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Sahibi: HAYDAR ROŞDO ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~one şartlan: Seneli.Ai 700, altı aylığı 400 kuruş 

Reami ilinlar için: Maarif cemiyeti iliııat 
büroıuna müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: (ANAi50LiJ)Matlıa8;~ 

Yıl : 4 - No : 971 Telefon: 2776 

• ULUSAL 9 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 10 Nisan 1937 

Kolonel Bek 
Avusturya ricalile göriJı

mek üzere Viyanaya gel. 
miştir. 

Fiati (100) Para 

Milis] erin Taarruzu lnl~işaf Ediyor 
Başvekilimiz bu sabah 
Istanbula geldi 

Reisicumhur Atatürk, ismet lnönünü 
Ankara istasyonunda uğurladılar 

!Kolonel Bek Milli küme maçları 

~!!~~~ !!~~~ Doğanspordan ga 
Polonya Hariciye Nazm.~o- ıı·bı·uet beklı·uoruz 
lonel Bek, Avusturya Harıcıye , , 

Nazın doktor Şmit tarafından 

karşılanmış ve şerefine veri

len ziyafette hazır bulunmuş· 

tur. 

Bugün Belgrada hareket edecek 
dost devlet payıhtatında parlak 

oİan Başvekil, yarın akşam 
merasimle karşılanacaktır 

·---.......... ___ _ 
Şeker kon-

feransı 

Belgratl' dan bir göriiniiş 
İstanbul, 10 ( Hususi ) - cumhur Atatürk, Kamutay 

Dün akşam Ankaradan hususi başkanı Abdulhalik Renda, 
trenle Belgrada hareket eden Vekiller, Elçiler, Mebuslar, 
başvekil ismet lnönü ve refika- Ankara valisi, muhafız kuman
ları, bu sabah lstanbula gel· danı, sivil ve askeri etkin ve 
tnişler ve hariciye vekili Rüştü bütün istasyonu dolduran ka
Aras,vali, kumandanlar burada labalık bir halk tarafından 
bulunan saylavlar ve kalabalık selamlanmış ve uğurlanmıştır. 
bir halk kitlesi tarafından kar- Başvekil bu akşam Hariciye 
~ılanmışlardır. vekilimizle birlikte Sirkeciden 

Başvekilimiz Ankaradan ay- Belgrada hareket edt"cekler 
rılırlarken, istasyonda Reisi ve merasimle uğurlanacak-•• ....... . 
Japonyanın milli müda
faa programı mühimdir 

----~-------------Program parlamentoce kabul edilmezse 
ele imparatorun iradesile tatbik olunacak 

Japon askerleri 
Tokyo, 10 (Radyo) - Ja· ~bul edilmediği takdirde impa

~on kabinesi, milli müdafaa ratorun iradesile sureti kati
itin geniş bir program hazır- yede tatbik olunacaktır. 
'nuştır. Bu program, yeni Bu programa büyük chem-
l>arlamentoya verilecek ve ka- miyet verilmektedir. 

•••• 
· Bulgar 

/(abinesinde tadi. 
lat oldu 

lstanbul 10 (Hususi) -Bul· 
tir kabinesinde bazı tadilat 
<>lnıuştur. Bu ta lilit netice· 
•inde maarif, nakliyat, posta 
~t telıraf nazları detifmiftir. 

Almanya 
ihtilalci ispanya ile 

anlaştı 
Berlin 10 (Radyo) - Al· 

manya resmi gazetesi; Almanya 
ile ihtilalci ispanya arasında 
akdedilen ticaret muahede· 
ıinin metnini ne,..etmektedir. 

lardır. 
Belgrad 10 (Radyo) - Bel· 

grad'da dört gün kalacak olan 

Türkiye başvekili, Nisanın 
13 ünde Türk nefis san'atlar 
ve resim sergisinin küşat me
rasiminde bulunacaktır. Ata
Türk ve prens Pol'un hima· 
yelerinde bulunan güzel san· 
Devamı 4 üncii salıif ede 

Londra, 10 (Radyo) - Şe

ker konferansı, dün bay Ram

sel Makdonaldın riyasetinde 

toplanmış ve şeker yetiştiren 

memleketlerin istihsalat ve 

sarfiyatım anlamak üzere bu 

memleketlere birer muhtıra 

verilmesini kararlaştırmıştır. 

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

Milis kuvvetleri gecele-
yin taarruza başlamışlar --·--Top ateşi,saat 15 te durmuş, 
tayyare faaliyeti başlamıştır 

Milislerden bir müfreze 
Salamanka, 10 (Radyo) -

Madrit cephesinde dün de 
mühim muharebeler olmuştur. 

Milisler geceden başlıyarak 
dün bütün gün ihtilacilerle 
şiddetli çarpışmalarda bulun· 
muşlardır. Her iki taraf mü
him zayiat vermiştir. 

Top ateşi, saat on beşte 
durmuş ve müteakiben tayya· 
re faflliyeti başlamıştır. 

Paris 10 (Radyo) - Havas 
ajansının Vitorya muhabiri, ih· 
tilalcilerin Satanderde bir tec· 
rübe taarruzu yaptıklannı ve 
pasklarla bugünlerde mühim 
bir meydan muharebesi hazır· 
ladıklarını bildirmektedir. 

ihtilalciler, Bilbao cephesin
de d~ bütün müstahkem mev
kilere bombalar atmışlardır. 

Paris 10 (Radyo) - lspan· 
yol- Fransız hududunda ademi 
müdahale kontrolüne memur 
Danimarkalı yüzbaşı Y ansen, 
dün teftişlerine başlamış ve 
Th·Jir civarında ispanyaya 
geçmak üzere bulunan yedi 
Amerikan gönüllüsünü yaka
lattırmıştır. 

Madrid, 10 (Radyo) - Sa
bahle)'İn saat beıte netredilen 

bir tebliğe göre, dün gece 
taarruza geçen cumhuriyetçi· 
ler Kazadekampo mıntaka· 
sın da bu sabah Lac uilla mev E 
zii ile eski mezarlığı zaptet· 
mişlcrdir. Taarruz devam et· 
mektedir. 

Sabahleyin, Üniversite ma· 
hallesinde çok kanlı bir mu· 
harebe başlamıştır. Bu harbe 
bütün vasıtalarla iştirak edil
miştir. Tayyareler cephe üze· 
rinde uçarak çok kuvvetli 
bombatar atıyorlar. Mitralyöz
ler bilafasıla ağır toplar şeh
rin binalarını sarsıyor. __ __. .... 
Romanya Prensı 
Zevcesi haklarından 

• vaz geçıyor 
Bükreş, 10 (Radyo)-Prens 

Nikola, 1932 senesindenberi 
evlendiği kadınla yaşabilmesi 
için prenslik haklarından vaz 
geçmektedir. Krallık meclisi, 
dün toplanmış ve bu meseleyi 
müzakere etmiştir. 

Prens Nikola'mn, iki sene 
evvel sevipte aldığı zevce Bük 
reıin alelade ailesine menıup 
idi. 

--·-Ankarada 6-1 galip gelen Genç
lerbirliğinin burada alacağı neti

ce merakla beklenmektedir 

Bagün Ankara gençler birliğile karşılaşacak 

olan Doğanspor takımı . 
Dün akşam şehrimize gelen lan merakla beklenmektedir. 

Ankara şampiyonu gençler Ankarada, saha acemiliği 
birliği takımı, bugün ilk ma- hastalık ve yorğunluk yüzün· 

çını Alsancak stadında Do- den tam bir oyun veremiyen 
ğanspor takınıile yapacaktır. Doğansporlular, bugün en 

Son zamanlarda iyi eleman- kuvvetli kadrolarile sabaya 

lara sahip olan ve çok kuv· çıkacaklar ve hiç şüpbesizki 
vetli bir takım haline gelen 
Gençler birliği, milli küme Ankara mağlubiyetinin acısanı 
maçları başladığı zaman Istan- çıkarmağa canla başla çalıp· 
bul şampiyonu Fenerbahçe ile caklardır. 
karşılaşmış ve 2-1 gibi gayet Ancak, bu maçı idare ede· 
az bir sayı farkı ile mağlup cek olan İstanbullu hakem 
olmuş, geçen hafta da Anka· Şazi Tezcandan tam bir ha-
ra' da Doğansporu 6 - 1 gibi kemlik ve bitaraflık bekler, 
mühim bir farkla yenmiştir. Ankaradaki maçta da ayni 

Bugün, ayni takımla revanş takımımızın bir hakeme kur· 
maçını yapacak olan Ankara- ban gitmiş olduğunu unutma-
lıların, nasıl bir netice alacak· masını hatırlatırız. 

------------·~~·~·•~••--•M•~--~---~ 

Fas sultanının 
• 

cenazesı 

Marsilya yolil~JFa
sa gönderildi 

-Paris 10;-{Radyo) - Fas 
sulta~-;ı\1unlay hafidin :tce~ 
zesi, bugün yapılan askeri 
merasimden sonra camiden 
doğruca Marsilyaya scvkedil
miştir. , Munlay hafid, Fasta 
Abdullah camiinde gömüle· 
cektir. ------· .. - ----

Maliye vekili 
Avrupadan döndiJ 

Montrö u ,. ,;r k·ı· 8 F. A 1 ma ıge ve ı ı . . ğra ı 

Pazartesi toplanıyor lstanbul, 10 ( Hususi ) -
Paris, 10 (Radyo) - Mısır Dün Avrupadan dönen Maliye 

kapitülasyonlarının ilgası hak- vekili Bay Fuad Ağralı, bu 
kındaki Mısır talebini tetkik gün başvekilimizi karşılıyarak 
edecek olan Montrö konfe· kendisile konuştuktan sonra 
ransı, Pazartesi günü toplana- Ankaraya hareket edecektir. 
caktır. 

Fransız delegasyonu, o gün 
Montröde bulunmak üzere 
dün buradan hareket eyle
miştir. 

Amerika sefiri Pa. 
rise döndü 

Paris 10 (Radyo) - Ame
rikanın bura sefiri, dün sabah 
Vaşingtondan avdet etmiştir. 
Sefir, Amerikada iken Cum
hurreia Bay Ruzveltle uzun 
müddet konuf1DUflur. 

8. Ruzvelt 
Altın kıymetini in. 
dirmek istememiı 
Vaşington, 10 (Radyo) -

Amerika reisicumhuru Bay 
Ruzvelt, gazetelere vaki beya· 
natında demiştir ki: 

., - Altının kıymetini dü· 
şürmek için ne ben ve nede 
Maliye nezareti teklifte bulun· 
duk. Bu husustaki şayialar ve 
çıkan haberler tamamen 1•
ludar.,. 



nların Aşkı 

(Ulusal Birlik) _ 16 Nisan 937 

\ Şimali Akdenizde dalgalar kabarıyor Amerikada kanun~ esas~ b~hr-anı! 

Akdenizde yeni üsler ku- Bay Ru~veldın ah mah .. 
ruluyor tahkimatartı\ior keme ıle ~ ası a_ç~ldı .. -1-

Yazan 
A. PUŞKIN 
Mukaddeme 

Eserin müellifi Aleksandr 
Puşkin, 5 Haziran 1799 da 
Moskovada doğdu, tahsilini 
Çarko Se!o lisesinde yaparak 
hariciyeye intisap etti. O se· 
nelerde dört yıl devam eden 
Rusları ve Ly,Udmila adlı ese· 
rini yazıyordu. Bu arada yaz
dığı Hürriyet isimli bir şiiri 
valıniıı eline geçince genç şair 
Kişinev'e nefyedildi. 

Kafkaslardaki hayatını da 
Kafkasların Eserinde canlan· 
dırdı. 1823 te Kişinev'i terk 
ederek Odesa'ya yerleşti. En 
ziyade Byron ve Andre Cheni
er'in eserlerini okuyordu. Bu
rada Boris Godanev isimli 
trajedisini meydana getirdi. 
Bu eserinde Shakespeare'i tak
lit etmiş, Rus tiyatrosunu Fran 
sız tesirinden kurtarmağa ça
lışmıştı . 

Ayni yılda yapılan Dehab
rists suikastında elindeki ve· 
rakı yakmakla kendisini kur
taran Puşkin, bu esnada tahta 
çıkan Nikola tarafından hima
ye edilmiştir. 1837 de, Kap
tanın kızı, Pottova, Erzurum 
seyahatı adlı eserlerini yazdık· 
tan sonra Baron George Hec
kerle yaptığı bir düelloda al
dığı yaralarla dört çocuğunun 
feryatları arasında gözlerini 
hayata yummuştur, 

Bu büyük Rus müellifinin 
eserleri dünyanın hemen bütün 
dillerine çevrilmiştir. 

Çingeneler, bu gürültücü 
insanlar, Baserabyaya göç edi
yorlardı. Bugünde, yırtık ça
dırlannı bir çay kenarına kur
dular. Onların gece hayatları 
istiklal gibi tatlıdır. Parlak 
yıldızların altında uyurlar. 
Araba tekerlekleri, halı par
çaları arasından, ateşin parla
dığı görülür. 

Kabile yemeğini hazırlıyor. 
Atlar, çimenlerin üzerinde 
başıboş otluyorler .. Bir çadı
rın yanındaki kulübede, bağlı 
bir ayı var. Çölün ortasında, 

herşey harekette! Yarın şafakla 
yola çıkılacağı için, hepsi 
neşe ile hazırlıklarını yapıyor
lar. Kadınlar türkü söyliyor, 
çecuklar bağrışıyorlar .. 

Fakat biraz sonra, bu avare 
insan sürüsünün Üzerine derin 
bir sükiit çöktü. Yalnız köpek 
havlayışlarile at kişneyişleri, 

ovanın sükunetini ihlal edi
yordu. 

Atı·ş sönmek üzereydi. Gök
te yalnız başına parlıyan ay, 
uyny.:m kabilenin üzerine ışı

ğını döküyordu. 

Geniş bir çadırda, bir ih· 

tiyar hala uyumamıştı. Yarı 

sönük ateşin karşısına otur
muş, onun ölü sıcaklığıyla 

ısınmıya çalışıyordu. Gece ka

ranlığının kapladığı ovaya, 
uzun·uzun baktı. Kızı · çölde 
gezmiye gitmiş; hala dör.me
mişti. Serbest çocuk! Kendi 
kaprisinden başka, birşey bil
miyor. Dönecek! Fakat gece 
oldu. Biraz sonra ay, ufuktaki 
bulutların arkasında kaybola
cak .. Zemfira hala gelmedi. 
İhtiyaı ın mütevazi yemeği, 
beklemekten tekrar soğudu. 

Lakin, işte! Geliyor? Ya
nında, onunla beraber 

Çeviren 
BESiM AKIMSAR 

gene olmadığı . anlaşılıyor. 
Genç kız: 

- Baba - dedi - bak, bir 
misafiri Çölde, Kurgan'ın ar
kasında karşılaştık. Bu gece 
için onu kampa getirdim. Bi
zim gibi göçebe olmak istiyor. 
Benim gibi iyi bir arkadaş bul 
duğuna memnun! İsmi A\ekol 
Her zaman beni takip edecek 

İhtiyar - Peki, yarına ka
dar, istersen uzun zaman bizim 
çadırda kal. Meskeni, ekmeği 
aramızda paylaşırız. Bizden 
olursun. Bizim adetlerimize, 
göçebe hayatımıza, sefaletimize 
ve hürriyetimize alışırsın. Ya
rın gün ışığıyle her üçümüz de 
ayni arabada yola çıkarız. Ya
lınız kendine bir s1n'at intihap 
et. istersen demircilik yap; 
istersen şu kulübedeki ayıyla 
köy, köy dolaşarak şarkı söyle 

Aleko - Kalıyorum. 
Zemfira - O, bana aittir. 

Onu benden kim ayırabilir?. 
Fakat .. Vakit te gecikti. Yeni 
ay, kaybolmak üzere.. Etrafı 
sis kapladı. Ve, gözlerim, bü
tün gayretime rağmen kendi 
kendine kapanıyor! 

* • • 
Sabah, ihtiyar, ağır adım· 

larla çadırını dolaştı: 
- Kalk, Zemfira; güneş 

doğdu. Misafirim, haydi, sen 
de kalk. Vakit geldi vakit gel
di. Çocuklar, tembellik yata
ğından ayrılınız. 

Kabile, büyük bir gürültüy-
le hazırlanıyordu. Çadırlar ka
lıplandı. Arabalar, yola çık
mak üzere hazırlandı. 

Ve işte! Nihayet yola ko
yuldular. Eşekler adımlarını 
açtılar. Yanlarındaki küfeler
de, oynıyan çocukları taşıyor-
lardı. Onları, kadınlar, koca
lar, kardeşler, kızlar, genç ve 
ihtiyarlar takip ediyordu. Ne 
çığlık! Ne gürültü! Ayı, sabır· 
sızlıkla zencirini ısırıyor, ho
murdanarak tempo tutuyordu. 

Hepsinin sırtında, şatafatlı 

renklerle boyanmış acaip, yır
tık elbiseler vardı. Araba 
tekerlekleri çakıllı kumlara 
tırmanırken, köpek gibi ulu-
yan flağutalar, boyuna şişip 

iniyordu. Kalabalık, sefalet, 
vahşeti Fakat, bütün bunlar, 
hayat ve hareketlerle doludur. 
Bizim ölü gibi hareketsiıliği
mizle geniş ihmalkarlığimız, 

esir şarkıları gibi yeknesaktır! 
. . 

Genç adam, sonsuz çöl 
sahasına, korkak nazarlarla, 
uzun uzun baktı. Kendisi' de, 
teessü .. ünün sebebini 

1

Öğren-
miye cesaret edemiyordu. 

- Devam edecek -

İzmir ikinci Hukuk mahke
mesinden: 

Buca' da Yanık kahveler C. 
51 No. Ali kızı Gülsüm tara• 
f ından Karataşta Yeni yokuş 
So, da Abdullah evinde iken 
halen ikametgahı meçhul Gü
müşlü Ahmet oğlu Mehmet 
aleyhine açtığı boşanma dava
sından dolayı muayyen günde 
mahkemede hazır bulunması 

için müdde!ıaleyh hakkında 
ilanen tt:bligat icra edildiği 
halde müddeaaleyh gelmemiş 
ve davacının isteğile gıyaben 
muamele yapılmasına ve gıyap 
kararının bir suretinin mahke
me divanhanesine talikine ka· 

' J Yüksek mahkeme, memleketın ıktısadt 
Paris • Orient gazetesi, /ngiltere ltalya vaziyetini dü.zeltmek için Ruzvelt t'!rcı-
arasındaki mücadelede şanlı Türkiye cum fından verılen kararları naksetmıı 

· • • • ' .. • • d• Nevyork - Cumhur reisi kararile azalık makamlarına 
hurıyetı de kuvvetını gostermıştır, ıyor. Ru::velt ile yüksek mahkeme yeni namzetler gösterilmesi ve 

'"' arasında çıkan şiddetli ihti- bu yeni namzetlerin Ruzveltin 
laflar Birleşik Amerika hüku· noktayı nazarını kabul edilen .. 

Rodos adasından bir görünüş 
Pariste yeni çıkmağa baş- Sicilya sahilleri, İngiliz ge-

lıyan .. Paris - Orien,, gazetesi mileri için çok yakın bir hava 
"Akdeniz meselesi,, başlıklı tehlikesi teşkil ediyordu; Ce-
bir yazısında şöyle diyor: belüttarık ve iskenderiye İn-

Bugünlerde Akdenizin şimal giliz filosunu~ temerküz nok-
havzasında dalgalar kabardı. taları oldu. 
Cebelüttarık İngilterenin elinde Akdenizin ortası, İtalya ta· 
Şarkın büyük kapısı olarak rafından gittikçe daha fazla 
kaldığı gibi, Septe, İspanya- kontrol altına alınmış oluyor. 
daki acınacak halin endişe İtalya asıl toprağile Afrika 
uyandırdığı bir yer oluyor; imparatorluğunu bağlamak is· 
Fransanın şimal Afrikasına tiyor. Mussolini: "Artık Ak-
giden yolu üzerine uzanan Mi- deniz diye birşey yok,, de-
morka adası Fransızları, ltal- mişti. Duce bu cümlesine çok 
yanları Pantelleria ne kadar geniş bir mana veriyordu. 
alakadar ediyorsa öyle ala· Trablusgarp ve Bingazi tah-
kadar ediyor. kim edilmiştir ve yarın, ta 

Mussolini tarafından, deniz Mısır hududunda yeni bir as-
altı gemilerin üs ittihaz edi· keri liman kurulacak. Büyük 
len ve tahkim olunan bu kü- emel, bu limanları Massuaya 
çük ada, Sicilya ile beraber, bağlamaktır. . 
iki havza arasında bir kapı Şark havzasında, ltalya, 
teşkil ediyor. Bu kapının Türkiyenin protestolarına rağ-
anahtarlarından biri, Bizerte men, on iki adalarda, büyük 

limanı ile, Fransanın elinde· tahkimat yaptı. Leros ve Ra· 
dir. dos adaları Mısır üslerinden 

Şark kısmında, ~gene karşı- ancak 600 kilometre uzak-
mıza evvela Malta çıkıyor. tadır. 
Burası, İngilizlerin, Hint yo· İngiltere silahlanmak zaru· 
lu üzerindeki bir merhalesi· retini duyar duymaz İngiliz-
dir. Yeni silahlar artık bu İtalyan düellosu tekrar baş-
a dayı hücum olunamaz halden ladı. Karşılıklı mücadelede bir 
çıkarmıştır. 1935 senesindeki üçüncü şanlı millet de kuvve-
İngiliz - İtalyan ihtilafı esna· tini gösterdi: Bu, Türkiye 
:sında İngiliz amirallığı bu~;- cümhuriyetidir. Montreux mu-
pek iyi anladı: ahedesinden sonra Türkiye 

Oktor 
1 Çanakkalenin anahtarını eline 

aldı. Türkiye şimdi buradan 

Alı• Ag~ L Karadenizdeki deniz kuvvet· 
i:l.11 lerin geçmesine müsaade ede-

Çocuk Hastalıkları bilir. 
mütehassısı B. Rüştü Arasın Romaya 

lkinciBeylerSokağı No. 68 yaptığı son ziyaretin bütün 
---T~fon 3452 (Devamı 4 üncü sahifede) 

iLAN 
Nakliyat acentalığı (Ege) Türk Limited şirketinin İzmir ikinci 

noterliğinden tanzim edilen 27 Şubat 937 tarih ve 1909 umu
mi ve 'L/226 hususi sayılı mukavelename ile feshe karar veril-
miş ve ikinci Kordonda 4/72 numarada mukim Bay Maurice 
Dutilh tasfiye memuru tayin edilmiştir. 

Şirket alacaklılarının tarihi ilandan itıbaren bir sene zarfında 
müracaatla alacaklarını isbat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Nakliyat acenteliği (Ege) Türk Limited şirketi 
müdürlerin imzaları 

okunamamıştır okunamamıştır 

metlerini ciddi bir kanunuesasi lerden bulunması güç değildi, 
buhranı karşısında bulundur- Bu dakikaya kadar cumhur 
maktadır. Ruzveltin, memle- reisi böyle mutedil bir yol 
ketin iktisadi vaziyetini düzel- tutmuştur. Kongreye verdiği 
teceğine büyük ümitler bes· bir layihada yetmiş yaşına 
liyerek çıkardığı kararları yük- gelip de azalıktan çekilenlere 
sek mahkeme nakzetmiş fakat tazminat verilmesini ve eğer 
Cumhurreisi yüksek mahkeme- biı gibiler kendi rızalarile çe-
nin nakzıra rağmen verdiği kilmek istemezlerse onlarla 
kararların tatbikinin çaresini birlikte adetleri on beşi te• 
bulmaktan sarfınazar etme- cavüz etmiyecek yeni azaların 
miştir. seçilmesini teklif etmektedir. 

Ruzvel ve kendisile birlikte Bu suretle Ruzvelt yeniden 6 
çalışmakta olan erkanın ver- aza tayin etmekle yüksek mah· 
dikleri kararlar şunlardır: kemenin teşkilatında değişiklik 

fş saatlerinin tanzimi, asgari yapacaktır. 
yevmiyenin tayini, zirai istih· Birleşik Arı"'rika hükumet
salatın. teşkilatlandırılması, kii· lerinde bu me" Jeden dolayı 

Bay Ruzvelt 
çük çocukların fabrikalarda 
çalışması ve daha buna ben· 
zer işçilere ve iş sahiplerine 
taalluk eden mes' eleler. 

Bu kararlar mahkemenin 
muhalefetine uğrayınca herkes 
Cumhur reisi ve İş arkadaşla· 
rının kanuni yollar bulmağa 
uğraştığını zannediyordu. 

Yüksek mahkeme daha ilk 
. gündenheri bu tadilatın yapıl
masına taraftar değildi. Mah
kemenin noktainazarı bu gibi 
şeylerin Birleşik hükumet' n 
salahiyeti haricinde olup doğ
rudan doğruya mahalli hüku
metlere ait bulunmasıdır . 
Amerika Birleşik hükumetle
rinin kanunuesasisi mucibince 
yük~ek mahkemenin verdiği 
karar kat'i ve hükumetin iti
raza hakkı yoktur. 

Cumhurreisi geçen ikinci 
teşrine kadar yüksek mahke
menin bu reddine karşı sükiit 
etmiş vaziyette idi. Fakat çok 
kahir bir ekseriyetle tekrar 

riyasete seçilmesini halkın ken· 
disine kararlarını tatbik için 
\'erdiği itimat telakki ederek 
faaliyetine karar başlamış ve 
mahkemenin mümanaatını or
tadan kaldırmak çarelerini 
düşünmüştür. Yüksek mahke
me bugün dokuz azadan mü
rekkeptir. Kongrenfo sade bir 

~ ... , r' ~, , t ; 'ı . . . ~' .. • 

bugün çok şiddetli bir müca
dele başlamıştır, bugün gaze
telerde hergün yeni yeni usul 
ler, planlar teklif edilmekte 
ve bu planlar üzerinde şiddetli 
münakaşalar cereyan etmekte· 
dir. Gazete münakaşalarını 

çok ileri götürmüş olan pek 
mühim sebeplerden birisi de 
Ruzveltin son zamanlarda söy
lediği iki nutukta yüksek 
mahkeme azalarını şiddeti~ 
muahaze etmesi olmuştur. Her 
mahfilde ve her yerde böyle 
gürültüler, mücadeleler yapı· 
lırken yalnız yüksek mahkeme 
azaları kat'iyyen sükUtlarını 
muhafaza etmekte bulunmuş· 
lardır. Bu mücadelenin daha 
haftalarca siireceği şüphe
sizdir. İki taraftan hangisinin 
/Devamı 4 üncü sahifede) 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 
"SATURNOS,, vapuru 10 ni· 

sanda limanımıza gelip AMS· 
TERDAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 18 ni· 
sanda limanımıza gelip yükünü 
tahliyeden sonra BURGAS, 
V ARNA ve KÖSTENCE li· 
manian için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASI 
"GUNBORG" vapuru 26 ni· 

sanda ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN· 
DINAVYA limanlarına yük 

alacaktır. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 
"ALBA JULIA,, vapuru 21 . 

Nisanda gelip PiRE MALTA 
ve MARSit.:Y A limanları içirı 
' 
yük alacaktır. 

/ / P DOKTOR Birinci sınıf mutahassıs kikat 3 5 937 azartesi günü· - ._ 

ne btrakılmış olduğundan ya· • • • ı Dr. Demir Ali 

"SU ÇEA VA,, Svapuru 19 ını· 
yısta gelip MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

zılı günde saat 14 raddelerinde lsmaıl Zıya Tregul 
tahkikat hakimi huzurunda Memleket hastanesi Asa- ı Kamçıoğlu 
müddeaaleyihin esaleten hanr bige fle Ruhiye mü- Cilt ve Tenasül hastalıklar 
bulunması veya tarafından bir tehassısı 
vekil göndermesi lüzumu aksi Muayenehane ikinci bey-
takdirde bir daha tahkikat ve ler sokak. 
muhakemeye kabul edilemiye· Telefon No. 3990 
ceği hususu H. U. M. K. teb· Pazardan maada hergün 
ligat faslına tevfikan tebliğ öğleden sonra hasta kabul 
makamına kaim olmak üzere eder. 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

Yolcu ve yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliy:et kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikiıı· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığırıs 
müracaat edilmesi rica olu~ 

Telefon: 4142/4 2112 
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rekası Limited 
~ hikaye Singapurda bir iJlü:m! 1 
'·~~~~~----- W.F.H.Van 

Şoför daha ihtiyatkar dav- neg gecenin karanlığında bu Der Zee 
ranarak maymunlar için kapı- canavarlardan ürktü .. Yanında 
dan muz satın aldı.. Çocuk bir çıtırtı olmuştu. Birdenbire & Co 
Sevincinden öyle bağırıyordu döndü : • Birinci Kordon Rees binası 
ki bütün muz ikramına rağmen - Ah diye bağırdı. Vang DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 
maymunlar kaçıştılar. O esna- gülen bir yüzle karşısında. Hamburg THE" ELLERMAN LINES L TD. 
da Veng peyda oldu. Nereden Parmakları dudakları üzerinde "ANGORA" vapurn 26 Ni- "LESBIAN" vapuru 19 mart-
çıkmıştı. Fena bir İngilizce ile susunuz diye işaret ediyordu. sanda beklenilmektedir. ROT-
.. S l k k TERDAM, HAMBURG ve ta LONDRA, HULL ve AN· 

bekleyin, bekleyin " dedi. a ange or usu geçer eeç-
B b mez kaçmağ d .. ·· d'"' · 'b' BREMEN ı'çı'n yu··k kabul eder. VERS'ten aelip yük çıkara-

am olar arasında kayboldu. 1 uşunme ıgı gı ı 6 

Uzakta maymunların kokudan ona . uzaklaşmasını da söyle- -· cak ve ayni zamanda LON-

b meğı ·kıl etmedı' AMERICAN EXPORT LINES ORA ve HULL ı'çı·n yu"k ala-
ağırarak telaşla kaçıştıkları a • 

d Vang ko .. tu·· bı· 1 ·ı· ·ı THE EXPORT STEAMSHlP caktır. uyuluyordu . r ngı ızce ı e 
kel' 1 • · k ·· CORPORA Tf ON Vang elinde bı'r maymun ıme erını arayara sozc "GRODNO 8 · başladı. " EXECUTlVE ,, vapuru 9 " vapuru nı-

Yavrusile döndü. Hayvan'cağız rı.r . k k V Nisaılda beklenı'lınektedı'r. NEV- sanda LbNDRA, HULL ve 
Şaşırmı:;. gözlerle etrafı süzü- - ' ısıs or mayınız... ang 

dost .. Misis çok güzel.. Vang YORK için yük kabul eder. ANVERS'ten gelip yiik çıka· 
Yor, fakat bağırmıyordu. Kü- görünce .... s·ır daha unutmak k d LO 
Ç .. k k k "EXCHANGE,, vapuru 15 raca ve ayni zaman a N-
u ızın uzattığı muzu ya a- oh oh .... Vang fakir; Vang 

ladı. Yemiş avucu içinde b Nisanda beklenilmektedir. NEV- DRA, HULL için yük ala-
ka b ld N b- k sarı eni7 li ... Misis Vang için YORK ı'ç'ın yu··k kabul eder. caktır. 

vapur acentası 

1-0 Nisan 937 -
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş f abrika..1: 

Tarafından mevsim dolayısile y.eni. 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

·sa ış Yerleri 
Birinci Kordonda 1 86 numarada SAR 

~ 

HAii T. A. Ş. 
l 

~ o u. e uyü pençe- d .1 en VID'dı. Hayret ettiler.. eğı · · V h S Hala tebessüm ediyordu. PiRE AKTARMASI AMERiKA "OPORTO., vapuru lima· 
ang aywanı yavaşça ala- d ı L VE O · Avuçları açık ellerini kıza SERi SEFERLER nımız a 0 up 1 RPO L ve 

f~~~n !~;3!~~a k~1~:1~tS~l~~;~ uzattı. Salange hiç tereddüt "EXCALlilUR., vapuru 9 SWENSEA'dan yükünü tah-

ı Mimar Kemalettin 

1ıKANDEMiR Oğlu 
, ,... 1 •@-

caddesinde F AHRı 

tatlı bir tebessümle Vange etmeden ellerini bu esmer Nisanda PIREden BOSTON liyc ediyor. Ayni zamanda 
teşekkür etti. Reymond kıs- ellerin Üzerine koydu. Bu ve NEVYORKa hareket ede- LIVERPOOL ve GLASKOV 
kanmıştı. büyük çocuğu nasıl teskin, cektir. için yük alacaktır. 

- Haydi oradan bizi rahat nasıl teselli etmelidi.. Haydi Seyahat müddeti: "FLAMINIAN" vapuru 5 ni-
bırak diye Vangı kovdu. Sa- Vang geri dön dedi.. PIRE-BOSTON 16 gündür sanda LIVERPOOL ve SVEN-
lange bu ani tehevvüre uzun - Evet Misis Vang gitmeli. PIRE-NEVYORK 18 gündür 
u.zun güldü. Annesi gene ses- Misis Vanga güldü. Vang bu SEA'dan gelip yük çıkaracak 
Sız, bize bu kadar iyiliği do- tebessümü ebediyen taşıyacak SERViCE MARITIME ve ayni zamanda LIVERPOOL 
kunan Mösyö Reymondla alay hiç kimse asla buna mani ROUMAIN ve GLASGOV için yük ala-
?a, nişanlın görseydi, bir yerli olamıyacak.. Misis Yangın BUCAREST caktır. 
•çin, diye azarlıyordu. kraliçesi.. "DUROSTOR" vapuru 2 Ma- THE GENERAL STEAM NA· 

* *,. Bir sıçrayışta üstü yelken yısta beklenilmektedir. KÖS- VIGATION C LTD 

V K ı b b ..... 1 .. b' d I k TENCE, SULINA, GALATZ "ADJUTANT o. · . 

h 
apur o om a mütevecci- ezı ortu u ır san a a çı tı. vapuru nı-lve bütün TUNA Limanları " 

en hareket etmişti. Bütün vücudu dimdik durdu. san nihayetinde gelip LON-
s 1 ·· t · ·· S 1 b 1 k d için yük kabul eder. DRA ı"çı·n yu"k alacaktır. a ange guver enın en ust a ange u çıp a , esmer e· 

11rıda tahlisiye kayıklannın likanlının vücudu kadar güzel SOCIETE ROYALE HONG- Tarih ve navlunlardaki dcği-
Yanına çıkmış yakınlaşan sa- birşey daha görmediğini kendi ROISE MARITIME şikliklerden mes'uliyet kabul 
~detinin düşüncesine dalmıştı. kendine:itiraf etti, göğsü sıkış- "SZEGED" vapuru 19 Ni- edilmez. 
atırına nişanlısı ile top oy- mış, çeneleri kenetlenmiş sus- sanda beklenilmektedir. BEl'..-

Vayamıyacağı geldi. Güldii. muştu.. GRAD, NOVISAD, BUDA-

• l ' ' ~ : • '.. ' -, :. • -

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

• ,· ' ' .. 1 .. ' • ... • '. ~ ~. ' • ' -\ ' , • ... ~ -~- .. , f'; . ,,. . . ' .. ,"' . . . . . . .. ~ 

---· t ang tıpkı bir olympieu gibi Vang bir daha döndü: 
~p atarken karşısında .teces· -Misis hiç kimseye birşey PEŞTE, BRATISLAVA, LINZ 

sulll etmişti. Vangı elinde söylemeyiniz. Vang ve Misis ve VIY ANA limanları için 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

kijçük bir :maymunla yeniden evlendilt:r. Dedi suya atladı. yük kabul eder. 
&'orüyordu. işte Madam Salangenin sak-

Vapurun izleri uzaklarda ladığı bu sırrı ile, gözlerinde 
kayboluyor, küçük balıklar denize atılan bir vücudun 
&'eıni ile yarış ediyorlardı. Ba- bıraktığı birkaç helezon, su-
~an sırtlarındaki yüzgeçleri yun eflatunlukları arasında ça-f 0züküyor, batıyorlar, çıkıyor- bucak eriyen kırmızı bir rengin 
~sür'atle kayıyorlardı. Sala- hayalı kaldı. Bitti 

'r' •. H. K 
le!' 'y''K u u' 

~l~İr verirsen bi~. kazanabilirsin. Bir kaybe.dersen paran heba 
hJ llııştır. Hem yuzlerce vatandaşınızı zengın etmiş hem de 
~ td~nun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
tngınden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

JOHNSTON WARREN LINES 

1 LTD · LIVERPOOL 

"DROMORE,, vapuru 11 Ni

sanda beklenilmektedir. Ll

VERPOOL ANVERSten mal 

getirecek ve BUR GAZ, VAR· 

NA, KôSTENCE, SULINA, 

GALA TZ ve IBRAIL liman

ları için yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHA VS

LINJE • OSLO 
"BOSPHHRUS" motörü 19 

Nisanda beklenilmektedir avni ' ,, 
gün HAYFA, DIYEP ve umum 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

"SARDINYA" motörü 22 
Mayısta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, DIYEP 
ve umum NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. 

"Vapurların isi1!Jleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez . ., 

Birinci 

. . . . . . ·,. . ~~ - ; 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahclnesinde 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 10 Nisan 937 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
· Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

üçük kız a 1 kirlettikten sonra onları lkinci_K~~m: Kasırga 
·· ıd •• b• b k k 1 d Zehra, Muhtar'ın mutlak ölüm-
O uren ır Ş~ e ya a an 1 den kurtardması için Sabah 

Senide yakalanan mel'un şebekeye mensup 150 kişi tevkif ağaya bol bol dil döküyor 
edildi• 150 kızcağızın Cesetleri toprak altından Çıkarıldı - Sabah. Dedi. Şu zengin - S~yl~ ha~~mcığım .. 

' ki ·· 'k ı ··ıd·· ... ·· b' ve bu''yu''k konaktır Altın ka- - Soylıyecegım. Sen bana Londra 10 (Radyo} - Seulde küçük kız çocu arının ırzına tecavuz ettı ten sonra on arı o uren ve topraga gomen ır şe- · . . . ? H ki ld ğ 
fese konmuş bülbüller gibi emın mısın a ı o u uma 

beke yakalanmıştır. . . .. .. .. ' b h bir işte bana yardım eder 
Zabıta bu şebekenın oldurmuş oldukları uç yaşından 10 yaşına kadar 150 kızın cesetlerini bulmuştur. Bunlardan başka 50 sen ve en ma zun ve mu· .. ? 

küçük kı~ daha kayıptır. kedderizl Neden bilmiyorum; mısın · 
Hükumet, suçlulardan elli kişi yakalamış ve tevkif etmiştir. burada esen hava bende ağ· - Namusum ve imanım 
Şebekenin teisi olduğu anlaşılan canavar, iki kızcağızın cesetleri yanında ölü olarak bulunmuştur. lamak, haykırmak ve sırıtmak Üzerine söz veriyorum ki senin 

• • • • t t • • M 1 hevesleri veriyor. için her fedakarlığa hazırım. 

J L d E t h f d' Ben· - Senin fedakarlığına da Ik i blokun anlaşması apon tayyaresi, on ra- dede :;ni ~:;~rev:~. ı. benim mukabele etmesini bi-
- Acaba neden?. leceğimi tabii biliyorsun. 

l•filk3lll Z8J•ftıyor da hararetle karşılandı - Biz buranın havasına Sab~~ir~mg"'a,hag:~mçcı~~mg. üzel 
alışamıyoruz. Burada yaşamRk 

Çerkes kızının bu sözlerinden bizim için güç. ·-·-Harp vukuunda Belçik taarruza uğrarsa Pilotlar, tayyare istasyonundan 
mukabele etmeğe mecbur kalacak Radyo telefonla Tokyoyu bul-

Paris, 10 (Radyo) - Paris tecavüz vukuunda Belçikanın, muşlar ve konuşmuşlardır 
matbuatı; İngiltere ile Fransa kendisini k mbüldadfaa biçiln mutk· Lo:-ıdra 10 (Radyo)- Tok- zır bulunan Japon sefiri 

laka mu a e e e u unma 
ve ltalya ile Almanyadan b . t' d k l ... .1, yodan buraya gelen tayyare, tarafından karşılanarak, istos· 

. . . . mec urıye ın e a acagını ı a- d k 
mürekkep ıkı blokun, bırbı- ve eylemektedirler. Üç gün, 22 saat ve 14 a i- yon salonunda kendilerine 
rinden çok uzak olduklarını Paris matbuatı, Almanya kada seferini bitirmiştir. çay ziyafeti vermiştir. Pilotlar, 

Tayyare, Kroydon tayyare 
ve anlaşmak imkanının, gün· Maliye Nazırı doktor Şaht'ın buradan radyo telefonla Tok-

istasyonuna geldiğinden üç 
den güne azaldığını yazmak- Brüksel seyahatinden de hah- tur yapmış ve müteakiben ya· yoyu bulmuşlar ve muvasalat-
tadır. setmekte ve bu styahatin 

vaş yavaş yere inmiştir. Istas- Iarını bildirmişlerdir. Muvasa-
Ayni gazeteler, Belçikanın ehemmiyetli olduğunu kaydey- yon, binlerce halk tarafından lat haberi üzerine Tokyoda 

bitaraflı,2-ını ileri sürerek, bir !emektedir. kuşatılmıştı. Tayyare ıner şenlikler yapılmıştır. 
-------..-·~· .. ..-. • ı • • b • • • • k k inmez, içindeki iki pilot, Japon tayyaresi, bir iki gün 

Vergı er ıçın uyu o- halkı seliimlamış ve.>h::+<:o:r! Parise de gidecektir. 

laylıklar temin olunacak Muallim mektebinde bu 
yeni kanun pek yakında bü- yıl derslere başlanacak 
yük millet meclisine verilecek Bu mektepte, en 1F azla zirai ders. 

Ankara 10 (Hususi) - İs· Millet Meclisine verilecektir. fere ehemmiyet verilecek 
tihlak, muamele ve kazanç Yeni k ı nunda, mükellefleri Bir müddetten beri şehri· \ neticesine varılmıştır. Fakat 

memnun edecek ve bundan 
vergilerinde yapılacak olan sonra vergilerin tahsilini ko- mizdeki mekt,.plerle Aydın açılacak öğretmen okulunda 
tadilat hakkındaki kanun layi- Iaylaştıracak mühim maddeler Vilayetindeki mektepleri teftiş ziraat dersleri, tedrisatın mih-

k d d K Z iç lluda eski. Ame verini teşkil edecek, bunun haları, pek yakında büyü var ır. e en ve 1 ı u -
------•.-...~ ... ..-. rikan kolleji binasında tetkik· için de mektebin mevcut çift-

Habeşl•stan.da o•• ıen lcr yapan Kültür Bakanlığı liğinden istifade edilecek, zira-
müsteşarı Bay Rıdvan Nafiz at derslerine çok ehemmiyet 

ltalyan askerlerl• Edgüer dün Ankaraya gitmiştir. verilecek, köy öğretmeni ola-
Müsteşarın lzmirde yaptığı caklara fenni ziraat usulleri, 

• • • tetkikler neticesinde eski Ame· ziraat makinelerini kullanma 
Mart ayında 11 subay 62 yarsubay, 52 rikan kolleii binasında köy ve öğretilecektir. 

asker, 11 siyah gömlekli ölmüştür şehirler için öğretmen yetiş- . Buradan yetişecek köy öğ· 
d tirmek için bir ( öğretmen retmenleri, köylüye fenni ziraat Roma 10 (Hususi) - Ge- ralar veya kaza neticesin e 

okulu ) açılması muvafık gö- usullerini öğreteceklerdir. Eski 
çen Martayında Habeşistanda ölmüştür. . . k ll · b' 
yapılan polis harekatı netice- Habeşistanın zaptı ıçın ha- rüldüğü haber alınmıştır. Bi- o eı ınasının öğretmen okulu 
sinde 4 subay, 2 yarsubay, rekatın bedayetindenberi 30 nanın büyüklüğü sebebile bu- halinde açılarak derslere baş· 
20 asker ölmüş ve 7 subay, Marta kadar oraya gönderilmiş rada her yıl binlerce öğretmen )anması, önümüzdeki ders yılı 

h j 1 1 d 3632 k. · ··1 ·· yet'ıştirmek mümkün olacagv ı • başında mümkün olacaktır. '1 yarsubay, 32 asker, 11 siya ta yan ar an ışı o muş· 

gömleklide gene aldıkları ya- tür. ------Bas ve ki /imiz bu sa· 
bdh fstanbula geldi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede J 
atlar sergisi, Belgrad' da bü
yük alaka görmektedir. 

Belgrad 10 (Radyo) - Tür

kiye Başvekili general İsmet 
İnönü ve Hariciye nazırı Bay 
Rüşdü Aras, yarın akşam 
burada bulunacaklar ve parlak 
merasimle karşılanacaklardır. 

Belgrad, baştan başa Türk 
bayraklarile donatılmış bulun
maktadır. Bütün Belgradlılar, 
evlerine Türk ve Yugoslav 
bayrakları asmışlardır. 

İstanbul, 1 O ( Hususi ) -
Başvekilimiz general ismet 
lnönii ve hariciye vekilimiz 
Rüştü Aras, Belgraddan sonra 
Londraya gideceklerdir. Lon
dradan avdet edildikten sonra, 
Rüştü Aras, Bağdad, Tahran 
ve Moskovayı ziyaret ede
cektir. 

Ruzvelt'in ve 
ali mahkeme 

f Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
galip geleceği kat'i olarak 
tayin edilemez. Ruzvelt ile ta
raftarları efkarıumumiye iyice 

tenvir edilinceye kadar bu 

münakaşaların devamını ve bu 

suretle en nihayet Cumhurre· 

isinin efkarıumumiyeyi kazana
cağının şüphesiz olduğu kana
atindedirler. Bugünkü müca-

delede Cumhurreisinin mevkii 
mevzuubahis değildir. Ancak 
mahkemenin mevkii mevzuu
bahistir. Yani ya birleşik hü
kumetin mavkii tahkim edile
cek ve yahut her hükumetin 
ayrı ayrı haiz oldukları kuvvet 
rejimi galebe çalacaktır. Ruz
velt'in siyasi muvaffakiyetleri 
nazarıdikkate alınırsa mücade
lenin ne şekil alacağının tah
mini iÜç birıey deiildir. 

Kont Ciano 
Ankaraya gelecek 

Ankara, 9 (A.A.) - Aldı

ğımız malumata göre Türkiye· 
nin Roma büyük elçisi iadei 
ziyareti esasen iki hükumet 
arasında takarrür etmiş olan 
Hariciye Nazırı Kont Cianoyu 
B. M. Meclisi açıldıktan sonra 
Sonbahar içinde lmemleketi-
mize gelmek için davete me· 
mur edilmiştir. 

ltalya Hariciye Nazırmın bu 
ziyaretinin kat'i tarihi Kont 
Ciano ile görüşülerek takarrür 
ettirilecektir. 

Kaçakçılık 
Ankara, 9 (A.A.) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü; biri yaralı 76 
kaçakçı, 745 kilo gümrük ka· 
çağı, 155 kilo inhisar kaçağı, 
7371 adet çakmak taşı, 1368 
defter sigara kağıdı, 1 kilo 
116 gram esra, 20 gram Ero
in, 45 Türk lirası, 5 silah ile 
18 kaçakçı hayvanı ele ırcçi· 
rilmiştir. 

-· 
Fransız 

Bankacıları (op
landılar 

Paris 10 (Radyo) - Büyük 
bankalar direktörleri, dün ma
liye nazırı Bay {Vensa Oriyol 
nezdinde toplanmışlar ve vaz
iyeti tetkik eylemişlerdir. 

Bu toplantının frankla ala
kadar olduğu söyleniyor. 

Paris 10 (Radyo) - Bugün 
Amerikadan alınan haberler, 
Fransanın, Paris sergisine fazla 
torist celbetmek için frangı 
düşürmeğe çalıştığını bildir
mektedir. 

Fransa maliye nazırı, bu 
haberleri tekzip etmiştir. ....... 
Lodondrof 72 
yaşına girdi 
Berlin, 10 (Radyo) - Bay 

Hitler, 72 yaşına girmesi do
laeısile Mareşal Lodondrofa 
bir tebrik tclırafı çekmiştir. 

- Benim de kanaatım öy- ne kast ettiğini tamamile an· 
le. Bir imkanını bulsam ka- lamak için Zehranın yüzüne 

baktı. çardım. 
Mümkün değil hanımcı- Zehra, Sabahın bu bakışın-

dak manayı anladı ve ciddi
yetini hiç bozmıyarak: 

ğım. 

Sen bana yardım eder
sen, ikimiz de bu kan kokan 
yerden kurtuluruz. 

- imkan görmiyorum. 
- Sen istersen imkan var. 

Akdenizde 
Tahkimat 

( Başlaraf ı 2 inci salıif ede J 
ehemmiyeti aalaşılıyor. İsken
derun limanın ehemmiyeti. 
F ransanın T rablus ve Suriye
yi unutmamak zaruretinde bu
lunduğu da aş!kardır. Nitekim 
geçenlerde değerli bir Fran
sız generali Suriyenin deniz 
yahut hava cihetinden haiz 
bulunduğu ehemmiyeti işaret 
ediyordu. 

İngiltere Kıbrısta büyük as· 
keri işler yapıyor; Hayfada 
bir üs kuruyor; Akabe Kızıl
denizde bu üssün mukabili 
olacak ve ilerde Akdizle Kı-
zıldeniz arasında mahfuz bir 
kanal teşekkül edecek. 

Akdenizin muhtelif havza· 
ları askeri yollardan ibarettir. 
Garpteki sulh bu yolların iyi 
idaresine bağlıdır. Silah yarışı 
da bugün buralarda misli 
görülmemiş bir faaliyette bu
lunuyor. 

Siyasetin de bu işte ifa 
edeceği büyük bir rolü var
dır. Şark meselesi bugünkü 
meselelerin en başında geli-

yor. Eski Osmanlı impara
torluğunun yerindeki genç ve 
genç ve uyanık devletlerin 
nazırları Babıalinin nazırların

dan daha az yumuşak insan
lardır. 

- Sabah ağa.. Benim sev
gili Sabah ağacığım, sen beni 
dinle .. Sonunda beni haklı bu· 
lacağına tamamile eminim . 

- Söyle kızım. Bilirsin ki 
benim sana emniyetim ve mu- ; 
habbetim çoktur. Yalınız beni 

beyhude yere yakma, senden 

sade bunu rica ederim. 
- Merak etme ağacığım. 

Yalınız burada emniyet ile, 

hiçbir kimseden korkmadan 

görüşebilir miyiz ? 
- Tabii, güzel Zehracığım 

tabii.. Fakat bu emniyet ter· 
tibatına neden lüzum görüyor· 
sun? 

- Çünkü çok mühim ve 
gizli birşey üzerine senin ile 
görüşmek istiyorum; bu sırrı· 

mı senden başkasına açamam. 
Seni kendime en yakın bir 
kimse adediyorum. 

- Haksız değilsin. Sana, 
benden yakın hiçbir kimse 
yoktur, Zehracığıml Fakat 
Zehra.. Sende kuvvetli bir 
aşk olduğunu hissediyorum. 

- İyi keşfettin. 
- Kimi seviyorsun, söyle 

bakalım! 

- Adını tekrarlamaktan 
korkuyorum. 

- Madam ki söylemiyor· 
sun, bana iti rnatın yok de· 
mektirl Haydi korkma, kal· 
binde ne varsa bana söyle. 

- Ne kadar alicenapsın 
ağacığım, sevdiğim Muhtardır. 

- Ne?. Ne?.. Muhtar pa· 
şayı mı seviyorsun? Vezirin 
büyük oğlunu mu? 

(Arkası t1ar J 

iz mir 
den: 

Vakıflar müdürlüğün,, 

Lira 
Mülhak Hasta mescit 45/ 55 ev hasta S. 200 

Yukarıda mülkiyeti satılacak ev yirmi gün müddetle açı1' 
artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 29/4/937 Perşembe günü saat 
onaltıdadır. isteklilerin Vakıflar müdürlüğüne müracaatları Harı 
olunur. 10 16 22 29 1115 

lzmir Vakıflar müdürlüğün
den: 

Mazbut Hacı Beşir 54 Hisarönü eski Mahmudiye şubesi Lir; 
karşısı 1 O 

Mazbut Salepçioğlu 59 No. Kemeraltı. 21 
Yukarıda icarp verilecek akarata açık artırmada istekli çık.; 

madığından beş gün müzayedesi uzatılmıştır. ihalesi 13/4/93 
Salı günü saat onaltıdadır. isteklilerin Vakıflar müdürlü~i.irıe 
müracaatları ilan olunur. 1114 


