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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 

Abone fartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kunı~ 
Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilunat 

biirosuna miiracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
88;.'ldığı yer: ... (ANADOLU) Matbaa--;ı .... 

• • ULUSA!"' •- Edvard Benes 
Çekoslovakya reısı 

cumhuru bu sabah 
Belgrada geldi. --------------------------~----·------------~----~----~--------~~~--~-------------------------------~--:-------------.;------------~ Yıl : 4 - No : 966 Telefon: 2776 - Pazartesi - 5 Nisan 1937 

Suriy_ed~ Vaziyet Birdenbire f(arıştı 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Fiati (100) Para 

Ereg"" li mensucat fabrika- Beşiktaş 4-~ üçoku, Ankar~gücü 
.. • 5 - 1 Dogansporu yendiler mlz dun meraslmle açıldı ... Ankara, 4 ( A.f!! - B~g~n 8 bin segircffu,ünde yapılan maçta, Ankaragücii Do· gansporu 5-1 maglup etmıştır. 

lstanbul, 4/1·A) - Milli küme maçlarına bugün devam edilmiş, Beşiktaş Üç-
~~~--..... ---..-.----~~-

V reme gazetesinin istihbaratına göre ~aşve-
kilimiz~Nisanınl 1 inde Belgratta bulunacaklar 

oku 4-1 genmıştır. - Tafsilat dördüncü sahifede -__________ ......_... ___________ _ 
Belgrad 5 (Radyo)- Vreme ... edilen başvekil, ilbayımıza 

gazetesinin istihbaratına göre, Çankırıyı çok sevdiklerini ve 
Türkiye Ba~ vekili general Is- ayrıca ıreleceklerini vaad bu-
met lnönü Nisanın 11 inde yurdular. 
Belgrad'a ~eJecektir. . Ereğli, 4 .. (~.A) - Başve· 

Türkiye başvekiline, Hariciye kıl ~s~et inonu, yanl~rında 
Vekili Rüştü Aras, Hariciye Harıcıye, İktısat, fnhısarlar 
Vekaleti erkanı ve Türk gaze- Vekilleri ve lngiliz biiyük el-
t ·1 · d b' h ' t fakat çisi, Millet Meclisi azaları, ecı erın en ır ey e re . .. . . 

d kr Bankalar dırektorlerı ve dı-
eÇaecek ır.4 (AA)- K b .. k· ğer zevat olduğu halde Ereğ-

n ırı . ara u 1 1 • 1 b' 1 k" . t k. d · ı·k f b ·k J iye ge mış er ve ın erce ışı e ı emır ve çe ı a rı a a-

Antonesko 
Küçük itilafın mü. 
him meseleler hal
lettiğini söyliyor 
Paris, 5 ( Radyo ) - Ro

manya hariciye nazırı Bay An-
tonesko, Entransijan gazetesi-

: nin hususi muhabirine :verdiği 
beyanatta, küçük antant kor -
seyinin, tam bir ittifak ve 
görüş birliği neticesinde mü-

t 1 t t - · d tarafından karşılanmışlardır. rının eme a ma orenın en . 
Ş• d. d t d a ba istasyondan fabrıkaya ka- için çalıcmakta devam edece· ım ı av e e en s yın şve· .. y 

k.l J t ı ·· ·· f kat dar alkışlar arasında yurüye- ğini söylemiştir. 1 
sme nonu ve re a ın- rek gelen başvekil, fabrikanın 

him meseleleri hallettiğini ve 
Balkan antantile birlikte sulh 

daki zevat, istasyonda binlerce kapısındaki kurdelayı kesmiş-
halkın coşkun alkışları arasında Jer ve böylece ikinci mensu· 
karşılandılar . 7at-fabrikaffiiiTiŞkm""'Cğe-&~ 

ismet lnönü, halkın göster- mışlardır. 
diği bu tezahürata karşı va· Merasimi müteakip fabrika-
gonlanndan inerek, halkla ayrı Başvekilimiz yı gezen başvekil, beraberin-
ayrı görüştüler. Havanın soğlık dar halk istasyonda bekledi. deki zevatla birlikte Ankaraya 
olmasına rağmen bir saat ka- Ayni coşkun tezahüratla teşyi hareket etmişlerdir. 

işçi lideri 
Berline~'gidecek 

l°Z>ndra, 5 (Radyo) - işçi 
partisi liderlerinden Bay Lan-

teryori, Bay Hitlerle konuşmak 
üzere bugünlerlerde Berline 

ıtalya ~ekoslöV8ilya reisi.cumhu: 
a;, be~:~::~e neş- ru busaba·h Belgrada geldı 

Roma 5 (Radyo) - ftalyanın - - --••-----

~~~~;\::.:~: :::~~J!.;°~~~~ Öğleyin Skopçinanın önünde, tanklar ve tayyarele-

hareket edecektir. 

bince Akdeniz statokosu hak- rı·n ı•ştı·rakı·ıe büyük bir gec, id resmi yapılacak l<ında bir beyanname neşre-
deceği söyleniyor. Prag 5 (Radyo) - Reisi- Belgrad 5 (Radyo) - Çe-

Söylendiğine göre, bu be- cumhur M. Benes ve refikası koslovakya reisicumhuru M. 
Yannamede, centilmen ağre- b .. t ~ t Belgrada ha· Bencs bu sahah Belgrada gel-
ınen muahedesinin, hiçbir dev· ugun saa - e . miş ve istasyonda saltanat 
let aleyhine olmadığı bildiri- reket etmişler ve merasımle naibi prens Pol, Başvekil, ve-
lecektir. uğurlanmışlardır. killer, elçiler ve binlerce kişi 

------·.,·~· .. ·~~ • t k tarafından karşılanmıştır. ilkbahar a OŞU• Bütün Belgrad sokakla.rı, 
d Çek - Yugoslav bayraklarıle 

larlna başlandı ı.. donatılmıştır. Saat 11,5 da, 
' Stokçinanın önünde muazzam 

.:;, -=e __ _._ - k --ı:. bir geçitresmi yapılacak ve 
HavaJgüzel, alan kalabalı tı.? resmıgeçidi Çek reisicumhuru 

......_ ki• ld il'! saltanat naibi prens Pol . Koşulard çok zev 1 o u takip edeceklerdir. Geçit res-

miae, tanklar ve ağır toplarda 
~ iştirak edecek, tayyareler uça· 

Koşu alanından bir görünüş 
ilkbahar at yarışlarına, dün zevkli oldu. Neticeleri yazı-

B l d b l yoruz: 
uca koşu a anın a aş an- Birinci koşu: 3 yaşındaki 

, ı:nştır. Hava güzel, alan çok yerli yarım kan lngiliz erkek 
l.alabalıktı. Vali Bay Fazlı ve dişi taylara mahsustu. lk
Güleç te seyirciler arasında ramiyesi 245 lira ve mesa· 
bulunuyordu. feside 800 metre idi. 

çok heyecanlı Dnamı 4 üncü sahifede 

caktır. M. Edvard Benes ~ 
Belgrad 5 (Radyo) - Bu- Hariciye nazırı M. Kroft, tarihi! 

rada bulunan Çekoslovakya eserleri tetkik etmiştir. ---------·---------
A meri kada hayat 
pahahhğı artmış. 

Reisi cumhur 8. Ruzvelet biz
zat bu işlerle meşğul oluyor 
Nevyork 5 (Radyo)- Maden maddelerin fiatlerinde husule 

ameleinden 472,000 kişinin gelen tereffü yüzünden hayat 

ilan ettiği grev, Reisicumhur bahalılığı fevkalade bir surette 

bay Ruzvelt'ın müdahalesi r.ıü· artmıştır. Bu hal, işçi tabaka-

essir tavassutu sayesinde ya· sını müşkül vaziyete sokmakta 

lmız yirmi dört saat devam olduğundan, . bizzat reisicum· 

etmiştir . hur bay Ruzvelt meşgul olmak-

Nevyork 5 (Radyo)- iptidai tadır • 

ispanya ihtilali 

Bütün Cebhelerde şid
detli muharebeleroluyor 
=Bir habere göre, asilerin elinde bulunan 

yerlerde isyanlhareketleri başlamış ...... 

Manridden bir görünüş 
Paris, 5 (Radyo) - Buraya Salamanga, S (Radyo) - lh· 

gelen haberlere göre, lspany~- tilalc!lerin ~cşretti~lcri d~nkü 
nın asiler tarafından zaptedıl- resmı teblığe gore, Bılbao 

miş olan birçok yerlerinde cephesinde m~thi! muh.arcbe
isyan hareketleri görülmüştür. (Devamı 4 uncu salıifede) ---------· -. Loid Corcun kanaatine göre 

ltalya, fuzuli kavgalara 
meydan okuyacak 
vaziyette değildir 

-------------lspan ya Faşistleri lideri gene-
ral Franko, artık kahraman bir 

sima olmaktan çıkmıştır 
Dünkü posta ile 

gelen Sunday Express 
gazetesinde eski lngi· 
liz başvekili Loid 
Corc İspanya harbı 
ve orada asilere yar
dım eden Almanya ve 
f tal ya hakkında şaya
nı dikkat bir makale 
neşretmiştir. 

Bu makalesinde ez
cümle diyor ki: 

"Bugün iki Avrupa 
idarecisi var ki, is
panyada ademi müda-
hale siyasetinin bun
dan sekiz ay evvel 
başlamış olmasını can 
ve yürekten diliyor. 
Bunlar Hitlerle Mus-
solinidir. 

Söylendiğine göre, Alman· 
lar bütün bu ispanya işinden 
bıkmışlardır. Franko, kendile
rini inkisara utratmıştır. Ve 
bu iıte beraber hareket ettik· 

Loid Corç 
leri ltalyanların pek parlak 
olmıyan faaliyetleri canlannı 
sıkmıştır. 

Mussolini, Frankonun mu· 
/Devamı 4 üncil ıalai/ed• J 



~ahife 2 (UlusarBirlik) 5 Nisan 937 

~ 
Zabıta Romanı: 

Kadın - Hançer 
--~Amerika uğ.~rS.!JZ·fHattanın Ansiklopedisi 

1 u k r ah o 1 d u LeoPold - Belçika kralı t." . lcü Leopold, memleketinin ucu 
.. -10- .. - i :-;.•;_' . : .. · ... .. . . ... ı. 

Bu genç arabada bulunan ediyorum. Bu gece güzel el-
,eşyadan bir paket çıkararak biseler geyinmiş, hep ona 
ıhanere girdi. Hane kapıcısını birden yirmiden ziyade misafir 
bulamayıp as.rnsörün de yu· geldi. Bu mel'un Gol Tevart 
ıkarı katlarda bulunduğunu mıdır, ne Allahın belasıdır. 
:görerek onu beklemeksizin Gelenleri istikbal, gidenleri 
ikinci kata çıktı. Ayrı ayrı teşyi etti. Çıkanlardan elli 
.apartmanlara açılır üç kapı dolardan ziyade kendisi bahşiş 
;gördü. Asansör inmekte oldu- aldı. Hatta zannıma kalırsa 
ğundan bulunduğu kata ye- elliden de ziyade olacaktır. 

rtişince kapıcı içinden çıkarak Anladın mı? Hala benim bah-
:ayakta bir genç adamın elinde tiyarlığımı tahayyül ederek 
bir paket olduğunu görünce kıskanıyor musun? İş, uyku-
.ondan sordu: suzluk benim kafam üzerinde 

- Ne istiyorsun? 
- Madam Güşibiga daha 

doğrusu ismini okuyamıyorum. 
Siz bakınız, madama bir pa
ket vardır. 

döndüğü halde bahşişi ve he
diyesi başkasınındır. İşte bu 
da talihdir. 

- Vah, vah... Cidden şu 
haline acıdım. Sen, benden:de 

- Bu madam burada otur- betbaht imişsin. 
maz bu kapıyı çalınız, Konten 
Şapeska oturur. İhtimal ki 
onundur. 

Genç adam gösterilen ka
pıyı çaldı. Gelen hizmetçiye: 

- Bu paket sizin midir. 
Bigstor mağazasının malıdır. 
Fiatı 75 dolardır. 

- Hayır, hayır! Paket bize 
aid değildir. 

- Lakin rica ederim ma
dam. Bu paketin sahibesi 
mutlak bu hanede mukimdir. 

Fakat hizmetçi sözlere ehem
miyet vermediğinden cevap 
vermedi. Genç bunun üzerine 
aşağı indi. kapıcıya: 

- Galiba bu paket Şaps
kanın değildir. Halbuki pa
ketin üzerindeki adres burada 
olduğunu gösteriyor. 
kadır, Şapeska değildir. Bil
mem .. Ah sen ne kadar bah
tiyarsın, bütün gün burada 
rahat oturursun. Halbuki biz 
zavallılar, kış, yaz sokaktan 
sokağa, daireden daireye, mer
divenden merdivene ayaklarımız 
kırılıncaya kadar sabahtan ak
şama kadar sürüklenmekteyiz. 

Kapıcı gülerek : 
- .Şaşarım aklına. Beni ra

hat mı sanıyorsun ? Geceli 
gündüzlü uyanık bulunmak 
lazım. Gelenleri karşılamak, 
gidenlere baş eğmek, gece 
vakt~ sık sık kapı çalanlara 
kapıyı açmak, hususile bu kon
tesle soy soy ziyaretçilerine, 
gecenin saat dördüııe bazan 
da sabahın yedisine ~kadar 
uykusuz kalmağı kolay~ı zan
nediyorsun. Emin ol ki sen, 
benden bin kat bahtiyarsın. 
Git azizim haline şükret. 

Genç ise durup hanenin 
dıvarlarına, tavanlarına ve mer
divenlerine bakarak kapıcı ile 
muhavereyi idame ettirmek 
emelile: · 

- Ne güzel hane, ne latif 
levhalar.. C'dd ı en .. 

Kapıcı içten gelen bir yü
rek yanıklığıle: 

Kapıcı ise yüzünü kapıya 
doğru çevirip bak~akta iken 
hariçten uzun boylu, siyah 
yüzlü, matruş resmi siyah el
Öise giymiş olduğu halde biri 
içeri girerek kapıcıya bakıp 
selam verdikten sonra birşey 
söylemeksizin asansörle yuka
rıya çıktı. Kapıcı : 

- Köpeği an, sopayı ha
zırla derler. Şimdi tamahkar, 
hasis Gold Tevart'tan bahse
diyorduk değil mi? İşte mel'un 
herif geldi. Bunun kadar ağır 
kanlı tasavvur edemem. Maa-
mafih bu zenci habisin süsün
den, tuvaletinden de geçilmi
yor kardeş, o kadar azametli 
kibirli herif Ömrümde r görme
dim. 

Gold Tevart, yukarı kata 
kapıcıya bağırarak : 

- Bana bak! Demin söyle
meği unuttum, bugün bir pi
yano gelecektir. Gelirse, ham
mallara, piyanoyu kazaya uğ
ratmamak ve yukarıya Kontesin 
dairesine çıkarmak için sen de 
hammallara yardım et. Piyano 

. buraya getirildiği zaman bana 
haber ver ki yukarıya çıkarı
cağı nezaret edeyim. 

Kapıcı başını eğerek muka
belede bulundu. Sonra gence 
dönerek: 

- Bak, şu murdar herife, 
gece sabaha kadar kapıda 
put gibi beni durdurup ve 
bahşişi kendisi aldığı halde, 

bir de beni hammallar gibi 

kullanmak istiyor. Işte bela!. 

Genç ise cevap vermiyerck 

alelacele arabaya doğru yürü

yerek paketi yerleştirdikten 

sonra birine binerek arabacıya 
çabuk sür dedi. 

- Şik! Kekliği kafese sok-

mağa muvaffak olduk. 

Amuca zade ne gördün, 

lütfen bana da anlat! .. 

- • -• harici siyaseti ile filen ve hummalı bir şekilde alakadar, bu 
Acaba uğursuzlar kralının mira münasebetle geçenlerde gene Londraya gitmiş ve Belçikanın 

bir zuhurunda emniyeti mes' elesi üzerinde İngiliz rical ile te
SJDda bir uğursuz uk çıkacak mı maslarda bulunmuştur. üçüncü Leopold 1901 senesiade doğ-

Nevyorktan gelen telgraf- - Kararım çok kat'idir, muş ve 17 şubat 1934 te bir kaza neticesinde ölen b;ıbası 
larda Amerika uğursuzluk!. dedi. Onikiden evvel şirketi- Albertin yerine kral folmuştur. 
kralının 82 yaşında öldüğü niz hissedarları arasında ismi- Faal ve iyi tahsil görmüş bir kral olan üçüncü Leopold, 
bildiriliyor. Belki güleceksiniz min bulunması elzemdir! aile hayatında çok bedbaht olmuş ve babasi : ·ibi genç ve 
ama, Amerikada çelik kralı, Amerikanın büyük iş sahip· güzel zevcesi Astridin de bir otomobil kazasik ölümünü gör· 
kutu sardalyesi kralı, demir lerinin pek çoğu hırafeye çok müştür. 

kralı olur da uğursuzluk kralı mutekittirler. Niu Bazar direk- Cenubi Afrika devleti - İngilterenin Afrikadaki müs• 
olmaz mı? Hatta çok karışık törü de bu mutekitlerden sa- temlekelerinin en büyüğü, en kuvvetli ve en zenginidir. Bü· 
hayatı gozonune getirilirse yılabilir. Bir de böyle dünya yüklük itibarile Belçikadan 10-12 defa daha büyüktür. Bir 
uğursuzluk kralının, unvanını aleminin uğursuzluğunda itti- buçuk milyonu beyaz ırka mensup olmak üzere yedi milyon 
hakkiyle ihraz ettiği görülür! fak ettiği bir adama hisse nüfusu vardır . 
Ölen uğursuzluk kralının adı senedi sattığı halde diğer his- Cenubi Afrika ittihadı dostu, bir müstemleke olmakla be-
Rud Tabiattı. Senelerce evvel sedarların kendisini ittiham raber, Büyük Britanya imparatorluğu dominyünları arasında 
babası öldüğü zaman kendi-
sine 600.000 dolarlık bir ser-
vet bırakmıştı. Rud bu servet 
ile hemen muhtelif ticaret 
işlerine başladı. 

İlk önce bir diş macunu fab
rikası kurdu. Doktorlar bu ma-

cunun meşhur olduğunu söylü
yorlardı. Rud'un yerinde her 
olsaydı doktorların bu fikirl eri 
üzerine mükemmel iş yapardı. 
Fakat daha beşiktenberi talih
siz olan Rud beş ay sonra 
büyük zararlar ile fabrikayı 
kapatmağa mecbur kaldı. Bu 
ilk teşebbüsü Rud'un cesare
tini kırmamıştı. Elinde kalan 
sermaye ile ve pratik Ameri
kan düşüncesile tekrar işlere 
atıldı. Sıra ile 24 muhtelif işe 
girdi. Mesela otomatik bir bar 
açtı, sonra dazlığı tedavi eden 
bir merhem fabrikası kurdu. 
Alimium'dan çok hafif bir ütü 
t 1 ., • • • • • ,,., 

riyat evi açtı, işsizlere iş bu-
lacak bir idaıe küşat etti; ha
sılı yapmadığı iş kalmadı. 

Fakat biribiri arkasına bü
tün bu işler suya düştüğü 
halde Rudun keyfi gene y~
rindeydi. Bir işteki muvaffa
kıyetsizliğinden sonra diğer 
işe daha büyük heves ile te
şebbüs ediyordu. 

Rud bir sabah kasasını tet
kik ederken sermaye olarak 
bin dolardan başka parası 
kalmadığını anlamıştı. De
mek ki artık mahvolmuş; Bu 
kadarcık bir sermaye ile yeni 
bir teşebbüs bulunmasına im-

kan kalmamıştı. Fakat iş tesis 
etmek hususundaki dimağının 
velut kudreti bu kadar buh
ranlı bir zamanında bile yeni 

işler ve planlar tertibinden 
geri kalmıyordu. Şimşek gibi 
aklından birşey geçti. Hemen 
bu bin doları cebine indirip 
Ohodaki büyük "Niu Bazar,, 
şirketi direktörünün karşısına 
çıktı. Bu çok güzel iş yapan 
şirketin hisse senetleri bin 
dolara satılmaktaydı. Direk· 
töre: 

- Şimdi borsa açılmadan 
evvel şirketiniz hisse senedini 
satın almak istiyorum. Dedi. 

edecceğinden korkuyordu. Bina· biiyük bir mevki kazanmıştır. Bu müstemlekenin en mühim 
enaleyh her türlü vasıtaya mü· kısmını Hollandalılarla meskun Transuval ve Oraj sabık müs-
racaatla uğursuz Rud'u bu takil hükumetlerinin arazisi teşkil eder. 1899 da İngiltereye 
fikrinden vaz geçirmeği karar karşı ilan harbeden Transuval ve Oranjın Boer denilen halkı 
vermişti. mağlup olmuş ve Ingilizlerin idaresini kabul etmiştir. Galip 

- Mösyö Rud, dedi. Size ve mağlup vaziyetine rağmen bugün Ingilterenin en büyük ve 
10.000 dolar vereceğim. Siz de en sadık unsurunu bu halk teşkil etmektedir. 
bana lutfen hiçbir vakit Niu b k · · h 

Stütgard - Evvelki hafta pazar günü 75 in işının u-
Bazar şirketinin hissedarı ol- zurunda Fransız ve Alman futbol maçının yapıldığı şehirdir 
mag" ı düşünmediğinize dair h b l 

maç Almanların lehine sıfıra karşı 4 ile ni ayet u muştur. 
imzanızla bir beyanname ve Bu şehir 1229 da tesis edilmiş Vurtemburg dokalık ve 
receksiniz?. d 

krallarının payihtatı teşkil etmiştir. 342 bin nüfusu var ır. 
Rud büyük bir ciddiyetle · d B h' 

Tarihi hıymeti haiz büyük şatol.arı, eserleri var ır. u şe ır 
direktörün verdiği 10 bin do- bugün Hitler Almanyanın fikir ve idare şehri mahiyetini al-
ları cebine indirdi; Bf'ya ıına- mış bulunmaktadır. Cihanın en büyük kimyahaneleri burada 
meyi imza ederek savuştu. olduğu gibi çok kuvvetli bir sanayii de vardır. 

Demek ki höyle icabediyor- Alber Lebrun _ Fransanın şimdiki cumhur reisi olan Bay 
muş! Benim için hayala müs- Lebrun umumun muhabbetini kazanmış, temiz ve bitaraf bir 
bet iş ancak uğursuzluğum! 

olacakt;r. Şimdiye kadar bunu 
anlamadığıma teessüf ediyo· 
rum. Fakat zararı yok ı ım 
ve meşgalem taayyün etti. 
Artık daima ileri; daima mu-
vaffakiyet.. 

KUU nıesıcgıuı, Ltl-drcuııı ou 

mülahazalara göre tesbit etti. 
Bundan sonra ne vakit paraya 
ihtiyacı olursa büyük müesse-

Devamı 4 üncü sahifede 

Menemen icra memurluğun
dan: 

Gaybi mahallesinden Salih 
oğlu hafız Halil kızı Safurenin 
Menemende Mehmed böyük , 
uncuya olan borcundan dolayı 
mahcuz bulunan ve tapu sicil
linin şubat 326 tarih ve 84 
numaralı tapu kaydında yazılı 
Ulu yol mevkiinde şarkan ta
rik garben Halit şimalen sa
hibi senet cenuben tarik ıle 
mahdut 450 lira kıymC'li mu
hammineli 18 dönüm bçığ ile 

89 numaralı topu kaydında 
yazılı Hacı oğlu İbrahimin tar
lasına mağruz 12 adedi onar 
lira ve 15 adedi altışar lira 
ve 14 adedi üçer lira kıymeti 
muhammineli 51 sak zeytin 
eşcarı ve temmuz 927 tarih 

zattır. 

Cumhur reisi olması hasabile, esas hedefleri cumhuriyeti 
fena göstermekten ibaret olan Fransadaki kraliyetciler ve 
müfrit sağlar, bay Lebrunu sevmektedir!er. Müfrit sağlar, bu 
günkii Blum hükumeti dolayısile cumhur reisini de tenkide 

yeltenmekte fakat kanunun karşısında fikirlerini açığa vurama· 
uıaı.Hcıl.lui ..ı ı, Duuc:t 1cıgu" .... ı..,"Içı ıu:..ılıaııi1le1Jc11 birisi, bay 
Lebrunun riyaset müddetinin hitam bulduğu gün neşredilmek 
üzere bir kitap hazırladığını maı1evi bir tekdid şeklinde Gren· 
guar gazetesinde ilan etmiştir. 

-----------------------General Moriç - Şimdiki Yugoslavya Harbiye ve Bahri· 
ye Nazırı olan General Mariç eski Sırbista.ıda Giamaviç ka· 
sahasında 1878 de doğmuş 1900 de mülazim olrpuş ve umu· 
mi harbe Miralay olarak girmiştir. Askeri taksitini Fransada 

Sen Sirde ikmal etmiştir. Umumi harpten sonra Belgrad as· 

keri akademisi profesörlüğiinde bulunduktan sonra, 1935 te 
Yugoslavya umumi Erkar.i Harbiyesi riyasetine tayin edil· 
miştir. 

Faal iyi gören ve islahatı hiçbir zaman ihmal etmiyen bir 
kumandandır. 

nuben Bakkalaki bağı ile mah 
dut ve 250 lira kıymeti mu
hammeneli 10 dönüm tarla 
açık artırma suretıle ve peşin 
para ile satılığa çıkarıldı. Sa· 
tış Menemen icra dairesinden 
yapılmak Üzere bir ay müddet 
ile müzayedeye konulmuştur. 
Müterakim vergi ve resmi del
laliye ve ihale pul ve tapu 
harçları müşteriye aittir ve 
7 /5/937 cuma günü saat 15 
de Menemen icra dairesinde 
en çok arttıranın üzerinde 

İzmir Asliye mahkemesi ikinci 
Hukuk dairesinden : 

bırakılma muamelesi yapıla
caktır. Şayet bugün arttırma 
bedeli muhammen kıymetin % 
75 ini tutmadığı takdirde art
tıranın taahhüdü baki kalmak - Hanenin büyüklüğile, gü

zelliğinin ve zerafetinin bize 
temin ettigi fayda nedir? 

- Bittabi faydası da güzel
liği nisbetinde büyük olacak
tır. Zira Kontesi ziyaret eden 
bütün misafirlerin zengin ol
dukları şüphesizdir. Her girip 
çıkanların eline bol bol bah
şiş sıkıştırdıkları aşikardır 
değil mi? 

- Bittabi herşeyi sana taf

silatile anlatacağım. Fakat 

şimdilik laftan ziyade iş yap
mak lazım olduğundan evvela, 
her tarafı düz bir araba 
ile, musiki alatını satan bir 
yerden bir piyano kiralayıp 
Kontes'in satın aldığı piyano 
gelmeden evvel buraya getir
miş bulunmalıyız. 

- Devam edecek 

Bu arada Rudun uğursuz
luğu bütün Amerikada bir ı 
efsane gibi dolaşmağa başla
mıştı. Herkes burnunu soktuğu 
bir işin mutlaka iflasa, mahva 
dayanacağını söyliyordu. Bu
için Ru 1un hisse senedi ala-

ve 52 numaralı tapu kaydında 
yazılı Yahşelli köyü büyük 
azmaklar mevkiinde şarkan 
Safure ve Hacı oğlu İbrahim 
garben Tahire şimalen Çukur 
köylü ve hacı imam verese
lcri cenuben Hacı oğlu İb
rahim tarlalarile mahdut 1250 
lira kıymeti muhammineli 
50 dönüm tarla ve gene 53 
numaralı tapu senedinde yazılı 
Yahşelli köyünün küçük azmak 
lar mevkiinde şarkan hacı oğlu 
İbrahim garben Bakkalaki şi
malen Tahire cenuben Hacı 
oğlu İbrahim tarlalarile mah
dut 979 lira muhammen kıy
metli 44 buçuk dönüm tarla 
ve Şubat 326 tarih ve 88 nu
maralı tapu kaydında yazılı 
Y ahşelli köyü azmaklar mev
ki inde şarkan Çukur köylü Mus 
tafa garben ve ccnuben Meh
met şimalen Zühtü tarlası ce· 

üzere ikinci arttırmaya bıra
kılarak 21 /5/937 Cuma günü 
saat 15 de en çok arttıranın 
üzerinde bırakılma muamelesi 
yapılacağından talip olanların 
% 7 buçuk teminat akçasını 
Menemen İcra dairesine bıra
karak Belediye münadisine 
tevdi edilen arttırma şartna
melerine pey koymaları ve mu-

İzmir' de Mumcu kahvesi bi· 
rinci Dolaplıkuyu caddesinde 
7 sayılı Cemal kızı Mehpare 
tarafından kocası Cemal oğhı 
Ali aleyhine açılan boşanma 
davasına mütedair dava arzu· 
halı suretiyle davetiye vara· 
kası miiddeaaleyhin ikametg5· 
hının mcçhuliyetine binaen bila 
tebliğ iade edilmiş ve zabıta· 
ca yabtınlan tahkikat ta bunu 

teyit eylemekte bulunmuş ol· 

duğundan keyfiyetin ilanen ic· 
rasına ve tahkikatın 16/4/937 
Cuma günü saat 1 O a talikine 
karar verilerek arzuhal suretile 
davetiye varakası usulen mah· 
keme divanhanesine asılmıŞ 
olduğundan müd<leaaleyhin ta· 
yin olunan gün ve saatta mah· 
kemede bizıat hazır bulunması 
veya bir vekil göndermesi aksi 
takdirde hak1

·1 ı rla gıyap ka· 
rarı ittihaz edilec ği tebliğ 1119 

kamına kaim olmak üzere ilarl 
olunur. 

- Estağfurullah!.. Eğer, bu 
hanenin bütün sakinleri Kon
tes gibi olsaydılar çoktan 
burayı bırakıp savuşurdum. 
Çünkü bu kadının elinden ne 
gündüz ve nede gece rahat 

.--noktor 
1 Afi Agih 

Çocuk P stalıkları 
. mütehassısı 
IkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

cağını işiten direktörü müthiş 
1 bir korku almıştı. Titriyerek 

uğursuzların uğursuzuna gene 

cevap verdi: 
- Hisse senet!t rimizi satın 

almanızı taAsiye edemem. İşi
miz iyi gitmiyor. Sizi sevdiğim 
için buna teşebbüs etmenizi 
istemiyorum Dedi. Rud ise: 

ayyen olan günlerde icra daire
sinde hazır bulunmaları ve işbu 
gayri menkul üzerinde tapu sici
lile sabit olmayan ve irtifak ve 
ipotek hakkı iddia edenlerin 
evrakı müsbitelerilc birlikte 

ne müracaatları ve fazla ma· 
liimat almak isteyenlerin937 /6~ 
dosya numarasile Menemcrl 
icra dairesine müracaat eyle· 
meleri aksi takdirde vakı olır 

alınmaya-
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__ S_a_h_ife_3 ____ .-.....~..,,.......,...-----rooo --· _______________ _.:_(Ulusal Birlik) 

Fratelli Sperco vapur acentası N. V. Olivier ve şü-1 
ROY~LUMP~~~~~~ND l ;,~~~~ır.limanları için yük w. F. H. Van rekisı Limited lzmir Yün Mensucatıı 

Türk A. Şirketinin; 
Halkapınar kumaş fabrikası. 

"BACCHUS,, vapuru el- Yolcu ve yük kabul ~der.- Der Zee t 
ı: Daha fazla tafsilat için ikin- Vapur acen aSI 

Yevm ı.imanımızda olup ROT- & C 
TERDAM, HAMBURG ve ci kordonda Tahmil ve Tahliy-; O. Birinci Kordon Rees binası 
AMSTERDAM limanları için binası arkasında FRATELLI DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 
yük alacaktır. SPERCO vapur acentahğına G. M. B. H. THE Et.LERMAN LINES LTD .. 

"HERCULES,, vapuru 21 müracaat edilmf' si rica olunur. Hamburg "LESBIAN,, vapuru 19 mart-

Tar af ından mevsim dolayısile y,eni: 
çıkardığı kumaşlar: 

la Navlunlardaki ve hareket ta- " ANGORA " vapurn 29 ta LONDRA, HULL ve AN· 
ıvıartta BURGAS, VARNA ve Marta doğru bekleniyor. ROT- Sağlam 
l<ôSTENCE limanları için rihlerindeki değişikliklerinden TERDAM, HAMBURG ve 
Yük alacaktır. acenta mesı.ıliyet kabul etmez. BREMEN limanlarına yük 
SVENSKA ORIENT LINIE Telef~•.1: 4142/4221/2663 alacaktır. 

"AASNE,, motörü 29 Mart- • AMER,.IC_A_N_E_X•P•O-R•T-UNES 
ta beklenmekte olup yükünü Birinci sınıf mutahassıs THE EXPORT STEAMSHIP 
tahliyeden sonra ROTTER- D D • A/• CORPORATION 
DAM, HAMBURG ve SKAN- T. emır l "EXAMELIA., vapuru 30 
DINAVYA limanlarına yükli- Kame, ıoğ/u Martta bekleniyor. NEVYORK 
Yecektir. · . için yük kabul eder. 

SERViCE MARITIME Cilt ve '(enasül hastalıklar 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA., vapuru 23 
Martta gelecek PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
Yük alacaktır. 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci. l)~yler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

"PELES,, vapuru 9 Nisanda Telefon: 3479 
gelip PiRE, MALTA, MAR- - • 
............................. ~ ...... imli .. ..... - ·-l, 

Bundan böyle nlutbak işlerinizi Ma. 
zot ve mümasili yağlarla iş/iyen 

Heidenia 
YAKINIZ 

Tolumbasız, is vermez ses ve 

sedası yok, mavi alevle yanar, 
yüksek hararet randımanı verir ve 

Çok az ynğ sarledcr 
Merkezi, satış deposu Gazi 

bulvarında Ziraat bankası karşı· 
sında DÜNLOP salı~ yeri 

Posta kutusu: No. 275 
Bu ocaklara mahsus Mazot ve mümasili yağlar satılır ve 

.,evlere kadar gönderilir. , 

il daimi encümeninden 
623 lira 72 kuruş keşif bedelli Torbalıdaki aygır deposu· 

nun onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu· 
ğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları te
minatları ile birlikte 15 nisan 937 perşembe günü saat 11 de 
daimi encümene başvurmaları. 1004 

ı-.N. K 
1:14' "y4'4'K u u. 

PiRE AKTARMASI SE.YRI 
SEFERLER 

"EXCALIBUR,, vapuru 9 
Nisanda BOSTON ve! NEV
YORK için PiRE' den hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE·BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

-~----SER VICE MARITJME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 Ni-
sana doğru bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
ıimanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD - LIVERPOOL 

"DROMORE" vapuru 1 l 
Nisanda bekleniyor. I.JVER· 
POOL ANVERS ve limanla· 
rından yük=çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL' e limanları için yük 
kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHHRUS,, motörü 19 
Nisanda bekleniyor, ayni gün 
DIEBPE ve NORVEÇ liman· 
!arına hareket edecektir. 

"SARDINYA,, motörü 22 
Mayısta bekleniyor. PiRE, IS
KENDERlYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük ha
reket edecektir. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

' . . • . , .. . ~ . .. . ' , . ... . , 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• -DOKTOR--
İsmail Ziya Tregull 
Memleket hastanesi Asa-

1 bi9e ve Ruhiye mü
tehassısı 

VERS'ten gelip yük çıkara

cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

"GRODNO,, vapuru 8 ni· 
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka

racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala· 
caktır. 

"OPORTO,, vapuru lima
nımızda olup LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan yükünü tah· 
liye ediyor. Ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN" vapuru 5 ni· 
sanda LIVERPOOL ve SVEN· 
SEA'dan gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOV için yük ala· 
caktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. L TD. 

"AD JUT ANT,, vapuru ni· 
san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki dcö-i-.:. 

şikliklerdcn mes'uliyet kabul 

Zarif 
Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı ter.cib ediniz~ 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
ıKANDEMlR Oğlu 

caddesinde FAHl1 

'~~~~~~!!!!!!!~~~~-------

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
• ·.: •-' : -.. : "; ' . •, .• ' ': "1' :a ._ - ' • • • • •- • -;. -.· • :e_ ••• .... • =· 

•;~wwww~·~·~-~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~· 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahclnesinde 
1 bufun~ 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Muayenehane İkinci bey- • • 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba !er s~:~~İon No. 3990 ı-:'-- . "' . - -: Kuru .f 0lrnamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de Pazardan maada hergün ~~-/. / 
Yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce öğleden sonra hasta kabul W 

eder. 
-~e~n~g~in~d~en~b;ir~in~in~d~e~s~e;ni;n~o~l:m~ıy~a~ca~ğ~ın~ı~k~i:m~id~d~ia~ed~c~b~ilı~·r.~~==:::::::::::•:•::::::::~ .. ~ .. 

(&iraal 
' 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
sız ve tanşı nları üksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye eder/~,, 



Suriyede vaziyet çok karışıktır 

Dürzülerin isyanı gittikc;e genişliyor. 
Onlar da istiklal istiyorlar 

Suriye hükumetinin para ile köyleri dolandırdığı yobazlar, Türklerin kafir olduk· 
/arını, Arapların Türkleri ortadan kaldıracaklarını (!) söylüyorlar 

Istanbul 5 (Hususi) - Şam'dan haber verildiğine göre, Dür- İstanbul 5 (Hususi)- Para mukabilinde Hatayın köylerinde 
zilerin isyanı gittikçe genişlemektedir. Fransa - Suriye anlaş- do!aştırılan yobazlar, şapka giyenlerin kafir o~duklarını, Türk-

. .. . . b b lerın din aleyhtarı bulunduklarını söylemektedırler. 
masından evvel nımmustakıl vazıyette ulunan u mıntaka, Ah d H d d b y b h''kA t. t 'k'l b' me en an namın a u o az, u ume ın eşvı ı e ır 

yeni muahede ile ceffelkalem Suriye'ye ilhak edilmiş ve bu- camie girmiş ve Cuma namazını bitirmiş olan halka: 
raya Suriyeli memurlar gönderilmişti. Son intihabata iştirak "Cemaat dağılmayınız. Size mühim bir meseleden bahsede-
etmiyerek saylav seçmiyen ve bu kargaşalıklarda iki de kur· ceğim. Görüyorsunuz ki memleket ikiye ayrılııııştır. Türkler ve 
ban vermiş olan Dürziler, bu defa esaslı harekete geçmişler ve Vataniler .. Türklerin bizimle alakaları yoktur. Onlar kafirdir. 
istiklallerini istemeğe başlamışlardır. Bu vaziyet karşısında Pa- Mekteplerde kız-erkek beraber okumaktadırlar. Biz Araplar 
riste bulunan Suriye başvekili acele Şam'a davet edilmiştir. onları ortadan kaldıracağız.,, 

Umumi kanaat, fena bir siyaset takip etmekte olan şimdiki Ve ayni ve Türklük aleyhine durmadan saatlarca söylemiştir. 
hükumetin, Suriye'yi gittikçe müşkül bir duruma soktuğu mer- Bu adam, hükumetten para almış olan Suriyeli imam ve diğer 
kezindedir. bazı kimseler tarafından himaye edilmiştir. 

Milli küme maçları 
İstanbul, 4 (A.A) - Üçok -

Beşiktaş maçı bugün Şeref 
stadında oynandı. Ayni takım
ların İzmirdeki karşılaşmaları
nın revanş mahiyetinde olan 
bu maç, beş-altı bin seyirci 
toplamıştır. 

Üçok takımı ilk devrede 
Beşiktaştan üstün ve kombine 
bir oyun oynadı ve devreyi 
1-1 berabere bitirdi. 

Bu devredeki goller 35 nci 
dakikada ve birbiri arkasına 
oldu. Beşiktaş, golunu Hakkı
nın ayağıle ve yakın bir me
safeden kazandı. Akebinde 
hücum eden Üçoklular, sağ 
açıklarının ortaladığı topa gü
nün iyi oynıyanlarından sol iç 
Şükrünün ve güzel bir kafasile 
mukabele ettiler. 

Üçok takımı, bu devrenin 
bir kısmını yaralanan bir oyun
cularının çıkmasile on kişi 
oynadı. 

İkinci devrede Hakkının 
kornerden gelen topa vurduğu 
kafa, direğin içine çarparak 
dışarı çıktı. Hakem bunu gol 
saydı ve gene Hakkının ve 
penaltıdan Şerefin yaptıkları 
üç golle Beşiktaş maçı 4-1 
kazandı. 

İzmirliler, aradaki bu gol 
farkına rağmen oyunun sonuna 
kadar canlı çalıştılar. 

Ankara 4 (A.A)- Doğanspor 
ikinci maçını bugün Ankara 
gücü ile yaptı. Hakem Sait 
Salaheddin idi. Doğanspor, 
Adnan'ı orta muhacime almış 
idi. Daha ilk dakikalarda sağ 
için şandelini Adnan bir kafa 
vuruşu ile ağlara taktı. 10 da
kika sonra da Ankaralılar be
raberlik gollerini yaptılar. Dev
re, böylece bitti. ikinci dev
rede İzmirliler 10 kişi oynadı
lar. Maç, 5 - 1 bitti. 

••• 
İspanya ihtilali 

-Başıarafı 1 inci sahi/ede
ler devam ediyor. Tayyareler, 
Bilbao şehri Üzerine gelerek 
beyannameler atmışlar ve mu
kavemetin fayda vermiyeceğini 
bildirmişlerdir. 

Duranko istihkamatı 1 atılan 
binlerce mermiden sonra ta
-mamen tahrip edilmiştir. 

İhtilalciler, Lorilo ve Mar
tino kasabalarını işgal ettikten 
sonra Bilbaonun en mühim 
muvasala noktalarına yol aç
mışlardır. 

İhtilalcilerin Satander cep
hesine karşı da taarruza geç-

.............. 
B.Simpson ilk defa ola
rak beyanatta bulundu -·--Bayan Simpson; dünyanın en bahti

yar kadını oldugum halde çok 
ız.tırap çektim. diyor 

Paris 5 ( Radyo) - Bayan ğunu söylemiş, gazetecilerden 
Simpson, ilk defa olarak ga· şikayet etmiş ve sözlerini şöy-
zetecileri kabul ederek beya- le bitirmiştir: 
natta bulunmuş ve demiştir ki: 

- Dünyanın en bahtiyar 
kadını olduğum halde çok ıs
tırap çektim. Kraiı istifadan 
vaz geçirmek için çok uğraştım 
Fakat muvaffak olamadım. İn
giliz milletini çok severim, İn· 
giliz Kral ailesine karşı son-
suz hürmetim vardır . 

Rumeo Julyetten bahseden 
bayan Simpson, aşkın herşe· 
yin fevkinde bir kuvvet oldu-

- Briçi spora tercih ede

rim. Kompostoyu meyvadan 
çok severim . 

Paris, 5 (Radyo) - Sabık 
İngiltere kralı 8 nci Edvardın, 
buraya gelerek bugünlerde 
Madam Simsonla evleneceği 
hakkındaki haberler, Madam 
Simsonun bulunduğu Konda 
şatosundan tekzip edilmek
tedir. 

~~~~----~---···1~.-.----~~~~ 

Dünkü at koşuları 1 Uğursuz kralı öldü 
-Başıarafı birinci sahifede- ( .Baştarafı 2 inci sahifede J 

Birinci Muz~ffer Ekeri.~. Şim- selerin direktörlerini ziyaret 
şeği, ikinci lsmailin Ulkeri ediyor, müesseselerine hissedar 
geldi. olmağa geldiğini söyliyor. On-

fkinci koşu: Üç yaşındaki lar da paniğe tutuluk baş 
yerli halis kan İngiliz erkek uğursuzdan yakalarını kurtar-
ve dişi taylara mahsus olup mak için ehemmiyetli meblağ 
mesafesi bin metre ve ikra- verip elinden beyannameler 
miyeside 305 lira idi. alıyorlardı. 

İki hayvanın iştirak ettiği Rud bu usulle Amerikada 
bu koşuda Emir Salibin Gir- batıl itikatlara inananların en 
gini birinci, Fethi Yamanın başında bulunan milyarder 
Baylanı ikinci oldu. Rokfellerden 100,000 dolar 

3 üncü koşu: • 4 ve daha kopararak petrol hisse senet· 
yukarı yaştaki yerli yarım kan ler~nde.n satın almıyacağına 
İngiliz at ve kısraklara mah- daır hır beyanname vermiştir. 
susdu. İkramiyesi 275 lira ve Ayni maksatla büyük Japon 
mesafeside 1400 metre idi. fabrikası direktörü Ruda 50,000 
Birinciliği Velinin Ceylanı ikin- otomatik makineler kumpan-
ciliği Fahrinin Andıran Budini yası. 25,000, otomobil aksamı 
almıştır. fabrıkası 15,000 dolar vermiş-

Dördüncü koşu: 4 ve daha ler ve daha pek çok müesse-
yukarı yaştaki halis kan İngili7. seferden de para almıştır. 
at ve kısraklarına mahsusdu. En garibi de bütün bu 
Mesafesi 1800 metre ve ik- müessese idare meclislerinin 
ramiyeside 445 lira olan bu baş uğursbzal verilen bu pa-
koşuda Fikret atlının Tomrusu raları müesseselerini tehlike-
birinci prens Halimin Som- den bir sigorta bedeli gibi 
meveri ikinci geldi. kabul edip plançolarına geçir-

Beşinci koşu: 4 ve daha meleridir. 
yukarı yaştaki yerli yarım k'ln Uğursuzlar Kralının terket-
Arap ve halis kan Arap ·at tiği servetin ne olduğunu an-
ve kısraklarına mahsus olup Jamak istn misiniz? Tam 20 
ikramiyesi 170 lira ve mesa- milyon dolaı dır. Bu servete 
feside 1800 metre idi. Birinci varis olacaklar İllivazda ikamet 
A. Gogun Benli Bozu, ikinci eden Rud'un iki hısımıdır. Bun 
F. Lütfinin Önlüsü geldiler. lar şimdi uğursuzlar Kralının 
tikleri söyleniyor. vasiyetnamesinin açılmasını sa· 

Paris, 5 (Radyo) - Sala· hırsızlıkla bekliyorlar. 
mangadan gelen.rson bir ha· Uğursuzlar kralının yukarı-
bere göre, ihtilalcilere mensup daki sergüzeştleri yazan İngiliz 
harp tayyarelerinden bir filo, gazeteleri bıraktığı mirastan 
dün Katalonyayı bombardıman dolayı varislerin işlerinde ayni 
etmiş ve ağır bombalar atarak uğursuzluğa maruz kalmama-
büyük tahribat yapmıştır. )arını temenni etmektedirler. 

Milan Hodza 
Viyanadan döndü 

Prag, 5 (Radyo) - Viyana
dan c.vdet eden başvekil Milan 
Hodza, reisicumhur M. Bene~ 
tarafından kabul edilmiş ve 
Avusturya ricalile temasları 
hakkında bir rapor vermiştir. ...... 

Loid Corcun kanaa. 
tine göre 

Baştarafı 1 inci sahifede 
zaffer olmasife hususi surette 
alakadardır. Madrid üzerine 
yapılan bu son hücum - ki 
Madritin zaptile neticelenecek
ti - tamamen bir İtalyan ta
arruz hareketidir. Hücum kı
taları, toplar, cephane, tayya
reler hep Italyandı. Ve Ital
yanlan kumandası altındaydı. 
Netice itibarile mağlubiyet te 
ltalyanlara ait olmuştur. 

Bu felaketiamiz bir şeydir. 
Çünkü ademi müdahale işine 
zararı dokunacak yeni bir 
unsur araya giriyor demektir. 
Bu İtalyan gururuna, soru 
sorgu götürmiyen hakiki bir 
darbedir. 

İyi tahşit edilmiş ve yüksek 
derecede talim görmüş İtalyan 
fırkalarının hafif surette mü
cehhez ve harp için yetiştiril
miş bir İspanyol sanatkar 
kalabalığı önünde otuz veya 
daha ziyade mil mesafe kaç
masını düşünmek cidden tezli! 
edici bir düşüncedir. 

İtalya, fuzuli kavgalara mey
dan okuyacak vaziyette de
iildir. İktısadi durumu iyi ve 
refah verici bir halde değildir. 
Habeşistan teşebbüsü, İtal
yanın vesaitini hayli zorla
mıştır. Ve zorlamakta de
vam etmektedir. Bu harp, 
İtalya'ya muayyen bir paraya 
mal olduktan başka, ticaretini 
de zedelemiştir .. 

İtalyan halkı, milli şerefin 
mevzuu bahsolduğunu görünce 
büyük fedakarlıklar yapmağa 
hazır bulunuyorlardı. Acaba 
Mussoini hesabına Habeşistan 
seferinde çektikleri zahmetlere 
F ranko hesabına ispanya sa
vaşında da katlanacaklar mı? 

İspanyol faşistleri lideri 
Franko, kahraman bir sima 
olmaktan çıkmıştır. Başındaki 
hale bir parça kaykılmış ve 
parıltısı hayli [sönmüştür. He
le bu hilenin şa'şaası Alman
yadan hiç görülmüyor. Fran
ko için lngılterenin de bazı 
sosyal mahafilinde duyulmak-

-Ali paşa ve kira Frosini 
w~ - ---

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
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Tahir, Muhtar paşanın katline 
muvaffak olacak kimseyi 

bulmağa çalışıyordu 
kadın rekabeti yüzünden oğ
lunun, pek çok babaların vÜ· 
cudile intihar edeceği Muhta
rı katlettirmekten zerrece te
essür duymayordu. 

Tahir, bu düşüncelerle be
raber, bu kanlı .. iş için kimi 
intihap edeceğini de tasarla
mak için çalışıyordu. 

Nihayet aklına Bahır ağa 

denilen bir Arnavud geldi. 
Tahir, Bahir ağayı yanına 

davet etti; Bahir, cahil ve bü· 
tün kabiliyeti ağalarına köpek 
gibi sadakattan ibaretti, Bu 
daveti -alır almaz Tahirin ya
nına koştu, Tahir, kendine 
göre, bir takım mukaddeme
lerden sonra: 

- Bahir ağa, dedi, çok se· 
nelerdenberi benim hizmetim
desin. Benim hizmetimde de· 
mek, tabii büyük Vezirimizin 
hizmetinde olmak demektir. 
Hepimiz bir veli nimetin kulu 
kölesiyiz. Senin sadakatinden 
her zaman için eminim. Bize 
çok iş gördün. Yalınız şimdi
ye kadar fevkalade bir iş gör
müş addolunamazsın. Senin 
kabiliyetin çok yüksektir. 

- Senin büyük teveccühün 
ağam. Ben her zaman hizmete 
hazırım, ne kadar büyük hiz
met eder, ağa ve paşalara 
ne kadar faydalı olursam, be
nimde şerefimde o kadar 
artar. Emeret .. Sizin için ba
şımı da fedaya hazırım. 

- Aferin Bahir.. Aferini 
Ben de seni bunun ıçın ça
ğırdım. 

- Emrinize hazırım. 
- Sana, sadakat ve em-

niyete çok muhtaç bir İş 
vereceğiz. Paşamız bu ışı sen
den başkasına veremiyeceğini 

bana hissettirmiştir. Bu işte 
muvaffak olursan artık yer 
yüzünde senin sırtın yere gel
mezi 

- Vezirime hizmet benim 
için en büyük saadettir. 

- Bahir.. Doğru mu söy
lüyorsun? 

- Yemin ·ederim. 
- Teşekkür ederim. Şimdi 

beni dınle: 

Paşa sana çok mühim bir 
İş verecektir. Sen bu ışı ne 
bahaya olursa olsun, fakat 
hiç itiraz etmeden, hiçbir 
kimseye hiçbir şey söyleme
den yapacaksın 1 Fakat sen
den çok büyük teminat iste
rim. Mes' ele çok mühimdir. 

- Ağam, sana yemin ede
ceğim demedim mi? Anam 
avratım olsun ki, ben bu işi 

bütün kuvvetim, kabiliyetim 
ile yapacağım ve bu hususta 

la olan takdir hisleri devamlı 
surette zail olmuştur. 

Mussolininin, Alman dikta
törü Hitleri, fspanyol dağ 
silsilelerine yapacağı bir diğer 
yürüyüşte kendisine iltihak et· 
mesini temin edeceğinden şüp
he ederim. Hitler'in kendisini 
meşgul edecek miktarda kendi 
dertleri var. Bu dertler, yeni 
arkadaş Mussolini'ye Akdeoi
zin, kontrolünü temin etmekle 
hallolunacak değildir. 

başımı \-ereceğim fakat sırrı

mı vermiyeceğim! 

Bu yemin üzerine Tahir, Ba· 
hir ağayı Tepedelenlinin ya· 
nına götürdü . 

Ali paşa, Bahir ağayı bir 
defa da kendisi yemin ettirdi. 
Bundan sonra Muhtar'ın kat· 
line memur olduğunu kendi· 
sine söyledi • 

Bahir, bu teklif üzerine don· 
du kaldı. Yıldırımla vurulmuş 
olsa bu kadar hayret veya 
dehşet içinde kalmıyacaktı. 

Bu teklifi anlıyamamış gibi 
Tahir'e : 

- Vezir hazretleri, oğulları 
Muhtar paşanın katlini mi is· 
tiyorlar? Diye sordu : 

- Evet Bahir, vezirimizin 
arzusu budur. Vezirimizin oğ· 
lunun idamını istemesi, her 
halde çok mühim bir esasa 
müstenittir. Bilirsin ki en sev· 
diği oğlu Muhtar paşadır, 
düşünürsene meselenin çok 
mühim olduğuna sen de karar 
vereceksin. 

- Ne diyorsunuz ağam .. 
Edirne asilerini az müddette 
mağlup eden bir paşayı öldür· 
mek.. Ne diyorsun ağam?. 
Yoksa ben mi yanlış anlıyo· 
rum. 

(Arkası var) 

İzmir birinci icra memur
luğundan: 

Cezairli ismailin mustafaya 
olan borcundan dolayı hacızlı 
bulunan kasap hızır mahalle· 
sinin ali paşa sokağında 141 
eski 127 yeni numaralı zemi· 
ni evkafa mülhak İngiliz zade 
vakfından mukataalı 22,50 
terbi inde ve 1200 lira muham· 
men kıymetli dükkanın6/5/937 
tarihine müsadif perşembe 
günü saat 11 de İzmir birinci 
icra memurluğunda birinci ar 
tırması yapılmak üzere açık 
artırma ile satılmasına karar 
verildi. Bu artırmada verile· 
cek bedel kıymeti muhamme· 
nenin % 75 şini bulursa en 
çok artıranın üstünde bırakıla· 
cak aksi taktirde en çok ar· 
tıranın taahhüdü bakı kalmak 
şartile gayri menkul 21/ 5/931 
tarihinde perşembe günü saat 
11 de yapılacak ikinci artır· 
mada en fazla bedelle talibi 
üstünde bırakılacaktır. Bu gay
ri menkul üzerinde herhangi 
bir hak iddiasında olan ve sair 
alakadarların ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde vesai· 
ki ile birlikte icraya müracaat 
etmeleri lazımdır. Aksi taktir 
de hakları tapu sicilince sa· 
bıt olmayanlar paranın pay• 
!aşmasından hariç kalacakları 
ve bu baptaki artırma şartna· 
mesi 21·4-937 tarihinden iti
baren herkes tarafından gö· 
rülmek Üzere birinci icrada 
asılı bulunacaktır. Evkafa ait 
190 lira tutarı taviz bedeli ve 
01

0 2 buçuk dellaliye resmi 
ve tapu ferağ haçları müşte· 
riye ait bubnacaktır. Müza• 
yedeye iştirak etmek isteyen· 
% 7 buçuk nispetinde pe)' 
akçası ve 937/ 1961 dosya nu· 
marasını hamilen birinci icra 
memurluğuna ayni saatta mü· 
racaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 


