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UBelgradda(Türk güzel sanatlar) ser
gisi büyük alaka ile karşılandı 

Pope gazetesi 
1 O bin franga mah

kum oldu 
Brüksel 16 (Radyo)- Pope 

gazetesi; Leon Degrel'in Al· 

manya'ya alet olduğu hakkın· 

daki neşriyatından dolayı nak· 

di cezaya çarptırılmıştır . 

~~~----~--~~-
Yugoslavya Kültür bakanı bay Stokoviç, sergiyi 

acarken memleketimiz ve inkılabımız hak-, 
kında sitayişkarane bir lisan kullandı Mahkemenin 10 bin frank 

hakkındaki ceza kararı, mah

kum gazetede beş gün sıra ile 

intişar r:decektir. 

Kral ilcinci Pi g11r ve kardeşleri 
Belgrad. 14 (A.A) (Gecik· Kamil Atatürkün sihirkar kud-

rniştir) - Bu sabah şaat 11 retini görüyoruz, demiştir. 
de Türk modern sanatlar ser· Kültür bakanı sözlerini biti-
gisinin küşad töreni naib rirken bu serginin Türkiye ile 
Prens Pol, niyabet meclisi Yugoslavya arasındaki kültür 
azası, Türkiye başvekili İsmet elbirliğinin daima daha ziyade 
İnönü, Hariciye vekili Dr. derinleştirilmesi dileğinde bu
Aras, Yugoslavya başvekili lunmuştur. 
Stoyadinoviç ve dığer birçok Tarkiyenin Belgrad büyük 
zevat hazır olduğu halde ya- elçisi Haydar Akbay naip 
Pılmıştır. prens Pola hitap ederek bu 

Kültür bakanı Stokoviç ser· nutka aşağıdaki cevabı ver
giyi açarak Türkiyenin gayet miştir: 
kısa bir zamanda mücadeleci Bu sergiyi Türkiye reisicum-
cnerjisini birinci sınıf bir mo· huru ile birlikte yüksek hima·I 
dcrn ve kültür milletine yara- yeniz altına almak suretile 
Şan kurucu bir azim ve kabi· verdiğiniz şerefden dolayı al-! 
liyctt: tahvil etmiş olduğunu tesinize derin minnettarlığımı 
kaydetmiş ve bu değişiklikte arzederim. Bu kültür tezahü· 
l'ijrk devletinin büyük şefi rünün kıymetini altesinizin 

--------~----~·~.-.----~~~--
Montrö konferansı me-
saisine devam ediyor 

Pttısırın,muhtelit mahkeme hak 
ltındaki muhtırası tedkik edildi 

Nahas paşa lngiliz komiserile karşı karşıya 
Cenevre 16 (Radyo)-Mısır Komite, muhtelit mahke-

~pitülasyonlarının lağvı için meler hakkında Mısırın nok· 

toplanan Montrö konferansı tainazarını tetkik etmiş ve bu 

lncsaisine devam ediyor. Bu
ıiin, hakem komitesi toplana
~k ve teknik komitenin lağvı 
~lckındaki projesinin birinci 
'-laddeıini tetkik edecektir. 

husustaki muhtıranın on bir 
mRddesini gözden geçirmiştir. 

Fransız delegesi, Mısır de
leıeleri ve gazetecileri ıere· 
fi ne bir ziyafet vermiıtir. 

huzuru kadar hiçbir şey yük· 
seltemezdi. Sergimizin açılı· 
şında bulunmak lütfunu gös
termek lütfunda bulundukla· 

rından dolayı niyabet meclisi iktisadi engeller 
azasrna da samimi teşekkürle-
rimi arzeylerim. Bu sergiden Naııl kalkabilirmiş 
maksad bir taraftan Yugoslav Paris 16 (Radyo) - Fransa 
halkına Türk çalışmasının ve lktisad Nazırı Pol Başid, Ame 
Türk sanatlarının son on sene rikan kulübünde verilen resmi 
içindeki temayülleri hakkında ziyafette bir söylev vermiş ve 
mükemmel bir fikir vermek beynelmilel iktisadi münase· 
ve diğer taraftan Türk kita- betler takviye edilmedikçe, 
hına geçirdiği istihaleleri gös- bugünkü iktişadi engellerin 
- O.Wamı 4 ncü sahift:de - kalkmıyacağını söylemiştir . ..... ~.~~~----~~ 
Kontrol için nihayet 

kat'i karar verdiler 
Ba ayın 19 unda jgece yarıaından aonTa 
kara ve denizden kontrola baflanacak 

Fransız donanması 
Londra, 16 (Radyo) - Is· için kontrolün hüsnü tatbikini 

panya işlerine ademi müda· rica etmiştir. 

hale komitesi dün Lord Pı l ltalya murahhassı bay Gran· 
mutun riyasetinde toplanmış, di, bütün devletler ayni şe· 
kara ve deniz kontrolü hak· kilde hftreket ettikleri takdir-
kında müzakerelerde bulun- J de talyanın, İspanyadaki gö· 
"1UflUf. J 

Verilen kati karara göre, nüllülerin spanya toprakları· 
kara ve deniz kontrolü, bu nı terketmeleri hususunda 
ayın 19 zuncu günü gece ya· mütabık olduğunu söylemi,tir. 
rısmdan sonra başlıyacaktır. Sovyet murahhası söz al-

Komite reisi Lord Pilmut, mış ve bundan evvel ltalya 
komiteye dahil bütün devlet· ve Almanya hakkında komi· 
ler murahhaslarına kısa bir leye verdiği notayı geri al· 
söylev vermiş, dünya sulhu dığını söylemiştir. 

----------.... ·~~~·~·~··-~~-~--------~ 
lngilterede umumi grev 

ehemmiyet kespetti 
Dün, amelenin mühim bir kısmı 

grev aleyhine rey verdiler 
Londra, 16 (Radyo) - in- vermişlerdir. Reylerin tasnifi 

gilterede maden amelesinin neticesinde grev istiyenler ek
ilin etmek istedikleri umumi ıeriyeti kazanırlarsa, patron· 
grev için reye müracaat edil- lara müzakere ıçın onbcş 
mittir. Dün, amelenin mühim günlük bir mühlet vcrile
bir lcıımı &"'ev aleyhine rey celctir. 

~ 

Mussolininin Berlin seya 
halı hakkında tahminler 

----~----~-------1 tal ya başbakanının, Venedik mülakatın-
dan sonra Berline geçmesi muhtemeldir 

Bag Mussolini ve Hitler 
Roma, 16 (Radyo) - İtalya Bay Mussolininin Berlin se· 

başbakanı Bay Mussolininin yahatı için muayyen bir tarih 
Bertin seyahatı hakkında he- tesbit edilmiş değildir. Bu· 
nüz resmi bir haber intişar nunla beraber, ltalya başvekili 
etmemiş olmakla beraber, ile Avusturya başvekili ara· 
İtalya başbakanının, Bay Hit- sında Venedikte vukubulacak 
lere iadei ziyaret etmesi mu· mülakatı müteakip Bay Muı· 
hakkak görünmektedir. Maa- solininin doğruca Berline geÇ6 

mesi de ihtimalden uzak sa• 
baza, bu seyahata fazla ehem· yılmamalıdır. 
miyet vermek lüzumsuzdur. Roma, 15 (A.A) _ Ya· 
Zira iki devlet liderleri ara- banca lgazete mümessillerine 
sında bu gibi ziyaretler her selahiyettar makamlardan ve· 
zaman olabilen şeylerdir. rilen cevaba göre; B. Hitler 

Alman ricalinden bazıları· ile B. Mussolini arasında vu· 
nın ve ezcümle General Gö- kua gelecek bir görüşmenin 
ring ile doktor Göbels ve tarihi henüz tesbit edilmiş 
Von Norahtın Roma seyahat· değildir. Mamafih B. Mussoli· 
larına gelince, bunlarda kıs· ninin B. Hitlere iadei ziya· 
men resmi ve kısmen hususi rette bulunmasının pek tabii 
mahiyettedir. olduğu tasrih edilnıiştir. 

Dün amele mümes
sillerini dinledi 

Bag Leon Blum 
Paris 16 (Radyo) - Baş

bakan Bay Blum, bir müddet
tenberi istirahat için çekilmiş 
olduğu sayfiyeden buraya gel
miş ve amele mümessillerini 
kabul eylemiştir. 

Bay Leon Blum, müteaki· 
ben Dahiliye nazırını ve son· 
rada Paris polis müdürünü 
kabul etmiş, uzun müddet 
konuşmuştur. 

Gelecek Salı günü (Otel Ma· 
tinyon) da toplanacak olan 
Fransız kabinesi, dahili iıleri 

Bay Gilon 
Adliye nezaretini 

kabul etmedi 
A Brüksel, 16 ( Radyo ) -

Ayandan Bay Gilon, Adliye 
bakanlığını kabulden istinkaf 
etmiştir. Bu reddin sebebi 
ayan meclisinde müzakere 
edilmekte olan umumi af ka
nunudur. Maamafih başvekilin 
Adliye nezareti meselesinde 
bugünlerde halle muvaffak 
olacağı söylenmektedir. , --, 

1 
Yeni Romanımız: 

Beynelmilel şöhret ka· 
zanmış lngiliz Roman-
cısı 

VEL/SJN 
En meraklı bir romanını 

yarından itibaren neşre baş· 
lıyoruz. 

Yeni Romanımız: 

Mucize 
yaratan adam 
dır; can sıkmıyacak bü
yüklü/ete ve çok merak
lıdır. 

' -ve bilhassa Paris sergisinde 
vukua ge:en · son hadiseleri 
müzakere edecektir. 



Sahif~ ~ (Ulusal B~rljk) 16 Nisan ':J3~ . -
Si)'aset şahasından çekilmek il.zere bqlqrı~tı bir diplom~t \MoskoQa • zırqat /zmir sicilli tiçaret memurlqğundan; 

t ·ıt re şv kil tan .. • • 
sergısı 

Bu yaz Moskova civ~rında 
açılac~k ahın bijyij~ ziraat 
.sergisi, 90 hektarlık bir ara· 
ziyi kaplıyacaktır. En yüksek 
mühendislerin, mimarların ve 
ressamların nezareti altında, 

halen 3 bin işçi, müstakbel 
serginin 60 paviyonunu inşa 
ve dekore etmekle mtsşguldur. 
Bu paviyonlar, küçük bir şe· 
hir teşkil edecek ve tam or· 
tada 40 bin metre mükkabı 
büyüklü~ünde esas sergi hi· 
nası bulunacaktır. Büyük bir 
meydan etrafında, bütün fe
dere cumhuriyetlerin, mınta· 

kaların pavyonları yer alacak, 
diğer bir meydan etrafında 
da ziraata makineleşme işleri 
ile elektrikleşme faaliyetlerine 
tahsis edilen büyük pavyon 

Devamı 4 üncü sahifede 

lzmirde Balcılarda 179-181 
numarada kfivafiye yzerine ti· 
caret yapan (Çil~qgir oğlu 
Kamil Fevzi ve Ali Ri,.a) şir

ketinin 12-4-937 tarihinden 
itibaren feshine mütedair mu· 
kavelename ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1977 
numarasına kayt ve tescil edil· 
di~i ilan olunur. 

y Baldvin'in hayatı 
---·~·o 

1 
Son hadise rl ve oynadı w ı büyük rollerle n
gilter tarihine ismi geçecek olan Baldvin, bü
yük devlet adamlarile birlikte sayılacaktır. İzmir sicilli ticaret memur· 

luA-u resmt mühüril ve F. 

1 

Stanley Baldvin, bazı ha· 
kımlardan politikacıdan ziyade 
bir edib, bir parti adamından 
ziyade bir filosoftur. Görünüşü 1 

kaba sabadır; fakat hakikatte 
kırılacak kadar ince bir adam
dır. Çok laf söylemekten hoş- 1 

!anmaz. lakin onun kadar sa
de konuşan bir hatib enderdir. 
O, o kadar sade konuşan bir 
adamdır ki, hitabetinde bir 
sanat yoktıır sanılır; halbuki 
onun asıl bu sadeliğinde çok 
büyük bir s~nat gizlidir. Her 
halJe Rudyard Kiplingin ye· 
ğeni ve meşhur ressam Burnes 
Jonesin de yakın akrabası olu· 
şunun bir kerameti vardır. 

Stanleg Baldvin 
tikten sonra gene kendi ar
zusu hilafına "olarak ve sırf 
dostlarının ısrarı üzerine onu 
hazine bakanlığının finans sek· 
reteri yaptı ki, bu su!'etle 
Baldvin bekan derecesine 
yükselmiş oldu. Baldvin bu 
mevkiinde bir fevkaladelik 
göstermedi. Üsten Çember
leyn 1919 da Banar Lavın 

halefi olduğu zaman buna 
rağmen mevkiini muhafaza 
etti. 

Bald\ıin, diplomatlıktan ziya· 
de, açık yürekli bir İngiliz 
köylüsü gibi, çifti çubuğu ile 
meşgul olmaktan, kırlarda 

sulh ve sükun içinde dola
şarak piposunu püfürte pü
fürte içmekten en büyük zevk 
alan bir politikacıdır. 

Stanley Baldvin gprünüşte 
sadedir; fakat Muhafazakar 
partisi gibi bir partinin 15 
yıldanberi liderliğini yapan ve 
üç defa başbakanlığa seçilmiş 
olan bir adamın, basit bir 
adam olamıyacağını acaba 
kayde lüzum var mıdır? 

Parlamento hayatında libe· 
raldir diye çatılan Baldvin'i 
muhafazakar patisi niçin ken: 
dine başkan seçti!? 

O ruban belki liberaldir; 
ancak onun liberalliğ kaıp 
gibi bir: liberallik değildir. 
Çünkü o, en mükemmel mu· 
hafazakar politikanın il~rilik 
yoluyla yapılabileceği kanaa
tindedir. Çalışan halka karşı 
çok içten bir saygı beslemek· 
tedir. 

Baldvin, bugün şansöliyesi 
bulunduğu Kembriç üniver· 
sitesini bitirdikten sonra, ba
basının çelik ve demir fabri
kalarında çalışmağa başladı. 
Çon geçmeden fabrikanın İş· 
çileri arasında büyük bir sem
pati kazandı. Günün birinde, 
fabrikasının işçileri diğer fab. 
rika işçilerinin bir grevine 
iştirak etmek mecburiyetinde 
kaldıkları zaman, o bu grev 
esnasında, çoluk çocukları aç 
kalmasın diye, işçilerin gün· 
deliklerini kendi cebinden 
ödedi. 1908 de babasının ye
rine parlamentoya seçildiği 
zaman 31 yaşında idi. 

Beş yıl, hep arka planda 
kalarak, dinlemekle, çok oku
makla meşgul oldu; çok en
der olarak konuşuyordu; alçak 
gönüllülüğü ile herkese saygı 
telkin ediyordu. Loyd Corç 
kabinesi, kendisine ikinci de· 
recede bir vazife teklif etmişti. 
O tarihte muhafazakar parti
sinin lideri olan ve ayni za· 
manda Hazine kakanlığını ya· 
pan Bonar Lav onu,I arzusu 
hilafına . olarak kendisine par· 
lamentoda sekreter yaptı. Bo· 
nar Lav, onun hakkında "iti· 
mad edilecek kadar ağzı sıkı 
entrika çevirmiyecek derecede 
de saf bir adam,, hükmünü 
vermişti. 

1922 de Loyd Corc kabi· 
nesine hücum ettiği zaman 
onun bu hareketinden kimse 
bir şahsi ihtiras görmemiş, 
aramamıştı. Loyd Corc kabi· 
nesi devrilmiş ve yerine ge· 
çen Banar Lav kabinesinde 
hazine bakanı bizzat Baldvin 
olmuştur. 

Baldvin hazine bakanı sıfa
tile Birleşik Amerika hükfi
metlerile borçlar andlaşması 
etrafında müzakereye memur 

edildi. O, bu andlaşmanın 

f ngiltere lehinde bir an dl aş· 
ma olmadığı kanaatinde idi; 

bu itibarla, reddedilmesini 

can ve gönülden istiyordu. 

Halbuki, böyle bir red onun 

politika hayatını sona erdire

cek derecede çetin bir şeydi. 

Andlaşma, parlamentoya gel

di. Münakaşa ve tenkitler 

başladığı zaman, o, eserin 

müdafaası için hemen hemen 

hiç ağzını açmamış, söylen

mesi icabeden şeyleri diğer 

bakanlara bırakmıştı. 
Oldukça tehlikeli bir has· 

talık, nisan 1932 de Bonar 
Lavı istifaya mecbur etti. Ha· 
lef olarak, yalnız Lord Gür
zon yaşlı başlı bir . devlet 
adamı olduğunu düşünerek, 
kralın, kabineyi teşkile kendi
sini memur edeceğini yüzde 
yüz ümid ediyordu. Fakat, 

kral, onu değil, Baldvini baş 
bakan olarak lseçti. Üzerine 
aldığı vazife [oldukça ağırdı. 
Nitekim bu ağırlık dolayısile 
cesaretini kaybeder gibi oldu. 
Ve 1923 ilk teşrininde parla
mentoyu feshederek, hiç kim· 
senin beklemediği bir anda 
memleketi yeni seçimlerle 
karşı karşıya bıraktı. Bu se
ç!mlerde gerek Baldvin ge· 
rekse muhafazakar parti hezi· 
mete uğradı. 1924 sonkanu. 
nunda ilk işçi kabinesi teşek
kül etti. 

Birçok fırtınalardan sonra, 
finans ve ekonomi buhranı 
1931 ağustosunda Makdonald 

etti. Gerek Stanley Baldvinin 
gerekse liberallerin Jideri olan 
Herbert Samuelin de iştirak 
ettikleri bir milJi kocalision 
kabinesi iş başına geçti. 1931 
ilkteşrininde yapılan yeni se· 
çimlerde, parlamentodaki 615 
mebustan 550 si bu hüku· 
metin idi. 

Muhafazakar partisinin lideri 
olan B 1ldvin ile işçi partisi 
liderinin bir kabinede çalış
maları büyük bir hadise idi. 
Böyle biribirine zıd iki zih· 
niyet bir arada olabilir mi? 
Diye herkeste bir kaygı, ka· 
falarda bir sual dolaşıyordu. 
Bu sualin karşılığı, iki devlet 
adamının büyük bir dostluk 
kurmaları oldu. 

Günün birinde muhafazakar 
parti, parlamentoda hükumet 
ekseriyetinin beşte dördünü 
teşkil ediyordu. Bu vaziyet 
karşısında muhafazakarlar, 
kendilerinden olan birinin ka
bine başına geçmesini istiyor· 
lardı. Fakat, Baldvin parti ar· 
kadaşlarının bütün isteklerine 
göğüs gerdi ve Makdonald'ın 
çekilmesinde ısrar edecek olur 

larsa kendisinin de partiden 

ayrılacağını kat'i bir lisannla 

bildirdi. Baldvin, Makdonald'ın 

sıhhati başbakanlık mevkiini 

muhafaza etmesine elverdiği 

güne kadar, kendisinin yerine 

geçmeği aklından geçirmedi. 

Kollektif emniyet esasına 

dayanan 1935 baharındaki 

seçimlerde ltalyanın Habeş 

seferi, kral beşinci Corcun 

ölümü, sekizinci Edvard ve 

onu takip eden hadiselerle 

alakadar olmak üzere Baldvi· 

nin oynadığı büyük rolleri ci· 

han tarihi tebarüz ettirecek 
ve İngiltere tarihinde Baldvin 
daima büyük devlet adamla· 
rile birlikte sayılacaktır. 

Rusyada çay 
istihsalı 

Sovyetler Birliğinde çay ze
riyatı ve endüstrisine ve bu 
endüstrinin durmadan inkişaf 
etmesine çok büyük bir ehem
miyet verilmektedir. Bundan 
beş yıl evvel çay ekili tarla
ların genişliği 25, 700 hektar· 
dı, bu tarlaların miktarı ge
çen sene 33,600 hektara çık
mıştır. Bu sene ise, plan mu
cibince 45 bin hektara vara· 
caktır. 

Hektar başına çay yaprağı 
rekoltesi endeksi, 1932 sene· 
sinde, 301 kilogramdı, 1936 
senesinde ise bu endeks, hek
tar başına 1.630 kilograma 
çıkmıştır ki bu keyfiyet, inki
şafın yalnız hektar mikdarının 
fazlalalaşmasında: değil fakat 
aynı zamanda yetiştirme usul
lerinde de kaydedilmekte ol· 

duğunu göstermek için kafidir. 
Geçen sene, bazı kolkhoz· 
larda, hatta hektar başıııa 

Tenik imzası. 
1: Fesh mukavelesi. 
Bin dokuz yüz otuz yedi 

senesi Nisan ayının on ikinci 
Pazartesi günü saat on beş 
raddelerinde ben aşa~ıya imza 
ve mührünü koyan Türkiye 
cumhuriyeti kanunlarının bah
şettiği salahiyetleri haiz İzmir 
birinci noteri Mehmet Rifat 
Bayraktaroğlu, lzmirde Hüku
met civarında kain hususi dai
remde vazife başında iken 
yanıma gelen: lzmirde Balcılar 
caddesinde 179,181 numara· 
larda mukim kavaf Kamil Fevzi 
Çilengiroğlu ve İzmirde Baş· 
turak caddesinde 89 numa· 
rada mukim Ali Riza Ertaç 
anlatacakları gibi tarafımdan 

resen bir feshi şirket beyan
namesi yazılmasını istediler, 

4.000 kilogramda toplanmıştır. 
Bu seneki çay istihsal planı, 

kolk~ozlar için gelişmiş fidan
larla dolu hektar başına 1.860 
ve sovkhozlarda ise 2.000 
kilgram olarak tesbit etmek· 
tedir. Bu suretle, Souyetler 
Birliğinin çay fabrikalarına bu 
sene asgari 24,500 ton çay 
yaprağı işlenmek üzere gire
cektir. Bu mikdar, 1932 se-
nesi rakamlarına nisbetle 15 
misli daha fazladır. 1936 is-
tihsali ile mukayese edilirse 
fazlalık mikdarı 5 bin tondur. 

Çay rekoltesini fazlalaştır

mak için, bu sene mühim mik 
yasta kimyevi gübre kullanıla-
caktır, Ayrıca çay ziraatındaki 
teknik te ıslah edılmektedir. 

iz mir 
den: 

Vakıflar müdürlüğün -
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Mülhak Hasta mescit 45155 ev hasta S. 200 

Yl!karıda mülkiyeti satılacak ev yirmi gün müddetle açık 
artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 29/4/937 Perşembe günü saat 
onaltıdadır. isteklilerin Vakıflar müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 10 16 22 29 1115 

, .. 111!1 .................... ~----------------............. .. 

inhisar 

soı~RA TUZU 
Piy asaya çıktı 

DAiMA 

N C: E • 
1 

Toptan satış yeri; 

Toptan fiatler; 
Mutfak tuzları: 50 kilo. 
luk cuvalda kilosu: 4 KU 
RlJŞ 98 SANTiM· 

··Sofra tuzları: 64 kiloluk 
sandıkta °(1 ve 1 I2 kilo
luk paket halinde) kilosu 
9 KURUŞ 02 SANTiM 

· .Birinci Kordon inhisar AiM I·, 

lar baş müdürlüğü 
ambarı KU u 

kendilerinin kanuni ~hliyetj 

haiz old4klannı anlaaım. Jı-:
mirde ~arataşta Tramvay cad:
Jesinde 188 n4marada mukilll 

Mehmet Akmansoy ve Jzmirqe 
Karataşta Şetaret sokağınq~ 
23 numaralİ evde oturan Peh· 
mi Ôzçağlıyanlarda şahit ve 
muarrif sıfatile hazır bulunu, 

yorlardı. Bu şahitlerin şeha· 
dete m4ni bir halleri olmadı· 

ğını sorup öğrendim. Bunun 
üzerine müttefikan söz aldılar 
ve dediler ki; aşağıda göste• 
rilen esaslar üzerinden muta• 
bık kalınmıştır şöyle ki: 

1-Her iki akit arasında mü· 
nakit ve lzmir ikinci noterliğin· 

den tasdikli 8 A~ustos 935 

tarih ve 7672 numaralı mu• 
kavelename ile (Çilengiroğlu 
Kamil Fevzi ve Ali Rıza) un· 

vanile tesis edilen ve iki bin 
beş yüz elli lira kırk kuruştan 
ibaret sermayeli ve merkezi 

lzmird~ Balcılar içinde 179 ve 

181 numaralar la kain Kollek· 

tif şirket mukavelenamesi ah· 
kamını bugünden itibaren res· 

mi şekilde ve rıza ve muva· 
fakatlarile fesh ve iptal ettik· 
}erini ikrar etmişlerdir, 

:l - Şirketin başlangıcın· 

dan bugüne kadar olan hesa· 

bat huzurlarile ve her türlü 
hatadan salim olarak görü· 
len hesap neticesinde şirketin 

eşhası muhtelifeye olan borcun 

yekunu üç bin altıyüz seksen 

altı lira seksen üç kuruştan 
ibaret olup bundan iki bin 
altı yüı elli dokuz lira otuz 

dört buçuk kuruşunu akitler· 
den Kamil Fevzi ve bin yirmi 
yedi lira kırk sekiz buçuk 
kuruşunu da keza ortaklardan 
Ali Riza Ertaç tek:ıbbül eyle-

miş oldukları cihetle bunların 
tediyesinden şahsen ·mesul ve 
zamm bulunduklarını ve keza 
şirketin eşhası muhtelife zim· 

metinde matlubu olan iki bin 
sekiz yüz altmış yedi lira!sek· 
sen sekiz kuruştan ibaret meb· 
lağ da berveçhi nisfiyet her 
iki akide ait olup bu matlu· 
batı her ikisi borçlulardan tah· 
sil edecek ve tahsil olunan 
meblağ yarı yarıya aralarında 
taksim edilip bu matlubatın 

tahsil edilmiyen kısmından te· 

vellüt eden mesuliyet her iki 

akide ait bulunacaktır. 

Her ikisi başka bir diye· 

cekleri olmadığını bildirmeleri 

üzerinde verilen bu takriri ben 

yeminli noter bir nüsha ola· 
rak resen tanzim ettim ve 
kendilerine yüksek sesle açık 
ca okudum tamamen istedik· 
leri gibi yazıldığını bildirme· 
leri üzerine bu sencti ziinİ 
hepimiz imza ettik ve mühür· 
led.k.. 12-4-937 

Akitler: K. Fevzi ve A.Ertaç 
imzaları. Şahitler 

M. Akman imzası ve f. 
Ôzçağlıyanlar mührü 

Noter 
İzmir birinci noteri resIJJİ 

miihrü ve M. R. Bayrakta· 
roğlu imzası. 

Umumi no: 2662 
İşbu fe shi şirket mukavelesi 

suretinin dairede saklı 12-4-9.31 
tarih ve 2662 u n1umi numaralı 
aslına uygun olduğu tasdi~ 
kılındı. Bin dokuz yüz otıJ~ 
yedi yılı Nisan ayının on ikinC• 
Pazartesi günü. • 

İzmir birinci noteri resıJJ 1 

mührü ve M. R. Bayralct~ 



_ s,Jaife 3 (J.Jluaal Birlik) 
..---~----~~~~~~~~~~~~ 

16 Nisan 931 
lzmir ıısliye mahkemesi i~in· 

~f bı..ıkuk dairesinden: 
lzmirde Servili mescitte su 

ku~panyası yanında 70 sayılı 
~vde qturan Cemal kızı Şa
diye tarafından kocası Niğde: 
de Şahine mahallesinde ölü 
Yüzbaşı Hasan oğlu Ahmed 
Rem~i aleyhine açılan boşan
Plcı davasına mütedair dava 
arzuhal ıuretile davetiye vara· 
kası müddeaaleyhin tahakkuk 
eden 4kametgihının meçhuliye· 
tine binaen bili tebliğ iade 
edilmiş olduğundan tebliğatın 
ilanen icrasına ve tahkikatın 
3().4.937 cuma günü saat 10 a 
talikine karar:verilerek arzuhal 
•uretile davetiye varakası mah
keme divanhanesine asılmış 
old11ğundan müddeaaleyh Ah· 
rned Remzinin tayin olunan 
Rün ve saatta mahkemede 
tahkikat hakimi H. Fer nez
dinde bizzat hazır bulunması 
\'eya bir vekil göndermesi 
aksi takdirde hakkında gıyap 
karan verileceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

1 Fratelli Sperco N~ V. Olivier ve şü-1 
vapur cıcentası W. F. H. Van rekMı Limited lzmir Yün Mensucatı 

Türk A, Şirketinin 
Halka.pınar kumaf fabrikMı 

Tarafından mevsim clo/gyıtil'l )'t1'i 
çıkardığı kumaflar~ 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

RovtuMr~~~~~Nn Der Zee vapur acentası 
"SATURNOS" vapuru 10 ni· &. Co, Birinci Kordon Rees binası 

sanda limanımıza gelip AMS- DEUTSCHE ıEV ANTE f..tlNIE Tel. 2443 
TE~DAM, ROTTEROAM ve Hamburg THE ELLERMAN LJNES LTD, 
HAMBURG limanları için yük ff X " vapuru 12 mayısta "L'ESBIAN,, vapuru 19 mart· 
alacaktır. beklenilmektedir. ROTTER.. ta LONDRA, HULL ve AN· 

lfTRITON • vapuru 18 ni- DAM, HAMBURG ve BRE- VERS' l' "k le 
sanda limanımıza gelip yükünü 
tahliyeden ıonra BURGAS, 
VARNA ve KôSTENCE li· 

MEN için yük kabul eder. ten ge ıp yu çı ara· 
cak ve ayni zamanda LON

AMERICAN EXPORT LINES DRA ve HULL için yiik ala
THE EXPORT STEAMSHIP caktır. 

CORPORATION 
manian için yük alacaktır. "EXCHANGE,, vapuru 15 "GRODNO,, vapuru 8 ni-
SVENSKA ORIENT LINIEN Nisanda beklenilmektedir. NEV- sanda LONDRA, HULL ve 

KUMPANYASI YORK için yük kabul eder. ANVERS'ten gelip yük çıka· 
"GUNBORG" vapuru 26 ni "EXMINSTER" vapuru 26 racak ve ayni zamanda LON-

sanda ROTTERDAM, HAM· Nisanda beklenilmektedir. NEV- DRA, HULL için yük ala-
BURG, GDYNIA ve SKAN· YORK için yük kabul eder. caktır. 

DlNAVYA limanlarına yük SE.RI SEFERLER "OPORTO" vapuru lima· 
alacaktır. AMERiKAN EXPOR.T ~LINES nımızda olup LIVERPOOL ve 

SERViCE MARITIME PiRE AKTARMASI SWENSEA'dan yükünü tah· 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA" vapuru 21 
Nisanda gelip PiRE MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"SUÇEAVA" vapuru 19 ma
yısta gelip MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 

"EXETER,, vapuru 23 Ni- liye ediyor. Ayni zamanda 
sanda PIREden BOSTON ve LIVERPOOL ve GLASKOV 
NEVYORKa hareket ede-
cektir. için yük alacaktır. 

Seyahat müddeti: "FLAMINIAN" vapuru 5 ni· 
PlRE-BOSTON 16 gün sanda LIVERPOOL ve SVEN-

PIRE-NEVYORK 18 gün SEA'dan gelip yük çıkaracak 

ROMANYA SEYRÜSEF AIN ve ayni zamanda LIVERPOOL 
iDARESi ve GLASGOV için yük ala-
BÜKREŞ caktır. 

"DUROSTOR" vapuru 2 Ma- THE GENERAL STEAM ~A-

Kamçıoğlu 
C için yük alaccsktır. 

ilt ve Tenasül hastalıklar Yolcu ve yük kabul eder. 

ve elektrik tedavisi İlandaki hareket tarihlerile 
lzrnir - Birinci beyler sokağı· 

navlunlardaki dekişikliklerin· 
Elhamra sineması arkasında den acenta mesuliyet kabul 

No.: 55 

Telefon: 3479 

• a.....DOKTOR-

etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 

yısta beklenilmektedir. KÖS- VIGA TlON Co. LTD. 
TENCE, SULINA. KALA5" "AD JUTANT,, vapuru ni-
için yük kabul eder, KALAS san nihayetinde gelip LON-
aktarması olarakta umum DRA için yük alacaktır. 
TUNA ıimanları için yük ka- Tarih ve navlunlardaki deği-
bul eder. şikliklerden mes'uliyet kabul 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD · LIVERPOOL 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz~ 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

1KANDEMİR Oğlu 
~. , r • ,. l- . ~ , '.; ,,. ._ I •. ... . ' 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirnıen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip me.1 .... 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzm· 

l 1 SPERCO vapur acentalığına 
•mail Ziya Tregul müracaat edilmesi rica olunur. 
4temleket hastanesi A.sa- ı Telefon: 4142/422112663 

biye "':e1ı~=.s~:~e mü- IRıoktor • 

"JESSMORE,. vapuru 19 
mayısta beklenilmektedir .. Ll
VERPOOL ANVERSten yük 
getirecektir BURGAS, VAR
NA, KôSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAIL limanları 
için yük kabul eder. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Muayenehane ikinci bey-
ler sokak. "' Ali AgiJı 

Telefon No. 3990 Çocuk Hastalıkları 
Pazardan maada hergün mütehassısı 

Öğleden sonra hasta kabul lkinciBeylerSokağı No. 68 
~der. Te-lefon 3452 f 
:::::: -
Yakında 
1toıir aazetele-

t' " •tıde çalııan b~ 
lbtıharrir arkada· 
hll haaırlamakta 
01dugu bu mü· 

~aıel eserde 
genin tarihi, coğ· 

t'•fl . malumatını, 
~'tilısalit. ihracat, 
l :hilr, bayındır· 
~ hareketlerini 
h 1 re~imli olarak 
Ul.cabınız. 

'turkça-
Fransızca 

l llu kadar ';nii· 

J;o~ı:tıınel bir eser, 
"'15tde ilk dcfu 
~ıltl)'or. Ewed eki • 
4 o 

1 1-rıati~o, hanı· .., 
Q~ -· ~· er, me~lıw- şe· 
ttler hl1uada 
~~ılan malumat 
" eserde kolay· 
~ huluoacai•ı gi· 
q•"' c 
1 ~..Yerli ve ecne -
Q. ı. ~.. -

uutüo miieqse· • 
'in, hatta kü:i 
~ etnafın dah{' 
dtcıleri buluna· 
~-~hr. 

tserin terıihi· 
lıt l'" 
~ ıcarel mal· 
~ ''•nda başlau· 
~ 11ltr. Tafsilat 
't '•dolu matbaa· 
• ilet. 2776 tele· 
'Oll • 
'1ı !luın:ırasıadao 

~•bitir. - ""' 

~ıkıyor!I 

. li ' · ıi 1 ı 
1 

ı j 
il 
1 

SOCIETE ROY ALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"SZEGED" vapuru 19 Ni
sanda beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA, LINZ 
ve VIY ANA limanları için 
yük alır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"BOSPHHRUS,, motörü 19 
Nisanda beklenilmektedir, ayni 
gün HAYFA, DIYEP ve umum 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

"SARDINYA" motörü 22 
fMayısta beklenilmektedir, ayni 
gün PiRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP, ANVERS ve NOR
VEÇ limanları için yük kabul 
eder. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

·~ ' .. ~ ... ı• ' ... ~ : • ~- : . . . .. ·: • Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 
·~~-~~~~~~~~~~~~~~~!!!!! 

.-... 

T • 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
ile Do t rlar bun e d 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 16 Nisan 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

ay Hitler 
değiştirnieğe 

Almanyanın siyasetini lt:!11~;::· 1<::1/in Benlioilu 

Ali paşa sabah sütünü içerken 
karar verdi mi? duyduğu gürültüden korktu 
-~~~-----------------------------Ludendrofun yeniden ikbal mevkiine 

siyasetinde değişikliğine alamet 
geçmesi, Almanya 
adedilmektedir 

Brüksel 16 (Radyo)- Brüksel siyasi mahafili, Almanya'da manya'nın Papalıkla münasebatı kesmesi demektir. 
yeni beliren siyasi cereyanı ehemmiyet ve alaka ile takip et· Papa, Façist İtalya siyasetinin ruhani cephesinin emri oldu· 
mektedir. ğuna göre, Almanya'da yeni beliren bu siyaset, Roma - Berlin 

Birkaç defa tekzip edilmesine rağmen Almanya'nın İtalya mihverinin kırılmasile inkişaf edebilecektir. 
ile teşriki mesaiden umduğu neticeleri elde edemiyeceğine ka· Mussolini · Hitler mülakatının bozulan vaziyetini ıslah için 
:ıaat hasıl ettiği hadiselerle tesbit edilmektedir. yapılacağı söylenmektedir. İyi gören siyasi mahafile göre, Al-

Bu hadiselerin başında yeni Almanya ile Papalık makamı manya askeri kudreti birinci safta bir devletle teşriki mesai 
arasındaki derin ihtilaf gelir. ihtiyacındadır. lspanya'daki hadiseler, Alman askeri mahafilini 

General Ludendorf'un yeniden İş başına getirilmesi de Al- inkisan hayale uğratmıştır. . ............ . 
Roma gazeteleri''
İngiliz siyasetinden 1 

memnuniyetle bahs-
ediyorlar 1 

Resmi tebliğ 
Belgrad, 15 (A.A.) - Aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

Türkiye Başvekili Ekselans İsmet İnönü ile Hariciye Vekili :Ek
selans Rüşdü Arasın Bdgradı ziyaretleri Türk devlet adamlarile Y u· 
goslavya Başvekili ve Hariciye Nazırı Dr. Milin Stoyadinoviç arasın· 
da noktai nazar teatisine vesile olmu~tur. 

Roma 16 (Radyo) - İngil
terenin son kararı ve Bald
vinin Bilbao suları hakkındaki 
beyanatı faşist mahafilinde 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Gazeteler İngilterenin ade
mi müdahale prensibine sacla· 
katı şükranla işaret ve zikret· 
mektedirler. Birkaç gündenberi 
çıkmasından korkulan gergin· 
Jik artık ihtimal haricinde 
kalmıştır. ..... -

ihtilalciler 
Bir Fransız vapuru. 

nu teı~kif ettiler 
Paris 16 (Radyo)- Roksan 

adındaki Fransız vapuru, ihti· 
lalcilere mensup harp gemileri 
tarafından tevkif edilmiştir. 

Sırp-Blgar ittifakına 
bizde gireceğiz 
lstanbul, 16 (Hususi) - Baş· 

,·ekilimizin Belgraddan avdetini 
müt<!akıb, Bulgaristan Başvekili B. 
Köse lvanotda Ankaraya gele· 
cektir. 

İstanbul, 16 (Hususi) - Ge· 
çenlerde BeJgradda imzalanan Bul· 
gar-Yugoslav anlaşmasına bizim 
de iştirak etmemiz muhtemeldir. 

Sofyadan gelen haberlere göre, 
Bulgarlar Başvekilimizi tez:.hüratla 
karşılamak i\İn hazırlıklarda bu
lunmaktadırlar. ---...··-----

ihracat 
Navlunu arttırılmı

yacak 
Berlin Türkofis şubesi, Doy· 

çe Leventa Lin vapur kum
panyasının Berlin merkezine 

müracaat ederek, 937 mayıs 

sonuna kadar vapur navlunla· 

rına zam yapılmamasını iste· 

miştir. 

Kumpanya idare meclisi, 
Türkofis şubesinin bu talebini 
kabul etmiş ve fzmir acenta· 

lığına gönderdiği bir emirde, 

tarifelerin değiştirilmesini bil
dirmiştir. Bu haber ihracatçı

larımızı sevindirmiştir. ....................... 
Halkevi köşesi 

1 - Bugünkü Cuma günü 
saat 16 da Dil, Tarih ve Edebi· 
yat komitesi toplantısı vardır. 

2 ~ Bugünkü Cuma günü 
saat 17 de Yönkurul toplan
tısı vardır. 

Üç devlet adamı konuşmalan esnasında iki devletin müsterek 
menfaatlerinin tam ahenk içinde bulunduğunu ve hu konuşmalara 

mevzu olan bütün meselelerde tam bir noktai nazar mutabakatının 

mevcud olduğunu bir kere daha müşahede etmi~lerdir. 
Üç devlet adamı iki devletin iınzll etmiş hulunduklan paktlar· 

dan doğan beynelmilel taahbüdlerinin durumunu ve keza" ahar dev· 
!etlerle gerek son zamanlarda giriştikleri hususi taahhüdleri tetkik 
l tmişlerdir. 

Üç devlet adamı bütün bu taahhüdleri iki devlet harici siya· 
setinin Balkan antantı çerçevesi dahilinde ve Milletler cemiyeti pak· 
tına uygun olarak takib eylediği hedeflere tamamile mutabık oldu· 
ğunu görmeJr.le bahtiyar olmuşlar ve hu teşriki mesainin kendi mem· 
leketlerinin menafiine uygun olduğu kadar umumi sulhun menaf iine 
de en ziyade hizmet ettiğini müşahade eylemişlerdir. 

,_ 1 

üc;ok- Ciüneş mac;ı -----------
Yarın 17 de Alsancak sahasın

da karşılaşacaklardır 
Güneş takımı, bu hafta iz

mirde yapılacak milli küme 
temasları için dün akşam Ban· 
dırma ekspresile şehrimize 

gelmiş ve Basmahane istasyo· 
nunda sporcularımız tarafın· 
dan karşılanmıştır. Takımın 
İstanbuldan hareketi bildiril· 
memiş olduğundan istikbalde 
bölge ajanlarından hiçbiri bu
lunamamıştır. Kafileye Bay 
Dilaver riyaset etmektedir. 

Misafirler fzmirpalasa yer· 

leşmişlerdir. Gelen takım Da
niş ve Melihten mahrumdur. 
Heriki oyuncu, seyahatin imti
han zamanına tesadüf etmesi 
dolayısile kafileye iltihak ede· 
memişlerdir. Güneş takımı ya· 
rın saat 17 de Alsancak saha
sında ilk temasını Üçok takı· 
mile yapacak, Pazar günü de 
aynı sahada ve aynı saatte 
Doğanspor takımile karşılaşa

caktır. Misafirlere hoşgeldiniz 
deriz. 

--~~~--......... ·~·~·-............ _____ _ 
Belgradda Türk san'atlar sergisi 

büyük alaka ile karşılandı 
(Başlara/ ı 1 inci sahifede) 
termektir. Bu san'at ve kültür 
tezahürlerinin Türk Başvekili 
İsmet İnönünün Yugoslavyada 
bulunduğu bir sıraya tesadüf 
ettiğini mÜşkhede eylemekle 

hususi bir zevk duyuyorum. 
Bu ilk serginin iki dost mil· 

letin san'at adamları arasında 
milletlerimizi biribirine bağ· 
lıyan rabıtaların daha ziyade 
sıklaşmasına hizmet edecek 
münasebetler tesis etmesini 

ve Balkanlar emniyet refah ve 
sulhun kıymetli garantisi olan 
Türk-Yugoslav dostluğunu kuv· 
vetlendirmesini temenni eyle· 
rım. 

Bizlere ibzal buyurdukları 

kıymetlı yardımdan dolayı 
mümtaz BaŞvekil Stoyadino· 
viç ve kültür Bakanı Stokoviçe 
şükranlarımı arzetmeme mü· 
saadenizi rica ederim Altes 

Belgrad, 14 (A.A) - Ser· 
ginin küşadını müteakip Türk 

ziyaretçiler yanlarında başve

kil Stoyadinoviç olduğu halde 
Belgrad tayyare karargahına 
gitmişlerdir. 

Stoyadinoviç, karargah ku· 

mandam ile diğer yüksek rüt

beli subayları takdim etmiştir. 

Birçok takip tayyareleri şid· 

detli bir rüzgara rağmen en 

çetin canbazlıklarda bulunmuş

lar ve ismet İnönü ile Arasın 
takdirini celbetmişlerdir. 

iş yortuları 
Almanyada iki gün 

sürecektir 
Berlin 16 (Radyo) -Büyük 

iş yortuları 30 Şubatta baş
lıyacak ve 1 Mayısta da fev
kalade tezahüratla devam ede· 
cektir. 

Bay Hitler bu münasebetle 
mühim bir nutuk iradede· 
cektir. 

1 
Meksikada da 
Beyaz muhafızlar 

türedi 
Meksika, 15 (A.A) - Be

yaz muhafızlar teşkilatları bir 
tarlada çalışan yüz kadar zi
raat amelesine hücum ederek 
bunlardan otuz tanesini öldür· 
müşler ve birçoklarını yarala
mışlardır. 

••• 
Konferans icin 

' Berline davet edildi 
Viyana 16 (Radyo) - Avus· 

turya Dahiliye Nazırı, Alman· 

ya Harbiye Nezaretinin daveti 

üzerine bir konferans vermek 

üzere dün Berlin 'e hareket 
etmiştir. 
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Eski muharipler 
Roma 16 (Radyo) - İngiliz 

sabık muharipleri bay Musso· 

liniye sulh için elden gelen 

fedakarlığa hazır olduklarını 

ve ltalya'ya karşı samimi bir 

dostluk beslediklerini temin 

etmişlerdir . 

••• 
Fransız zırhlısı 

/ngiliz sularına 
hareket etti 

Paris 16 (Radyo)- Donge· 

rek adındaki Fransız zırhlısı, 
İngiltere Kralı altıncı Jorjun 

taç giyme merasiminden sonra 

yapılacak olan donanma geçit 

resminde bulunmak üzere İn· 
giltereye hareket etmiştir. 

Moskova • 
zıraat 

• • 
sergısı 

(Baş tarafı 2 inci sahifede) 
ile Sovkhoz ve Kolkhozların 

pavyonları bulunacaktır. Ser· 

gide ayrıca, tecrübe sahaları 

nümüne tarlaları ve ağaçlık 
ve fidanlıkları da büyük bir 
yer tutacaktır. Pirinç tarlaları 
çin hususi bir irva sistemi 
hazırlandığı gibi pamuk kül· 
türüne tahsis edilen arazide 
hususi tertibatla ısıtılacaktır. 
Başkaca, Sovyetler birliği da· 
bilinde yetişen bütün yemiş 
ağaçlarını bir arayan toplayan 
mükemmel ayrı bir fidanlık 
ta kurulacaktır. 

Büyük bir muvaffakiyet teş· 
kil edeceğine şüphe edilmi· 
yen bu büyük ziraat sergisi· 
nin bütün inşaatı 1 haziranda 
tamamen bitirilmiş olacaktır. 

Sabahağa, tanışdıktan son· birdenbire harem .. •dairesi ta· 
ra, son kozunu oynamak mec- rafından bir gürültü duyuldu. 
buriyetinde kaldı. Geniş kona· Bu gürültü, nazandikkati 
ğın arasından sahte emirna· celbedecek kadar büyük, fakat 
meyi çıkardı, nöbetçi onba· sebebi meçhul idi. 
şılarından birisine gösterdi. Ne oluyordu? Böyle sabah, 

Herif mühüre dikkatle baktı; sabah bu kadınlara ne ol· 
- Evet, dedi. Paşamızın muştu? 

mührü! Diğerleride ayni kana· Ali paşa heman yerinden 
ati gosterdiler, Sabah, nöbet· kalktı: 

çilerdeki müsbet kanaattan - Bu kadınların koltukla· 
sür'atle istifade için: rını şeytanlar mı gıcıklıyor? 

- Ağalar, dedi. Benim şu Ne oldular böyle? Diye sordu. 
anda yola çıkmış olduğumu Vasiliki: 
görüyorsunuz. Öyle bir işe - Hiçbir şey yok vezirim . 
memur edildim ki bir dakika Kızlar boğuşuyorlar! Zaten 
bile kaybetmek büyük fela· onlar azdılar, çıktılar! Ceva· 
ketlere sebep olur. Bana bir hını verdi. 
kayık veriniz ve beni gölün - Ben o kızı onlardan 
beri sahiline çıkarıverin ki ayırmağı düşünüyorum. 
yoluma devam edebileyim. - Evet paşam. O, öteki· 

Nöbetçiler bu ifadeyi çok lerden çok güzeldir; bunun 
makul buldular ve ağayı sa- için onu kıskanıyorlar ve gü· 
hile kadar gördüler, sahilde rültüde bundan çıkıyor. 
bir kayığa bindirdiler. Yani... Bu sırada kadınların tara· 
Sabah ağa, konağın kayığı ve fındaki gürültü daha ziyade· 

leşti. 
kayıkçılarile gölün beri sa-
hiline vardı. Tepedelenli Ali paşa: 

- Kan tepeme sarıyor. 
Bu sırada da gün doğmak Simdi yukarı çıkacag" ım, hep· 

üzere idi. 

* • • 
Hadisatın seyrini burada 

bfraz bırakarak Yanya'ya Ali 
paşanın konağına dönmeliyiı. 
Çerkes kızı Zehra, Sabahın 
hareketine emın olduktan 
sonra odasına döndü. 

Derin bir heyecan içinde 
idi. Bütün vücudu titriyor, ruhu 
çok yorgun idi. Kendisini ya
tağına attı, baygın gibi bir 
uykuya daldı . 

Sabah olduğu ve konakta 
herkes, bilhassa bütün kadın
lar uyanıp kalktıkları halde 
Zehra henüz uykuda idi. Hal· 
buki Zehra herkesten evvel 
uyanan bir kızdı . 

Ali paşa da kalkmıştı. Adeti 

üzere zevcesi Kira Vasiliki ile 

beraber bir sütlü kahve içi

yordu. Sütlü kahveler içilirken 

sinin canına okuyacağım! Diye 
homordandı. • 

- Paşam, sinirlenme. Sen 
otur. 

- iyi ... Sinirlenme.... Otur 
amma.. Görmüyor musun, yu· 
karıda şeytanları bile korku· 
tacak gürültü var. 

- Pekala .. Vayayı gönder, 
icabederse bir iki kırbaç sal· 
lasın. Hepside süt • dökmüş 
kediye dönerleri 

Fakat vaz~et büsbütün va· 
hamet kesbetti. Kadınlar ara· 
sından feryatlar işitilmeğe 
başladı . 

T epedelenli de : 
- Atanaş .. Bre Atanaıl 
Diye bağırdı, 

Atanaş Vaya, paşanın bu b•· 
ğırmasına mukabele olarak 
koşarak geldi : 

- Emret paşam . dedi. 
- Bre Atanaş ... Kulakların 

sağır mı oldu? Sabah, ıabah 
Dünkü fırtına bu gürültü nedir? 

- Ben birşey duymadıııı 
Meyvalara çok za

rar verdi 
Dün sabah başlıyan lodos 

fırtınası, öğleye doğru şiddet
lenmiş ve akşama kadar de· 
vam etmiştir. Fırtına, şehirde 

ufak, tefek tahribat yapmış, 
bazı evlerin kiremidleri uçmuş, 
sokaklar tozdan geçilmez bir 
hal almıştır. 

Lodos fırtınası, meyva bah· 
çelerlnde ve bağlarda da za
rarı mucib olmuştur. Henüz 
mahsul bağlamış olan Badem, 
Kayısı, Erik ağaçları rüzgarın 
şiddetinden meyvalarını dök
müş, henüz gelişmiş olan bağ
ların filizleri kırılmıştır. Fırtına 
akşam 17 ye doğru hafifle
miştir. Alakadarlara gelen ma· 
lı1mata göre, civar vilayetlerde 
olduğu gibi lzmir havalisinde 
de yağmura fazla ihtiyaç vardır. 
Vilayet sıhhat meclisi 

Vilayet sıhhat meclisi bugün 
saat onda sıhhat müdürlüğü 

binasında Vali Bay Fazlı Gü· 
leçin riyasetinde toplanacak 
ve yilayetin muhtelif sıhhat 

işleri üzerinde müzakere.de 
bulunacaktır. 

paşam.·. 

- Sende de kulak değil, 
bilmem ne var.. Yukansı yı· 
kılıyor. Seni de buraya retir· 
tebilmek için gırtlağım yırtıldı. 
Çık yukarıya.. Şunları sustur. 

Atanaş Vaya hemen yuka· 
rıya koştu. GürüJtü devam 
ediyordu. 

- Devam edecek -
•• 

Öğretmenlerin taı
minatı. 

Ôğr tmenlerin 932-933 se· 
nesi tazminat alacaklarını öde
mek için vilayet büdçesind• 
17,000 liralık tahsisat ayrıl· 
mıştı. Kültür direktörlüğünden 
lzmirdeki bütün ilkokullar baŞ' 
öğretmenliklerine gönderile" 
bir tamimde, büdçenin Vekil· 
ler Heyetince tasdikinden son· 
ra bu paranın alacaklı öğret· 
menlere derhal tevziine baş· 
}anacaktır. 

At yarışları. 
Yarış ve ıslah encümeninı11 

Bahar at yarışlarının üçüncüsiİ 
Pazar günü Kızılçullu sah•' 
sında yapılacaktır. 


