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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 

Abone tartlan: Seneliği 700, altı aylı~ı 400 kuruş 
Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti iJfinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
"""Basıldığı yer: (ANADOLU)"'Matbaas~ 

. _.·••• . . 
- . +·· . '· 

Yıl : 4 - No : 968 Telefon: 2776 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çarşamba - 7 Nisan 1937 

Gümrükler meselesi 
Almanyanın da iştirakile 

beynelmilel bir konferans 
toplanarak bu işi görüşe
cek. 

Fiati (100) Para 
~~~~~--~~~~~~~· 

Başvekilimiz, Yarın Belgrada Hareket Ediyor 
~ -

Japon Generalları, Harbiye Nazırı- 1 
nın riyasetia:ıE! toplandılar j 

Başvekil 

General Soğo Yama,. barışın temini için, Sov
yetlerin uzak doğudaki hedeflE:!rİne karşı ko

yabilecek bir Japon ordusu lazımdır. Diyor. 

Yarın Belgrada ha
reket ediyor 

lstanbul 7 (Hususi)- Başve· 
kilimiz, yarın Ankaradan Bel
grada hareket edecektir. ismet 

lnönü, ayın 11 inci Pazar gü· 
nü dost ve müttefik Y cgoslav 
payıtahtında bulunacaktır . _ _ fikrinin muhafazasına davet .,, 

Japon askerleri 
Bcrlin 7 (Radyo) - Berlin Nazır, milletin vaziyeti göz 

.siyasi mahfel1eri, Alman-Sov· :önünde tutmamasının ne ka· 
yet münuebatınm düzelmekte dar teessüfe değer olduğunu 
olduğu hakkmdaki haberleri kaydettikten sonra demiş-

tekzip etmekte ve Almanyanın tir ki: 
bu husustaki fikrini, 935-936 - Japon müdafaa planı, 
daki Sosyalist partisi kon- teslihat muvazenesini muhafa-
gresinde açıkca bildirmiş ol· za etmek ve Japonya veMan· 
duğunu beyan eylemektedirler. çukonun teslihatınt kafi sevi-

Tokyo, 6 (A.A) - Domeil ye yüksellıntk suretile doğu 
ajansı bildiriyor: siyasasında barba mani ol-

Harbi~e ~~zırı Bay Sogo· mak ve b1rışın muhafazasını 
yama, şımdıkı Japonya, Sov· temin etmek için zazik vaziye· 
y,etler birliği münasebetlerin- b ·ıh S ti b · 
deki zorluk ve Çin meselesi- te ve 1 assa ovyc er ır· 

n. h · t. s beb"l ge liğinin uzak doğudaki hedefle-
ın, c emmıye ı e . ı e, · . . . . 

neralleri ve fırka kumandan· nne karşı koyabılmelıdır. 
larını toplamıştır. Na7.ır, kumandanları tesanüt 

-------------...-.~· 

Hamidiye mek-
tep gemisi 

Yunan ve Yugoslav limanla
rını ziyaret edecektir 

Hamidige mektep gemisi 
lstanbul, 7 (Hususi) - Ge- ı tinde Yugoslavyaya 

Çen sene muhtelif limanları- cektir. 

gide-

mızı ziyaret etmiş olan Yu
goslav mektep gemisinin bu 
ıiyaretini iade için, Hamidiye 
•ektep ıemiıi, Mayıı bidaye· 

Hamidiye kruvazörü,Lu arada 

Yunan limanlarını da ziyaret 

edecek ve bu seyahat bir ay 
kadar sürecektir. 

etmiş ve tensik edilen ordu· 
nun, artık ıslahatçıların tesi· 
rinden kurtularak eski peres
tijini tekrar bulduğunu bildir-
mi~tir. 

Hariciye Vekili ile Hariciye 
Vekaleti müdiran ve memurla
rından bazılan ve gazeteciler 
Başvekile refakat edecektir. ---···----

1 -.
1
-._...b ......... -k- Çemberlayn Londra-

ngı ız an ası ya döndü 
Genel dirketörü Londra, 7 (Radyo) - Sir 
Londra, 7 (Radyo) - Sir Novil Çemberlayn, dün istira· 

Montakü Norman, Tekrar hat için gitmiş olduğu Aye-
Londra devlet bankası umu- dil şehrinden Londraya dön-
mi direktörlüğüne seçilmiştir. müştür. 

------------·~·~-~~-----------
Cen u b vilayetlerimizde 
beşinci U. müfettişlik 

-~ • .-ı 

Dahiliye vekili, bugün parti gurubunda 
mühim beyanatta bulunarak hüku. 

metin kararını izah edecek ---.. 

Millet meclisi binası 
Ankara, 7 (Hususi) - Parti nacak, dördüncü umumi mü· 

Kamutay grubunun bugün öğ- fettişlikten alınacak olan Ağrı 
leden sonra yapacağı icti- vilayeti ile, birinci umumi mü
mada, Dahiliye vekili Şükrü fettişlikten alınacak Van, Muş, 
Kaya, cenup vilayetlerimizde Hakarı, Bitlis, Siird vilayetleri 
hükumetçe alınması kararlaş- ve Mardinin bazı kazaları bu 
tırılan yeni tedbirler hakkında müfettişliğe bağlanacaktır. 
beyayatta bulunacak ve uzun Yeni beşinci umumi müfet· 
izahat verecektir. tişliğin ihdasından sonra, bi-

Hükumet, cenup vilayetleri· rinci umumi müfettişlik mm-
mizin terakki ve inkişafı ve takası daralmış olacak fakat 
hudutlarımızın emniyeti ıçın buna rağmen her cihetten 
bazı idari tebeddülat yap· takviye edilecektir. Cenup ka-
mağı kararlaştırmıştır. zalarımızın hepsine de kud· 

Buna göre, yeni bir beşinci retli kaymakamlar gönderile-
umumi müfettişlik ihdas olu· cektir. 

----------~---9"----~--------------~ 
Japon tayyaresi 

Lahora vardı 
Tokyo 7 (Radyo) - Lon

draya gitmekte olan büyük 
Japon tayyaresi, Hindistamn 
Lahor şehrine vasıl olmuştur. 

••• 
Hollanda Prensesi 
memleketine döndü 

Paris 7 (Radyo)- Hollanda 
veliahdı Prenses Julyana, ko
casile birlikte buradan mem· 
leketine müteveccihen hareket 
etmiştir. 

Prenses, sandıklar dolusu 
tuvalet eıyaıı satın almıştır. 

Mehmed Ali 
Habeşistandan ni· 

çin kovuldu 
Roma, 7 (Radyo) - Akyon 

Ekolonyale gazetesi, Taymis 

gazetesinin Habeşistan hak
kında yazdığı yazılara cevap 
vererek diyor ki: 1 

"Habeşistandan hudud hari
cine atılan Hindli Mehmed 
Ali, temsil ettiği şirket bina· 
sanda bomba ve mitralyöz 
sakladığı için Habeş toprak· 
larından uzaklaştırılmış ve 
şirketin bütü şubeleri kapatıl
mıştır. ltalya hükOmetinin bu 

Tuna devletleri,artıkAiman çal 
gısına ayak uydurmuyorlar 

Berlin - Roma dostluğu
nun devamı imkansızdır 

--------~------------Almanlar, Tuna devletlerine birer malze· 
me deposu ve ihtiraslarının içinden geçece
ği birer koridor nazarile bakmaktadırlaı· 

Alman Hava Nazırı General Göring'in, Romada 
M. Mussolini ile alınmış resmi 

Bu yılın başındanberi orta 
Avrupa memleketlerinde bir 
değişme oldu. Halk, bir "fiat 
yükselmesi" devresine gir
mekte olduğumuzu takdir t:t· 
mektcdir. 

Her yerde harb korkusu ile 
yiyecek maddeler depo olu· 
nuyor. Birçok yerlerde silah
lanma faaliyeti yığınların ka· 
zancını arttırdığı için bunlar 
da fazla yiy~cek satın almakta 
ve yemektedirler. Bu yüzden 
yiyecek maddelerin fiatları 
yükseldiğinden Avrupada ve 
öteki memleketlerde fazla zira
at yapılmaktadır. 

Tuna havzasındaki yoksullaş 
mış memleketler bu suretle, 
az çok buhrandan yakasını sı· 
yı mağa başladıklarından artık 

anların, Alman çalğısına ayak 
uydurup dans etmeleri pek o 
kadar kolay görünmemektedir. 
Bu hususla zengin petrollere 
sahip olan Romanya yol· Q"Ös· 

teriyo: ziyadesiyle Alman ta· 
raftarı olan '"Demir muhafız· 
lar" da Bükreş sarayının sem· 
patisini kaybetmişlerdir. 

Harp endüstrisinin ihtiyaç· 
ları madenlerin ve maden kül
çelerinin fiatını yükseltmekte
dir. Ziraat memleketlerinin sa
tın alma kabiliyetlerinin yük
selmesi de bu memleketleri 
kısır geçen senelerin] acısını 
çıkarmak üzere fazla alış ve· 
rişe sevketmektedir. Romanya 
Lehistan, Macaristan~ive Yu· 
goslavya sair bazıJ memleket· 
ler bir takım yapılmış madde
lere muhtaç iseler de bunlar
dan bir kısmını kendilerinin 
yüksek himaye altında bulu· 
nan fabrikalardan temine ça· 
hşmakta ve Almanya'nın kendi 

kadarla iktifa etmesi, gene 
bir lütüfkarhktır. Zira Mehmed 
Ali bir tüccar değil, siyasi 
maksadlar takip eden bir 
adamdı .• 

ürünlerine karşı dilediği mad
deyi vermesinden bıkmış gö
rünmekted irler • 

Nazi Almanyanm böyle bir 
siyasetin nereye gideceğini 

pekala bilen genel kurmayımn 
tavsiyesi ile güttüğü yeni siya· 
set, büyük devletlerin bir 
takım ihtarlariyle karşılaş
mıştır. 

Blum hükumetinin lspanyol 
Fası ve İngilterenin sömür· 
geler meselesinde gösterdiği 

- Devmm 2 ncı sulıifede -..... 
Ciyano 

Ay sonunda An
karaya geliyor 

Kont Cigano 
Roma, 7 (Radyo) - ltalya 

hariciye nazın kont Ciyano, 
bu ayın sonunda Berline gi· 
decek ve Almanya hariciye 
nazırı Von Nörahtla Yugos
lavya ile ltalya arasında ak
dolunan son uzlaşmaya dair 
konuşacaktır. 

Kont Ciyano, Berlinden 
avdetinde bay Mussolini ile 
görüşecek ve müteakiben An· 
karaya hareket ı-edecektir. 

Kont Ciyanonun, Ankarada 
mühim temaslarda bulunaca
ğı söyleniyor. 

ltalya hariciye nazınnın, 
Atatürk tarafından kabul edil· 
mesi muhtemeldir. 



Sahif c 2 

~ Zabıta Romanı: 
Kadın - Hançer 

.. ' -12- .. 
Diyerek çekilip gitmek is· sıkı tenbih etmiştir. 

tediyse de Şibik kolundan - Şaşılacak şey, bundan 
tutarak: maksadı ne imiş ?l 

- Reisimizin bize talimat - Bilmiyorum. Böyle şey 

bırakmadan ayrılmış olması başıma şimdiye kadar hiç gel· 
ihtimali yoktur. medi. Buraya saat dokuzda 

Hizmetçi hiddetle: gelmiş ve kendisine locayı 
- Şu halde yukardadır. açtığım zaman bana bahşiş 

Odasına bakabilirsiniz? Ben olarak on lira verdi. 
ne bileyim? - Bahtiyarsın Harison! Bu· 

- Odasına girmekliğimiz radarı beraber çıkdıktan sonra 
icabediyor. Yamnda anahtar ümid ederim ki on dolardan 
var mıdır? birisini feda ederek şarap 

- Hayır! Biz daima anah • 
tarı müstecirlere veririz bizde 
kalmaz. 

- Şu halde kapıları kilitli 
bulursak kırmağa mecbur ka· 
lacağız. 

Diyerek hemen yukarı fırla
dılar. Ve Karteri bağlı bul
dular. Hemen bağlarını çöz· 
düler ve ağzındaki tıkacı 
çıkardılar. Karter derin bir ah 
çekerek mel'unu bu seferde 
elimizden kaçırdık. Ne dessas, 
ne şeytan kadın! Karter, uzun 
bir müddet tefekkürate dal· 
dıktan sonra: 

- Haydi arkadaşlar! Olan 
olmuştur. Burada kalmakta bir 
fayda yok. Evinize gidin isti· 
rahat edin. Ben, sizi icabında 
telefonla ararım. 

Inis Nafaronun 
makteli 

Karter, yaptığı tetkikat ve 
tahkikatta İnisin Metropolitan 
tiyatrosunda birkaç loca bileti 
aldığını ve şimdi orada hu· 
lunduğunu kat'iyen öğrenmişti. 
Hemen tedabir lazime ittiha
zile oraya koştu. 

Karter'le muavinleri oraya 
vardıklarında vakit gece yarı· 
sını geçmiş ve oyun da sona 
ermek Üzere idi. Yavaş yavaş 
seyirciler dağılmağa başladı. 

Muzikacılar da alatı musikiye· 
lerini toplıyarak onlar da ay
rılmağa başlamışlardı. Tiyatro 
boşaldıktan sonra hademeler 
ışıkları söndürmek ve locaları 

kapatmak için dağıldılar. Gün
lük olan bu vazifeleri yaptık
tan sonra ayrılırlar, evlerine 
giderlerdi. Fakat bugün mu· 
tat hilafı hareketler oluyordu. 
Bu sebeple üçüncü kat locala
rının hademesine : 

- Harison! Alt kattaki lo
caların ışıklarını gene söndür
miyorsun. Yoksa bir iki aşık 

geriye mi kalmışlardır ? İhti
mal ki biçarelerin aşikane söz· 
leri daha! bitmemiştir. 

- Sus, dilin tutulsun. Sen, 
ne geveze herifsin. Bu aşk 
derdine tutulanlar her zaman 
bana tevdi olunan localara te
sadüf ediyorlar. Sen ise oyun 
bittikten sonra lambaları sön
dürüp evine gidiyorsun. Bak 
gene bu katta 17 numaralı lo
cada gayet güzel bir kadın 
sızmış kalmıştır. 

- Ne diyorsun Harison! 
- Cidden, cidde:-1 her hal-

de yarım saat kadar da onu 
beklemeğe mecburum. 

- Oyun bitti. Bu madam 
niçin gitmiyor? Yoksa bura· 
damı gecelemek istiyor. Cid
den dediğin gibi güzel midir? 

- Çok boşboğaz şeysin. 
Hakikaten güzel ve enfes .. 
Zannedersem yabancı olma· 
lıdır. İhtimal ki ya bir Kontes 
veyahut bir Baronettir. Hemde 
tuhafı şuki bana kimseyi ya· 
nına sokmamaklığımıda sıkı 

ıçerız. 

- Hay, hay!.. Gideceği 
zaman daha on dolar vere-
ceğini de vaadetmiştir. 

- İşte geveze arkadaş! Bu 
gece onun sayeıinde mükem· 
mel bir ziyafete konarız. 

- Her halde on dolara 
nail olacağım da şüpht!n ol
masın. Çünkü kontesin (bu 
locaya gırmek isteyenleri göğ· 
sünde sarı çişekten bir rozet 
olmazsa sakın içeri yol verme 
demişti) emirlerini harfı har
fine ifa ettim. 

- Ahi Bahtiyarız. Tiyatro
muz aşıkların mahalli içtimaı 
olmuştur. Yanına kimseler gir· 
di mi? 

- Evet siyah resmi elbise· 
ler giymiş, setrelerinin sol ta-· 
rafında -tenbih olunduğu veç
hile- sarı çiçekten birer çiçek 
takmış olan üç kibar zat ya
nına girdi ve girerlerken her 
biri bana beşer dolar bahşiş 
verdiler. 

Bu muhavere esnasmda 
ikinci kattaki localara çıkan 
merdivenden ayak patırdıları 
işiterek arkadaşı Harisona hi
taben: 

- Bak bu vakitte şuraya 
gelenler kimdir? 

Arkadaşı büyük bir hay
retle: 

- A, Nikola Karter geli
yor. Meşhur polisler taharri 
reisi... Kendisini çok iyi tanı

rım. ihtimal ki o da kontesle 
görüşmeğe geliyor. Yanında 

daha iki arkadaşı var. 
Karter, hademeleri görünce: 
- Niçin bu locanın lamba

sını söndürmediniz. 
- Affedersiniz, içinde müş

teri var. 
- Bu locanın numarası 

17 mi?. 
- Eveti.. 
- Karter, muavinlerile göz 

işareti yaptıktan sonra hade
meye: 

- İçerdeki kadın uyumuş 
olmalıdır. Yoksa bu ane kadar 
burada kalmazdı. Aç locayı 
bakacağım. 

Hademe, on doları kay
betmek endişesile tereddüd 
ettise de bu kat'i emre 
muhalefet etmekte elinden 
gelmediğinden istemiyerek ka
pıyı açtı. Karterle muavinleri 
locaya girerek elektrik lamba· 
sının ışığı altında ipekli fistan 
geyinmiş, kanape üstünde 
uzanmış bir kadın gördüler. 
Kadının yüzü dıvara çeviril
miş, başı da kanapenin yastı
ğına dayanmıştı. Kendisini gö· 
ren uyumuş zannederdi. Kar· 
ter, parmakları ucuna basıp 
yanına yaklaştı. Elile kadının 
bnşını yavaşça' sallamağa baş· 
lamış ve uyandırmak istemişti. 
Kadın, hiç ses vermediğine 
göre derin bir uykuya dalmış 
olduğu mülahazasına kapılarak 

dikkatlice bakmağa başladı ve: 
- Devam edecek -

(Ulusal Birlik) 7 Nisan 937 

Büyük barba ait bir deniz Özbekistan 

-Bir • 
mayıne çarparak 

• • 
nızın 
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Sahife 3 (Uluaal Birlik) 
--~~~~~~~~~~~~~~__.;. 

7 Nisan 937 

Büyük harba aid biri Fratelli Sperco 
deniz macerası . . . vapur acentası 

(~~~tarafı _2 ıncı .~ahı/ede) ROYAL NEDERLAND 

N. V. 

W.F. H. Van 
Der Zee 

Olivier ve şü-IJI • • • 
rekisı Limited lzmır Yun Mensucatı 
vapur acentası Türk A. Şirketinin mıcı.lık .fennınde numune a.d- KUMPANYASI 

dedılebılecek manevralar ıle 

Halkapınar kumaş fabrikası Birinci Kordon Rees binası & Co. denizaltı gemisi sahile çıkarıl
dı. Bütün bu işler esnasında 
çok tehlikeli zamanlar atlatıl
mıştı. Çünkü ağır tekne za
man zaman kuvvetli sarsıntı

lara maruz kaldığından için-

"BACCHUS., vapuru el· 
yevm limanımızda olup ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
AMSTERDAM limanları için 
yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES L TD. 

deki torpillerin sademelerile 
heran infilak etmesi ihtimali 
\'ardı . 

Eylül 25 de ·tahlis işi bin 
bir tehlike atlatılarak bitiril
miş bulunuyordu. 
Tahtelbahirde neler var? 

Tahtelbahirin içine girildiği 
zaman 9 büyük torpil bulundu 
Tahlisiye subayları derhal bun
ları zararsız bir hale soktular. 
Bunlara ilaveten iki torpito bir 
hayli de mermi meydana çıktı 
Geminin arka tarafı tamamile 
berhava olmuştu. Süvari kama
rasında bulunan mahrem ev
rak Almanların sırlarını ve 
harp hilelerini meydana koydu. 

lngilizler o zamana kadar 
(kale ile) Dover arasında tah
telbahirlere karşı gerdikleri 
ağın faydalı olduğunu zanne· 
diyorlardı. Halbuki bulunan 
evrakta Almanların bu ağın 
altından serbestçe geçip git
tikleri, fakat f nğilizlere geçile
mez gibi gösterdikleri anla
şıldı. Bunu öğrenen f ngilizler 
hemen bu ağları ıslah ve tak
viye ettiler. Mahrem evrakı 

bulmak ve torpil döken düş· 
man denizaltı gemisini deniz
den çıkararak fngiliz mühen
dislerinin eline nümune olarak 
vermek gibi çok mühim bir 
işi başaran deniz subayı da 
nitanla taltif edildi. 

"HERCULES" vapuru 21 
Martta BURGAS, V ARNA ve 
KôSTENCE limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIE 
.. AASNE" motörü 29 Mart

ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra ROTTER
DAM, HAMBURG ve SKAN-
DINA VY A limanlarına yükli
yecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 23 
Martta gelecek PIRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük alacaktır. 

"PELES" vapuru 9 Nisanda 
gelip PiRE, MALTA, MAR-
SiL YA limanları için yük 
alacaktır. 

Yolcu ve yük . kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için İkin-

Hamburg 
" ANGORA ., vapuiU 29 

Marta doğru bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXAMELIA" vapuru 30 

Martta bekleniyor. NEVYORKI 
için yük kabul eder. 

PiRE AKTARMASI SE.YRl 
SEFERLER 

"EXCALIBUR" vapuru 9 
Nisanda BOSTON ve1 NEV
YORK için PiRE' den hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR" vapuru 3 Ni-

ci kordonda Tahmil ve Tahliye sana doğru bekleniyor. KOS-
binası arkasında FRA TELLi TENCE, SULINA, GALATZ 
SPERCO vapur acentalığına ve GALA TZ aktarması TUNA 
müracaat edilmesi rica olunur. ıimanları için yük alacaktır. 

Navlunlardaki ve hareket ta- JOHNSTON WARREN LINES 
rihlerindeki değişikliklerinden L TD . LIVERPOOL 
acenta mesuliyet kal: ul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 

• Birinci sınıf mutahassıs 

"DROMORE" vapuru 11 
Nisanda bekleniyor. LIVER
POOL ANVERS ve limanla
rından yükDçıkaracak ve BUR-

Dr. Demir Ali GAZ, VARNA, KOSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IB-

Kamçıoğlu RAIL' e limanları için yük 
kabul edecektir. 

Doktor 
Ali Agih 

1 Cilt "e Tenasül hastalıklar DEN NORSKE MIDELHAVS-
ve elektrik tedavisi LINJE • OSLO 

lzmir · Birinci beyler sokağı· "BOSPHHRUS" motörü 19 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

, 
1 :(1 
a: ~ 
ı :<u 
4: // 

~ 

• :(1 
1: // 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

• 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
0lınamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
Yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
Zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

Nisanda bekleniyor, ayni gün 
DIEBPE ve NORVEÇ liman· 
larına hareket edecektir. 

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

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• 
Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• -DOKTOR-
/smail Ziya Tregull 
Memleket lıastanesi Asa-

1 biye ve Ruhige mü
tehassısı 

Muayenehane ikinci bey
ler sokak. 

Telefon No. 3990 
Pazardan maada hergün 

öğleden sonra hasta kabul 
eder. 

ı•------

"LESBIAN" vapuru 19 mart
ta LONDRA, HULL ve AN-
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'tcn gelip yük çıka-

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edini 

Satış Yerleri 
racak ve ayni zamanda LON- Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
ORA, HULL için yük ala-

H A// T. A. Ş. 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 deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 

Mimar Kemalettin 
lKANDEMIR Oğlu 

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 lzm • 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
bulunur 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekler 
rahatsız v tana onları ükaek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ede~ 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Asi~e:r Corognede hezimete uğradılar 

F ranko kuvvetleri, kara, deniz ve 
havadan taarruza geçtiler. 

Salamankanın tebliğine göre, Biibao düşmek üzeredir •. Mad
rid ise, asilerin bütün cephelerde gerilediğini bildiriyor 

Madrit 6 (A.A)- Öğle vakti Cumhuriyetçilerin iki kilometre maktul düştüğünü bildiriyor. . Almir~nta kruvazörü, dün 
tebliğ edilmiştir: daha ilerlemesine imkar: ver- Paris 7 (Radyo}- İhtilalci- Bılbao lımanını bombardıman 

Dün, Lajurjene bölgesinde mışıır. lerin taarruzu devam ediyor. etmiştir, 
asiler, son ileri hareketlerinde Carbonchel bölgesinde cum- Bugünlerde mühim neticeler İhtilalciler, kara, deniz ve 
Cumhuriyetçiler tarafından ka- huriyetçiler 200 ev işgal et- alınacağı söyleniyor. havadan mütemadiyen hücum 
zanılan araziyi tekrar ele ge· mişlerdir. Salamangadan alınan son ha· etmektedir. 
çirmek için şiddetli bir hare- Paris 7 (Radyo) - Bilbao berlere göre, F ranko kuvvet- Goadalahara cephesinde de 
kete geçmişlerdir. cephesinde bulunan Havas 

Müteaddit hücum dalgası, ajansının hususi muhabiri, leri, Bilbaoya 15 kilometre taarruza devam ediyor. Milis

ler, bu cephede yapılan taar
ruzların püskürtül düğünden 
bahsediyorlar . 

büyük zayiatla tardedilmiştir. dünkü muharebelerin çok şid· yaklaşmışlardır. Şehrin, bugün-
Düşman karışık bir halde geri detli bir surette devam etti- lerde düşmesi ihtimali kuvvet-
çekilmeğe mecbur kalmış ve ğini ve milislerden bin kişinin lidir . .............. 
Dünyagümürkleri için bir <;iğli batakhğı 
konferans hazırlanıyor Sivrisinek yuv~sı olan bu batak
İngiltere ve Fransa, bu iş için belçika ba~ 
bakanından tahkikat yapılmasını istediler 

Brüksel 7 (Radyo) - Bel- esasen çoktanberi bu tah-
çika Başbakanı Bay Vanzel- kikata başlamış bulunduğun-
land, bugün toplanan kabi- dan, yakında bir rapor vere· 
nede, gümrükler hakkında cektir. Bu rapordan sonra bir 
İngiltere ve Fransa tarafından konferans akddedilecek ve 
kendisi.ne yapılan t~klifler ha~- gümrükler meselesi ile kon-
kında ızahat vermış ve tahkı- . l , l · ·· ·· ··ı 
kat yapılması hususundaki tenı~n ar mes e esı goruşu e· 

k . k b l 1 d•v• . cektır. no taınazarı a u ey e ıgını 

b·ıd· · t• Almanya finans Bakanı Dr. 
ı ırmış ır. . B 

Bay Vanzellandın memur Şahtla Belçıka Başbakanı ay 
ettiği Bay Frer, yakında Paris Vanzelland ~r~smd~ yakında 
ve Londraya gidecektir. bu konferans ıçın muzakereler 

Söylendiğine göre, Bay Frer, cereyan edeceği söyleniyor. 
~~~~~--... ~~-~----.. --~~~~ 

Liyonda 
Grev bitti 

Paris, 7 (Radyo) - Fransa 
dahiliye nazırı bay Dormua, 
amele sendikaları reisi ile 
komünistler partisi genel sek· 
reterlerini kabul ederek Li
yon elektrik amemelesinin 
ilan ettikleri grev hakkında 
uzun müddet konuşmuştur. 

Alman 
Terbiye Nazırı 

Atina'da 
Ati na 6 (A.A ) - A iman 

Terbiye Nazırı B. Ruest, bu 
sabah Milvange motörü ile bu 
raya gelmiştir. Nazırın ikameti 
on gün kadar sürecektir. Bay 
Ruest, öğleden evvel hüku
met azasını ziyaret etmiş ve 
öğleden sonra motörüne dön-

lığın kurutulması istendi 
Çiğli civarındaki geniş ba· 

taklığın kurutulması için vila
yetçe Nafıa Vekaleti nezdinde 
teşebbüste bulunulmuştur. Bu 
bataklık 45 bin dekar geniş
liğindedir. Burası, civar köy
ler, hatta Karşıyaka için de 
bir sivrisinek yuvası halinde
dir. Bundan üç, dört sene 
evel dört kişi burasını kuru
tarak bağ ve meyvalık yetiş
tirmek üzere müracaat etmiş, 

lazımgelen muamele yapılarak 
namlarına muvakkat tasarruf 

Göring 
Tekrar Romaya 

gidecek .. 
Paris 7 (Radyo) - Havas 

ajansına göre, general Görin
gin, bugünlerde ve ağlebiih
timal Şuşingten evvel Romaya 
gideceği söyleniyor. 

senedi tanzim edilmişti. 

Fakat bu yeri, tam mana
sile tasarruf edebilmek için 
baştan başa kurutmaları ve 
imar etmeleri lazımdı. Aradan 
üç sene geçtiği halde hiçbir 
şey yapmadıkları gibi aran
tiıkları halde de bulunamamış-
lardır. Onun için namlarına 
yapılan tasarruf muamelesi 
iptal edilecektir. 

Vilayet, Nafıa Vekaletine 
müracaatla yakında sıtma mü
cadele mmtakası dahiline alı
nacak olan Karşıyaka ile bir
likte bu sahanın da mücadele 
mıntakasına alınmasını ve geniş 
bataklığın kurutulması için bir 
proje hazırlanmak üzere bir 
mütehassısın }{Önderilmesini is
temiştir. Bataklığın kurutul
ması sayesinde kırkbeş bin 
dekar arazi mc.ydana çıkacak 
ve topraksız halk, bundan 
istifade edecektir. 

~~~~~--.. ...-...... ~~ .. --~~~~~ 
Ciizli Niifuslar Bu konuşmalardan bir kaç 

saat sonra greve son veril
miştir. 

Kaçakcılar 
şmüşktür. k fı Hakkında .Dahiliye Vekileti 

e er on eransı • b• • tt• 
B . . " eden yenı ır tamım neşre 1 

Paris zabıtası 
faaliyette 

Paris 7 (Radyo) - Paris 
zabıtası, başta Marsilya olmak 
üzere bazı Fransız liman
larında uyuşturucu maddeler 
kaçakcılığı yapıldığını haber 
almış ve aldığı tedbirler saye
sinde 20 kişi tevkif etmiştir. 

Varşova'da 
Yeni arbedeler oldu 
Varşova 7 (Radyo)- Mufrit 

milliyetperver talebe, çoktan 
beri kapalı bulunan Üniv 0 rsi· 
tenin düu tekrar açılması mü
nasebetile yeni hadiseler çıkar 
mışlar ve zabıtaya karşı gel
mişlerdir. Talebeden bazıları 

tevkif edilmiştir . 

Tedhişçiler 
İki kadın öldürdüler 

Los Ancelos 7 (Radyo) -
48 yaşlarında dul bir kadın 
kızı Margaretle birlikte sokakta 
ölü olarak bulunmuştur. Za-

ır ış gorm ... 
d ~ fd Dahiliye Vekaleti, gizli nü· 1 sinı ıstıhdaf eylemektedir. 
agı ı fus vak'alarını haber vermi- Nüfus memurlarının üze-

Londra, 7 (Radyo) - Şe· yenlerden ~alınacak ceza hak- rinde hem "haber veren,, hem 
ker konferansı, dün saat 18 de kında vilayetlere şu tebliği "haber verilen,, sıfatlarının 
sona ermiştir. göndermiştir: birle~mesi mümkün ve muva-

Konferansa iştirak etmiş 1- Gizli nüfusların yazımı fık görülcmiyeceği gibi gizli 
olan Fransız delegesi Bay hakkmdaki 2576 sayılı kanu· vak'aları haber almak, bunlar 
Spinas, Cuma günü Parise nun 8 inci maddesinde (Bu hakkında takibata girişmek 
gidecek ve tekrar dönecektir. kanunun neşrinden üç ay geç· nüfus memurlarının asli vazi-

Şeker konferansından hiçbir tikten sonra gizli doğum, ölüm feleri icabından olmasına 
netice çıkmamıştır. ve kayıp ve evlenme vak' ası ve nitekim Köy kanunu 

Danimarka 
Basbakanılondrada 

~ 

Londra, 7 (Radyo) - Da-
nimarka başbakanı Stronk, 
dün buraya gelmiş ve mera-
simle karşılanmıştır. 

Bay Stronk, bugün öğle 
yemeğini hariciye nazırı Bay 
Edenle birlikte yiyecek ve 
bilahare başbakan Bay Bald
vin taı afındarr kabul edile-
cektir. 

bıta, katillerin tedhişçilerden 

olması ihtimalini nazarıdikkate 
alarak ona göre tahkikata bas· 
]amıştır . 

haber verenlere alınacak ce- mucibince her ayın onuna 
zanın yarısı tahsisat aran- kadar geçen ayda doğan, ev-
masına ve başka merasim lenen, boşanan ve ölenlerin 
icrasına lüzum kalmaksızın defterleri muhtarlar tarafından 
mahalli idare heyeti karariyle nüfus idarelerine verilmesi nü-
verilir) diye yazılıdır. Bu mad· fus memarlarının gizli vak'aları 
de mucibince nüfus idare· istihbar ve takip hususunda 
!erine haber verilmemiş kalan imkanlarla teçhizi maksadına 
gizli nüfusları ihbar eden nü- matuf bulunmasına göre nüfus 
fus memurlarına da alınacak memurlarının alınacak ceza pa 
cezanın yarısının verilmesi mu- rası yarısından istifadelerine 
vafık olup olmıyacağı bazı imkan yoktur. 
taraflardan sorulmaktadır. Ona göre icap edenlere teb· 

Kanun; vazifedar olmıyan liği tamimen rica olunur, 
üçüncü şahısların gizli kalan 2 - Umumi müfettişliklere 
nüfusları haber verdikleri hal- vilayetlere ve teftiş hey' eti re· 
de mükafatlandırılması gaye- isliğine yazılmıştır. 

-

Ali paşa ve kira Frosini 
............... ......,,. ~,,...,,,...., .... ,..._,. __ .._.... __ _ 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
~N(ık/eden:~ F~ 

ikinci Kısım: Kasırga 
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Tahir, Muhtar paşanın katli 
işini Bahir ağaya kabul etti

rebilmeğe uğraşıyordu 
Bahir ağanın hayret ve deh· 

şeti azalmıyordu. 

T ahirde müşkül vaziyette 
kaldı. Son bir koz olarak: 

- Bahir, dedi. Neye böyle 
düşünüyorsun? Büyüklerin sö· 
züne itaat bize borç değil 

midir? Yanya ve Rumelinin 
hakiki veziri kimdir? Ali paşa 
değil mi? Muhtar onun en 
nihayet bir memuru, bir ve
kilidir. Paşamızın işine akıl 

erdirmek bizim haddimiz de· 
ğildir. Memleket ve milletin 
menfeatı namına bir lüzum 
görmüş olacak ki paşamız 

Muhtarın kendi oğlu olduğuna 
bile ehemmiyet vermeden kat
lini ferman ediyoı-. 

- Bu işi sade ben mi gö· 
receğim? 

- Hayır. Sana dört kişi 

daha kuvvetli ve sadık adam 
yardım edecektir. Sonra bu 
büyük hizmetine mukabil pek 
çok ta ihsan verecegiz. 

- Pek ala.. Ben de bu işi 
kabul ediyorum , 

- Aferin Bahir ... Şimdi 

gözüme girdin. 
Tahir bunun üzerine paşanın 

uzattığı atlas keseyi Bahire 
uzattı. 

- Bahir, bu yol masrafıdır. 
Sana ne kadar para lazımsa 
vereceğiz. Sen hemen yol ha
zırlığına başla .. Dedi. 

-8-
Bahir, vahşi ve canavar bir 

adamdı; Muhtarı katil husu· 
sunda tereddüd göstermesi 
vicdan sahibi olduğundan de
ğil, bu işin göreneğe uygun 
olmamasından idi. İşin içine 
para ve vezirin emri ve arzusu 
girdikten sonra Bahir ağa 

kendi babasını da katlederdil 
Bahirin hakiki vaziyeti bu 

olmakla beraber, gösterdiği 

Zayi makbuz 
İzmir Esnaf ve Ahali ban· 

kası Alaşehir şubesinin 7789 
ve 7926 Def. sırasında yazılı 
bulunduğum 2436 sayılı 100 
liralık bir adet muvakkat ;his
se senedini gaip ettim. Yeni· 
sini almak üzere gaip sene
din hükümsüzlüğü ilan olu
nur. Alaşehirin Karsıla K. 

Süleyman oğlu Halil 

İzmir İkinci Hukuk mahke· 
mesinden : 

İzmirde oturan Sami tara
fından Gümrük karşısında Yeni 
Maliye şubesinde memur Niğ
deli Kemalin yanında Zişan 

aleyhine açılan boşanma da
vası sonunda: Sami ile Zişamn 
boşanmalarına ve geçimsizlikte 
kabahat Zişanda görüldüğün· 
den hüküm tarihinden itibaren 
bir sene müddetle evlenme
mesine ve muhakeme masrafı 
olan 1094 kuruşun Zişana yük 
letilmesine 30/4/1936 tarihin
de Zişanın gıyabında temyiz 
yolu açık olmak üzere karar 
verilmiş olmakla H. U. M. 
K. nun maddei mahsusasına 
tevfikan tanzim kılınan Zişa
nın elyevm ikametgahının meç
huliyetine mebni mahkeme 
divanhanesine talik kılındığı 
ilan olunur. 

tereddüt, Tahir ve Ali paşayı 
düşündürdü; çünkü Muhtara 
karşı olan umumi meyil ve 
muhabbetin bu hadise, çok 
büyük büyük bir delili idi. 

Bahir ağa hazırlanmak üze· 
re çıkıp gittikten sonra Ali 
paşa derin bir iç sıkındısı: 

- Evlad diye ne baş be· 
lası yetiştirmişim de haberim 
yok! Dedi. 

* * * Öğleye doğru Bahir ağa, 
Tabirin yanına geldi; Tahir: 

- Bahir. Artık kat'i karar 
verdin değil mi?.. Diye sor
du. 

- Evvet. Bu işi yapaca· 
ğım. Bana lazım olan büyük 
vezirin emridir. Ondan ileri
sıne mangır vermemi 

(Arkası t1ar) .................... 
Halkevi köşesi 

Halkevinde 
1 - 7 /4/ 937 tarihine ras· 

tlıyan çarşam ha günü saat 
16 da Sosyal yardım komi· 
tesinin umumi toplantısı vardır. 

2 - 7 /4/ 937 çarşamba 
günü saat 17 de Halk dersa· 
neleri ve kurslar şubesinin 
komite toplantısı vardır. 

3 - 7 /4/ 937 çarşamba 
günü akşamı saat 20,30 da 
(Kör) piyesi temsil edilecektir. 

4 - 8 / 4/ 937 perşembe 
günü akşamı saat 20,30 da 
(Hülleci) diyesi vardır. 

Avam kamarasında 
sorgular 

Londra 7 (Radyo) - Avam 
kamarası, dün açılmıştır. Bir 
çok hatibler, İspanya hadise· 
leri etrafında sorgular sormuş· 
lar ve kontrolün ne zaman 
başlıyacağinı anlamak istemiş· 
lerdir. 

Hariciye nazırı Bay Eden, 
kontrola memur edilen dele· 
gelerin yola çıktıklarını söy
len iş ve fazla izahat verme· 
miştir. 

Şubeye davet 
htiyat, istihkam ve ışıldal< 

yarsubayları için illin 
1 - Umumi muvazeneye 

dahil olan veya mülhak hususi 
büdçelerle idare edilen daire· 
!erde veya sermayesinin dev· 
lete aid olan ve hususi kanun· 
!arla devletçe teşkil edilen 
veya bir imtiyazı işleten mü· 
esseselerde müstahdem olan
larla Vilayet veya belediye 
daimi encümenleri azalıkların· 
da bulunan ve terhislerinden 
iki sene geçmiş olan 313 do· 
ğumludan başlamak üzere 326 
doğumlu dahil yalnız ihtiyat 
istihkam ve ışıldak yarsubay· 
lan. 

2 - 20 /4/ 937 günü ken· 
di sınıflarına aid birliklerde 
bulunmak üzere sevkedilecek· 
}erinden 19/ 4/937 günü şubeye 
gelmeleri. 

3 - İzmirde bulunup ta 
kayıtlarını şubemize yaptırını
yan bu sınıf yarsubaylarıoın 

da aynı günde şubeye ielıne· 
lcri ilan olunur. 


