ere 
avaz bağırarak etrafı velveleye Bitti kamına karşı duyulan büyük saygı toplıyan Kralı'çe Alek- g ) kt d' fe11 

e me e ır. motör içinde süratle 
vermişlerdi. Y ARINKI NÜSHAMIZDA saygının halk tabakaları ara- d · · b'l B ı H"ld L d ) san ranın yerını tuta ı eceğini u suret e ı a, on rayı yetişti. • ıe 

"Vah, vah .. İşte ahkam ye· Hindistan yollarında Os· sında bir hayli sarsılmış bu- tahmin etmek mümkün oluyor. asla düşünmiyor ve ormanda ( Devamı 4üncü sahi/eıı, 
rine... İşte şeyhülislamın emir- manlı padişahının okuma, lunduğunu gösterdi. Halk, Kralın iki küçük kızını t 
lerini söyleyen bir müminin yazma bilmiyen elçisi Zül· Bu hadise başladığı zaman da çok sevmiş bulunuyor. Ma- Alaşehir üzüm müstahsi//ef 
akibeti .. Zavallıyı diri, diri /ikar ağanın aşk macerası: ben lngilterede bulunmuyor- amafih unutmamalıdır ki, Kral-
öldürüyorlar. Nerede şeriat.. hakkındaki yazıyı yarınki nüs- dum; fakat Kral Edvardın acı lığın kilit taşı bugün valde kooperatif inden: toP' 
Nere de dini islam.,, hamızda okuyunuz. sergüzeştini bütün safhalarile kraliçedir. Bununla beraber Aşağıda yazılı ruznamenin müzakeresi için fevkalade ebir 

Esasen senelerdenberi taş • • • takip eden birçok vatandaş- tekrar edelim ki Krallıkta bü- lantıya davet olunan ortaklarımızın 13/4/937 Salı günü A\aŞ rıııfl 
odaları dolduran softa takımı yeni makine Iarım ve dostlarım bundan yük bir çatlaklık mevcuttur. Halkevi binasında yaptıkları toplantıda Ticaret ka~.u~,~sıtıl 
bo"yle bahaneleri sabırsızlıkla doğan kötü neticeleri bana Acaba taç giyme merasiminı'n 386 dd · f'k k 'f · · un~ ~ ncı ma esme tev ı an ooperatı sermayesının m ,.1ete 
bekliyordu. Üzerlerine saldı- Gevezeleri susturur anlattılar. Hadisenin Domin- debdebesi, halkın gözlerini, bu bulunduğu 1041 hissesinin sülüsanını asaleten veya vek8 ,ıı~ 
ran yençerilerden kaçmıyorlar. Bir Avrupa gazetesinin ver- yonlardaki tesiri de az fena çatlaklığı unutturacak derecede temsil eyliyen ortakların iştiraki lazım gelmekte iken Yb8~ıl 
Maazallah birisinin yüzünden dı"ğı· malu"ınata go"re, Lourdes olmamıştır; ve hiç şüphesiz kamaştırabilecek mi ? ki d 535 h' · ·1 ı· u d t" yo ama a ısseyı temsı ey ıyen ortagını mevcu "ye ı 
biraz kan akdımı feryatları şatosunda, Pirene müzesinin tiplerden biri sözü lüzumsuz Sanıyorum krallığı kurtara- duğu ve bu suretle kanunen lazım gelen nısabı ekser1tl51ııl 
çoğalıyor. Bilakis debreniyor- müzakere salonunda 10 sene· yere uzatır, yahut müzakere cak olan şey, bütün iriıpara- mevcud bulunmadığı anlaşılmakla ikinci toplantı yapıl'?. 5s9t 

lar. Öldürün zaten biz hocalar denberi sözü uzatan hatipleri mevzuunu hiç alakası bulun- torlukta uyanmış olan müşte- karar verilmiş olduğundan ortakların 25/5/937 Salı günll 
mihnette kaldık, din ve diya· susturmak için bir makine var- mıyan mes' eleler le karıştırırsa rek emniyet şuurudur. Malum· 15 de Alaşehir Halkevine gelmeleri ilan olunur. 
net size ne gerek. dır. Bu müzenin müzakere sa- büyük taş maskenin gözleri dur ki imparatorluğun muhtelif R • k 

Sanki düşmanla çarpışarak lonunda civar halk zaman za- içinde şiddetli bir elektrik zi- hükumetlerini biribirine bağlı- Uznamel mÜza erat: 
şehit olacaklarmış gibi abdest man içtimalar yaparlar. Salon- yası parıldar. Bu parıltı hatibe yan yegane meşruti bağ krallık 1 idare meclisi ve murakip raporlarının okun111a5'beretİ' 
alarak hep beraber tekbir ge- da ziynet namına yalınız bir karşı birinci ihtar işaretidir. tacından ibarettir. 2 - Muvakkat plançonun tetkik ve tasdiki idare 

dönüm noktasını yaşamaktadır 

tirerek toptan yeniçerilere taş maske vardır. Bu maske· Eğer hatip bu işarete ehem- Hindistandan başka hiçbir nin ibrası. 
doğru ilerliyorlardı. nin ağzı açık, gözleri boş bi- miyet vermez de sözünü uzat- tarafta İngiliz hanedanına karşı 3 - Kooperatifin tasfiyesi karar itası. 

lstanbulda meğer ne kadar rer delikten ibarettir. Alelade makta devam ederse bu defa bir memnuniyetsizlik yoktur. 4 - Tasfiye heyetinin intihabı. iie\f\'er 
çok hoca ne kadar çok şeyh zamanlarda bu maske böylece maske gözlerini kırpmağa ve Filhakika lrlandada bazı çe· 5 - Tasfiye hesabında tutulan geçen senelerd n J1lr jt-s1• 

ve çömez varmış. Birkaç saat hareketsiz bir halde durur. tibe karşı tehditkar şualar gön- kingenlikler mevcutsa da eski zararın ihtiyat sermayesinden ödenmnsine ka~z4'9 
içinde bütün Şehzadebaşı Ga- Şayet İçtima zamanlarında ha- Devamı 3 ncü salıifede - /Devamı 4 üncü sahifede) 6 - Tasfiye heyeti ücretlerinin tayini. 23-8 



.:---_Salı_if_e_3 ___________________________ .!.::.(Ulusal Birlik) 

Olivier ve şü~ Yeni makine N. V. Fratelli Sperco 
rekisı Limited (Baştara/ıı inci sairi/ede) w. F. H. Van vapur acentası 

dermeğe başlar. Eğer hatip 
vapur acentası bununla da yola gelmezse o Der Zee ROY AL NEDERLAND 

Birinci Kordon Rees binası zaman taş maskenin ağzından & C KUMPANYASI 
Tel. 2443 gayet şiddetli bir ses çıkar ve O. S/S "GANYMEDES "vapuru 

THE ELLERMAN LlNES LTD. hatibin nutkunu gürültü içinde DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 20 Mayıs 1937 de beklenmekte 
.. ALGERIAN" vapuru 5 boğar. Artık bundan sonra G M B H olup AMSTERDAM, ROT· 

Mayısta LONDRA, HULL ve kürsüden inmekten başka çare Ha~bu.rg · TERDAM ve HAMBURG li· 
ANVERSten gelip yük çıka- yoktur. "LARISSA" vapuru 12 Ma- manları için yük alacaktır. 
racak ve 15 Mayısta avdet Tahmin ediliyor ki taş mas· yısta bekleniyor. ROTTER- SVENSKA ORlENT LlNI-
edip LONDRA ve HULL için keyi bu suretle idare eden, DAM, BREMEN ve HAM- EN KUMPANYASININ: 
yük alacaktır. içtimaları idare eden reisler- BURG için yük alacaktır. S/S "GUNBORG" vapuru 

'"LESBIAN" vapuru 27 Ma· dir. Birer düğmeye basmakla 30 Nisan 937 de limanımıza 
yısta LONDRA, HULL ve taş maskenin gözleri ateslenir. AMERICAN EXPORT LINES gelerek ROTTERDAM, HAM-
ANVERSten gelip yük çıka- Yahut ağzından müthiş bir s rs THE EXPORT STEAMSHIP BURG, GDYNIA ve SKAN-
racak ve ayni zamanda LON- çıkarır. CORPORATION DINA VY A limanlarına yükli-
DRA ve HULL için yük ala- VIGATION Co. LTD. "EXMINSTER" vapuru 29 yecek. 
caktır. • Nisana doğru bekleniyor. M/S "ERLAND" motörü 28 

.. EGYPTIAN" vapuru Ma- "ADJUTANT" vapuru 5 NEVYORK için yük kabul Mayıs 937 de beklenmekte 
yıs nihayetinde LlVERPOOL Makyıstal gelip LONDRA için eder. . olup ROTTERDAM, HAM-
ve SWENSEAdan gelip yük yü a acaktır. '"EXTAVIA" vapuru 10 Ma-
çıkaracak ve ayni zamanda Tarih ve navlunlardaki deği- yısa doğru bekleniliyor. NEV- BURG, GDYNIA ve SKAN-
yük alacaktır. şikliklerden mes'uliyet kabul YORK için yük alacaktır. DINA VIA limanları için yük 

THE GENERAL STEAM NA- edilmez. PiRE AKTARMASI alacaktır. 
# 1---••um____________ SE.RI SEFERLER SERViCE MARITIME ROU-

lz mit• yün Meıisucatı "EXCAMBION" vapuru 7 MAiN KUMPANYASININ 
Mayısta NEVYORK ve BOS- SiS "SUÇEAVA" vapuru 

T 
• k A s TON için PJREden hareket 19 mayıs 937 tarihine doğru 
Ü r ll 0 f) J m İrk ef.i edecektir. beklenmekte olup MALTA, 

' "EXCHORDA,, vapuru 21 MARSJLYA ve CENOVA 

Halkapınar kuma~ fabn·kası Mayısta NEVYORK ve BOS- limanları için yolcu ve yük 
'S" TON için PIREden hareket kabul eder. 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar edecektir. Yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

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

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark hah Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu 

·vakında çıkıyor 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 2 
Mayısa doğru bekleniliyor. 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktarması 
olarak TUNA ıimanları için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD - LlVERPOOL 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

I 
I 

Zengin Bir Seruetin Anahtarı Olan Yeni Pilin Bqla 

Doktor 
Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
f kinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

1 Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çar11111ııi11Qll 
Numara : 34 

ıırmir gazetele· 
riade çalıpn bq 
muharrir arkada. 
fiil lauırlamıtkta oW• ita mil· 

kem mel eeerdf'l 

"JESSMORE. vapuru 9 
Mayısta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAS, VARNA, KÖS
TENCE, SULlNA, GALATZ 
ve IBRAIL limanlarına yük 
alacaktır. 

Ucuz taze ve temiz iliç çeşitleri 
Baıdurak büyük Salepçioğlu hanı karı ısında 

Egenin tarihi, coğ· 
rafi malıinıaıuu , 

ie•ibaalit, ihracat. 
kültflr, bayındır· 
hk hareketlerini 
bol resimli olarak: 
bulacakeınız. 

TUrkçe
Fransızca 

Bu kadar mli· 
kemmel bir eser, 
Egede ilk defa 
çıkıyor. Egedeki 
lsanatika, hara· 
heler, methur şe· 
birler hakkında 

aranılan malümat 
bu eaerdc kolay· 
ca ltulunacağı gi· 
bi yerli ve ecne· 
bi bütün milesse· 
eelerin, hatta kil· 
çllk eenafın dahi 
adresleri buluna· 
caktır. 

Eserin tertibi
ne Ticaret mat· 
hauında baılau
mııtır. Tafsilat 
Anadolu matbaa
aında 2776 tele· 

• 
lzmirPamukMensucatı . 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapmardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
el af adresi: Bayrak lzmir 

"INCEMORE,, vapuru 30 
Mayısta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük tahliye edecek ve 

:SURGAz;- VARNA, KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAILe limanları için 
yük alacaktır. ---SOCIETE ROY ALE HONG-

ROISE DANUBE MARITIME 
~ "DUNA" vapuru 12 Ma

yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLA VA, LINZ ve VI· 
YANA limanları için yük 
alacaktır. -

DEN NORSKE MIDELHA VS-
LINJE • OSLO 

"SARDINYA" motörü 22 
Mayısta PiRE, ISKENDERl
~E. DIEPPE ve NORVEÇ 
lımanlarına hareket edecektir. 

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

Birinci 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül lıastalıklar 

ve elektrik tedtlflisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
bulunur 



- -__ - ·- "- . . .... - ~ -~ - _,,__ .... --~ ....... 

Sahife 4 (U lusat:Birlik) 

ısır kapitülasyonlarının kaldırılması 
mukavelesi bugün imzalanıyor 

Yalınız muhtelit mahkemeler, 12 sene müddetle kalacaktır. 
son ve tarihi celseye ( Mota) riyaset edecektir 

Londra, 8 (Radyo) - Röyter aiansının Montrö'den aldığı imzalanacağını bildirmektedir. Son ve tarihi celse, İsviçre Cum 
haberlere göre, Montrö konferansı, dün toplanmış "e uzun hur reisi Muta'nın riyasetinde topla~~~aktır. Bu topl~n~ı~a, 
müddet muhammiler: mes'elesini müzakere etmiştir. nutuklar söylenecek ve bu nutuklar, butun radyolardan ışıtıle· 

Konferans muhammilerin de icabında muhtelit mahkemelere cektir . 
müracaat etmeleri lüzumunda ısrar eylemiştir. İmzalanacak olan mukavelenin suretleri, dün gece taati 

Mısır delegasyonu, bütün ecnebi müesseselerini serbest hı- edilmiştir. 
k akta ve fakat bunların mahalli kanunlara tabi olmalarını Mukaveleye göre, kapi tülasyonlar tamamen kalkıyor ve ya-

::r~ koşmaktadır. lınız 1949 senesine kadar kalmak üzere Mısır' da muhtelit 
Son haberler, konferansın bugün biteceğini ve mukavelenin mahkemeler kalıyor . 

1 ............ ·------- -
Amerika Katalon yada kanlı hadise Polonya reisi 

Yeni gemi yapmıya. 1 b• b• . .. . I~. d• " cumhuru 
cak mı? er lr JIIDI la~ıp e ıyoı Bükreşe 8 Temmuz. 

Vaşington, 8 ( Radyo ) - da varacak 
Deniz komisyonu, yeni gemi· Fransız konsoloshanesinin mu Varşova, 8 (Radyo) - Ro
ler için tahsisat ayrılması hak- k k k manyayı ziyaret edecek olan 
kındaki talebi reddetmiştir. hafazaSİ İçin araya as er ÇI ti Polonya cumhur reisinin Bük-

·•' .. Barselon, 8 (Radyo) - İş karanlıktır. Dün de yollarda reşe varacağı gün 8 Temmuz 
Mana veriyorlar tutmak istemiyen ve anarşist- kanlı hadiseler olmuştur. olarak tesbit edilmiştir. 
Varşova, 8(Radyo) - Ga- lerin vaziyetini bu suretle ko- Son haberlere göre, hadise· • '•' • 

zeteler, Çekoslovakyanıı l'v1os• laylaştıran lamele, 24 saat lerin merkezi Tortojeye intikal Uzak ormanlarda 
kova elçisinin 1 Mayıs şenlik- içinde işe davet edılmiştir. eylemiştir. Fazla tafsilat alına- Robensonluk 
lerine iştirak ettiği halde Var· Bunlar iş tutmazlarsa suçlu mamaktadır, - Baştarafı 2 inci sahifede-
şova elçisinin Pragta 3 Mayıs sayılacaklar ve derhal mah- '• İş bununla bitmiyordu. Gü· 
şenliklerine iştirak etmediğini kemeye verileceklerdir. Grev rültülü medeniyetten uzak de· 

yazmakta ve buna muhtelif Fransız konsolosu, konso· Glaskov, 8 ( Radyo ) niz feneri bekçisinin, ıztırap 
manalar vermektedirler. loshanenin muhafazası için Amelenin mühim bir kısmı içinde inliyen karısı ve çocuğu 

ı • ı ikiyüz bahriye neferinin kara· ·ı~ · · G · bı'r sepet içerisinde 13 metre 

k grev ı an etmıştır. revın 

Zavallı ÇOCU ya çıkarılmasını Fransız do- genişlemesi ihtimalinden kor- irtifadan doktorun kollarına 
nanma kumandanlığından is- indirildi. Doktor. sahil istas-

h h kuluyor. Taş yuttu, asta a. temiştir. Müfreze derhal kara- ___ ....... __ _ 
J f ya çıkarılmıştır. 

neae ya ıyor Barselon, 8 ( Radyo ) -
Cumaovası nahiyesinde pa· Anarşistler, rast geldikleri hü

şa mahallesinde bir kaza ol· kı1met adamlarını öldürmeğe 
muştur. Efe Mahmud denilen başlamışlardır. Kanlı ve kor
bir adamın üç yaşında kızı kunç hadiseler, birbirini takip 
Türkan, avluda oynarken bir eylemektedir. 
kaç tane taş yutmuştur. Ço· Paris 8 (Radyo)- Katalon· 

cuğun taş yuttuğunu gören yada vaziyet çok tehlikeli ve 

anası, buna mani olmağa ça· Italya prensesi 
Belgraddan geçti 
Belgrad, 8 (Radyo) - İtal-

. lışmışsa da muvaffak olama
mıştır. Türkan, taş yuttuktan 
az sonra kan tükürmeğe baş

lamış ve yavrucuk izmir mem· 
leket hastanesine kaldırılmış· ya kralı Viktor Emanoelin 
tır. Türkanın yuttuğu taşın kızı prer.ses Mari Do Savua 
yuvarlak olmadığı ve köşeli İstanbuldan Sofyaya gelmiş, 
olduğu tahmin ediliyor. Taş, Belgraddan geçmiştir. 
tabii şekilde çıkmıyacak olur· Prenses, Romaya gitmekte· 
sa ameliyat yapılması muh· dir. Prensesin Mayitinde say· 
temeldir. dan iki damdöner bulunu· __ .................. __ yor. 

Petrol araştır
maları 

Istanbul 8 (Hususi) - An· 

karadan gelen bir habere göre 

petrol aramakla meşgul olan 

hey'et Van vilayetinin Mura· 

diye nahiyesi dahilinde zengin 

bir ·petrol damarı bulmuştur, 
Damarın hakiki kabiliyet 

ve randumanı üzerinde tetki

kat yapmak üzere İktisat Ve· 
kaleti tarafından bir hey' et 
gönderilecektir. 

Bıçakla hücum etmiş 
Tilkilik caddesinde Ahmed 

Kadri oğlu Mustafa, elbise 
meselesinden terzi Ali Osman 
oğlu Fuada bıçakla hücum 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Pamup ve yapağı 
ihracatı 

- ---'-------.. __. . ._. _______ _ 
Roman yaya ihracat 

• 
Piyasada deveran eden bir 

şayiaya göre pamuk ve yapa

kı mahsullerimiz, bundan son· 

ra serbest dövizle ihraç edi

lecektir. 

--·-

Dün aldığımız haber üze· 

rine alakadarlardan tahkikat 

yaptık, mahsullerimizin serbest 
dövizle ihracı, bu mahsulleri· 
mizin dahilde fevkalade lü
zumlu ve az olduğuna ve bu 
itibarla piyasalara ihraçlarına 

pek de ihtiyaç bulunmadığına 
delalet eder. Alalcadarlar, mü
him sanayi müesseselerimize 
lazım olan pamuklarımız için 
böyle bir şey mevzubahs olsa 
bile yapağılar için olamıyaca· 
ğını bildirmişlerdir. Fakat res· 
mi makamlardan yaptığımız 
tahkikata göre henüz hüku
metçe bu hususta verilmiş bir 
karar yoktur. 

Busene Romanyaya üzüm ve 
zeytinyağı göndereceğiz 

Türkiye • Romanya arasın· 
daki ticaret işlerimiz için yeni 
esaslar hazırlanmaktadır. Ak· 

tedilecek yeni ticaret muka

velesile Romanya, memleke· 

timizin muhtelif mahsulleri için 

mühim bir mahreç olacaktır. 

Yaptığımız tedkiklere göre 

bundan bir müddet evel Ro

manyaya memleketim:zden se· 

nede bir milyon kilo üzüm 
ve yarım milyon kilo zeytin-

yağı ihraç edilmekte idi. Bun· 
!ardan başka, gene Roman· 
yaya mühim miktarda ihraç 
edilen muhtelif mahsullerimiz 
de vardı. Fakat zamanla Ro· 
manya ticaret evleri, bu mah· 

sulleri, Yunanistandan almağa 
başlamışlardır. !Son zamanlar· 
da Türkiyeden Romanyaya 
üzüm ve zeytinyağı ihraç edil· 
memektedir. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre, hükumetimiz, yeni tica
ret anlaşmasında Romanyaya 

muhtelif mahsullerimizin ihracı 

ıçın bazı kayıtlar bulunacak
tır. Bu dost memlekete mü· 
him miktarda üzüm ihraç et· 
memiz mümkün olacak ve 
bunu, diğer mahsullerimizin 
ihracı takip edecektir. Türk 
ve Rumen parası arasındaki 
farktan ötürü evelce yüzde 38 
nispetinde verilen prim de 
kaldırılacaktır. 

yonuna varıncıya kadar biçare 
kadına baktı. Onun motör 
içinde ıztırabını hafifletmeğe 
çalıştı. Kapınızın bir adım öte· 
sindeki doktoru~ hemen bula· 
bilmek veya telefona sarılıp 
bir tanesini birkaç dakika 
içinde otomobille getirtebilmtk 
ne mutlu l 

İnsanlardan uzak olan haya· 
tın belki kendine göre zevk
leri var. Fakat hiç hastalan
mıyacaklar için .. ____ ............... __ 

Lise atletizm 
bayramı 

Bu hafta Alsanc..ık sahasın
da yapılacak olan erkek lisesi 

atletizm bayramı hazırlıkları 
sona ermiştir. Liseli gençleri
miz, muallimlerinin idaresinde 
yarın bize bütün spor kabili
yetlerini göstereceklerdir. Prog· 
ram şudur: 

1 - Geçid resmi, 2 -
Bayrak merasimi, 3 - Lise 
marşı, 4 - 100 metre (bü
yükler), 5 - Tek adım (at· 
lama), 6 - 400 metre, 7 -
1500 metre, 8 - Gülle (at
ma), 9 - 110 metre (m;niaT," 
10 - 4 X 400 (bayrak), 11 -
Cirid (atma), 12 - 200 met· 
re, 13 - Üç adım, 14 -
800 metre, 15 - 50 metre 
(küçükler), 16 - Disk (atma), 
17 - 4X100 (bayrak), 18 -
Yüksek (utlama), 19 - 4X50 
bayrak (küçükler), 20 - Bal
kan bayrak, 21 - Mükafat 
tevzii. • itizar 

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

• 
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Loid Corcun bir makalesine göre 

lngiltere, tarihinin en mühim bir 
dönüm noktasını yaşamaktadır 

•• 
İgiliz liberal liderlerinden Loid Corcun 
son çıkan bir makalesini neşrediyoruz: 

f Baştara/ı 2 inci sahifede J çok şubelerinde güzel bir fa.~ 
düşmanlıkların tekrar başlıya- aliyet yaratmıştır. Birçok mÜ· 
cağını sanmıyoruz. esseseler de merasim için ya· 

Hindistanda vaziyet çok pılan hazırlıklar ihya etmiştir. 
nazik ve tehditkardır. Ben Maamafih, hükumetin pek 
daima Hind kanunu esasinin 

sefil bir hale düşmüş olan 
Hindlilere çok veya çok az 

bazı halk tabakalarının der müsaadeler vermiş olduğunu • 
iddia etmiştim etmi ... tim. Hind dine neden hala bir deva 
kanunu esasisi Hindistanın bulamadığına hayret edilmekte 
büyük siyasi teşkilatlarına is· ve bundan büyük bir azap 
tedikleri neticeyi vermiyordu. duyulmaktadır. Menısim . alayı 
Bununla beraber ayni kanunu Londra cenubundaki zengin 
esasi İngiltere düşmanlarına 
bizimle mücadele edebilmeleri mahallelerden geçecektir. Dur· 
için büyük imkanlar bahsedi- ham, Lanark kenar mahalle· 
yordu. Ben Hintlilerle müza- lerinin sefil ve azap verici 
kere ederek bir muahede ya- manzaraları ve hali ise Lon· 
pılmasını, onlara yukarıdan 
inme bir kanunu ~sasi veril
mesine tercih ederdim. İşte 
bunun neticesi olarak impara· 
torluğun en kalabalık bir 
mıntakası kendisine intihap 
ettiği şefler tarafından taç 
giyme merasiminde temsil 
edilmiyecektir. Binaenaleyh 
yeni saltanatın muvaffakıyeti 
için evvela Himalaya ile Tra· 
vankor arasında yaşıyan bütün 
Hintlilerle, bütün Hindistanla 
adamakıllı anlaşmak lazımdır. 

Bu yapılması mümkün olan 
bir iştir. Fakat bunun taç 
giyme merasiminden evvel ya
pılabileceğini sanmam. O taç 
giyme merasimine ki, belki 
bazı Hintliler iştirak edecek· 
lerdir. Fakat Hindistan iştirak 
etmiyecektir. 

Bununla beraber taç giyme 
merasimi İngilterenin en yük-

sek bir parlaklık devresine 

tekrar yükseldiği ana tesadüf 

etmektedir. 1931 de başlamış 

olan berbahd buhranın tama· 
miyle önü alınmıştır. İç ve dış 
ticaret iyileşmekte ve inkişaf 
etmektedir. Muazzam silahlan
ma programı endüstrinin bir 

fzmir asliye mahkemesi ikin
ci hukuk dairesinden: 

İzmirde Servili mescitte su 
kumpanyası yanında 70 no. lu 
evde oturan Cemal kızı Şa
diye tarafından kocası Niğde
nin Şahine mahallesinde ölü 
yüzbaşı Hasan oğlu Ahmed 
Remzi aleyhine açılan boşan

ma davasına mütedair dava 
arzuhal suretile davetiye vara· 
kası müddeaaleyhin ikametga· 
hının meçhuliyetine binaen Ulu
sal Birlik gazetesinin 16/4/937 
gün ve 976 sayılı nüshasile 
ilanen tebliğ edildiği halde 
müddeaaleyh tayin olunan gün 
ve saatta mahkemede hazır 
bulunmadığınd:ı n hakkında 

muameld gıyabiye icrasına ve 
tıhkikatın 28/5/937 cuma gü
nü saat 10 a talikine karar 
verilerek tanzim kılınan gıyap 
kararnamesi usulen mahkeme 
salonuna asılmış olduğundan 

müddeaaleyh Ahmed Remzi· 
nin tayin olunan günde mah· 
kemede hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi aksi tak
dirde bir daha muhakemeye 
kabul edilmiyerek gıyabında 

bakılacağı tebliğ mkamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

dranın cenubunda oturanların 

meçhulüdür. 

Kralla Kraliçenin taç giyme 

merasiminden sonra Gal ara

zisindeki fakir ve yoksul ka· 

zalara da bir seyahat vadet· 

miş olduklarını unutmamakta· 

yız, İşsizlik meselesi milli şen· 
liklerin parlak manzarasına 
gölge vurmıyacaktır. Devlet bu 
meselenin o kadar geç farkına 
varmıştır ki, illet müzmin bir 
\ıal almıştır. Maamafih eskisine 
nisbetle işsizliğin çok azaldı
ğını söylemek bir vazifedir. 
Taç giyme merasimi temenni 
edelim ki Krallığın sağlam ve 
kuvvetli bulunduğunu isbat 
edebilsin, bu sağlamlık ve kuv· 
vetin devamını temin etmek 
yeni Krala ve sevimli yeni Kra 
liçeye ait bir vazifedir. 

••••• 
Arabanın ezdiği ço

cuk öldü 
Menemen kazasının Kasamı 

paşa mahallesinde Ali oğlu 

Mehmed; arı!ba ile tarlaya git· 

mekte iken araba keızaen dev· 

rilmiş ve içinde bulunan ka· 

rısı ve iki çocuğu yaralanmış 

ve bunlardan Necati adındaki 

çocuk aldığı yara tesirile öl· 
müştür. 

İzmir ikinci hukuk mahke· 
mesinden: 

İzmirde oturan Hamdi oğlu 
Yekta tarafından İzmirde Na· 
mazgahta Hacı Hüseyin sokak 
36 sayılı evde oturan Fadime 
namı diğeri Hikmet aleyhine 
açılan ihtar davası Üzerine 
icra kılınan muhakeme sonun
da: Medeni K. nun 132 ncİ 
maddesi hükmüne göre Fadi· 
me namı diğer Hikmetin bir 
ay içinde kocası evine döne· 
rek evliliğin üzerine yüklettiği 
karılık vazifelerini yapması 

için kendisine ihtarat yapılma· 
sına ve masariii m·ıhakeme 

olan 1452 kuruşun uhdesine 
yükletilmesine temyiz yolu 
açık olmak üzere 22/4/ 1937 
tarihinde Fadime namı diğer 
Hikmçtin gıyabında karar ve· 
rilmiş olmakla H. U. M. K. nurı 
maddei mahsusasına tevfikarı 
tanzim kılınan ihbarname el· 
yevm ikametgahının meçhuli· 
yetine mebni mahkeme divan· 
hanesine talik kılındığı ila" 
olunur. 

Satıs ilanı 
Yeni Kavaflar çarşısında Hulusi bey caddesinde 60 nuJ'Jla; 

rada bulunan nikelaj atöly ini Bay Ali Meftun Aksuner satını 
1 

ve Bay Hamdi Uygur satın almıştır. Keyfiyet üçüncü şahıslarıı 
malumatı olmak üzere ilan olunur. . 
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