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Hindistan da 
Şiddetli muharebeler olu

yor. /pi fakirinin çeteleri, 
şehirlerde yağmacılık ya. 
pıyorlar. 

Fiati (100) Para 

Başvekil,. Seyahatlarına Devam Ediyorlar 

Boy Vanzeland 
Brüksel, 19 (Radyo) - Bel

çika Başbakanı Bay Van
tcllandın, Haziranda Va
tingtona gideceği, resmen 
tccyYüd etmektedir. 

Bay Vanzellandın bu seya-
hatı, akdedilmesi, Amerikaca 
lrıutasavver olan beynelmilel 
\lrnumi konferansla alakadar· 
dır. 

Bay Vanzellindın, bu kon
ftransm akdi hususunda Av
l'upada çok mühim bir rol 

İstanbul, 19• ( Radyo ) -

Hatayda zulüm ve işkence 

son haddini aşmıştır. Silah 

vesaıre aramak bahanesile 

Türklerin evlerinde yapılan 
araştırmalarda çok, iğrenç ve 
gayri insani muameleler olu· 
yor. Bunlara göz yummak 

Fransada 
vaziyet 

1 Mayısta Pariste bayram 
yapılacak 

Paris, 19 
(Radyo)
Pariste, ilk 
defa olarak 
1 Maytı gü· 

Kırıkhandan bir görünüş 
istemiyen Kırıkhan kaymakamı vam ediyorrla. Hatay ahalisi, 
Bay Süreyya, Fransızlar tara- bu mezalimden dolayı son 
fından azledilmiştir. derece meyus ve korku içinde 

Antakya köylerinde son bulunmaktadır. 
günlerde çok korkunç ve kanlı Şam, 19 (Radyo) - Halep 
hadiseler başlamıştır. Bura- hapishanelerinde mevkuf bu· 
larda, Fransızlara ilet olan lunan Türklere fena muamele 
çapulcular, görülmemiş şc· yapılmakta ve bunlar, aç ve 
kilde mezalim yapmakta de- susuz kıvrandırılmaktadır. 

--~~~-----.-·~•1·•·-·~-~~--~~-,-

lspanya sahillerinde 
kontrola başlandı 

Cumhuriyetciler, asilerin mevzilerini 
bombardıman ederek zayiat verdirdiler 

Madrit 19 (Radyo)- Cum· 
huriyetçiler, dün ve evvelki gün 
ihtilalcilerin bütün mevzilerini 

miştir. Ziyafette, umumi vaz
iyet hakkında birçok hatibler 
tarafından söylevler verilmiştir. 

General Franko 
tayyarelerle bombardıman et
mişler ve F ranko kuvvetlerine 
büyük zayiat verdirmişlerdir, 

Bazı yerler, ikişer defa bom 
bardıman edilmiştir. 

Son alınan bir habere göre 
Cumhuriyetçiler, dünkü bom· 
bardımanda ihtilalcilerin bir 
tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Londra 19 (Radyo) - Lon· 
dra' daki Komünistler, Bilbao 
daki Cumhuriyetçilere 40 bin 
sterlin kıymetinde patates gön 
dermişlerdir: Patatesleri hamil 
olan vapur, kontrol dolayısile 
Bilbao limanına gidemiyerek 
Senjan Döluza dönmüştür. 

Patatesleri gönderenler, mal 
yerine verilmediğinden parasını 
(Devamı 4 üncü sahi/ede) 



Sahife 2 ________________ (Ulusal Birlik) 

n11mımıım111111m11mmımımımıının1111111ımımımımnım1111111mıml!!t~ Habeş im par r n 
~ ucize Yapan Adam 1 en son beyanatı 
~ııfuiıiıiıfüııııMıiııffliııWı elle• fak/eden ıfıliıiıiııffıiıiıf ı\iıfıfıiııı:ı N ecaşi, v aziy etf n bö y e olaca-

Bunun için, gözlerini bir anlad.~, Bel~i daha evvelden "" b·ı d. m Mussolini i e 
masa üzerinde yanmakta bu- de boyle hır kudrete malik gını ı ey 1 ' 
lunan muma dikti, bütün arzu i~i; Fak~t ~u husust.~ ~enüz an}aşmanln çarelerini a ardı ll 
ve iradesini bir araya topladı bırşey bılınıyordu; çunku te~- v • • • 

rübe ile subut bulmıyan hır gunn bılıyor ve bundan endışe ve muma: 
--Yukarı kalk! Emrini verdi. ihtiınalm gö2.ünde hiçbir kıy· ediyorduk. 

k 1923 ,_ b;zi Milletler CP-Ve mum, kendiliğinden yukarı meti yo hı. Le .... 
kalktı, ytJkarıda bir müddet İlk anlarda kendisini kap· miyetine kabul ettikleri za· 
durduktan sonra, düştü, sÖ· laınış olan korku ve hareket- man, ne kadar sevindiğimizi 
nerek kendisini karanlıkta sizlik artık kayboldu. Şimdi, tasavvur edemezsiniz. Bizim 
bıraktı. kendisinde bir gurur ve aza· meml ketimizde "M!llctl~r ce· 

Mucizeyi kendisi yapmış met, kendisindeki bu haru- miyeti,, ismi mukaddes bir 
olmakla beraber, M. Foserin- kulade kuvvetin, diğer insan· manadadır. Bir masada bera· 
gev yerinde düşdü, kaldı; ltıra karşı bir tefevvuk vermiş ber oturduğumuz elli iki br-
yalnız: olmasından doğuyo. dul yaz milletin bize yardım ede-

- Hadise, gene filen oldu! Bu sırada, yakında bulunan ccklerini umuyorduk. 
Bunun nasıl olduğunu izaha kilisenin büyük saatı gece 
gelince; buna muktedir deği· yarısından sonra biri vurdu! 
liml Dedi. Hissettiği gurura, yapmakta 

Derin, derin esneyerek bir olduğu harikülade tecrübelere 
kibrit bulmak için ceplerini rağmen, Gomsot da artık ça· 

araştırdı. lışmağa ihtiyacı olmadığı nok· 
Kibrit bulamadı. Bunun üze· tası aklından bile geçmedi ve 

rine bir otomat gibi, masanın saatın bir olduğunu anlaxınca 
üzerinden bir kibrit aradı; ve:- heman yatmak ve uyumak için 

- Ah.. Bir kibrit bulabil- pantolonunu da çıkarmağa baş· 
sem .. Dedi. ladı. Fakat gömleğini çıka-

Ceketinin ceplerini de ara· nrken zihnine delice bir fikir 
dı; fakat ne masa üzerinde geldi; evet tam uyumak için 
ne de ceketinin ceplerinde soyunduğu bu sırada aklına 
bir tek kibrit bile bulamadı. şu geldi; ve: 

Kollarını göğsü üzerine _ Şu anda karyolamda bu-
çaprast koydu, ve: lunmak istiyorum! Dedi! 

- Şu anda elimde bir kib- Ve, aklından geçen ve söy-
rit bulunsun! lediği arzu husul buldu! 

Dedi. Fakat, karyolanın çarşafları 
Ve birden eline hafif bir buz gibi idi; bunun için ve 

~eyin değdiğini hissetti. Bu, hemen: 

bir kibrit idil _ Geceliğimi giymiş olmak 
Bu kibriti yakmak istedi; istiyorum .• Oh.. Hem de gü-

fakat kibrit, yalınız kendi ku- zel ve yüklü bir gecelik isti· 
tusunda yakılır emniyet kibrit· yorum!. Dedi . O anda da 
lerinden idi. Bunun üzerine hayretle: 
kibritlerinden idi. Bunun Üze- ·- A .. demekten kendisini 
rine kibriti yere fırlattı, çünkü alamadı. Çünkü, arzusunun ta

mamile yerine geldiğini gördü 
artık yorulmuştu, nihayet: 

(Arkası var J 

k·Jtusu olmadıktan sonra bu 
bir kibrit değil, bir: çöp par· 
çası demekti. Fakat birden, 
irade kuvvetile kibriti yakmak 
imkanı akıma geldi. F ratelli Sperco 

Ve ... Kibritin iradesinin te-
sirile yakılmasını düşündüğü 

sırada kibrit kendi kendisine 
yandı. Hemen kibriti eline al· 
dı, ah, kibrit sanki alay edi
yormuş gibi kendi kendisine 
sönüverdi . 

Bu defa sönmüş mumu eline 
aldı,_sönük kibrite doğru tuttu 
ve iradesinin bütün kuvvetile: 

- Mumu yak ! dedi. 
Ve mum yandı ! 

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, 
VARNA ve KôSTENCE li-

. manian için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

KUMPANYASI 
l 
ı 

M. Foseringev 'bir müddet 
muma ve çıkarmakta olduğu 

isli dumana baktı, kaldı! Biraz 
sonra, gözlerini mumun ale
vinden ayırdığı vakıt, aynada 
'kendi yüzünü görd5. Bu ~u

retle, bu mezar sükfüunun hü
küm sürdüğü odada, ayna· 
daki aksi~ıe: 

"GUNBORG,, vapuru 26 ni il 

sanda ROTTERDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINAVY A limanlarına yük 

1 

ı 

1 

alacaktır. 

Necaşi 

Fransız ayan azasından Dö 
Juvnel Habeş imparatoru Ha
ile Selasiye ile bir mülakat 
yapmıştır. 

Necaşi bu mülakatta şun· 

lan söylemiştir: 

- Milletim kendisini başka 
türlü de müdafaa edebilirdi. 
Fakat biz hazırlanmış değil
dik. Kabahat b"endedir. Çünkü 
ben harp olacağını zannet
miyordum. Yabancı milletlerin 
memleketimizde gözü oldu· 

in 
111 

1 a 

Gerçi biz basit bir mi.ietiz. 
İngi~1z h:::ırp ge"milcrinİ!1 Ce
belüttarıka ge!mekte oldukla
rını işittiğimiz zaman, Milletler 
cemiyetine gösterdiğimiz iti
matta hnkl: olduğumuzu dü-

.. ~··ı F ı t şun~.u~. a.rn .... 
.... Fakat eğ·t>r böyle olaca· 

ğını bilmiş olsayclım. t\1usso· 
lini ile anlaşrrwk yolunu mar· 
dım. Bu suretle <le milktinıi 

heniiz arkası g<·lmiyen f.ıcia· 

!ardan kurtarmış olurdum. Yan 
lış bir yolda yürüc.li.im. Eğer 
Milletle:· ccnıiyeti La\ al · Hur 
planır.ın kabulÜ'1Ü bana teklif 
etseydi, derhal kabul cdrrÖİm. 

------·-·--
Seneden: seneye m 

ktad r 
za 

su ette artm 
İnhisarlar idaresinin bu se· 

neki varidatı geçen seneye 
nisbetle mühim miktarda art· 
mıştır. Bütün inhisar madde
lerinde, bu arada müskirat 
satışlarında fazlalık vardır.936 
hazirandan kanunusani sonuna 
kadar 7 ay içinde inhisar va-

ridatı umumi olarak34987000 . 
liradır. Bunun 5,630,000 lira· 
sı müskirat satışlanndandır. 

935 senesi ayni ayları içinde· 
ki İnhisarlar lvaridatı ise 33 
bin 143 liradır. Bu seneki 
varidat 1,844,000 lira daha 
fazladır. 

Bu sene varidatın 

sında muhtelif içki 
artma· 

fiatlann 

• 

1 

yapılan tenzilatlar sebep ol
muştur. Geçen sene şarap ve 
likör fiatlarmda yapılan ucuz
lamalar bu içkilerin satışını 
ve varidatını çok artırmıştır. 
Hazırlanan istatistiklere göre 
935 ve 936 seneleri haziran· 
!arından başlamak üzere ilk 
yedi~aylık içki şartları mu

kayeseli olarak şöyledir: 

Rakı 1935 senesinde 1 mil
yon 362 bin liralık 772,000 
'litre, 936 senesinde ise lınil-

·yon 579 bin liralık 882,000 
litre satılmıştır. Arada 936 
senesi lehine olarak 100 litre 
fazlalık vardır. Bundan başka 
- Devrımı ./. ııcıi salıı.fi,de 

ar 

yas a 

.a a 
1 > 

\bziristan - Son hafta· 
larda asayişi bozulması ve 
mahud Fakir ipinin harekat 
sahası olması hasebile aians· 
larda sık sık zikrolunan bu 
yer, Hindistanın şimali garbi
sinde kaindir: İngilizlerin ıda· 
resi altında olmakla benber, 
halkının fevkalade taassubu ve 
geriliği, a! aıisinin sarp olması 
yüzünden İngiliz kanunları bu· 
rada henüz cari dtği ldir. Çok 
geniş oimasına rağmen nüfusu 
ancak 200,000 kişi tahmin 
edilmektedir. 

Edvar Benes - Çekoslo
vakyanın Cumhurreisi olan 
Bay Edvar Benes, son gun
lerdc Belgratta yaptığı seya· 
hatla siyaset aleminin nazarı· 

a-

Meı.şe şahadetnamelcri hak· 
kında 191111936 tarih ve 957 
numara!ı tamime zeyl olarak 
şu 1005 sayılı ve 30/J /937 
tarihli tamim alakadar devaire 
gönderilmiştir: 

"Bazı istasyonlarca beyaz 
peynir, süt, tereyağı, kaymak 
2"ibi mahsulatı hayvaniye nak-..., 
liyatında sağlık raporn aran· 
makta olduğu anlaşılmıştır. 

Hnlbuki 957 numaralı ta· 
mim diri hayvanlarla mcvad 
ve enkazı hayvaniyeye şamil 
bulunduğunduğundan bir yan
lışlığa mahal kalmamak üzere 
sağlık raporuna tabi ve bu 
rapordan muaf diri hayvan
larla mevad ve enkazı ayrı 
ayrı aşağıda göstt~rilmi~tir.,, 

Sofra tuzlan hakkmda da 
inhisarlar umum müdlirlüğün· 
den şu tamim inhisarlar da· 
irelerine gönderilmiştir: 

Çamaltında ince tuz değir· 
meninin ihzar etmekte olduğu 
ince sofra tuzlarının Y.anmşar • ve uirer kiloluk paketler ile 
ve matbah tuzlarının da onar 
yirınibeşer ve ellişer kiloluk 
ıçı kağıt kaplı çuvallar ile 
satışa çıkarılması onaylanmış 
ve paketli sofra tuzlarından 
birer kiloluklar altmış dörder 
ve yarımşar kiloluklar da yüz 
yirmi sekizer adet olmak 
Devamı 4 üncü sahi/ ede 

- Mucize hakkındaki fikir 
ve kanaatım şu anda nedir? 
Diye sordu! 

SERViCE MARITIME 
# ROUMAIN i 

: "ALBA JULIA,, vapuru 21 

ı Nisanda gelip PiRE MALTA 
've MARSIL YA limanları için 

1'11 

• o ta a ; 
M. Froseringevin dtişündük

tarif miimkün değildir! O, 
yalnız iradenin büyük kudre· 
tini gözlerile görmekte ve 
buna şahit olmakta i<li. Niçin 
ve nrsıl? İyte bunu bilmiyor, 
düşünemiyordu bile! Buna rağ
men tecrübe hevesinden ken
dini alamıyordu! 

Olduğu yerden kalktı; be
yaz bir kağıd aldı; bir bar
dak su ile bu kağıdı kırmızı
ya, sonra aynı su ile yeşile 

boyadı! 

Nihayet birçok tecrübeler· 
den sonra, bu irade kuvveti

kendisine bahsedilmiş ha-

1 yük alacaktır. 
• "SUÇEAVA,, vapuru 19 ma· 

yısta gelip MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
İlandaki hareket tarihlerile 

navlunlarda}:ci değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul . 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vap_ur acentalığına 

müracaat edilmesi rica olunur. 

at 

1 

Toptan satış ye:ri; 
Birinci Kordon inhisar

lar baş müdürlüğü 
ambarı 

Mutfak tuzla1 ı: 50 kilo. 
luk cuvalda kilosu: 4 KU 
RUŞ 98 SANTiM 
Sofra tuzl rı: 64 kiloluk 
sandıkta (1 ve 1/2 kilo
luk paket halinde) kilosu 
9 KURUŞ 02 SANTiM 

• 

19 Nisan 937 

dikkatini celbetmiştir, 

Benes, bir köylü ailenin on 
çocuğunun en küçüğüdür ve 

1884 de doğmuştur. Benes, 

hayatında harikülade bir ça· 

lışma kabiliyeti ile temayüz 

etmiştir. 1908 de Pariste '' Avus• 

turya meselesi ve Çek mu· 
amması,, tezi le nazarıdikkati 

celb tmiştir. 
1909 da Prag üniversite• 

sinde iktis~d müderrisliğini 

yapmıştır. 

Umumi harp esnasında Çe· 
koslovakyanın müdafaası için 
çalışmış ve Paristekı "Milli 
Çekoslovakya meclisi,, aw· 
sından olmuştur. 

Sulh müzakerelerinde, müs· 
takbel Çekoslovakyanın mu· 
rahhası sıfatile konferansa 
iştirak etmiş ve o 
itibaren Hariciye 
yapmış Mazarikin 
üzerine memleketin 
reisi seçilmiştir. 

zamandan 
nezaretini 
çekilmesi 

cumhur· 

-Kemalpaşa icra ınemurlu· 
ğundan: 

İzmir' den manifatura tüccarı 
Hüsnünün kasabaki lbrahinı 
karısı Afet zimmetindeki ala· 
cağının temini için hacz ettirdi· 
ği Ulucağm Kır mevkiinde 
kain ve Tapunun Nisan 932 
tarih ve 36 No. lu sicillinde 
mukayyet Tapu kaydine gör~ 
şarkan cadde garben tütüncu 
Apostol elyevm Kamile ve sa· 
ğır Mehmet şimalen eski Ke· 
malpaşa cadd 'Sİ cenuben Ah· 
met oğlu M .. ~ afa ve Sarıba~ 
oğlu İbıahiın v esesinden Alı 
ve Mehmedi ayıran ufak dere 
ile mahdut 36760 M. M. içe· 
risinde •yedi ağnç badem beŞ 
ağaç zeytin yirmidört aşı ar· 

9 r.ıut eşcannı havi ve beher 91 
M. M. 80 liradan 3200 ira 
değerindd~i çekird ·ksiz üzü01 

bağının birinci açık aı tırması 
20/5/937 Perşembe günü saat 
11 den 12 ye kadar Kemal· 
paşa icra dairesinde yapılacak~ 
tır. Bu artırmada satış bedelı 
tahmin olunan kıymetin % 15 
ini bulursa en çok artıran!' 
ihalesi yapılacaktır. Aksi tak:. 
dirde en çok artıranın taahhll' 
dü baki kalmak şartile satı~ 
15 gün daha uzatılarak ikin~'. 
artırması 4/6/937 Cuma güılll 
gene saat 11 den 12 ye kada' 
yapılacaktır.~Bu artırmada sa· 1 

tış bedeli ne oiursa olsun kıf 
metine bablmıyarak :en çot.: 
artırana ihale edilecektir. % '}, 
buçuk <l "llaliyc müşteriye ait 
olup başkaca masraf aranılrnaı 
işbu gayrimenkul üzerinde bedi' 

b. e 
hangi bir soretle hak tale ıo. . ·~ 
buL.ınanlar ellerindeki vcsaı 
ile birlikte 20 gün zarfınd9 
müracaatları lazımdır, aksi hal· 
de haklan Tapu sicillince nıtı' 
lUın olmadıkça rayl~şm:da5 
hariç kalırlar. Taııplerın o 1, 
pey qkçesi v';:.ya bank itibıır, 
mektubu ile birlikt. Kemalp3ş ( 
icrasına müracaatları Han ohıoıl 

..... 
İsmail Zıya Tregr:ıl 
Memleket hastanesi Astı" 

bige ve Ruhiye mü· 
tehassısı 

Muayenehane İkinci bey· 
!er sokak. 

Telefon No. 3990 
Pazardan maada hergüo 

öğleden sonra hasta kabul 



Sabif e J (Uluaal Birlik) 
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Vilayet daim A ene·~·, .~eninden:' N. v. Olivier 
Muhammen Bedeli W. F. H. Van 

•• ve ş -
Lira K. Yeri Cinsi No. D z 

70 00 Keçeciler caddesinde ev 87 er ee 
25 00 Tilkilik ., il 7 

rekası Li nite 
vap 

50 00 Birinci Süleymaniye ,, 13 & O. 
25 00 lkiçeşmelik caddesi t• 202 DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 
50 00 Karşıyaka lktısat sok, " 22 Hamburg THE ELLERMAN LINES L TD 

Birinci Kordon R<'es binası 

100 00 " Celal bey 11 •• 12 u x 12 t 11 vapum mayısa "LESBIAN,, vapuru 19 mnrt 
50 00 " Bahariye .. " 37 b ki ·ı k d' ROTTER e enı me te ır. - ta LONDRA, HULL ve AN-

450 00 Bahribaba caddesi .. 104 DAM, HAMBURG ve I3RE-
257 00 ,, " ,, l 06 d VERS'ten gdip } ük çık:.ıra-MEN için yük kabul e er. 
250 00 " il " 108 
256 00 ,, ,, 

11 
110 AMSRICAN EXPORT LlNES 

256 00 
11 

112 THE EXPORT STEAMSHIP 

cak ve 8} ni z ... manJa LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

210 00 " " 114 CORPORATION 
60 00 Karşı;aka lktı~'at sok. :: 28 "1:.XCHf.NGE., vapu u 17 

"GRODNO., vaı "ru 8 n;
snnda LONDRA, HULL VL İdarei hususiyt> akaratından olup yukarıda mevkıll'ri gösterilt>n Nısand~ l~cklen.~lm, kt<'d r. NEV-

YORI' l 1 r Af VE ~S'tt n g lip yü1: ç ka· evler 1-6·937 mali yılından itibaren bir sen<.' mlid<lt'tle kirayı' 1: 111 yu' Ka t>' • 

Verilmek üzere 20 gün müddetlt> açık artırmaya çıkarılını;.hr. "EXMINSTER,, " P 1 6 r c '1 
Vt> avı i ,. ma a LON 

Şartları öğrenmek istiyenlt.rİn her gün hususi hesaplar miidii- N~sarıda ~e.kl ~~lı H kte · N [ RA. HULL iç .1 yi k ala· 
ti~e~.i varidat kalemine ve pey sürnrek istiycnlcrin de iha.le ı ) ORK ıçın yuk k .. I '11 t Jer. cı. 
&-unu olan 6-5-937 perşembe gü ıil saat 10 da depozito ı SERi SEFERLER Of--0ı{T0, \afH ı u lima 
rnakbuzlarilc birlıkte vilayet daııPİ encümeııine müracaatları AMERIKAN EXPORT UNES nımızda o'up LIVERPOO' v 

ilan olunur. 1152 j PiRE AKTARMASI SWEı SEA' dan } ükunü tah· 
• •• ' MW*& se wc **ri:es+lf'.'Em'\I "EXETER,, vapuru 23 Ni- li}(' ediyor. Ayni zamanaa 

l • ı •• sanda PIREdrrı BOSTON ve 
Z 0 j 111 Uf ll S (J C~J NEVYORKa hareket edt'- LIVERPOOL ve Gl.ASKOV 

c<'ktir. için yük alacaktır. 

T e k .- '" • d "FLA~INIAN,, vapuru 5 ni· 
U 1:. () 0 l J fl 11 .. " C{ I Seyahat müd di: 

~ -. PIRE BOSTON 16 gün sanda LIVERPOOL ve SVEN-

H PiRE NEVYORK lR gün SEA' Jan gclİJl }1ük çıkaracak 
alkapınar kumaş fabrikası ROMAN~ A SEYRÜSEFAİN ve ayni ı.amaııda UVERPOOL 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşla iDARESi ve GLASGOV için yük ala-

....... Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
.2'.'...eni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 nu~arada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR oğlu 

\riiiyet Daimi encümeninden: 
Muhammen bedeli 

BÜKREŞ cakllr. 
"DUROSTOR,, vapuru 2 Ma· THE GENERAL STEAM NA-

yısta beklenilmektedir. KÖS- VlGATION Co. L TD . 
TENCE, SULINA, KALAS "ADJUTANT., vapuru ni-
için yük kabul eder, KALAS san nihayetinde gelip LON-
aklarmas1 olarakta umum ORA için yük alacaktır. 
TUNA limanları için yük ka- Tarih ve navlunlardaki dcği-
bul eder. şikliklerden mes'uliyet kabul 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD - LIVERPOOL 

•---- -

19 Nisan 937 

Zengi ı Bir S 0 rvetin Anahtarı Olan Yeni Plan Başladı 

k or 
AgA 

Çocuk Ha. talıkları 
m ütr hassısı 

İkinciBcyl~rSokağı No. 68 
Telefon 3452 

ücellit 
i RIZA 

Sür' at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

---• Lira Ku. 
65 00 
40 ()() 

275 00 
200 00 
250 00 

Yeri 
Karantinada 

Cinsi 
Dükkan 

Numarası 

473 

"JESSMORE11 vapuru 
mayısta beklenilmektedir. Ll
VERPOOL ANVERSten yük 
getirecektir BURGAS, VAR
NA, KÔSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAIL limanları 

• 1 Ucuz taze ve tem ·z er! çeşı 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 
ti " 475 

İkinci Kordon Lan gar 
Alipaşa meydanı Dükkan 

21/11 
16/18 
20/26-28 
13 

1 için yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 50 00 

200 00 
ııo 00 
40 00 
24 00 

150 00 
175 00 
80 00 
80 00 
15 00 
50 00 

130 00 

,, il " ,, u ,, 
Sabunhane so. Mağaza 
Kestane pazarı 

" 
Hisar arkası Dükkan 
Üçüncü Karaosman so. 

" 
Mirikelam hanı yanında ,, 
ikinci belediye cad. Mağaza 

,, 
" 

Peştemalcılarda 

Bakır bedesteni 

" " 
" 

Dolap 

15 
42 

9 
22 
8 
33 
35 
116 
29 

Bekirpaşa han içinde Mağaza 17 
Karşıyakada Dükkan 113 

10 00 ,, Celal bey so. Baraka 10 
195 00 Kemer caddesi Kahvehant 249 
00 00 Karşıyaka iktısat so. Fırın 85/87 

150 00 Kemer caddesi Fırın yeri 247 
f dareyi Hususiye akaratından olup yukarıda yeri ve cinsi 

Y•zılı bulunan akarat kiray verilmek üzere 20 gün müddetle 
&çık artırmaya çıkarılm1ştır. Şartları öğrenmek istiycnlerin her 
Run Hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine \'e pey sür,:-
ltıek istiyenlerin de ihale günli olcın 29/4/937 perşembe günü 
~~cıt 10 da depozito makbuzlarile biı liktc Daimi encümeni vi-
"Yetc müracaatları ilan olunur. 1150 

•• lzmirPamuk Mensucatı 
Türk Anonim Sirketi 

~ 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tnyya;e, Kopckbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
inıal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 ı 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

"SZEGED 11 vapuru 19 Ni· 
sanda beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVJSAD, BUDA
PEŞTE, BRATISLA VA, LINZ 
ve ViYANA limanları için 
yük alır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

"BOSPHHRUS11 motörü 19 
Nisanda beklenilmektedir, ayni 
gün HAYFA, DIYEP ve umum 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

"SARDINYA,, motörü 22 
Mayısta beklenilmektedir, ayni 
gün PiRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP, ve NORVEÇ liman
ları için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gc 1me 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez . ., 

Birinci 

Birinci sınıf mutahassıs 

Hamdi Nüzhet Cancar 

ıhhat eza clnesinde 
bulunur 

aa = 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zara_rsızdır k · gebeleıekalp,~öbreklerı 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 19 Nisan 937 - -~ , ... ' '. ~ .-~-):. '· . . . . ' 

Ali paşa ve kira Frosini 
Yanya gölünün kanlı f acıası 

• • d k• • h k • Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
Hındıstan a 1 ısyan are etı ikinci Kısım: Kasırga 
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pi t:"ak~r1inindidare~.indek1 i"Asbiler,1 şdim1a- s~:~~:f.:::~ ~~:;:~:;~:::n 
ı Hındıs an a ya_9_'!!acı ıga aş a ı ar çok teıaşa düşürmüştü 

Dün üç saat devam eden muharebede Hintli lngiliz askerleri 0 ; ~:::~eve~:r~::ü~"~::;!~ = ~~mi~:~~: .. P~~:.~ .... 
ağır zayiat ~erdiler. Gazeteler asilerin imhası lazım diyorlar yukarı~:;a~~ya:paşaml Diye Ar~sınlar. k 

b 'd 1 h b 1 .. . r H' d' 'd k 1 h b 1 d k d. aya, gene yu arı koşarken Londra, 19 (Radyo) - Bom ay an ge en en son a er ere gore, şıma ı ın ıstan a anı mu are e er evam etme te ır. bağırmağa başladı. A li paşa endi e il . 
Dün dört saat devam eden bir çarpışmada, Hindli fngiliz askerleri ağır zayiat vererek geri çekilmeğe mecbur kalmışlardır. Ali paşa bu defa artık şa- _ Ben bu ·şd eh. .. . ~ ., . 1 . . . . . ış e ayır gor· 

Arazının sarplıgı, Fakır pı kumand~sındakı çetele~ın harbı kazanmasına yard~m etmıştı.r. .. . . . . şırmış bir hııle geldi ve aya- miyorum. Herhalde mühim 
Çeteler buralarda bütün şehirlerı basmakta, yagmacılık yapmaktadırlar. Şımale yemden muhım kuvvetler sevkedılmıştır. g" a kalkarak: ha" dı's l • I A • . , . . . e er . o uyor. mma ne· 

Londra' dan gönderilen üç lngiliz kumandanı da Bom bay dan ısyan mıutakasına hareket etmıştır. _ Ne var, ne oluyor bre dir ? Bil i . z h 'd 
) G l H . d' d k' h"d' l d b h ·ı "dd tl' l k f · F k' · · m yorum, e ra an Londra 19 (Radyo - azete er, ın ıstan a ı son a ıse er en a sı e uzun ve şı e ı yazı ar neşretme te, pı a ırının Vaya diye bag"ırdı. belkı· b" 1 · .. ., b ' I" . . ,.. . ., . . . . . . ırşey er ogrene ı ırım. 

ve asilerin bir an evvel ımhası lazımgeldıgını, bu kadar gevşek hareket edılmemesını kaydeylemektedırler. Ve, ilk iş olarak ta elini dedi. 

B M • • t t • • M • belindeki tabancanın kapzesi-

Italya inıparatorunun 
yıl dönümü 

-·-8-9 Mayısta ltalyanın her ta
rafında bayram yapılacak 

Roma 19 (Radyo) - İtalya büyük merasimle kutlulana· 
başbakanı Bay Mussolini, hu- caktır. Yapılacak olan askeri 
susi tayyaresile dün iki saat geçid resmine, müstemleke 
devam eden bir uçuş yapmış, kıtaatı da iştirak edecektir. 
Montekristo adası üzerinde bir Roma, 19 (Radyo) - Bay 
cevelan yaptıktan sonra, saat Mussolini, dün akşam faşi~t 
17 35 te Romava dönmüştür. erkanını toplamış ve faşizmin, 

1 

Roma, 19 (Radyo) - Ma: şimdiye kadar ltalyaya verdiği 
yısın 8 nci ve 9 ncu günü, eserlerden uzun uzadıya bah-
İtalya ve Habeşistan impara· settikten sonra yeni direktifler 
torluğunun birinci yıl dönümü verilmiştir. 

~~~~-----.-.~·~·~ .. --~--~~-
Diinkii mac;lar 

( Baştarafı 1 inci sahifede) 
lular; Güneş kalesine doğru 
sarkmağa başladılar. Sağdan 
ve soldan yaptıkları akınlarla 
hakimiyeti ellerine aldılar. 
13 ncü dakikada, Güneş ta
kımının beki, kaleye girmek 
üzere olan Fuada çelme taktı 
ve penaltıya sebebiyd verdi. 
Hakkının sıkı bir şutu, bera
berliği temin etti. Dakika 15 .. 
Güneş kalesi önünde dolaşan 
topu Faruk elle tuttu. Hakkı 
ikinci penaltıyı da gole çe
virdi. 

İkinci gol, Doğansporluları 
harekete getirmiş, Güneşlileri 
de sarsmıştı. Oyun, tamamen 
Güneş nısıf sahasında cere
yan ediyordu. 

17 inci dakikada bir firikik
ten istifade edemedik. 18 inci 
dakikada, Doğansporun sağ

dan inkişaf eden akını kor· 
nerle durduruldu. Hakkı, kor· 
nerden gelen topu, güzel bir 
kafa vuruşu ile üçüncü defa 
olarak Güneş ağlarına taktı. 

Bundan sonra, Güneşliler 

daha seri oynamağa başla· 

dılar. Fakat çok iyi çalışan 

Doğanspor müdafaası, İstan
bullu forvetlere adım attırmı
yordu. 21 nci dakikada kaleci 
Mahmud güzel bir kurtarış 
yaptı. 36 ıncı dakikada da 
Güneş sol açığının iki metre· 
den çektiği şutu yakaladı. 

Dakika 39... Doğansporlu

lar gene Güneş kalesi önün· 
deler. Kaleci Cihat, ani ola· 
rak çekilen şutu yakalamağa 

muvaffak oldu. Hakkı derhal 
atılarak topu kalecinin elimlen 
düşürdü. Fuad yetişerek Do
ğansporun dördüncü golünü 
yaptı. Ve biraz sonra da 4-1 
İzmir lehine bitti. 
İkinci devrede her iki tarafın 

1 

da yorulduğu görünüyordu. 
Fakat buna rağmen top dai
ma Güneş nısıf sahasında idi. 
Yedinci dakikada Doğanspor 
solaçığı yaralanarak oyundan 
çıktı ve İzmirliler 15 dakika 
on kişi oynadılar. Bu devre
nin on dokuzuncu dakikasın· 

da, İzmir aleyhine verilen 
penaltıdan Güneş ikinci golü
nü ve iki dakika sonra da 
kornerden ve sağ açıklarının 
ka.lasile üçüncü golünü yaptı. 

Doğansporlular iki dakika 
ara ile yapılan bu gollerden 
şaşırmışlardı. Fakat bir den
bire kendilerini topladılar. 
Güneş kalesini tazyike baş· 
ladılar. 21 inci dakikada Fu
adın ani bir şutunu Cihat 
kornere atarak gole mani 
oldu. Bu kornerden istifade 
edemedik. 3:l inci dakikada, 
kaleye kadar sokulmağa mu
vaffak olan Hakkı, sıkı bir 
şutla takımının beşinci golü· 
nü de yaptı ve maç 5-3 Do
ğansporun galibiyeti ile bitti. 

Geceki ziyafet 
Dün gece İzmir Palasta Gü· 

neşliler şerefine 35 kişilik bir 
ziyafet verilmiştir. Güneş oyun
cuları, bugün İstanbula döne· 
ceklerdir. 

İstanbulda 
lstanbul, 19 ( Hususi ) 

Galatasaray • Fenerbahçe dün 
karşılaştılar. Stadyum hınca 

hınç dolu idi. İki haftaymda 
da bir tek gol bile çıkaramı
yan takımlar 0-0 berabere sa· 
hadan ayrı}dılar. Maç çok 
zevkli ve heyecanlı oldu. 

An karada 
Ankara, 19 (Hususi) -Dün 

ikinci maçını Gençlerbirliği 

ile yapan Beşiktaş, 2-1 mai· 
lup oldu. 

1 n g iltered e umumi 
grevler arttı 

·-·--Alsasta da grev ilan eden 10 
bin amele fabrikaları işgaletti 

Londra 19 (Radyo) - İn· ilan edeceklerini bildirmişler· 

gilterenin her tarafında umu· dir. 
Maden amelesinin en çoğu mi grevler ilan edilmiştir. 

umumi grev lehine rey ver-
Dün, posta ve telgraf me- mişlerdir. 

mur ve müstahdemini, umumi Paris, 19 ( Radyo) - Al-
miting akdetmişler ve gördük- sasta Molhoz kasabasında on 
!eri işe göre kendilerine az bin amele daha grev ilan 
maaş verildiğinden hükumeti etmişlerdir. Fabrikaları işgal 
protesto eylemişler, bu hal eden grevciler, zabıtanın mü-
devam edecek olursa grev dahalesine karşı gelmişlerdir. 

~~~~--.... ·--·~·~·--·----~~~-
Muhalif parti" Alman-Rus 

lideri anlaşması 
Hitlerle görüşmeğe 

gidiyor 
Londra 19 (Radyo) - Mu· 

halif parti liderlerinden Bay 
Lanjburu, bugün Berline gide· 
rek Bay Hitlerle konuşacaktır. 
Bu seyahate büyük ehemmiyet 
verilmektedir. 

____ .._. o--1• -----

İspanya sahillerinde 
kontrola başlandı 

Almanyanın Tokyo 
sefareti bunu tek

zip ediyor 
Tokyo 19 (Radyo} - Al· 

manyanın bura sefarethanesi, 
Almanyanın Rusya ile anlaş
mak istediği hakkındaki ha
berleri resmi bir tebliğle tekzip 
etmiştir. 

••• 
inhisarlar 

-Baştarafı 1 inci sahifecle-
vermek istememektedirler. varidatı 

Londra, 19 (Radyo)- ispanya . 
d · l · d d' l k 1 f Baştaraf ı 2 ınci sahifede J 
enız erın e vaıe ı ece o an 

k l b k d "t'b şarap satışlarındaki fazlalık 
ontro , u a şam an ı ı aren d h "h" d ' 

b'k 1 B"" .. a a mu ım ır. 
tat ı o unuyor. ulun posta 935 . d d 

75 
OOO 

1
. 

1 ı .1. F İ l senesın e e , ı· 
vapur arı, ngı ız, ransız, ta · I k 140 OOO 1. l 

d · ··d h 1 k · ra ı , ıtre satı an şarap-yan ve a emımu a a e omı- l 
936 

d 
. ar senesin e 153,000 

tesine dahil olan dığer bütün liralık 279,000 litre satıl-
devletler harp gemileri tara· 

fından araştırmalara tabi tutu· 
lacaklardır. 

lngiltere hükumeti, memnu 

eşya alarak ispanya limanla· 

rına götürmek istiyecek olan 

İngiliz vapurlarının kaptanla· 
rına ağır cezalar tertip ede
cektir. 

Paris 19 (Radyo)- İhtilal· 
ciler, dün Bilbao ahalisine be
yanname atmışlar ve teslim 
olmadıkları takdirde şehrin 
bombardıman edileceğini bil
dirmişlndir. Beyannameleri 
atan tayyareler ayrıldıktan iki 
saat sonra 24 ihtilalci tayyare 
şehir Üzerine gelerek askeri 
mevakii bombardıman etmiş· 
lerdir. 

Andohar mevkiini bombar· 
dıman eden 18 Trimotör, Cum 
huriyetçilere mühim zayiat ver· 
dirmişlerdir. 80 ev harap ol
muş, 15 kişi ölmüş ve 150 
kişi de yaralanmıştır. 

mıştır. Aradaki fark yüzde 

yüz nisbetinde fazladır. Bun
lardan başka konyak satışla
rında da 13000 liralık bir 
fazlalık vardır. Likörler ile 

muhtelif içkilerin satışları da 
mühim miktarda artmıştır. 
Kanunusani sonundan bugüne 
kadar yapılan müteferrik ista
tistiklerde içki satışlarının 
evvelki seneye nisbetle daha 
çok arttığını göstermektedir. 
Bilhassa şarap ve rakı satış· 
lan müthiş surette fazialaş· 
maktadır. Bu listelere göre 
içki içenlerin de gittikçe arttığı 
anlaşılmaktadır. 

Yedi ayda (5,630,000) lira 
içkiden varidat temin edildi
ğine göre, bir senede aşağı 
yukarı on milyon lira kadar 
bir varidat temin ediliyor 
demektir. Ay hesabile ise 
orta bir hesapla Türkiyede 
800 bin lira içkiye verilmek· 
tcdir. 
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Bir dost! ne attı. 

Paşa, yukarıda fevkalada 
hadiseler olduğuna hükmet
miş· idi. Bu hadisenin kimlere 

zar~-veya--faydave-;ec~ğin( tan sonra burada sana hiçbir 
düşünmek aklına bile gelmez- zarar gelmez. 

Korkma, [ben bir dos· ; 

tum. Benimle beraber olduk· 

di ... ·O sadece kendisine gele- Bu~sözleri epeyce zaman 
bilecek bf;. zararla alakadar 
olabilirdi. evvel Ali paşanın konağında 

Bu aralık Vaya vezirin ya- güzel ve haris bir kadınla 
nına kadar geldi: macerasından bahsettiğimiz 

- Paşam, neye sizi çağın- Karatosöya genç ve güzel bir 
yorum, biliyor musunuz? Dedi. kız söyledi. 

- Hayır. Beni neye yukarı Kaıatasonun güzel bir de· 

çağırıyorsun? likanlı olduğunu karilerimize 
- Sabah ağayı kaybettiler, evvelce bildirmiştik. Bu genç 

onu arayorlarl ve güzel kızın sözlerini deli· 
-Ne diyorsun more Vaya.. kanlı hayretle karşılad1. Çün· 

Yoksa sayıklıyor musun? kü bu kızın kim olduğunu 
- Hayır paşam, sayıkla· hiç bilmiyordu. 

mıyorum. Hakikatı söyliyorum. Kız, kaybedilecek vakit ol· 
Sabah ağa yok. madığını gösteren bir şekilde 

- Bu da ne demek?] ısrar etti:J 
Ali paşa bunları söyledik- . Arkası var. 

ten sonra, bir müddet düşün· ,----------..... 
ceye daldı. 

Evet.. Bu da ne demek idi? 
Paşa, Vasilikiye bakarak bu 

muamma hakkında izahat bek· 
ledi ve Vaya ile Vasilikiye: 

- Sahih mi? Sabah ağa 
hakikaten kayboldu mu? diye 
tekrar sordn. Vaya: 

,- - Hristos'un adına yemin 
-ederim ki yalan söylemiyorum 1 

hem size yalan söylenir mi 
paşam. dedi. 

- Nereye gitti? 

Askere davet 
fzmir Askerlik şubesi reis· 

fiğinden: 

Evelce hazırlık ilanında 
yazıldığı gibi 329 doğumlu 
ve bu doğumlarla muamele 
gören diğer doğumlu ve ken· 
di doğumlarile vaktinde mu· 
ayeneye gelmiyerek yoklama 
kaçağı kalmış ve bilahare 
muayeneleri yapılarak sınıf· 
ları ayrılmış ve herhangi bir 

Emı.rler ve ta- sebepten ötürü geri kalmış 
, veyahut askere çağrıldığı 

mimler ı halde gelmiyerek bekayads 
, kalmış olan ve şimdiye ka· 

(Baş tarafı 2 inci sahifede) dar askere sevkedilmemİŞ 
üzere sandıklara konulup am- 316 dan 329 dahil doğumu· 

balajlanmıştır. na kadar piyade fslam sağ· 
Bunlardan paketli sofra 

1 
lam ve 330 dahil doğumlo 

tuzları için kilo hesabile Çam gayri İslam ve 330 muzıks 
oltında 8,75 İstanbulda Ka- eratının 26 Nisan 937 gii· 
sımpaşa ambarında 9,50 ve nünden itibaren sevklerine 
matbah tuzları için de Çam başlanacaktır. Bu eratın ta· 
altında 4,75 Kasımpaşa am- yin edilen günde şube mer· 
barında 5,25 kuruş satış fiatı kezinde bulunmaları ve gel· 
tesbit edilmiş ve diğer idare· miyenlerin hapis cezasile ce· 
lere sevklerinde Çamaltı fiat· zalandırılacakları ve bedel 
larına nakliye masraflarının vereceklerin nihayet 24 ne~ 
zammı suretile satış fiatlarının Cumartesi günü akşamınB 
tahakkuk ettirilmesi ve alel- kadar bedellerini vermeleri 
usul umum müdürlükten me· ve bugüne kadrır bedel içİIJ 
zuniyet alındıktan sonra satı· müracaat etmiyenlerin bedel· 
şa başlattırılması kararlaştırıl lerinin kabul edilmiyecekİ 
mıştır. Sandık ve çuval be· ilan olunur. ) 

delleri bu fiatlara dahil bu- '-·----------
lunduğundan toptan satışlarda zayi 
müşterilerden sandık ve çu- Belediyeden aldığım 1251 
val bedeli aranmıyacaktı, numaralı sürücü vesikamı B•f 

"Bahse mevzu tuzların tev- turaktan Basmahane arasınd8 
ziatına başlanılmış olduğundan zayi ettim. Kim bulursa aşs: 
vürut edecek idarelerce yuka- ğıda yazılı adrese getirdi!

1 

rıda verilen izahat dairesinde takdirde memnun edilecektıt· 
el' fiatlarının tahakkuk ettirilerek Başturakta Hancılar çar.,. 

satış müsaadesinin 
tavsiye olunur.,, 

alınması Si' 
sında kahveci Hasan vll 

tasilc arabacı Muıtıf• 


