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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 13 Mayıs 1937 

isken derun . 
Limanında Türkiye için 

serbest bir liman rnınta. 

kası kurulacaktır. 

Fiati (100) Para 

C. H. P. Grubu Hatay Siyasetini Tasvip Etti 
~--'--'"~------- -

lngiltere krahnın ta~ giyme 
töreni, ~ok muazzam oldu 

T. piyangosu Hitler M ussolini ile görüş 
Talihlilerin bilet nu-

maralarını veriyoruz mekiçin Veoediğegelivor 
istanbul, 12 (Hususi muha· 9' ------ral, merasimden sonra radyoda bir söylev ••• birimizden) - Tayyare piyan- [ b Al l l k • 

gosunun ilk günü kazanan Hit erin, ir man-ıta ya as erı 
ermiş ve bütün İngiliz milletine dua etmiştir numaraları dün bildirmiştim. L' k • • k h l 

Keşideye bugün de devam ittİTa l lÇln OnUŞmQSl mu leme 
edilmiştir. Bugün kazanan pi· 
yango numaralarını bilidiri· 
yorum: 

15,000 lira 
32333 Numaraya 

10,000 lira 
39521 Numaraya 

2000 lira 
30289 Numaraya 

1000 lira 
29338 Numaraya 

isabet etmiştir. 
500 lira kazananlar: 

121 401 1185 1237 
2456 2891 2959 3630 
3634 6240 6778 7255 
7608 7800 10278 10466 

10886 11042 11177 11666 
13620 13943 14515 14524 
16557 17585 17617 19202 
19800 20328 20873 21071 

Taç giyme merasimi münasebetile dün donanan Londradan bir görünüş 22730 24319 24975 26232 
Londra 13 (Radyo) - İn- ı kışlandı. ı mış olduğu Port Samut'ta dün 26471 28013 28418 28425 

tiltere kralı altıncı Jorj ile Londra, 13 (Radyo) - Taç gece büyük şenlikler olmuştur. 28968 29335 29401 29854 
kraliçe Elizabet, dün, görül· giy.ne merasimi, altı büyük f Devamı 4 üncü sahifede) - Devamı 4 ncü salıijede -
ltıemiş derecede mutantan me- kumpanya tarafından filme çe· __.._. 

rasimle taç geydiler. kilmiştir. Filmler çekilir çekil· Iskenderunda Türkiyeye 
Taç giyme merasimi, üç mez, tayyare postalarına yetiş· 

llıilyon kişi takip etmiştir. Kral tirilmişlir. b k • ı • 
~e kraliçe, kiliseden Pogingam Binlerce gazeteci, merasimin Ser {~ S l fil 10 ta 3 Ve rJ ) ~ 0 f 
'arayına avdet ettikten sonra, fotoğraflarını gazetelerine ye- J 
~Üz bin kişilik bir kitle, sara· tiştirmek için hummalı bir fa· 
>'ın önünde toplanarak kralı aliyetle çalışmışlardır, 
i'ormek istediklerini bildirmiş· Dün çıkan akşam gazeteleri 
ler ve (yaşa) diye bağırmış- merasime ait resimlerle dolu 
1-rdır. idiler. 

Kral ve kraliçe, taç giymiş Londra 13 (Radyo) - Taç 
Oldukları halde küçük pren- giyme merasimi İngiltere'nin 
•esleri alarak balkona çık· her tarafında hararetli hir su· 
llıışlar ve balkı selamlamış· rette kutlulanmıştır. 
!ardır. Bu sırada binlerce halk Glaskovda, işçilerin olur-
bükümdarları alkışlamakta idi, duklan evler, zenginlerin evle-
bir aralık, valde kraliçede rinden daha süslü idi . 
balkona çıktı ve şiddetle al· İngiliz donanmasının toplan· 

19Mayıs-merasimi 
münasebeti le 

~nıir Halke~i · Ankaraya bir 
seyahat tertip etti 

19 Mayıs, bu seneden iti· 
~aten layık olduğu ehemmiyet 
de tes'it edilecektir. inkılabı· 
llıızın hakiki başlangıcı olan 

;9 ~ayıs günü İnünasebetile 
Zrtıır Halkevi, Ankara'ya bir 

'eyahat tertip etmiş. 
b .. Çok yerinde olan bu teşeb· 

Us, çok büyük bir alaka 

ıörınüştür ve İzmirliler bu 
~Yede hususi bir trenle An-
lltaya gideceklerdir. 

q lialkevi bu seyahati ayni 
y ~anda Cumhuriyet rejiminin 
~.n1• halk ettiği Ankarayı iz· 

•rlılere JÖıtermiı olacaktır. lzmir Halkni bincuı 

-·--C.H.P. Kamutay gurubu veri-, 
len izahatı tasvip etti 

Iskenderondan bir görünüş 
İstanbul, 13 ( Hususi ) - para, posta ve gümrük işlerini 

Bir haftalı mesaı neticesi ola· de halle çalışmaktadır. 
rak Cenevre Hatay eksperler Dün Ankarada C. H. P. 
komitesi, İskenderunda Tür· grubunda hariciye vekili vekili 
kiyeye bir serbest gümrük Bay Şükrü Saracoğlu tarafın· 
mıntakası verilmesine ittifakla dan Hatay hakkında verilen 
karar vermiştir. izahat parti tarafından mütte-

Komite, Hatayın müşterek fikan tasvip olunmuştur. 

Geneı,.al Franko kuvvet

leri müşkülat içinde --Tayyarelerle yapılan yardımlar, Franko
nun harekatı idamesine kô.f i değildir 
Paris 13 ( Radyo ) - Asi diseler çoktur. General Mola-

kuvvetlerin Bilbao önünde, nın harekatı bizzat idareye 
Madrid önündeki vaziyetine başladığı hakkındaki haberler 
düştüklerini zannettirecek ha· ( Devamı 4üncii sahifede ) 

Bay Hitler Bay Mussolini ile birlikte 
Viyana 13 (Radyo) - Bu }arının bulunacakları ve Hit· 

ayın 15 inde hususi bir Alman lerin, ltalya Başbakanı B. 
treni lzbrugdan geçecektir. Bu Mussolini ile konuşmak üzere 
trende kimlerin bulunacağı Venediğe gideceği söyleniyor. 
belli değildir. Hitlerin bir Almanya- İtalya 

Alakadarlar, bu trende B. askeri ittifakı için konuşması 
Hitlerle arkadaşlarından bazı· muhtemeldir. 

---------~·-..---------

Yeni incir satış 
kooperatifleri 
------.-.·~· .. ·--------

Bilfiil faaliyete geçtiler, üzüm 
kooperatifleri başlıyor 

Tarım satış kooperatifleri Dün de Umurlu tarım koo· 
umumi toplantıları devam et· peratifi umumi toplantısı ya· 
mektedir. Ödemişte ilk teşkil pılmış, yön, hakem ve kontrol 
edilen (Ödemiş tarım satış kurulları seçilmiştir. Erbeyli 
kooperatifi) toplantısından ve Umurlu havalisindeki eski 
sonra Aydında Erbeyli satış incir kooperatifleri ortakları, 
kooperatifi umumi toplatısı tamamen ve memnuniyetle 
yapılmıştır. Bu toplantı mü· yeni teşekküle girmişlerdir. B. 
nasebetile Tariş üzüm kurumu İsmail Hakkı Vera!, yeni satış 
müdürü B. İsmail Hakkı Ve- kooperatiflerinin kıymet ve 
ral ile incir satış kooperatif- ehemmiyeti hakkında ortak· 
leri teşkilatına memur Bay lara etraflıca izahat vermiştir. 
Muhib evelki gün Aydına Teşkilata memur B. Muhib, 
gitmişlerdir. ( Deuamı 4 üncü sahifede) ______ .._... ...... _.. 
Birleşik Amerika iç siya

setinde bir dedi-kodu 
-· 8. Ruzvelt, Amerikada dikta

törlük kurmağa teşebbüs etmiş 

Bag Ruzvelt 
Londra, 13 (Radyo) - Va· 

şington' dan gelen haberlere 
göre, Birleşik Amerikanın Ber· 
lin sefiri, ayan meclisi Nafiz 

azalarına birer mektup gönder· 

miş ve Amerikada Ruzvelt ta· 

rafından bir diktatörlük kuru· 

lacağını haber vermiştir. 
Sefirin mektuplarınCJa dikta· 

törlük kurmak üzere kimlerin 
ve ne suretle çalıştıklarını da 
bildirmiştir • 

Bu hadisenin Amerika ga· 
zetelerindeki akisleri çok feci 
olmuştur. Demokrasi taraftarı 
gazetelerin neşriyatı çok şid· 
detlidir. 
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~Hindistana elçilikle giden 
Zülfikar ağanın aşkı 

- ·4 - Yazan: FARUK ULUDAÔ 
Baş başa .kalan kalfa ile 

1 
c_Curi biraz sustular. İlk söze 
başlıyan kalfa oldu. 

- Curi ıoğlum. 
- Ne var kalfacığım. 
- Aklınca şen birşey bil~ 

tll)İyor muşun? 

Ne gibi kalfa, 
- Mesela: Ağanın derdini, 
- Bilsem ~ana sorar mı· 

yun?. 
- Olur ya; daha kuvvet• 

lendirmek, yahud bazı bilme· 
diklerini öğrenmek için: 

- Sana yalan söylemek 
neye yarar kalfacığım. Ben 
bugünlerde ağamın dilberi 
sevdiğini biliyorum. 

Fakat, bir kız için bu de· 
rece yanıp tutuşacağını zan· 
netmiyorum: 

- Belli olmaz evladım .. 
Gönül dediğin bir kuş gibidir. 
Bazan daldan dala uçar. Ba
zan da bir yere takılır kalır. 

- Demek bizim ağanın gön· 
lüde dilbere takıldı. Öyle mi? 

- Hem ne takılmak.. Dü
şün ki: Dilberin zülfile Hin
distana kadar gidecek. 

- Aman kalfa kölen ola· 
yım, anlat, 

Dilber için mi ağam Hin
distana gidiyor. iki gündür şu 
saman dolu kafamı yoruyor. 
Bir türlü ağanın Hindistana 
gidişini anlamıyorum. 

- Curi evladım senin Zül· 
fikar ağaya olan sadakatini 
bilirim. Onun için söylemekte 
mahzur görmem ağa bir buçuk 
aydır Dtlberi seviyor ve bana 
kaç defa onunla görüşmek 
için yalvardr. 

- Orası maliim benden de 
ayni şeyi istiyordu. 

- İstiyor amma işin içinde 
iş var. Dilber gelen kızlar 
İçinde en ağır başlısı ve en 
güzelidir. Valde sultan ... kız
ların içinde efendimizle ho· 
şuna gideceklerini kendi se· 
çer ve onları ayrı odalara 
koyarak bana hususi emirler 
Aerir. Ayrıca Kızlarağası da 
hiç kimse ile temas ettirme
mesini emreder. 

Bir aydır ona şarkı raks ve 
daha birçok teşrifat usulleri 
talim ettiriyoruz. Kız nerde 
ise bugün yarın hünkara şer
bet götürecek belki talih yar 
olur. Haseki de olur. 

Şimdi anladın mı.. Zülfikar 
ağa ile görüştürmenin imkanı 
yok.. 

- Pekala amma Zülfikar 
ağa neden Hindistana gidiyor 
ve bu işle ne gibi münasebeti 
var. 

- Ah yavrum demek anh
yamadın ha... Dinle.. Zülfikar 
ağayı h~pimiz ,. çok severiz. 
Onun için geçen gün sarayda 
Hindistan için yirmi cariye 
ayrılmasını harem ağası bana 
emir vermişti. Tabii bu işten 
Valde ' sultanın da malumatı 
vardı. 

Yalnız dilberi Valde sultan 
hususi odaya ayırdığı için ter
tip ettiğimiz meseleyi anlama
mıştı. Harem ağası bana yirmi 
kız ayır dediği zaman ben 
kendisine eğer emir ederseniz 
Mısırdan gelen kızları hazırlı· 
yalım o da hay, hay demişti. 
Bunların içinde dilberde var. 

Valde sultanın haberi olmadım 
cariyeleri vapura göoqereeer 
ğiz, Bunlarla dilberde gidecek 
eker sorarlarsa harem ağası 
öyle emir verdi, bizde MJsır
dan gelenleri kimilen gönder
dik.. Diyeceğiz. Bu haberi 
alan Zülfikar ağa., Koca Hin· 
distan yolunda elinde bir 
kolayını bulur. Dilberi kendi
sine ayırır, yirmi olmasın on 
dokuz olsun Curicitim şimdi 
iyi anladın mı? 

Evet Curi anlamıştı, ihtiyar 
ağası bu defa büyük bir ma
ceraya giriyordu. Demek bu 
elçilik sırf dilberini batın için 
oluyor. Dildare kalfanın elini 
öptü. Muammayı hallettiği için 
neş'e ile dışarı çıktı ve kula
ğını anahtar deliğinden ayır-

1 mıyan Feri de ile karşılaştı, fa
kat artık Feride ile konuşacak 
zamanı yoktu. iki üç saattır 
ağaya görürımemışti. Hemen: 

- Ferideciğim; dur aklıma 
bir iş geldi. Koşayım vakit 
geçirmeğe gelmez . 

- Curi, dur .. Nereye ak
lına ne geldi. 

Diye arkasından bağıran Fe
rideye .. Kurtulmak için bir çare 

diyerek dışarı çıktı, o sırada 
Zülfikar ağada konakta Hin

distan elçisi seyyidi Hacı Meh 

met şerife muazzam bir ziya

fet tertibile uğraşıyordu . 

Tuhafı şudur ki; bu ziyafete 
Istanbulun alimleri ve ileri ge-

lenleri davet edilmemişti. Ağa 

yalınız kendi adamlarile Ah

met ve Curiyi sofrasına kabul 

etmiş ve onlara da çocuklar 

ben hoş sohbet bir adamım 

amma.. ilim lisanı ile ıslahat 
lisanile konuşamam olur ki, 

bir hata yaparım. O zaman 

beni ikaz ediniz demişti. 

Akşamleyin elçi geldi. Hoş 

beşten sonra yemek hazırlan

ması üzerine sofraya oturul

du. Zülfikar ani her nevi ye· 

mekler yaptırmıştır. Ve kendi 
sevdiği lahnadan da dört ne
vi yemeği ihmal etmemişti. 

Yemek sükünetle geçiyor· 
du. Ağa falso yapmamak için 
söz söylemiyordu. Fakat sof
raya lahna yemeği gelince 
karşısındaki alimle bir alay 
etmek zevkini yenemedi ve 
Seyyid hacı Mehmede sordu. 

- Sultanım sizin Hindis
tanda da Jahna IYetişir mi? 

- Elçi cevaben, iklimi ba· 
ridenin mahsulünü ıklımı mü
tedile yetiştiremez. 

Maalesef bizim Zülfikar ağa 
bu lıiğatlardan birşey anlama· 
dı. Anlasa bile onun fikri 
başka idi onun için elçiye: 

- Sultanım bu lahna em
salsız bir hassa taşır ve ruha 
tesir eder. 

- Elçi güldü ve t Zülfikar 
ağanın yüzüne bakarak: 

- Ağam:lahnanın gaz yap
tığını bilirim, lakin ruha tesir 
ettiğini ben değil dünya alim· 
leride henüz bilmezler. 

Zülfikar ağa gene oralı de
ğil herifi kızdırmak istemiyor 
amma şakasınada nihayet ve· 
remıyor. 

- (Sultanım şu muhakkak 

gilizler ne düşünüyor? vahşi sihirbazlar 
·-·-· --Bir /ngiliz gazetesinin açtığı ankete muh (Çıplak genç kız. ilahiler okuyarak sihir-

telil yaş ve meslekte /ngilizlerin verdiği baza ilerledi, kurban edilmeğe gidiyordu) 
ce~apl'!'r'~ ~ot~ .. silahlanma leh~nedir Sivri bıçak sol memesinin 
IPrılterenın gorulmemış ol- karşı pek dostanedır. 

çUde sil~hlanma~.a karar .. ~~r- Be.n~m nokta'. ~azarıma .gö- affına hızla saplanınca •• 
mİi olması, günun en muhım re, sılahlanma ıçın sarfedılen . . b 

1 
• 

mevı:ularından biriJidir, lngil· para ise yaramaz harekat için Birçok dünya merkezlerinde, ı ve onların muavmlerı u una 

h"k" · · b k 'd k d "'ld' E" m- en inanılmaz hokkabaz oyun- biliyordu. tere u umetının u aran, 1 gı ece egı ır. ger me . . . . da 
alakadar diğer milletler kadar lekette herkes için gidecek lan yapmakla şöhret almış, .. Bu ıçe~ı daırenın ~rtasm a· 
lngiltere milletinde de derin deği l dir. Snlhun tesis edile· beynelmilel şöhreti haiz Jasper yuksek bır taştan mıhrap Yda 
akisler uyandırmıştır. ceğine katiyen emin bulunu- Maskelin, Cenubi Amerikaya pılmıştı ve bunun etrafın 

B k. l l ·ı·z hu"ku". yorum Her ne bahasına olur- giderek oradaki sihirbazların alev alev ateş yanıyordu. 
azı ımse er, ngı ı · M k k k tu 

metinin bir harbe hazırlandığı sa olsun sulh! esrarını araştırmış ve bu ara- anzara ço or ~nç . · 
zehabına kapıldılar. Bazıl&rı Silahlı ve sağlam adam da inanılmıyan bir "kurban Doktorların bir kısmı kyuzle

1 
rı· 

· '}"'hl " k vaffak .lakat sulh zebhi,, manzarası görmüştür. ne oyma maskeler ta mış ar 
ıse, sı a anmagı ço mu I' d b" "k b • 
buluyorlar. Bundan iki sene evel, kapı Genç bir kızın üzerine dı. Ve b~ş!~~ın a uyu oy 

B d k. 1 T Ba•- kapı dolaşarak bir anket yap· bıçakla yürüyen sihirbaaların nuzlar goruluyordu. u ara a es ı ngı ız ~ E 
1 

b .. "l 
vekili Loyd Corcun, "muhak- mışlar ve bizim harp mı, sulh hikayesini, meşhur hokkabaz .... vve a ır trampet g~ruk: 
k k h t · 1"' mı- mu istediğimize dair bir vesi- şöyle anlatıyor: tusu, sonra dans başladı. o a arp e memız azım 

1 
• • • • 1 p 

· · k · ) · t · 1 d' "Ben Cenubi Amerikaya tor ar ateşın ıçerısıne a ı dırl., dıye hır makale neşr· a ımza aIPamızı ıs emış er ı. ' . . bir 
d. · t ·ı· fk" 'l'"h B k"'" ti d ld d k giltiaim zaman beraberimde çıkarak ve gıttıkçe artan e ışı, ngı ız e arını sı a • u agı arı o ur u · • . . . . l d 

B. J k' ' d b' ' .b. birçok hokkabazlık aletleri şıddetle delı gıbı sıçrıyor ar 1• lanma ve harp mevzuuna ın erce ışı e ızım gı ı • 
enikonu bağlamıştır. Bir gazete hareket etti. Reylerin mühim götürmüştüm. Fakat, Cenubi Şeytanlar gellıyor d 

.. · · .. b' k.. h' .. h · Ih Afrikanın sihirbaz doktorları Sonra dans eden er otur U· t>fkarıumumıyeyı denemek uzere ır ye unu, ıç şup esız su H ,.. b" .. d kt 1 rle· 
b . k M h l'f 1 h' 'd' beni mattetti. Orada birçok atta utun o or ar ye ır an et açmış. u te ı yaş e ıne ı ı. . .. k .. 

1 
t d ı nıı 

1 k l ·ı· 1 · h b K k k l"'t h.bi esrarengiz ve heyecanlı şeyler rme ço tu er, or a a ya ı ve mes e te ngı ız erın, ar ı, ız veya er e ev a sa 1 M . . 
1
. b" "k ·h· baı 

· - - · h h · h · t '? o'"gV rendı'm Öyle şeyler yapı- urnsta ısım ı uyu sı ır sılahlanmayı nasıl telakk1 et- er angı anne arp ıs er mı · 
ki b. k Ş h Jd b"t·· b ·1 r yorlardı ki, gelişi güzel bir kaldı ti erini gösteren ır aç mü· u a e u un u gemı e ' · b' hl"ktu 

.. · l h · l"'t hokkabaz bunları anlıyama- Bu muazzam ır ma u · 
taleayı aşağıya tercume edı- t~y!a?re er ve cep ane ıma a ı dığı gibi, saatlerce hayret Boyu' iki metreden fazla idi· 
yoruz: nıçın k' b 1 1 ğ• 

H 18 yaşındayım. Belki bir Bu memleket, silahlanmaya içinde kalırdı. Başında ı oyn~z ar ~ . ay.~ ... 
f'k' h'b' 1 k h h 'h · t' Ç" k" M'I Afrika vahşilerinin sihirbaz kalkmış bir boga gıbı goru ı ır sa ı ı o aca ya ut ar- nı ayet vermış ı. un u ı - .. 
hm ne olduğunu takdir ede· Jetler Cemiyeti öyle hareket doktorları, bugün hükumet ta- nuyord~. . . . d l ktı· 
cek kadar yaşlı değilim. etmemizi istemişti. Herhangi rafı ndan kayt altına alınmıştır. Ateşm ıçerısıne a ıp çı 

Fakat yarın harp olursa, he diher devlete nisbetle daha az Ancak insana zarar vermiye- Şarkılar, ilahiler ok.udu. ~ra· 
men orduya iltihak edip va· silahımız vardı. Almanya silah- cek bazı tecrübeler yapabilir- sıra bira mırıltı şekl.ıı:de kdığ~~ 

ı · l B d k 1 · ··1d·· doktorlar da kendısıne esı tanım için çarpışacağımı bili- !arını artırdı. talya da aynı er. u o tor ar, ınsan o ur- 'k . . k d' l d 
Yorum Bug .. s'l"hla d k · m ğ k d' 1 k b b·- .. kesı ıştıra e ıyor ar 1• . un ı a nma ı· suretle hare et ettı. e e a ır o aca azı uyu· B' "dd t a dig" er dok 
ğımızı tasavvur edin. Acaba 1 1 H b . t . t.1.. tt- ler yapmag" a girişince, hükumet ır mu e sonr ta ya a eşıs anı ıs ı a e ı. t 1 "ksek taşın etrafınB 
dünyadaki bütün diğer millet- k M'll l C · · d or ar, yu 

Fa .. at ı et e.r emıyetı ve memurları hemen mü ahale yaklaştılar. Büyük sihirbaıı ler silahlandığı müddetçe uzun k d d 
müddet sulhu muhafaza ede· muştere emnıyet onu ur u· ediyor. Fakat buna rağmen korkunç bir çığlık kopardı· 

ı ramadı. Zambesi vadisinde yavıyan bütün etraftan bu çığlıklar' 
bilir miyiz ? Hayır! ngiltere Bir hayli çene çalındı. Ay- 1 k 'ldı' Ortalık mahşer sür'atle ve tamamen silahlan· . 

1 
C . yer iler arasında ço esraren- cevap verı . 

malıdır. Bu suretle hareket larca sonra, Mıllet er emıye· giz vak' alar cereyan etmekte- 'b. . d' 
. . b "f' t .. " .. gı ı ı ı. 
tının u un yap ıgı z~crı dir. Bu sırada yanımda bulun•Jl ederek sulbü muhafaza edebi

lir. Tarihten öğreniyoruz ki, 
meşhur bir devlet adamı, si
yaset olarak şu umdeyi ortaya 
atmıştır: 

- Her ne bahasına olursa 
olsun, Sulhi 

işte bu, günün siyaseti de 
olabilir. Herkesin ağzında bu 
bir peresenek halinde tekrar 
edilmelidir . 

Her Hitler, silahlanma faa· 
liyetinde ilk muhrik ise, onu 
niçin müşterek düşman saya
lım. Almanlar, askari bir ırk· 
tır. Hitlerin askeri fikirleri 

var. Şu halde Hitler niçin is
tediği kadar silahlanmasın? 

Harbı umumide, Almanya, 
muannid bir fikre kapılmış 

olan bir imparator vasıtasile 
harbe sürüklendi. Eğer Al
manların bize karşı bir şika· 
yetleri varsa, müstemlekeleri
ni geri istediklerindendir. Fa· 
kat eminim ki, Hitler bize 

ki; Arnavudlar çok ciğer ye· 
dikleri için akıllı olurlar. Boş
naklarda kesretle lahna yedik· 
!erinden gayet nadide insanlar 
yetiştirirler. Ve çok güzel olur
lar. Kaşki, sizin Hindistanda 
da bir mübarek nebat yetiş
tirilse:) 

Hind elçisi müthiş kızdı .. 
Yemek yiyemez oldu. Sert, 
ser karşısındaki ağaya baktı. 
Kendisile beraber gelecek 
elçiye. 

- Tuhaf şey demek fikri-
nizce Arnavudlar ciğerle, Boş
naklar Jahna ile kemal bulu
yorsa, halbuki; ciğer kan lahna 
ise bol bol rüzgardan başka 
birşey yapmazlar demiş ve 
hemen ayağa kalkmıştı. 

(Al-kası var) 

tedbirler., tatbik etmekten ıha- Ateş çemberi k d m. 
. ar a aşı . di 

ret oldu. Eğer Mılletler Ce- Matarombi havalisinde sihir- - Şeytanlar çağınlıyor, de 
mi~eti b~r donanma ha_reket baz doktorlardan Murnsta'nın şeytanlar geldiler.. . • 
ettırseydı, ltalya, Habeşıstanı bir ayinini görmek istemiştim. Böyle birşeye ıtıkadım ol. 
istila edemezdi. Yahut, bir Bir gece arkadaşımla birlikte madığı halde, içime bir ürpert'. 
dünya harbı olurdu. bu doktorun bulunduğu yere geldi. Korkak korkak sırıtıyor 

Biz, harbe hazırlanmış de- gittik . dum. 
ğildik. Biz, Milletler Cemiye· Gayet karanlık bir geceydi. Genç bir kız getiriliyor 
tinin bütün harpleri durdura- Fakat ortada çifte bir ateş Fakat birkaç dakika içind.e 
bileceğini sanıyorduk. çemberi vardı. İki daire teş- yüzünden bu ifade silind1

'. 

Milletler cemiyeti yeniden kil edilmişti. Bu iki dairenin Çünkü içeriye genç bir yer~ı 
inşa edilmek ister. Milletler ortasında yerliler bağdaş ku- kız getirilmişti. Bu kız güzelclı; 
cemiyeti donanması Milletler rarak oturmuştu. İçeriki dai.- Mütenasip bir vücude malikti 
cemiyeti ordusu olmalıdır. Bu- rede yalnız sihirbsz doktorlar - DPfmmı 3 ncıi •alıifeb~ 
nun Ücretini ve masrafmı 
bütün milletler ödemelidir. harp önüne geçilmez bir hale 
Amerika da Milletler cemiye- geleceğine inanmak lazım mı-
tine girmelidir. dır? Niçin böyle · düşünüyo-

Hiçbir milletin, Milletler ce· ruz. 
miyetine aza olan diğer bir Bu, siyah bir elbise aldığı· 
milleti istilaya hakkı yoktur. 
Evvela her iki tarafın da din
lenmesini istiyccektir. 

Mister Loyd Corcun bu 
memlekete yaptığı hizmetlere 
hürmet ederim. Fakat hatırla· 
malıdır ki, müşterek emniyet 
Habeşistanı kurtaramadı. 

Hatta bugün biJe İtalya
nın zoru, bize Akdeniz yo
lunu kapatmak istiyor. Bu 
saçmaya tahammül edecek 
miyiz? Yoksa Milletler cemi
yeti gelecek sene İtalyaya 
zecri tedbir tehdidi, yahud 
protestomu savuracak? 

Eğer bugünkü silahlanma 
programı, sulh manasını ifade 
ediyorsa, hiç sızlanmağa hak· 
kım yoktur. Biz, silahlı sağlam 
adamın ne old':lğunu biliyoruz. 
Fakat bu memlekette erkek, 
kadın herkesin arzusu sulhtur. 
Ben buna kaniim. 
Hazırlanmak mennetmeğe 

yarayan bir dlettiT 
Milletimiz silahlanıyor diye, 

mız için matem tuttuğumuz 

manasına gelen ,bir şeydir. 

Bir millete, silah lazımdır. 

Ve eğer komşularımız, techi

zatını sağlamlamışsa , bizim 

de öyle hareket etmemiz ta· 

biidir. 
Herhangi hadiseye hazır 

olmak, o hadisenin süratle 

olmasını icap etmez. Bundan 

başka, hazırlanmak, menetme

ğe yarar. 
Harbın ilgası için silalılan· 

mak lazım 
Ben harbı umumiye iştirak 

ettim. Yaralandım. Esir oldum 
hala gencim, belki de gelecek 
bir harp için gene hazır ola
cak kadar tecrübeliyim. 

O kanaatteyim ki, harbın 
ilgası için lazım gelen bütün 
şeraiti elde etmeden, o basit 
şifaya varmadan evvel bir da· 
ha harp etmemiz )azım gele· 
cektir. 

Tamim 
Adliye vekaleti tayyare k9' 

ğıtları satış ve bayileri h~k: 
kında şu tamimi göndermiştıt: 

Tayyare resmi hakkındıı~~ 
• cı 

2459 sayılı kanunun beşııı Jı 
maddesine bağlı listede Y~~
altı nevi evrak satışından d' 
ter kanununun 99 uncu JllB 

desi mucibince noterlere be{; 
iye verilmemekte oldu~~ v~ııe 
iş' arlardan anlaşılması uzerı , 
keyfiyet Maliye Vekaletine Y' 
zılmıştı. kô' 

Alınan karşılıkta: Meı. e 
kanunun beşinci maddes~fl e 
bağlı listede noter kağıdı d!tli 
yazılı olan altı nevi kıyın 0 
e\?rak için . noter kanunu~~e 

'bıtl" 99 unnu mae lesi mucı ·d tı 
noterlere o/o 5 bey' iye aı. ~rı 
verilmesi kabul edilerek 1·ı
mal memurlarına tebli~ ~.,;,, 
mek üzere bulunduğu bıl 1 

miştir. f 
Ceza gören estl~yet 

Belediye tenbihatına ;1"'be" 
etmiyenlerden bazı esna ' ·JeJ1 
1 d. .. . ver• 
e ıye encumenıne . eı8' 

raporlar üzerine naktı ç 

Jara çarptırılmıştır. 

f1 
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enup Afrikasında vah· N. v. Fratelli Sperco l Yakında c;ıkıyor 

şi sihirbazlar W~/~!an ~~!:.~~:~:::!~a::. 
f lh., ""'1/ı 2 inci salıi/ede) ettiğine göre, bu muamele ne.. PUR KUMPANYASININ 
ve çıplakt•. ticcıinde kızın ruhu keçiye & Co "GANYMEDES" vapuru 13 

Kız, hafif ilihiler okuyarak geçmiş imiş · • M t b ki · ··k·· -
b DEUTSCHE LEVANTE LINIE ayıs a e enıyor, yu unu 

irinci ıihirbaı doktora ver- Arkadaıım şöyle dedi: tahliyeden sonra BURGAS, 
ıliler. O dakikaya kadar kıza - Keçi, kurban edilmesi G. M. B. H. VARNA, ve KôSTENCEye 
tarn bir nezaket muamelesi lazım gelen genç kızın yerine Hamburg yük alacaktır. 
edilmişti, Likin doktorun eli- geçiyor. Eskiden böyle mera- "LARISSA" vapuru 12 Ma- "ORESTES" vapuru 3015137 
ne verildiği dakikadan itiba· simlerde bizzat böyle bir genç yısta bekleniyor. ROTTER- de gelip AMSTERDAM, HAM· 
ren dünyanın hiçbir yerinde kız parçalarlardı. Fakat şimdi DAM, BREMEN ve HAM- BURG için yükliyeeektir. 
&"" -ı · b" h t b h k · · · · k BURG için yük alacaktır. Ao·•J memış ır uşune aş- ü iimet mennettığı ıçın ızın ~----- "VULCANUS" vapuru 20-
ladı, yerine bir hayvan foda ediyor· AMERICAN EXPORT LINES 5-37 de gelip yükünü tahliye· 

Bat şihirbaz, kızı milthiş lar. THE EXPORT STEAMSHIP den sonra BURGAS, V ARNA 
bir vahşE"tle kavradı. Sanki -- CORPORATION ve KôSTENCE için yükliye· 
bir yırtıcı hayvan şikarına Olivier ve şü- "EXMINSTER" vapuru 29 cektiı. 
lblmıftı. rekaA Si Lun· ı·ted Nisana doğru bekleniyor. SVENSKA ORIENT LINI· 

Evveli, elleriyle yukarıya NEVYORK için yük kabul EN KUMPANYASININ: 
kaldırarak havada bir dön· apur &CeDt&sl eder. • SAIMA" vapuru 28/5/37 
d .. d" k h k ·· V "EXTAVIA" vapuru 10 Ma· Ur u ve ızı er ese goster· de bekleniyor, doğru ANVERS 
dl. S 1- il · d ld Birinci Kordon Rees binası yısa doğru bekleniliyor. NEV-. onra ~ı:ı, e erın e 0 u- ROTTERDAM, HAMBURG, 
iu halde ateşin arasından Tel. 2443 YORK için yük alacaktır. 
reçti, nihayet kızı, büyük bir THE ELLERMAN LINES LTD. PiRE AKTARMASI GDYNIA ve SKANDINAVIA 
tiddetle mihrap üzerine attı. "ALGERIAN" vapuru S SF.Rl SEFERLER limanları için yükliyecektir. 
.,.. Mayısta LONDRA, HULL ve SERViCE MARITIME ROU 
l\.tz, sırt üstü düşmüştü. Son- "EXCAMBION" vapuru 7 -
ta, sihirbazın elinde bir bıça- ANVERSten gelip yük çıka- Mayısta NEVYORK ve BOS- MAiN KUMPANYASININ 
&.. ı d · d" racak ve 15 Mayısta avdet ••n par a ığını gör um. TON için PIREden hareket • SUÇEA VA" vapuru 19.5. 

1 b d h · -ı.. edip LONDRA ve HULL için 
fte ura a ta ammu um edecPktir. 37 de bekleniyor, MALTA, 

lcad
1
• lmdeammeışkbl. insan kesecekler· yük alacaktır. "'EXCHORDA" vapuru 21 CENOVA ve MARSIL YA li-

"LESBIAN" vapuru 27 Ma· Mayısta NEVYORK ve BOS- 1 . . 1 k le 
Yerimden sıçramak üzere yısta LONDRA, HULL ve Ed h k man ar1 ıçm yo cu ve yü a-. TON için PIR en are et bul eder. 

•
1
dim. Arkadaşım, beni güç- ANVERSten gelip yük çıka- edecektir. il d k 
ülde yerime oturttu ve: racak ve ayni zamanda LON- an a i hareket tarihlerile 
., _ - Korkma, dedi, korkma. ORA ve HULL için yük ala- SERViCE MARITIME navlunlardaki değişikliklerin-
Qnnettiğin gibi değil. caktır. ROUMAIN den acenta mesuliyet kabul 

Filhakika az sonra muavin "'EGYPTIAN,. vapuru Ma· BUCAREST etmez. 
doktorlardan biri elinde bir yıs nihayetinde LIVERPOOL •DUROSTOR,. vapuru 2 Daha fazla tafsilat için lkin-
k · 1 Id" B k h SWENSEAd ı· -k Mayısa doğru bekleniliyor. eçıy e ge ı. üyü si ir· ve an ge ıp yu ci kordonda Tahmil ve Tahlı"ye 
b b ka k · d KôSTENCE, SULINA, GA· azın ıçağı kızın üzerinde çı raca ve aynı zaman a binası arkasında FRA TELLi 
dolaşb. Büyük sihirbaz, bıça- yük alacaktır. LATZ ve GALATZ aklarma51 

11 l le ı THE GENL"RAL STEAM NA- olarak TUNA Limanları için SPERCO vapur acentalığına 
1 a ızın ıo memesinin ı:. müracaat edilmesi rica olunur. 

titandan küçük bir çizgi çizdi. VIGATION Co. LTD. yük alacaktır. Telefon: 4142/4221/
2663 Buıada küçük bir damar de- .. AD JUT ANT" vapuru 5 jOHNSTON WARREN LINES 

tilıniş, hafif bir kan sızmıştı. Mayısta gelip LONDRA için LTD - LIVERPOOL 
Sihirb• bu .kanlı bıçağın yük alacaktır. • JESSMORE,. vapuru 9 

ızmir gazetele. 
rinde çalııan heı 
muharrir arkada· 
tın haıırlam lkta 
olduğu bıı mil· 
kem mel e~erde 

Egenin tarihi. coğ· 
rafi malılın ttını, 

is• ibsalit, ihracat, 
kültür, bayındır· 
lık bar~kı!tlerini 

bol re11imli olarak 
hulacak.qınız. 

TUrkçe
Fransızca 

Bu kadar mü· 
k.emm,.l bir esP.r, 
Egı>de ilk df!fa 
çıkıyor. EgPdeki 
a~anatika, bara · 
beler, me~hur şe· 
birler hakk.ınrla 

araoılan malıimaı 

bu eserde kolay· 
ca hulunııcağı gi· 
bi yerli ,.e ecne 
bi bütilrı miie~se· 

aelerin. hatta kil· 
çiik. eımafın ılabi 

aılresleri bulunu· 
cak.ıır. 

Eierin ıerıibi· ; 
ne Ticaret mat· 

bauında başlan· • 
mı,tır. Tafsilat 
Anadolu maıbaa· 
aında 2776 tele· 
fon numarasında11 
ılınabilir. 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

1 

.......... 1111111111~~~~ 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve elıveniyet 

YENi KAV AFLAR Çartısı 
Numara : 34 

'tuna bulayarak, keçiye dön- Tarih ve navlunlardaki deği- Mayısta bekleniyor. LlVER-
dG. Ve keçiyi boğazlarcasına ~ikliklerden mes'uliyet kabul POOL ve ANVERS limanla-
~ onun atzına bu kanı edilmez. nndan yük tabliye edecek ve 
liirdüler. BURGAS, V ARNA, KôS-

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdurak büyük Salepçiotlu hanı karııaında 

Sonra, en vahşi bağırmalar -• Satılık arsa-.. TENCE, SULINA, GALATZ 
teryatla~ ~rasında büyüle sihir· Güzelyalıda Recaizade ve 1 ve IBRAIL limanlarına yük 
az keçıyı alıp elinde diri diri Selamet sokaklarile mahdut alacaktır. 

l>lrçalamata başladı. Eline dü- köşe başında 427.75 M.2 "INCEMORE" vapuru 30 

fen her parçavt mihraba atı- Mayısla bekleniyor. LIVER-
) r bir arsa ehven fiatla satı· POOL ve ANVERS limanla-
C>rdu. Nihayet keçinin son ı k k 

P ı tır. rından yük tahliye edece ve 
llrçasını ateşe attı . 

l Kız bu arada ortadan kay· 1 Talipler T. M. C. Resmi BURGAZ, VARNA, KôS-
"<>loıuştu. ilin işleri bürosunda Naci TENCE, SULINA, GALA TZ 
Arkadaşımm sonradan izah Tokaya müracaatları. ve IBRAILe limanları için 

yük alacaktır. 
'\ SOCIETE _R_O_Y_ALE_ HONG-

lzmir Yün Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mnaim dolagıaile çıkarılan kuma,lar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
'reni a tıraca naz elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark hah Türk anonim şirketi 
J.limar Kemaleddin caddesinde F AHRl KANDEMiR oğlu 
~ ................................ 1ıııım.1 

• lzmirPamukMensucatı 
Tark Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapmardadur. 
Yerti pamutundan At, Tayyare, Köpekbq, Detinnen 
Geyik ve Leylek Markalannı havi her nevi Kapot bezi 
İIDal eylemekte olup mallan Avrupa'nm ayni tip mensu
eatına failctır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
el af adresi: Bayrak lzmir 

ROISE DANUBE MARITIME 
11DUNA,. vapuru 12 Ma

yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLA VA, LINZ ve Vl
y ANA limanlan için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

•sARDINYA .. motörü 22 
Mayısta PiRE, ISKENDERl
YE. DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarma hareket edecektir. 

•Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkmda hiçbir taahhüde giri-
şilmez .• 

Birinci 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoflu 

Cilt ve Tenasül lıtutalılclar 

ve elektrik tedcn1isi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasmda 
No.: 55 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Macar muhaliflerinden kont Betlen 
kiiçiik itilafa !1~ için çatıyor'? 

Kont Bellenin, Macaristanın resmen silahlanmasını takip 
eden bu beyanatına çok büyuk ehemmiyet verilmektedir 

Paris 13 (Radyo)- Macar meb'usan meclisinde muhalif li- iyi haber alan mahafile göre, Macaristan hükumeti ilk fır-
derlerinden ve sabık Başvekillerden Kont Betlenin küçük itilafı satta hudut ve akalliyetler mes'elelerini ortaya atacaktır. 

Macaristanın askeri bir hükumet haline gelmesine küçük 
Macaristan ile teşriki mesaiye davet eden beyanatına Paris si- itilaf devletlerinin şiddetli bir muhalefet göstermeleri beklen· 
yasi mahafili hususi bir ehemmiyet vermiştir. mektedir. 

Macar hükumetinin, İtalya Kralının Peşte'yi ziyareti sırasındaki Kont Betlenin nutkunun, küçük itilaf devletlerini böyle bir 
askeri nümayişlerine muhalefet ağzı ile yapılan bu siyasi nü- muhalefetten mennetmek için tertip edilmiş bir nümayiş oldu· 
mayiş bazı mühim hadiseler takip edecektir. ğunu iddia edenler de vardır. --------· ............ . 

G. Franko kuv- Odun kömür yakılması T. Piyangosu 
vetleri t ' ·-. -- 304::şıa;;~~:iri;~~;;hife:;061 

(Baştarafı 1 inci sahifede) Bundan böyie kanunen mem- 32600 32768 3584 34731 
dikkate şayandır. İtalyan ve J k 34918 35112 35368 37521 
Alman kumanda heyetlerinin nU 0 &Ca tır 38613 39522 

. henüz gayri malum sebepler Ankara, 13 (Hususi) - Tren mamlarla otellerde bundan sonra 100 lira kazananlar: 
altında faaliyetten vaz geçtik- veya vapur geçen yerlerde ve bu maden kömürü yakılması mecburi 445 2905 3852 
leri anlaşılmaktadır. yerlerin yakınında bulunan bütün olacaktır. 7039 9109 10017 

Bilbaodaki sivil halkın tah- vilayet merkezlerinde ve bilcümle İkusad Vekaleti, bu hususta 10628 11036 11369 
liyesi Bask milliyetperverleri- resmi müesseselerde, han ve ha· bir kanun layihası hazırlamıştır. 13980 15905 1943 

f k 1 1 ·-. - 18899 20449 20837 =~ştır~üda aasını o ay aştır· lngilte kralının taç giyme me- 22247 22742 24153 

Madrid ve Toledoda asi • • k . ld 24670 25794 25964 
kuvvetlerin hücum vaziyetleri rasımı ço muazzam o u 26960 30521 37778 
çok sarsılmıştır. Devam eden -Baştarafı 1 inci salıife<le- katle takip eylemiştir. 38551 39764 
topçu doellosu, mutad nüma- Liverpolde, Niyokastelde ve Eski kral, daha sabahtan 50 lira kazananlar: 

5232 
10302 
11973 
18215 
22171 
24296 
26232 
37874 

13 Mayıs 937 

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

-120-

Vasiliki, paşaya arzı sadakat 
etmekte ve sormakta idi 

- Vasiliki .. Sen benim ha
limi yanlış anlıyorsun. Ben 
seni hiçbir vakit unutmam, 
ihmal etmek ise elimde de
ğildir. Fakat işlerim çok ve 
büyük, derdim başımdan aş
kındır. 

-Pekala vezirim, şanlı pa· 
şam.. Ben senin hayat ortağın 
değil miyim? Neden derdlerini 
bana açmıyorsun? Neden ben· 
den de yardım istemiyorsvn? 
Bugün derdini bana söylemez
sen seni yanımdan bırakmıya
cağım? 

- Ah, Vasilikit derdimi, 
derdlerimi sana nasıl anlata· 
yım, ben de bilmiyorum. Hele 
dündenberi düşdüğüm sıkındı; 
aıtık bütün sıkıntıların üstüne 
çıktı. 

- Gene ne oldu? 
- Muhtar ile ne kadar 

müşkül mevkie düşdüğümü 
biliyor musun? 

- Biliyorum .. 
- Şu halde beni güzel 

dinle, rica ederim. iyi dinle 
de bana lazım olduğu surette 
yardım et. 

- Emrine hazırım. Benden 
böyle bir hizmet istediğin için 
de sana teşekkür ederim pa
şam. 

- Aferin.. Aferin.. Benim 
sevgili Vasilikil Hele dinle. 
Muhtarın Frosini denilen kal· 
tağı sevdiği andan itibaren 
rahatım kalmamıştır. Muhtarın 
artık edepsizliği haddı aşmış
tır. Bizim gibi büyük vezirler, 
bu gibi hususatta müsamaha 
gösteremezler; adalet ve idarei 
maslahat usulünce hareket 
ederler. Bunu biliyorsun tabii. 
Bunun için ben de Muhtarın 
hikmeti hükumet icabı vücu
dunun izalesinesine karar ver· 
dim ve bu husnsta Tabirle 
bazı karar verdik ve Muhtarı 
kati için Edirneye memurlar 
gönderdim. 

Vasiliki bariz bir heyecan 
ve korku ile. 

- Ne? Dedi. Oğlunu mu 
öldürtüyorsun? 

ihtiyar vezir, genç karısının 
bu itablı sözleri karşısında 
biraz şaşaladı, fakat başını 
sallıyarak: 

yişlerdir. daha birçok şehirlerde muaz· kardeşine ve kraliçeye bir 1968 3431 3949 
Hariçten kuvvet ve yardım zam şenlikler oldu. telgraf çekerek kendilerini teb- 5497 6309 8210 
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- Böyle icap ediyor, Va· 
siliki, böyle! başka türlü ha· 
reket imkanı yoktur; bu çocuk 
adam olmıdacaktır? Beni din· 
lemedikten başka ~leyhime 
kıyam hazırlıkları da yapıyor. 
Beni yerimden in:lireceği .ıi ve 
boynumu vurduracağım ha· 
ğıra, bağıra herkese söyliyor. 

olmazsa Franko kuvvetleri çok Dün gece tertip olunan Fe· rik eylemiştir. 8830 9392 10313 
müşkülata uğrıyacaklardır. Tay- ner alaylarında üç milyondan Londra 13 (Radyo) - in· 11252 11480 13152 
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18443 yarelerle yapılan yardım, ih· fazla halk bulunmuştur. giltere kralı altıncı Jorj, Po· 15790 16766 18314 

tiyaca tekabul edememektedir. Tokyo 13 (Radyo)- İngiltere gingam sarayında bir nutuk 18548 18979 19636 
Mkdrid, 13 (Radyo) -Mad- Kralı altıncı Jorjun taç giyme söylemiştir. Bu nutuk, radyo· 21376 21685 21790 

rid şehrine düşen obüs mer· merasimi münasebetile İngil- larla her tarafa yayılmıştır. 27471 29019 295'22 
mileri, büyük tahribat yap- terenin bura sefarethanesinde Kral: 29847 30113 30714 

19740 
25873 
29653 
31018 
32597 
37314 
38957 

mıştır. bir gardenparti verilmiş, bütün Mazide hiçbir kral taç 31392 31656 32307 
Ölüler ve yaralılar çoktur. Japon prenslerile Nazırları ha· giyme merasimi günü halka 33272 34398 35322 

Yüzlerce evler tahrip edil· zır bulunmuştur. hitap etmek fırsatını bulama- 37446 37775 38266 
miştir. Brüksel 13 (Radyo)- Dün mıştır. Bugün, bütün mümes- 39658 18702 

• • • • • • gece, lngiltere Kralı altıncı siller Londrada bulunuyorlar. .----+-<• •m-i•----
/ngiliz gazeteleri Jorjun taç giyme merasimi mü- Ben, hepsine hitap ediyorum. iplik işi için bir 
Vaziyetten mesulmUş nasebetile burada şenlikler ol- Ve diyorum ki ben ve kraliçe heyet Ankaraya 
Berlin, 12 (Radyo) - Frank- muştur. çok memnunuz. 

forter Çaytung gazetesi, İn- Kral Leopold, İngiltere Kra- Gerek ben ve gerek krali- gidi yor 
giliz - ltalyan münasebetlerinin lına bir tebrik telgrafı çek- çe, İngiliz milletinin bugün İktısad Vekaletinin emrile 
girdiği safhanın vehametinden miştir. gösterdiği alakadan çok mil· dokuma sanayiimize lazım olan 
bahsederek: Paris, 13 (Radyo) - lngiliz teşekkiriz. Aldığımız tebrik iplikler için lzmirde tetkikler 

"Bu vaziyetin mesuliyeti in- kilisesinde dün gece dini ayin telgraflarından çok mütahas· yapan Vekalet başmüşaviri 
giliz matbuatının üzerindedir. olmuş ve lngiltere Kralı için sıs olduk. Fon Der Portenin riyaset ettiği 
Bu gazeteler, Alman - ltalyan dualar okunmuştur. Bugün giydiğimiz taç, top- heyet, Adanaya gidecek ve 
dostluğunun hakiki hedefini Fransa reisicumhuru Bay raklarımızda yaşayan milletler oradaki iplik fabrikalarında 
lngiliz miJletine olduğu gibi Lerun ve Madam Lebrun dini için vahdet emrediyor. tetkikler yapacaktı. Vekaletten 
arzetmemişlerdir.,, d b 1 d Bütün İngiliz milletine saa- gelen bir emir Üzerine heyet, ayin e ulunmuş ar ır. bııgün Ankaraya gidecektir. 

Demektedir. Paris, 13 (Radyo) - Eski det dileriz. Cenabıhak, hepi- * 
* * 

__ ,.... ........ ___ _ 
lzmir adliyeci/eri 
arasında terfiler 
İzmir adliyecileri arasında

ki terfi ve tahvillere aid emir

ler, dün Adliye Vekaletinden 
şehrimiz cumhuriyet müddei
umumiliğine gelmiştir. 

Bu emirlere göre, İzmir 
müddeiumumi muavini Bay 

Ali Akkaya 40 lira asli maaş· 
la terfian Söke müddeiumu· 

miliğine tayin edilmiş ve gene 
müddeiumumi muavini Bay 

Abdullah maaşile lzmir Asli
yeceza mahkemesi aza mua-

vinliğine naklolnnmuştur. Kuş
adası müstantiği Bay Müştak 

terfian Acıpayam müddeiu
mumiliğine, ikinci hukuk mah-

kemesi azasından Bay ismet 
terfian Gebze hukuk hakim-

liğine, yerine ikinci hukuk 
mahkemesi aza mülazimi Ba-

yan Hikmet terfian tayin edil

mişlerdir. Urla müddeiumumi-

kral ve şimdiki Dük Dovinsor, mize yardım etsin. Ben dede- Üç gün evelki nüshamızda 
kardeşi altıncı Jorjun taç min taç giyme merasimi günü iplik mevzuu etrafında Ticaret 
giyme merasımını, Madam 1 h 1 d k f nası atır ıyorsam, siz e isti · odasının ktısad Vekaletine bir 
Simsonla birlikte radyoda dik

balde bugünü hatırlıyacaksınız. 
Borsanın yeni Hepimiz el ele vererek sulha 

sene bütçesi .. 
Borsanın 937 senesi bütçesi 

tasdik için bundan epey zaman 
evel İktısad Vekaletine gönde
rilmişti. Bütçe henüz tasdikten 
gelmemiştir. Fakat önümüzdeki 
hafta içinde tasdik ve iade 
edileceği kuvvetle tahmin edil
mektedir. Çünkü yeni bütçe, 
yeni mali senenin başlangıcı 
olan Hr.ızirandan muteber ola
caktır. 

si Bay Necmeddinin 30 lira
lık maaşı 35 liraya iblag edil
miştir. 

B. Ali Akkaya ile Ab

dullahtan inhilal eden müddei

umumi muavinliklerine Koç
hisar ceza hakimi Bay Kemal 

ve Mustafakemalpaşa hakim 
muavini Bayan Fatma Handan 
tayin edilmişlerdir. 

ve medeniyete hizmet edece· 

ğiz. Gerek ben ve gerekse 
kraliçe, İngiliz milletine hayır 
dua ediyoruz.,, ...... 
Yeni incir satış 
kooperatifleri 
Baştarafı 1 inci sahi( ede 

diğer dört satış kooperatifi 

teşkilatı toplantıları için Ay
dında kalmış, müdür B. İs
mail Hakkı Veral, dün akşam 
şehrimize dönmüştür. 

Yakında üzüm satış koope
ratifleri umumi heyet toplan
tılarına da başlanacaktır. Ko
operatifler teşkilatının; bu se
ne incir ve üzümlerimizin umu
mi istihsalatına nazaran yüzde 
30 unu ihraç edeceği tahmin 
olunuyor. 

rapor verdiğini yazmıştık. Ha

ber aldığımıza göre, raporu 

veren Ticaret odası değildir. 

Bu mevzu üzerinde vilayet te, 

afyon inhisarı umum müdürü 
de bizzat alakadar olmuş
lardır. 

Halkevi köşesi 
1 - Halkevi; Musevi va

tandaşların, Türk kültürüne 
ve Türk diline olan bağlan
tılarını kuvvetlendirmek ve di· 
limizi fiili ve seri bir surette 
yaymak için, biri Karataşta 
ve ikisi Keçecilerde olmak 
üzere üç kurs açmıştır. 

2 - Kayıd muamelesine, 
12/5/937 den itibaren başlan· 
mıştır. 

3 - Kayıd muamelesi için 
Karataş ve Keçeciler Musevi 
okulları direktörlerine de mü· 

Geçen sene, bu zamanlarda 
üzüm rekoltesinin ilk tahmin
leri yapılmı~, hatta rekolte 
tahmin heyeti üzüm mıntaka
larında tetkiklere başlamıştı. 

Busene, havaların geçen se
neye nazaran daha serin de-

varn etmesi yüzünden üzüm 
salkımlarının teşekkül devresi 
henüz geçmiş Eayılam ız. Onun 

için şimdiden üzüm rekoltesini 
tahmin ve tesbit etmek de 
mümkün olamamaktadır. 

Alakadarların söylediklerine 
göre, havaların böyle serin 
devam etmesi bilhassa üzüm 
mahsulü için çok faydalıdır ve 
rekoltenin dolgun olmasını te
mine yarıyacaktır. 

Nihayet on, on beş gün 
sonra üzüm salkımları tama
men teşekkül etmiş olacağı 
için rekolte tahmin heyeti 
üzüm mıntakalarında tetkiklere 
başlıyacak, her mmtakada do
ğuşu tesbit ederek bir raporla 
lktısad Vekaletine bildirecek
tir. Bu seneki üzüm rekoltesi· 
nin doğuşu, çok iyi görünmek
tedir. Üzümler, iri taneli ve 
çok lezzetli olacaktır. Bütün 
dünyaca nefaseti maruf olan 
üzümlerimizin bu sene iyi fi: 
atlerle satılacağı kuvvetle tah
min ediliyor. 

racaat edilebilir. 
4 - 21/5/937 Cuma gü

nünden itibaren derslere baş
lanacaktır. 

* • * 
5 - Bugün saat 16 da 

köycülük ve saat 17 buçukta 
kitabsaray ve yayım komite
leri toplantısı vardır. 

6 - Bugün, sağır ve dil· 
sizler müessesesi direktörü 
Dr. Bay Necati Kemal Kip, 
(Alkolizm) hakkında istifadeli 
bir konferans verecektir. Bu 
konferanstan, bilhassa mek
teblilerimiıin istifade etmelui 
tavsiye olunur. 

Başını boş bırakırsam, halimiı 
nice olur, sonra? Dedi. 

- Ya... Madam ki vaziyet 
böyledir, benim de diyeceğim 
kalmaz. 

Vasiliki, pek küçük yaştan 
bu konağa girmiş bir köylü 
kızı idi. Çok güzel ve o ka· 
dar da zeki idi. Fakat zekaveti 
onun ruhuna nafiz değildi, o 
sadece konak siyasetini an· 
lıyabiliyor, sadece bunlara 
göre intrika hazırlamakta me· 
haret ve dirayet gösterebili· 
yordu! Bunun için, Ali paşanın 
saltanatına göz dikmek, kendi 
saltanatını da yıkmağa çalış· 
mak demekti. Muhtara bu 
sebep altında taraftarlık yap· 
mak, ihtiyar Tepedelenlini~ 
genç ve Rum dilberi zevcesı 
için kat'iyyen mümkün de· 
ğildi. 

Ali paşa, zevcesile fikir ve 
emel birliği hasıl edince, s~· 
bah ağa meselesini ve Tahsıo 
ismindeki adamın ihbaratıf11 

anlattı. 
Vasiliki bunları derin bit 

dikkat ile dinledi. Nihayet 
Tepedelenli: 

- Arkası var ~ 
Fuar komitesi 

Fuar komitesi, dün öğledeıt 
sonra Bay Behçet Uzun riy~· 
setinde toplanmış, Fuar teşkı· 
latı hakkında müzakerelerde 
bulunmuştur. 

Zayi 
İzmir ithalat gümrüğünd;~ 

aldığım 6-52 no. ve 24/6/9 35 
tarih ve 6-84 no. ıı!7/9t,. 
tarih ve 1-90no. 271719'35 b 
rihli üç adet ayniyat mak u: 

. 'k . .. çıkar• zunu zayı ettı yenısını ii 
cağımızdan eskilerinin hüklfl 
olmadığını ilan ederim. h·ııı 

Kara oğlan oğlu ibra 1 

ve Mustafa 


