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ispanya Iş1eri Teh ilieli Bir Safhadadır 
- - -------------------------
Venedik mül3katından, küçükitiliif 

(Je ,,Jetleri ktışk ulandılar 

Pekinde -- -
Büyük bir yan- Hatay için bir 

gı;;· oldu 
~~~----~--·------~~- Pekin 30 (Radyo) - Dün 

Vansisde bir yangın çıkmış ve 
esrarkeşlerin tecrid edilmiş 

oldukları binanın ateşe maruz 
kalmasından, dörtyüz esrarkeş 
kapıları kırarak kaçmağa mu· 
vaffak olmuştur. 

teklif daha Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslavya 
orduları ayni şekilde silahlarla ve 
müşterek bir manevra yapacaklardır 

Fransızların 
nevrede 

yeni teklifleri Ce
tetkik ediliyor 

Motörlii Alman askerleri 
Paris, 30 (Radyo ) - Ve- dırmıştır. 

nedik mülikah ve bunu taki· Bu infialin ilk eseri olmak 
ben yapılacağı söylenen Mus- üzere Romanya, Çekoslovakya 
solini - Hitler mülakatı küçük ve Yugoslavya devletlerinin 
İtilaf devletleri arasında derin motörlü kuvvetlerini ve silah-
bir infial ve heyecan uyan· !arını ayni sisteme ifrağına 

--~----~---~·····---------------
Yugoslavya' da feyezan 

felaketi büyüktür 
Pey ezan mı;;t;kasına yüzlerce 
tulumba, kamyon gönderildi 

Bclgrad, 30 (Radyo)- Nehirlerin taşmasından açıkta kalan 
halka yardım için üç milyon dinar ayrılmıştır. Dahiliye Nazırı 
felaket mıntakasına hareket etmiştir. Suları çekmek ve halkı 
Selamete çıkarmak için yüzlerce kamyon ve su tulumbaları fe
Yezan yerlerine hareket etmiştir. Felaket büyüktiir. __________ .,.. ................. ~ ... --~--~--
1 z mirli le r banyo

suz kalacaklar 
beniz kenarında, deniz banyosundan mah 
rı,m olmak feci olduğu kadar gülünçtür! 

Karşıyaka iskelesinden bir görüniiş 

k· Şehir Meclisinin geçen gün- tetkikat yapmasmı kararlaşhr-
trı\l Celsesinde Karşıyakada Üs· mıştı. 
,,. llnzade deniz banyoları ci· Bu tetkikat, dün Sıhhat mü-
~:tına bazı evlerden lağım dürü B. Dr. Cevdet Saı"acoğ!!!:, 
b' 11 dığı ve suların pislendiği nun da iştirakile yap ılmıştır. 
•l~ takrirle bildirilmiş, tedbir Deniz banyosunun civarında 

tırnası istenmişti. 
)\ müteaddit lağım mecraları bu-

llıb arşıyaka banyolarının ya· lunduğu ve pisliklerin bu mcc-
bayjŞında banyoları pisleten ralardan denize döküldüğü 
~d·ı e. bir harekete müsaade görülmüştür. 
~~ rn,. ı~eceği tabiiydi. Şehir 
~~ c ısı, bu mesele üzerinde Bu civardan alınan deniz 

trnuş, doktorlardan mürek- suyunun tahlilinde pislik bu-
bir encümenin yerinde lunduğ'u da daha evel tesbit 

karar verilmiştir. 

Bu karar mucibince üç iti
laf devleti, Çekoslovakya silah 
ve mühimmat fabrikala ı ından 
müşterek bir plan dahilinde 
silfıhlanacaklardır. 

Hcniiz teyide muhtaç ol· 
makla beraber Sonbahara 
doğru küçük itilaf ordularının 

bir erkanıharbiye idaresi al· 

tında mi.iştcrek bir manevra 
yapacağı da söylenmektedir. 
Bu manevralara bir milyon as
ker iştirak edeceği ri\>ayetleri 
de vardır. 

Yangın neticesinde birçok 
evler yanmıştır. Zarar, milyon· 
lara baliğ olmaktadır. 

Montrö kon
feraıısı 

Montrö, 30 (Radyo)- Kon
feransı, bugün heyeti umumi· 
ye halinde toplanacak ve in
tikal devresi için tayin edile· 
cek zanıan görüşülecektir. 

Söylendiğine göre bu mes· 
ele, bazı müşkülatla karşılaşa

caktır. 

--~:::>- ·---------

----

Milisler,Bilbao şehrini ç_~ • k • • t t• b t 1 d Antakgada Türk kızları çeşmeden su doldururken 
vırme IÇln er 1 a a 1 Istanbul 30 (Hususi)- Cenevreden alınan son habere göre 

-------• Fransızlar Hatay hakkında yeni bir teklifte bulunmuşlardır. 
Madrid şehri dündenberl top ate- Bu teklifin mahiyeti ve şekli hakkında henüz bir malumat 
~ _. ~-'..- __ ~· - - fyoktur. Tetkik edilmekla beraber teklifin bir sureti Ankaraya 

Şi altında bulunuyor.ölüler coktur gönderilmiştir. 
' ----~--... ·~·~·~·~ .. ----~~~-

Madridin harap olmuş bir caddesi 
Paris 30 (Radyo) - İhtilal- mcti ile Franko arasında bir 

ciler, bütün cephelerde ileri itilaf husule gelmesini temin 

harekata devam ediyorlar. ~tmekti;:---Böyl:_ . bir itilaf ya· 
Son gelen haberler, milisler , pıldıktan sonra İngiltere hü

Bilbao şehrini beı-hava etmek 
için her tarafa dinamit yerleş- kiimeti için sivil ahaliye ne 
tirmişlerdir . suretle yarJım edilebileceği ni 

Madrid 30 (Radyo) - Top düşünmek kabil olacaktır. Bir 

ateşi dündenberi devam etmek· yandan müzakereler cereyan 

tedir. Katros Kaminos, Tetva:ı etmekte olduğu malum ise de 
Dölaviturya mahalleleri, büyük İngiltere hükumeti arada bir 
tahribata uğramıştır. Ölülerin 

anlaşma hasıl olduğuna dair 
miktarı henüz belli d~ğildir. 

Londra 29 (A.A) - Bilbao hiçbir haber almamıştır. 
mültecilt:rinin tahliyesi mes' e- • 
lesi hakkında Röyter şu ma· Madam Simpson 
lfımatı vermektedir: 

Hattı hareketini değiştirme· 
miş olan lngiltere hükumeti, 
ispanya' da yapılacak her türlü 
teşebbüslere iştirak ctmeğe 

hazırdır. Bununla beraber Bil· 
bao mes'elesinde yapılması 
lazımgelen ilk iş Bask hüku· 

edilmişti. Yapılan bu tetkikata 
aid rapor bugünkü Şehir Mec· 
lisi toplantısında müzakere 
edilecektir. 

Verilecek karara göre ya 
banyolar, yahud bu banyolar 
civarına akan lağımlar kapat

tmlacaktır. 

Pazaı·tesi günü talak 
kararını alıyor 

Londra 30 (Radyo) - Ma· 

dam Simpsonun talak kararı, 

gelecek hafta Pazartesi günü 

kesbi kat'iyet etmiş olacaktır. 

Bu muamele, üç dakika süre· 
cektir. 

Madam Simpson, kararın 
suretini aldıktan sonra derhal 
Parise hareket edecek ve Dük 
Dö Vintsora mülaki olacaktır. 
Evlenme tarihi, henüz tesbit 
edilmiş deiildir. 

Avaın kamarasında dün 1 
J 

tekrar münakaşalar oldu 
------···~·--~~-

Bilbao şehrinin şimdiden tahliye edilmesi 
için tavassutta bulunmasını istediler 

Loııdra 30 (Radyo) -Avam işinde lngiliz harp gemilerinin 
kamarasınının dünkü toplan· yardımda bulunması lüzumunu 
tısında, İspanya hadiseleri hak· ileri sürmüşlerdir. 
6kında tekrar münakaşalar ol- Son alınan haberlere göre, 
muştur. Bazı saylavlar, Bilba- Bilbao limanına 12 lngiliz 
onun şimdiden tahliyesi için nakliye gemisi gelmiştir. 
hükumetçe tavassutta bulunul· Dün akşam dört vapur daha 
masını istemişler ve tahliye gelmiştir. --·-Kont Ciyano, Arnavutluk 

Krali1e konuştu 
---~--------~---ltalya ile Arnavutluk arasında 

yeni misak akdedildiği söyleniyor 
. ftalya • Arnavutluk arasında 

4t:. bir misak akdedilmiştir. Bu 

Kont Cigano 
Belgrad 30 (Radyo)- İtalya 

Hariciye Nazırı Kont Ciyano, 
Arnavutluk Kralı Ahmet Zogo 
tarafından kabul edilmiş ve iki 
saat konuşmuştur. 

suretle Arnavutluk yarım ada
sında balkanlarla dostluk mü-

nasebetleri tesisi kararlaştınlmış 
bu saha, rekabetten hariç tu· 
tulmuştur. fstefani ajansı, f tal
ya·Arnavutluk misakının müs
takil siyasi bir vesika olduğunu 
bundan sonra Arnavutluğun 
Balkanlar sulhünde mühim bir 

' amil olacağını bildirmektedir. ----· .. ···---Londrada 
800 bankacı grev 

ilan ediyor 
Londra 30 (Radyo) - Ün

yon bank Of skozland banka
sında çalışan memurlardan 
800 kişi, bugiin grev ilan ede
ceklerdir. 



(Ulusal Birlik) 
~--------------------------------~ 

Sahife 2 30 Nisan 937 -----------------------
Haşmetlfı ikinci Greta Garbo! 

Holivudcular ve Holivud aşıklar1 
artık gam yemesinler! 

Holivudda ikinci bir Greta _

11 
sesinde toplanacaktır. Janetin 

Garbo yeni bir yıldız olarak düğün sofrasında Holivudun 
parlamağa başladı. Bu yeni bütün güzideleri yer alacaktır. 
yıldızın adı Frances Farmer- Fakat oldukca büyük olan 
dir; kendisi hakkında Greta hususi ikametgahları böyle bir 
Garbo'dan beri yapılan ·"en kalabalığa yetmiyeceği için, 
büyük keşif ,, denilmektedir. törenin en büyük ötellerden 
Frances, Seaattlede avukatlık birir:in salonlarında yapılması 
yapan bir adamın kızıdır. Er- da düşünülmektedir. 
kek kardeşi Vesley Farmer İnsanlar birinin İç yuzu 
" Urbank · Kalifornia - Nüyz,, hakkında yürüttükleri hü· 
gazetesinin başmuharriridir. Kız , kümlerde çok defa aldanır· 
kardeşi ise " San Fransisko lar. Çünkü görünüşe göre, 
Bronikl,, gazetesinin yazı işle- mütaleada bulunmak hemen 
rinde çalışmaktadır.. hemen bir adet halini almıştır. 

Bundan üç yıl evvel ma- Bunun küçük bir Örneğini 
halli gazetelerden biri bir mü- g eçenlerde ölen meşhur si_ne· 
sabaka açmıştı. Bu müsabaka- ına rejisörü Rişar Boleslavs· 
nın birinci mükafatı olan kidir. Boleslavski Moskova· 
Moskova seyahatini Frances daki sanatkarlar tiyatrosunun 
kazanmıştı. Eğer bu mükafatı artistlerinden idi. Cihan har· 
başka bir genç kız kazanmış bin 'en sonra Amerikaya gel· 
olsaydı, böyle "sapa,, bir miş ve 1920 den itibaren ev-
yne seyahat dmek için be:ki vefa muharrirlik ondan sonra 
epiy düşünürdü. Fakat mü~- sahnede rejisörlüğü yapmağa 
takbel yıldız, valizini alır al- başlamıştı. 
maz trene ve oradan da Boleslavski, baş rolünü Ann 
vapura binerek Avrupanın Herding gibi çok tanınmış bir 
yolunu tuttu. Sovyetler bir- artiste verdiği Şekspirin eser-
liğinin hükumet merkezinde !erinden birini, 1925 te Nev· 
dolaştığı günlerde, bir tesadüf /kinci Greta Garbo, bu Y orkun en büyük tiyatrosu 
kendisini bir sinema enstitü- resme benzer mi? olan Klov tiyatrosunda sah-
süne götürdü. Enstitüde gör- film ilahlarının tahtına namzed neye vazettiği zaman, bütün 
düğü şeylerin onda uyandır· olduğunu göstermiş olmakla Nev· Yorkun ve bilhassa film 
dığı büyük alaka, kendisini beraber, asıl muvaffakıyetini, kumpanyalarının dikkatini üze-
nihayet filim atelyesine kadar münakkidlerin büyük takdirini rine toplamıştı. 
sürükledi. Frances Amerikaya kazandığı dördüncü filmi ile Çok geçmeden, onu, Ho-
geri dönmekten vaz geçmiş, temin etmiştir. Frances de Devrımı 3 rı<'ii ... rılı'if'Pd" -

ölümden korkmıyanlar 
~-~---------~--Kemikleri kıran tepe, cehennem yolu ve shra 

çölünde yapılan korknnç tecrübeler •• 
Bir malzemenin yahud da Jimi Laynçtır. Bu adamın zi- timali olan kısımlar çıkarıl· 

bir makinenin sağlamlığını binlere durgunluk veren tec- maktadır. 
denemek için birçok ilmi rübeleri oldukça çeşidli ve Bu suretle hiç olmazsa na· 
usuller vardır. Fakat, yeni bir uzun bir seri halindedir. Me· zari olarak tehlike imkanları 
otomobil tipinin ne dereceye sela, o alelade bir toprak yol azaltılmış oluyor. 
kadar mukavemetli olduğunu üzerinde 100 kilometre sürat· Lakin bahtiyar lakabile anı· 
denemek için Amerikan oto- le giderken, otomobile takla lan Corc Teter Plimut fahri· 
mobil fabrikatörleri, esas iti· attırmak maksadiyle direksi· kalarının otomobillerini karma 
barile en ziyade pratik usul- yonu birdenbire yana kırıyor. karışık bir sirk numararını an· 
lere başvurmaktadırlar. Bu vaziyette, otomobil, evve· d ı ran acayip bir manialı ko· 

İklim vazı- A •k t b•ıı • • v şuda dene· 
yetlerinin fev- merı an o omo 1 erının sag- mektedir. 

kaladeliği do· lamlıgv ı nasıl anla~ılır! 
layısile yahut "$ 

Bu şoför ev• 
vela, kayak 

~~~---------~-~ önceden gö- K b 
rülüp kestiril· aza vapn1ava mec ur 
mıyen amil· .; ,,/ 

sporcularının 
bildikleıi gibi 
otomobili bi· 
ribiri arkası· 

na dizilmiş 

olan tramp· 

lerin tesiri ) f A •• ) ' altında arızalı o an t. )d~ll şotor er. 
arazide gidil
diği veya bir kaza olduğu 
takdirde bir otomobil otomo
bilin nelere karşı koyabilmek 
ancak pratik tecrübe!erle an
laşılmaktadır: Bu tecrübeler 
ise, büyük bir soğuk kanlılığa 
bağlıdır. Amerikadaki bütün 
otomobil fabrikalarının, canla· 
rını dişlerine takmış gözleri 
hiçbir şeyden yılmayan, fakat 
buna mukabil hatırı sayılır 

bir maaş alan tecrübe şoför
leri vardır. Sigorta kumpan
yalarr bu gibi tecrübe şoför
lerini sigorta etmiyor~ Bu şo· 
förlerin en tanınmış olanların
dan biri Kraysler otomobil 
fabrikasının tecrübe şoförü 

la tepe takla devriliyor. On· lenler üzerine sürüp atla· 
dan sonra tekrar tekerlekleri makta ve her bir atla· 
üstüne düşüyor. Bu hünerle yışta birkaç metre yükseklik· 
güdülen gaye, sadece cesaret ten tvker'eklerin üstüne düş· 
göstermek değildir. mektedir. Bundan· sonra bü· 

Otomobillerin ters yüzü dev tün sür' atile yoluna devaın 
rilmeleri sık sık olan kazalar· ederek otomobili gayet sağlaJJI 
dandır. Ancak, böyle bir ka· bir şekilde yapılmış olan bir 
zayı yapmak maksadile hare· parmaklığın üzerine sürmekte· 
ket eden bir şoför, otomobi- dir. Bu parmaklığı yarıp geç· 
!inde ya bir silindir veya bir tikten sonra önüne bir toprak 
piston ve yaht.t hiç olmazsa yığını çıkıyor. Otomobil bu 
yaylarından bir yaprak kırma· yığında devrilip bir takla atı• 
ğa gayret etmektedir. yor ve arkasından bir çukur11 

enstitünün filim kurslarına de- tıpkı Garbo gibi, gayet sade ~~ .... ..-.-------

vam etmeğe başlamıştı. Bu bir hayat geçirmektedir. Yal- Büyük Okyanostaki 

Jimi'nin yapmakta olduğu yuvarlanıyor. Böyle· bir mari· 
tecrübelerden biri de, biribi· fet başarılırken insanın kemik• 
rine müvazi ve yan yana bir leri kırılmaması için çok büyü~ 
çok demiryolu raylarını son bir ustalığa lüzum olduğunu 
sür'atle katedip geçmektir. Ta- acaba kayda hacet var mıdır? 

itibarla sinemacılığı evvela nız hayatı değil, kılık kıyafeti 

Sovyetler birliğinde öğrenmiş de sadedir. Frances evlidir. lngiliz üsleri 
oldu. Bir müddet Kiyef, Le- Kocası da Eriksen, Kovboy 
ningradda çalıştıktan sonra, filmlerinin yıldızı olmakla be· 
o, artık Amerikaya dönmeğe raber, kültürlü bir adamdır .. 
karar vermişti. Janet Makdonald bal ayını 

Hayatının seyrine tesadüf- geçirmek için dört aylık bir 
lerin istikamet verdiği Fran. izin koparıncaya kadar ak ile 
ces, vapurda Doktor Jorc karayı seçti, belki birçok kimse 
Gladstone adında bir adamla bu çok sevilen film yıldızının 
tanıştı. Doktor Gladstonenin 17 Haziranda Raymon ile ev-

Nevyorkun tiyatro alemi ile leneceğini ve ertesi günü de 
sıkı münasebeti vardı. Bu zat b ütün dünyayı dolaşacağını 
F rancesi Nevyorkun tanınmış bilmez. Güzel sesli artist ev· 
tiyatro ajanlarından Travbe 

vela Japonya'ya gidecektir. 0-
ile tanıştırdı. Fakat Travbe, 

radan, Çine ve Çinden de 
henüz daha tiyatro sahnesi 

Rusya'ya seyahat etmek niye· 
için yetiştirilmemiş olan genç tin dedir. Rusya' dan dönüşünde 
bir mektepli kızı tiyatroya [stanbul'a da uğrıyarak birkaç 
yerleştirmek imkanını bulama- gün kaldıktan sonra İtalya yo-
dı; kendisini büyük bir sine- !unu tutacaktır. Seyahatin bun· 
ma kumpanyasının Nevyorkta· d · k an sonra i merhaleleri Fran· 
ki atelyesine götürdü. Foto- sa ve İngilteredir. 
jenik olup olmadığını anlamak Janet, seyahat ederken hü-
için atelyede çekilen fotograf· viyetini saklamak istiyordu. 
lar muvaffakiyetli neticeler Fakat çalıştığı kumpanya, bu 
verince, Frances derhal Ho· seyahate bir propaganda ma-
livuda angaje edildi. Bu su· hiyeti vermek istediği için hü· 
retle Rusya üzerinde dolaşa· viyetini gizlemesine razı alına-
rak, (spa) bir yoldan Holivu· dı . . Ne çare ki, meslek hususi 
da geldi. hayata da burnunu sokuyor. 

Fıancesde büyük bir istidad Holivuddaki film artistleri· 
gören film rejisörleri bu son 
keşiften yeni bir yıldız mey· 
dana getirmeğe karar verdiler. 
Holivuddaki film kumpanya· 
larının aralarında tasavvur 
edilemiyecek derecede büyük 
bir rekabet vardır. Bu itibarla, _ 
her kumpanya yeni bir yıldızı 
parlatmak ve rakiplerinin yıl
dızlarını sönük bir şekle sok· 
ı ak ister, f şte bu maksadla 
da Frances, resmen Greta 
Garb~nun halefi ilan edildi. 
Filhakika yeni Garbonun meş· 
hur fsveçli eski Garboyu an· 
dıran birçok tarafları da yok 
değildir. Oynadığı ilk filmde, 

bu ün hüküm süren 

nin çoğu, Arizona'nın Yuma 
şehrine giderek bir gün için· 
de nikahlarını kıydırıp ertesi 
günü iş başına geliyor; bun
dan dolayı onların sessizce 
evlenmeleri adeta prensip ha· 
lini almıştır. 

Halbuki, Janet Makdonald, 
tıpkı oynadığı filmlerdeki gi· 
bi, büyük bir deptebe ve ih
tişamla ooğününü yapmak tel 
ve duvak takmak istiyor. Ni
kahını mütlaka kilisede kıyıl
masında israr ediyor. 

17 Haziran günü Holivud 
için tarihi bir gün olacaktı. 
Çünkü o gün bütün film ar· 
ti tleri Holivudun biiviik kili-

-Japon tahşidatına karşı sü-
ratle tahkim ediliyor 

Daily Expres gazetesinin 
haber verdiğine göre, İngiltere 
hükumeti, dünyanın her tara· 
fında kendisine ait olan kara 
ve deniz üslerini yeniden tah· 
kime karar vermiştir. 

Yalınız Hong Kongun ye· 
niden tahkimi beş senede ik
mal ~lunmak üzere 10,000,000 
sterline çıkacaktır. 

İngilterenin bu tedbiri al· 
masına sebep, geçen sene 
bitmiş olan Vaşington muahe· 
desinin 19 uncu maddesinin 
muhafaza edilmesi hususun
daki İngiliz teklifini Japonla
reddetmesidir. Bu madde, bü· 
yük Ukyanustaki deniz üslerini 
daha fazla ilerletmemek veya 
herhangi yeni tahkimat yap· 
mamağı istihdaf ediyordu. 

Halbuki son zamanlarda ce· 
nubu Formozaya, Japonların 
mütemadiyen asker, tayyare ve 
harp gemileri tahşit etmekte 
oldukları meydana çıkmıştır. 

İnanıldığına ,g-öre, f ngilte
renin yeniden tahkim faaliye· 
tine ve gerek silahların gerek 
askerlerin artırılması işine faz
la düşmesi başlıca bu yüz· 
dendir. 

Eğer Japon tahşidatı devam 
ederse, İngiltere daha fazla 
asker gönderecektir. 

İngilterenin aldığı yeni ted· 
birler arasında, belki deHong 
Kongdaki topların hacminin 
büyütülmesi, Singapurda, iki 
harp gemisinin de dahil ol· 
duğu bir deniz filosunun da
imi surette bulundurulması ve 
gerek Hong Kong, gerek Sin· 
aamırdsı hıwa ııvvP.tlP.rinin 

bulundurulması da vardır. 
lngilizlerin düşüncesi, Sin

gapunı apansız bir hücuma 
karşı teminat altına almaktır. 

••••• 
Emirler ve ta

mimler 
Soyadı tescil işlerinden do

layı verilece1' ceza kararla· 
rında mazeret olup olmadığı 
hakkında vilayeilere umumi 
müfettişliklere şu tamim gön· 
derilmiştir: 

2525 sayılı soyadı kanunu
nun cezai hükümlerini ihtiva 
eden 12 nci maddesile soyadı 
nizamnamesinin 25 nci mad· 
desi muayyen müddet içinde 
soyadım alakadar memurlara 
bildinniyenlerden para cezası 
alınacağını ve ayni maddele· 
rin son fıkraları da bu ceza
ların mahalli idare heyetleri 
kararile verileceğini ne vali 
ve kaymakamların tasdikile 
kat'ileşeceğini emretmekte ise 
de makbul mazeretleri olanlar 
hakkında bir kaydı ihtiva et
mediğinden kanuni müddeti 
içinde soyadım tescil ettirmek 
üzere müracaat etmiyenlerden 
mazeretleri varid görülenler 
için • ne muamele yapılacağı 
bazı yerlerden sorulmaktadır. 

Her ne kadar soyadı ka
nunu ile nizamnamesinpe bu 
hususta bir kayıd ve sarahat 
yoksa da soyadım vaktinde 
tescil ettirmemekte sun'u tak· 

bii, böyle bir tecrübede Ias- Bu tecrübenin sonunda, oto· 
tikler patlıyor; fakat bu tec· mobil ekseriya param parçs 
rübedeki asıl maksad, yayların oluyor. Bunun üzerine kırılıP 
tekerleklerin ve dingilin mu· dökülmüş olan otomobilin pst' 
kavemet derecesini ölçmektir. çalan birer birer toplanarak 

Ancak, şunu da kaydetmek mütehassıslar tarafından uzutl 
lazımdır ki, bu şoför, bir ser· uzadıya muayene ve tetki~ 
güzeşte atılır gibi, böyle bir ediliyor. 
tecrübeye körü körüne atılmı· Kraysler fabrikalarının pli' 
yor. Kendi kemiklerini değil rolası şudur: 
de, otomobili kırmak için, Bir sınırından öbür sınırın' 
evvela en muvafık şekilde ha- kadar tekmil Amerika toprak' 
reket etmenin birçok tecrübe- lan bizim tecrübe sahamızdır· 
!erini yapıyor. Böyle bir tec- Bu fabrikalar yalnız suııi 
rübenin ilk tedbirlerinden biri, kazalar tertib etmekle iktifS 

şoförün yerine sımsıkı bağ· etmiyorlar; tabiatın arızalarile 
}anmasıdır. Ondan sonra, her de tecrübelerini yapıyorlsr· 
hangi bir çarpışmaya karşı Mesela, Los Ancelos civarında 
koymak için başına bir migfer bulunan ve dünyanın en di~ 
geçirilmektedir. Otomobilin içi yolu olan Munt Vilson ds' 
pamuklu yastıklarla kaplıdır; ğına, otomobili son süratl)e 
camlar ve fırlayıp çıkmak ih· (Devamı 4 üncü sahifede 

-----------•e-•~•~o-. 

Rı1sv~ı da kadı tı ala v larJ 
r 

dağıtıh)'Ol' .. -- . 
Kızılordu baş kumandanı, bıt 
kadının yeri evdir, diyor •• 

İngilizce Morning Post ga· yeri ev olduğunu, çocuklar111'. 

zetesi Helsingfors muhabirinin yetiştirmekle muvazzaf bu)tıfle 
yazdığına göre, Sovyet har· duğunu, çorap dikmek ~-
biye komiseri Voroşilofun em· yem~k" hazııla~~~l~ i~.tig•\:ır 
riyle, kadınlardan müteşekkil mesı lazımgeldıgını soylen d ~ 
olan bütün alaylar, hemen tedir. Bu alaylardaki .. k~ ~· 

.. .. . . zabitlerden bazılarının unıfO , 
dagılmak uzeredır. Bu teşkı- 1 · 1 k b"l" t ı·f lın•f' 
1... h b d b'" "k maarıye a ıı eı o 11, atın ar esnasın a ulyu cak hareketlerde bulunduk! 
bir askeri ehemmiyet o ma· 

kanaati hasıl olmuştur. ,, 
dığı ve yalnız geçit resimle- ı9rıı· 

. Voroşilof, kadın alay ~tİ 
rinde azamet noktai nazarın- d d b~ 

ağıtılnıası fikrini öte en di· 
dan -bir kıymeti bulunduğu ısrarla müdafaa etmekteY. Ji 
mütaleasını ileri sürerek Kızıl· ıı 

Fakat söylendiğine göre, .g .
1
, 

ordunun mareşalı, bir kadının d lıfl' 
polisin şimdi tevkif e 1 d 11 

sında bu cihetin idare heyet· 
lerince göz önüne alnması 
lazım gelir. Buna göre mua· 
mele yapılması tamimen teb· 
l'ö ol 

olan Şefi Yagoda tarafıo ~İ· 
daima muhalefet görmekte~ıfl 
Sabık posta komiseri k•-~ 
zabitlerden bazılariyle pjj 

ahba d 



Sahife 3 ----~---------~(Ulusal Birlik) 

Haşmetlu ikinci Gre- Olivier ve şü- N. v. Fratelli Sperco 
ta Garba! kA L• • d W F H V /Baştara/ı 2 inci sahifede} re aSJ lmlte • • • &D Vapur acentaSl 

livuddaki en büyük rejisörler D Z ROY AL NEDERLAND 
arasında görüyorduk. Onun Vapur acentaSI er ee KUMPANYASI 
çevirdiği filmlerde Garbolar, Birinci Kordon Rees binası & Co. SiS "GANYMEDES ,,vapuru 
Marlen Ditrichler rol alıyor- Tel. 2443 DEUTSCHE LEVANTE LINIE 20 Mayıs 1937 de beklenmekte 
lardı. Onun hakkında herkes olup AMSTERDAM, ROT . 
" .. k.. .. J THE ELLERMAN LINES L TD. G. M. B. H. 
yu unu yaptı " mütaleasını Hamburg TERDAM ve HAMBURG li- · 
- ·· d "GRODNO,, vapuru 8 ni· yurutüyor u. Büyük ve güzel "LARISSA., vapuru 12 Ma- manian için yük alacaktır. 

bir villası vardı. Fakat, haki- sanda LONDRA, HULL ve yısta bekleniyor. ROTTER- SVENSKA ORIENT LINI· 
kat kendisinin ölümünden ANVERS'ten gelip yük çıka· DAM, BREMEN ve HAM- EN KUMPANYASININ: 
sonra anlaşıldı. Boleslavskinin racak ve ayni zamanda LON- BURG için yük alacaktır. SiS "GUNBORG., vapuru 
beş parası yoktu. Oturduğu DRA, HULL için yük ala- 30 Nisan 937 de limanımıza 
villanın parasını ödeyemedig" i AMERICAN EXPORT LINES gelerek ROTTERDAM, HAM-

caktır. THE EXPORT STEAMSHIP BURG GDY 
için sahibi değildi. ' NIA ve SKAN-

Yıldızlar, çevirdikleri her THE GENERAL STEAM NA- CORPORATION DINAVYA limanlarına yükli-
VIGAT O 

"EXMINSTER., vapuru 29 k 
film için kimisi 200,000 bazısı l N Co. L TD. ycce · 
d 300 000 d 1 A Nisana doğru bekleniyor. M/S "ERLAND t·· ·· 28 

a , o ar aldıkları " D JUT ANT,, vapuru ni- E " mo oru 
halde, o, haftada 1000 dolar san nihayetinde gelip LON- ~de;,YORK için yiik kabul Mayıs 937 de beklenmekte 
alıyordu. 1000 dolar, onun DRA için yük alacaktır. "EXTAVIA,, vapuru 10 Ma- olup ROTTERDAM, HAM-
siirmek mecburiyetinde olduğu Tarih ve navlunlardaki deği- yısa doğru bekleniliyor. NEV- BURG, GDYNIA ve SKAN-
hayata yetemezdi ve netekim şikliklerden mes'uliyet kabul YORK için yük alacaktır. DINAVIA limanları için yük 

;etmeden :rıJ.:.i•tt•i·----•e•d•ilm-ez··------- PiRE AKTARMASI alacaktır. 
SE.RI SEFERLER SERViCE MARITIME ROU-

1 z n\İ t• y Ü rJ l\1{'0SlJC3 f) "EXCAMBION" vapuru 7 MAiN KUMPANYASININ 
Mayısta NEVYORK ve BOS- SiS "SUÇEA VA" vapuru 

Tu ..... k A 11 o il I~ m s ,· r 1 ~ et.. TON için PIREden hareket 19 mayıs 937 tarihine doğru 
~ (\ edecP-ktir. beklenmekte olup MALTA, 
' "EXCHORDA,, vapuru 21 MARSIL YA ve CENOVA 

Halkapınar kumaş fabrikası Mayısta NEVYORK ve BOS- lkiambaunllaerdı eri.Çin yolcu ve yük 
TON için PIREden hareket 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar edecektir. Yük kabul eder. 

___ S_a~Jam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 

,:imar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oğlu 

Yakında çıkıyor 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

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

JOHNSTON WARREN LINES 
l TD • LIVERPOOL 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

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

Telefon: 4142/4221/2663 

1 

30 Nisan 9S7 

ı 
jııın---

Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plan Baılatlt 

1 Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çartııı 
Numara : 34 

İzmir gazetele
rinde çalı~ao beş 

llluharrir arkada· 
tın hazırlam.ıkta 

olduğu bo mü· 
kemmel eserde 
Egenin tarihi, coğ
rafi malumatını, 

iatilualat, ihracat, 
kültür, bayrnılı r
lık hareketlerini 

~ "JESSMORE" vapuru 
Mayısta bekleniyor. LlVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAS, V ARNA, KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanlarına yük 

···~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!:• 
Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

hol resimli olarak 
bulacaksınız. 

TUrkçe
Fransızca 

Bu kadar ıııii· 
kemmel bir eser, 
Egede ilk defa 
çık1yor. E~edt!ki 
litanatika, bara · 
beler, me~lıur şe
hitler hakkında 
aranılan malıiınal 

hu eııerıle kola\
ea bulumıc.ı~ı ~İ· 
hi yerli ve ecue· 
bi hütüo mües~e
&elerio, hatta kii
~k esnafın dahi 
•dresleri bulun:ı· 
Caktır. 

E!!erin ıertihi · 
ne Ticaret ınıl· 
haasınd:ı haşlau· 
Qııştır. Tııfsilıit 

Anadolu matbaa· 
•ında 2776 tele· 
fon nooıarasınıfao
alınabilir. 

• •• lzmırPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
ımal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 1 
elgraf adresi: Bayrak lzmir ·-

alacaktır. 
"INCEMORE.. vapuru 30 

Mayısta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla· 
rından yük tahliye edecek ve 
BURGAZ, VARNA, KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAILe limanları için 
yük alacaktır. ---SOCIETE ROYALE HONG-

ROISE DANUBE MARITIME 
:!L "DUNA., vapuru 12 Ma
.. yısta bekleniliyor. BELGRAD, 

NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLAVA, LINZ ve Vl
y ANA limanları için yük 
alacaktır. ---DEN NORSKE MIDELHA VS-

LINJE • OSLO 
"SARDINY A" motörü 22 

Mayısta PiRE, ISKENDERl
YE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

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

Birinci 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: SS 

Başclurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 111 
~~~~~~~~~~~~-
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(Ulusal Birlik) 30 Nisan 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
~~~ 

Y anya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

lrakHaric·yeNazırınınAnkara seyaha- lkinci!ı~;m: Kasırga 

t h kk d At bl• "' d·ıd· Rum hancı, gördüğü Arnavut· 
1 a 1 a resmı --~ ıg neşre 1 1 )ardan· çok korkmuştu 

iki devlet en yüksek bir dostluk havası içinde Arap mem- M.uht~r paşam~ bu s~yede ka~ılarını kap~ttırdı, pençere· 
t emnıyetı çok saglam bır hal len desteklettı ve mümkün 

. leketlerinin istiklali içinde inkişafını temenni etmektedir almış demekti. mertebe ihtiyatlı bulunmağa 
* \~ çalıştı. Fakat gece yarısına 

Ankara, 29 (A.A) - Tebliğ: Irak hariciye nazırı Ekselans Aras ve Ekselans Naci Elasil iki dost devlet arasında mesud 
Bay Naci Elasil Ankarada ikameti esnasında Ekselans T~rkiye bir surette mevcud münasebetlerin lam bir samimiyet ve kar
reisicumhuru tarafından kabul edilmiş ve başvekil ismet lnönü şılıklı itimad havası içinde inkişafını görmekle bahtiyarlık 
ve hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras ile müteaddid görüşme· hissetmişlerdir. 

Ekselans doktor Tevfik Rüştü Aras ile Ekselans Naci Elasil 
lerde bulunmuştur. 

iki dost ve komşu memleketin devlet adamları umumiyetle görüşmeleri arasında 5 Haziran 26 tarihli muahedenin hudud 
komisyonuna aid ıkinci kısmının tahdidi hakkında notalar 

memleketlerini alakadar eden meseleler üzerinde mufassal fikir teatisinde bulunmuştur. 
teatisinde bulunmuşlar ve komşuları ile idame ettirdikleri sulh Dünya harbından sonra eski Osmanlı imparatorluğundan 
ve iyi anlaşma siyasetinin müşterek ideallerine en iyi olarak ayrılmış diğer Arap memleketleri ile münasebetlerine gelince 
tevafuk eden siyaset olduğunu memnuniyetle müşahede eyle- bu memleketler milletlerinin tam hükümranlık içinde inkişafını 
mişlerdir. görmekle bahtiyarlık hisseden Türkiye ve Irak devlet adamları, 

Bilahare de hususi surette iki meml::>ket arasında doğrudan milletlerinin değerli müstakbel nesillerinin refahı için bu mem
doğruya mevc·.ıd münasebetleri alakadar eden meselelerin tet- leketlerle dostane teşriki mesaı siyasetlerini devam ettirmeği 
kikine geçilmiş ve başvekil İsmet lnönü, doktor Tevfik Rüştü kararlaştırmışlardır. .............. 

-
Tayyareler parçalanmış, 4 pilot 
ölmüş bir kişi yaralanmıştır 

Paris, 30 (Radyo) - 1 Ma- Hükumet asayişin mu hafa-
yıs bayramı için hummalı ha· zası için büyük caddelere 
zırlıklar oluyor. Yüz binlerce müfrezeler ikame edecek ve 

Londra 30 (Radyo) - Dün Deslan da iki büyük harp tay
yaresi, uçuş halinde iken biribirine çarpmışlar ve yanarak 
düşmüşlerdir. Bu hadisede dört pilot parçalanmış, bir kişide 
ağır surette yaralanmıştır. amele, yarın alaylar tertip 

ederek b.:ıyramı kutlulayacak- buna benzer esaslı tedbirler 

ıardır. ,._.HJ_.;:aktır. ölümden korkmıyanlar 
B lvon Delbos du•• n -:: ~aşıarafı~2 inci salıifede-:- cinste~ olması şar~tır. M~ml~-

• surup çıkıvorlar. Bu yol denız kettekı muayyen hır şofor tı-

b 1 d 
kenarından başlamaktadır. Da- pini temsil ettiğinden böyle 

beyanatta U Un U ğın en yüksek noktası 3000 bir şoförle '.yapılan tecrübe 
metredir. (Munt Vilsonda dün- çok faydalı oluyor; bu gibiler 

• - • -- yanın en büyük rasadhanesi gaza basıp vitesi unutan, dai· 
Bir Şark misakı için başlıyan bulunmaktadır.) Hava tazyi- ma çok geç firen ". yapan oto· 

hazırııkır Ve Son mu•• ta" katlar kinin L birdenbire değişmesi, mobil sağından geldiği halde 

Paris, 30 (Radyo) - Fran· 
sa hariciye nazırı B. lvon 
Delbos dün hariciye encü· 
meni toplanmış ve bir şark 
misakı için başlıyan hazırlık· 
lar hakkında luzun uzadıya 
malumat verdikten sonra, Bel
çikanın, nederi dolayı mevcut 
muahelerden serbest bırakıl· 

tı müteakip, bay Edenin 
Brüksel, bay Bekiu Bükreş ve 

Avusturya başbakanı bay 

Şuşningin Venedık seyahatları 

hakkında gelen raporları oku· 
muştur. 

karburatörün ve devamlı yo· sola bakan kimselerdir. Böyle 
kuş vaziyeti dolayısiyle oto- birine bir otomobil verilince 
mobilin yük altına giren hangi kısımların mukavemeti 
diğer kısımlarının ne kabili- az olduğunu kısa zamanda 
yette oldukları tetkik ediliyor. öğrenmek ~kabil oluyor. 
Bn dik yol bittikten sonra, F ordun 25 kilometre uzun· 
"ölüm vadisi,, adı verilen bir luğundan ve akla ~gelebilecek 
kum çölüne inilmektedir. De· her türlü arızalarla techiz edil

Hariciye encünıeni, nazırın niz seviyesinden daha aşağıda miş kendine mahsus bir tec-
verdiği izahatı kafi görmüş olan bu çölde, yazın öğle za- rübe yolu verdır. Bu yolda, 

dığını izah eylemiştir. ve kendisine teşekkür eyle- manian normal işi 60-70 de· "kemikleri kıran tepe,, "ce-
Bay lvon Delboş, bu izaha- miştir. recedir. Bu tecrübe esnasında hennem yolu,, "sahra çölü,, 

---·~···-- b 1 •ı 'd 8 M • f da şoför, muhtelif kısımların ilh .. gi i adlar )aşıyan kısım· 
ngı tere e • orıs rer ne derece kızıştığını, ne kadar ların bulunması, ne biçim bir 

Otobüsçülerin grevi Dün Von Nörahtla su ve yağ harcandığını tesbit tecrübe yapıldığı hakkında bir 
1 ediyor . fikir verebilir. Yolun en son 

genişliyor konuştu Hudson fabrikaları da çok noktasını su ile doldurulmuş 
Londra 30 (Radyo)- İngil· Berlin 30 (Radyo) -Belçıka acayip bir tecrübe metodu ta· bir hendek teşkil ediyor. 

Başbakanı B. Vanzellandın me· kip ediyor. Memlekette en Pakardın bambaşka bir me-terenin bütün şehirlerindeki 
otobüs amelt ve şoförleri, bu 
gün umumi grev için hazırlan
mışlardır. 

Evvelki gün başlıyan müza· 
kereler, hiçbir netice verme· 
diğinden, grevin muhakkak 
olduğu söyleniyor. 

Hükumet, bu mes'eleye bü· 
yük ehemmiyet atfttmektedir. 

---..-•-+•---

Yugoslavya 
Gazetecileri 
Belgrad 30 (Radyo)- Yu

goslarya gazetecileri, 7 Ma· 
yısta ltalya'ya gidecekler ve 
ltalyanın bir müstemleke dev· 
leti olduğu hakkında yapılacak 
şenliklerde hazır bulunacaklar· 
dır. Sonra İtalyanın belli başlı 
şehirlerini gezecek ve tayyare 
ile Belgrad' a döneceklerdir. 
Belgrad • Roma tayyare pos· 
taları da ayni tarihte işlemeğe 
başlıyacaktır. 

sai arkadaşlarından B. Moris kötü bir tarzda otomobil ida- todu vardır. Bu firma, tecrübe 
F rer, dün buraya gelmiş ve re eden biri tecrübe şoförü şoförlerine hiç durmadan 
Almanya Hariciye nazırı Von olarak alınıyor. Bu şoförün 40.000 kilometrelik bir mora· 

Nöraht tarafından kabul edil- her otomobil seferinde elin· ton koşusu yaptırıyor. Şoför 
çok defa direksiyon başında 

miştir. 

B. Bitler 
Dün partisine men
sup erkanla konuştu 

Berlin 30 (Radyo)-B. Hit-

ler, dün Nasyonalist partisi 
erkanını nezdine davet etmiş 
ve kendilerile uzun müddet 

konuşduktan sonra şehir da· 
bilinde bir gezinti yapmıştır. 

B. Hitler, geçtiği yerlerden 
hararetli surette alkışlanmıştır. 

iki müteahhidin 
sahtekarl:ğı 

Siirdde müteahhid işlerine 

girişen müteahhid B. Celal 
ve B. Mehmedin bu teahhüd 

den mutlaka bir kazançı kan kendinden geçip uyuyor. Uyu-

Mü hendis mektebi talebesi yunca da kazanın olacağını 
Üç gündenberi şehrimizde

ki muhtelif müesseseleri ted
kik eden İstanbul mühendis 
mektebi son sınıf talebesi, 
başlarında profesör B. Rıfkı, 
Bürhaneddin ve Düsyü olduk· 
lan halde dün sabahki Af-
yon trenile Eskişehire hare
ket etmişlerdir. Orada iki 
gün kalarak tedkikler yapa
caklardır. 

işinde sahte ipokk kullandık
ları sabit olduğundan bir da· 
ha devlet münakasalarına iş· 
tirak ettirilmemeleri hakkında 
Dahiliye Vekaletinden vilayete 
bir tamim gelmiştir. 

tahmin edebilirsiniz. Zaten 
maksad bir kaza olmasıdır. 
Tabii kaıa olunca, şoför uya
nıyor ama, hazan da uyana· 
maz oluyor ... 

Hele Studebekerin tecrübe 
usulü daha ömürdür. Bu fab
rika, ön tekerleklerin içine 
dinamit fişekleri yerleştiriyor. 
Sürat muayyen bir dereceye 
varınca, bu fişekler patlıyor
lar. Yahud 80 kilometre sÜ· 
ratle giden iki otomobili çar· 
pıştırıyorlar. Bu suretle yapı· 
lan tecrübelerden sonra oto· 
mobilin hangi kısımları kuv
vetli nereleri zayıf olduğu an· 
!aşılıyor. 

Burada gene Yanya'ya dön· doğru hanın kapısı şiddetle: 
mek, Ali paşanın konak ve çalındı. Hancı, büyük kapının 

muhitinde olanlar üzerinde dur- yanındaki küçük pençereden 
mak ! lazımdır, dışarısını tetkik edince, askeri 

Tahir, Bahir'in adamlarını bir müfreze gördü. 
birer, birer gözden geçirdikten Mafrezenin kumandanı 0 

' sonra bu kanlı ve ip kaçkını gece için yatacak yer ve yiye· 
adamları gece yarısı yola çı· cek istiyordu. Hancı, korku 
karmağa karar verdi. Bu su- içinde kapıyı açtı, kendi ken· 
retle hareketten maksadı da, disine : 
şüpheli adamlardan mürekkep - Bunlar her halde asker· 
beş kişilik bir çetenin hare· dirler; eğer asker ~ kıyafetine 
ketinden doğacak endişe ve girmiş haydutlar değilse, bu 
dedi-koduların önüne geçmek geceyi burada rahat geçirmek 
idi. Gece, ortalık adam- akıllı mümkün olur, yok, böyle kı· 
karardıktan sonra Tahir, Ba- f 
hir'in çetesini sur haricine çı· 

kardı. Bahir ve adamları kuv
vetli atlarla Trakya yolunu 
tuttu ve ilk merhale olmak 
üzere yoldaki büyük Kervan· 
saraya vardılar. Atlarını timar· 
dan, biraz yemek yedikten 
sonra hemen yola çıktılar. 

Han sahibi, bu beş kişinin 
gelişini ve acele gidişini hiçte 
tabii bulmadı. Bunlar bu ka
dar acele nereye gidiyorlardı? 
Hallerine bakı'ırsa resmi bir 
kıyafet ve mahiyet göstermi
yorlardı. Eşkiyaya benzemekle 
beraber doğrudan doğruya 
haydut addedilemezlerdi. 

Hancı, bu garip çetenin ha· 
reketini müteakip arkalarından 
biras yürüdü ve hangi.' yolu 
tutacaklarını tetkik etti ve bu· 
nun üzerine şüpheleri) büsbü
tün arttı. Bu adamlar, iyi bir 
maksat peşinde hareket eden 
adamlar değillerdi. 

Fakat, kime karşı hareket 
ediyorlardı? Hancı Rum idi. 
Evvela, kendisi aleyhine bir 
baskın tasavvur etti. 

Hana döndüğü vakit ne ya· 
pacağını bilmiyordu. Akşam 
erkenden hanın kalın ve ağır 

Italyada 
Amele yevmiyeleri 

Roma 30 (Radyo)- Amele 
sendikası bugün toplanacak 
ve amelelerin yevmiyelerini 
tetkik ederek, icabederse zam 
yapacaktır. 

İlan 
Aksekili Mustafa Nuri iflas 

idaresi memurluğundan: 
Aksekili Mustafa Nuri iflas 

masasının müteakip tasfiye işi· 
nin şekil v~ su1di devamını 

tayi ı. dmek üzere masaya 
dahil alacaklıların 21 /5/937 
tarihine müsadif Cuma günü 
saat 14 de İzmir birinci icra 
ve iflas dairesine gelmeleri 
ilan olunur. 

Aksekili Mustafa Nuri iflas 
idaresi memuru avukat H. 

ya et değiştirmiş haydutlarsa .. 

Vay halime 1 diye düşündü. 
Askerler, hancının çıkardığı 

yiyecekleri yidikten sonra uyu
mak için bir tarafa çekildiler. 

Hancı, müfrezenin kumanda· 

nına odasını gösterirken: 

- Bereket ki bu · akşam 

buraya uğradınız dedi. 
- Neden? 
- Çünkü bugün buraya 

şüpheli bir takım adamlar gel· 

diler. Bunların haydut olduk· 

!arına şüphem yoktur. Ben bu 

gece bir baskına uğrıyacağımı 
sanıyordum. 

Zabit, hancının bu sözlerine 
ehemmiyet verdi, gelen adam· 
lar hakkında izahat istedi. Bu 
izahata bakarak müfreze ku· 
mandam bunların Yanya'dan 

(Arkası flar) 

İzmir asliye mahkemesi ikin· 
ci hukuk dairesinden: 

Mumcu kahvesi birinci Do· 
laplıkuyu cad. 7 no.lu evde 
oturan M_ehpare tarafından ko
cası ayni yerde oturan kon· 
duracı Cemal oğlu Ali aley
hine açılan boşanma davasına 
mütedair dava arzuhal suretile 
davetiye varakası müddeaaley
hin ikametgahının meçhuliye· 
tine mebni Ulusal Birlik gaze· 

tesinin 5/ 41937 güo ve 966 
sayılı nüshasile ilanen tebliğ 
edıldiği halde müddeaaleyb 
tayin olunan gün ve saatta 
mahkemede hazır bulunmadı· 
ğından davacının isteğile hak· 
kında muamelei gıyabiye icra· 
sına ve tebliğine ve tahkikatın 
14/5/937 cuma saat 10 a ta· 
likine karar verilerek bu bap· 
taki gıyap ihbarnamesi usulell 
tanzim ve mahkeme korido· 
runa asılmış olduğundan müd• 
deaaleyh Alinin tayin oluna11 

gün ve saatta mahkemede ha· 
zır bulunması veya bir vek!1 

göndermesi aksi takdirde bıt 
daha tahkikat ve muhakemeye 
kabul edilmiyeceği tebliğ ırıs: 
kamına kaim olmak üzere Harı 

Ekrem Oran olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~-________.-/' 

lzmir vakıflar 
den: 

müdürlüğün-

Lir" 
Kırım mescidi bila no. Mescit tabak Ahmet 4()0 
Sarı Hafız ,, ve arsa Hastahane c. 2000 

Peşin para ile mülkiy;
1

tleri satılacak mesciı l ~re yine istekli çık 
madığından müzayedeleri 24/4/937 tarihinden itibaren bir ~y 
müddetle pazarlığa bırakıldığı ilan olunur. 1315 
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