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Maltepe 
Atış mektebindeki tatbi. 

kat çok muvaffakıyetli ol. 
muş, tayyarelerimiz göı. 
teri yapmıştır. 

Fiati (100) Para 

lnön·ü Bugün Londradan Ayrılıyor 
Bay Baldvin, dün başvekili-1 
mizle uzun müddet konuştu 

~~~--------~~-
Başvekilimiz, bugün de Edenle konuşacak ve 
sonra Parise müteveccihen' hareket edecektir 

Londra 14 (Radyo) - lngil· sonra B. Edenle de ayrıca 
tere Baş bakam B. Baldvin 'le konuşacaktır. 
Türkiye Başvekili general ismet İnönü, öğleden sonra Lon· 
lnönü arasında vuku bulan ko· dradan Paris' e hareket ede· 

olan başvekilimiz general ismet 

lnönü, Pariste iki gün kadar 

kalacak, Fransız ricalile görü· 

şecektir. Bu görüşmelerde 

Türk · Fransız dostluğunun 

takviyesi ve Sancak meselesi 

mevzuu bahsolacaktır. --····---ltalya 
Uluslar sosyetesin. 
den ayrılmıyacak 
Paris, 14 (Radyo ) - ltal

yanm, uluslar sosyetesinden 

ayrılacağı hakkındaki haberler, 

bura siyasal mahafilinde variCI 

görülmemekte, ltalya hariciye 

nazırı Kont Ciyanonun dünkü 

nutkundan böyle birşey sezi(. 

mediğinden, bu gibi şayiaların 

doğru olmadığ1 kanaatı hüküm 

sürmektedir. 

ispanya 
Sahillerinde bir ln

giliz kruvazörü 
torpillendi 

Londra, 13 (Radyo) - İs· 
panya sahillerinde kontrola 
memur edilmiş olan (Arter) 
kruvazörü, Almeryadan beş 

mil uzakta bulunduğu bir sı· 
rada torpile çarpmış ve ha· 
sara uğramıştır. Kruvazörün 
yardımına iki destruyer koş· 
m•ış ve bir romörkörün yar· 
dımile sahile çekilmiştir. 

Valanstan alman son haber· 
ler ise, İngiliz kruvazörünün, 
Frankoya mensup harp gemi· 
leri tarafından torpillendiğini 
bildirmektedir. 

İngiliz kruvazörü, cumhuri· 
yetçilere mensup (Cemis Pri· 
merd) zırhlısı tarafından çeki· 
lerek Almerya limanına götü
rülmüştür. 

Bordoda 
Bir Fransız tagqaresi düştü 

ve gandı 
Bordo, 14 (Radyo) - Dün 

akşam orduya mensub bir 
tayyare düşmüş ve yanmıştır. 
Bu kazada iki zabit yanmış ve 
ölmüs, iki kişi de yaralanmıştır. nuşmalara Büyük ehemmiyet cektir. 

--~--~----·---~·~.-.~----------~-verilmektedir. lstanbul, 14 ( Hususi ) -
. ismet lnönü, bugun oğleden Hugun Lonaraaan ayrııu\.a ... 

---------------·.-.~·--
({ı:al ,,~kı"öll~~, UDU Luu· 

Çekoslavakya parlilmen· dranın şimal mahalle-
tosunda tuhat bir hadise! lerini gezdiler 

-·-Hüviyeti meçhul bir işçi, intikam almak 
için bir tabanca atmış 

Prağ, 14 (Radyo) - Parla- Mütecasir, verdiği ifadede 

tnentonun bugünkü içtimaında, demiştir ki: . . ., 
.. . . . - Bu meclısın çıkardıgı ka· 

ameleden huvıyetı meçhul bı· l h t · t" B "t' nun arını ma ve mış ır. u ı ı· 

risi, ortaya bir tabanca atmış· 

tır. Zabıta, derhal yetişmiş ve 
işçiyi yakalamıştır. 

barla intikam için tabancayı 
attım. Yoksa kimseye bir kas· 
tım yoktur! 

----~~-------·------~---~~ 
Maltepedeki tatbikatta 

iyi neticeler · :ahndı 
--~~----------Tatbikattan sonra hava~~gös-

terileri yapılmıştır~ F--: 
raf olmak .. üze~ikr:k-;s;;·· ay-l 
rılmış ve manevra ak şama ka· 
dar devam etmiştir. 

Atışlarda hakiki mrrmi kul· 
\a nılmış ve çok: iyi neticeler 
a l ınmıştır . Tatbikatı müteakip 
yapı l an hava gösteriler i çok 
heyecanlı olmu~tur. ---····-.. --B.Eden 

·-·--Halk, zabıta kordonunu kırmış 
ve kralın otomobilini kuşata
--'!-rik sevgi göstermiştir ~ı 

lngiliz kralı 
Londra 14 (Radyo) - Kral 

;ve kraliçe, dün, Londranın 
şimal mahallelerinde bir ge · 

•• zinti yapmışlardır. Halk, kral 
ve kraliçeyi büyük tezahüratla 
karşılamıştır. Halk, polis kor· 
donunu yararak, kral ve kra· 
liçenin otomobilini kuşatmışlar 
ve sevgilerini göstermişlerdir. 

ve kraliçesi 
tinden alınan haberlere göre, 
taç giyme merasimi münase· 
betile bütün Filistinde ilk defa 
olarak muazzam bir şenlik ya· 
pılmıştır. 

Yafa, Telaviv, Kudüs ve da· 
ha hirçok kasabalar, sabahlara 
kadar elektrikle tenvir edil
mişlerdir . 

Dün Nahas ı:e Galip 
paşalarla Blumbergi 

kabul etti 

Kral, halkın bu tezahüratını 
gülerek karşılamıştır. 

Londra 14 (Radyo):- Kral 
altıncı Jori ile Kraliçe Eliza· 
bet, binlerce tebrik telgrafları 
alm1ştır. Dün, bütün gün bu 
telgrafları okumakla vakit ge· 
çirmişlerdir . 

İngiliz fevkalade komiseri 
Artor Vaşop, mükellef bir zi· 
yafet vermiştir . 

Londra 14 (Radyo)- Niyüz 
Kronikl gazetesi, Roma mu· 
habirinin koğulduğundan bah· 
settikten sonra, İtalyanın Ce
belüttarık konsoloshanesinde 
taç giyme merasimi münase· 
betile bir bayrak bile çekilme· 
diğini ileri sürerek lta1ya 'ya 
hücum etmektedir. 

Bir taggare topu faaliyet 
halinde 

lstanbul 14 (Hususi)- Dün 

Maltepe atış mektebinde çok 
rnuvaffakiyetli atışlar yapılmış· 
tır. Tanklarım1zla piyadeleri· 
llıizin de iştirak ettikleri tec· 

lerde mavi ve kırmızı ta· 

· Londra 14 (Radyo) - ln
giltere Hariciye nazm B. Eden, 
dün Almanya baş kumandanı 
mareşal Blumberg ile Mısır 
Başvekili Nahas ve Hariciye 
nazırı Galip paşaları kabul 
etmiş ve uzun müddet konuş· 

muıtur. 

Kral , bir müddet valde kra· 
!içe ile uzun bir telefon mu· 
haveresi yapmıştır . 

Londra 14 (Radyo)- Filis· 

Profesör Rayt, yapılan 
işleri çok beğendi ·--Bostanlı bataklığının kurutulmasından 

dolayı belediyeyi tebrik etti 
___ .., ___ _ 

Karşıgakadan bir görünüş 
Sıhhat ve içtimai Muavenet ı işlerin de sür'atle başarılmış 

Vekaleti hıfzıssıhha mütehassısı olduğunu görmüştür. Bilhassa 
Amerikalı profesör Rayt ile Karşıyaka halkını Sivrisinek 
Ankara hıfzıssıhha müessesesi belasından kurtarmak için Bos· 
müdür muavini Dr. B. Kamil, tanlı bataklığının tamamen ku· 
dün f zmirin muhtetif yerlerini rutulmuş olduğunu takdirle 
gezmişler, Sivrisinek ve Kara· görmüş, dün belediye reisi 

sinek mücadelesi hususunda Dr. Behçet Uzu ziyaretle ken· 
belediyenin gösterdi2'i faaliyeti disini tebrik etmiş, devam et· 
tetkik etmişlerdir. mekte olan bu seri mesai sa· 

Profesör Rayt, bundan dört yesinde kısa bir zamanda fz. 
sene evel Yunanistanda, Rolı:- mirı·n J~m9mp. "' · · lr• u:ıu:r uıut:=»=»t:::»t::uııııı c:atır"K' ;,c:ag- Ku • ""'o 'fFv1n,.;IHr4eu:• ...... 
lık mücadelesi işlerinde çalı· Karşıyakada, bu sene geçen 
şırken İzmir belediyesinin da- senelere nazaran sivrisinek çok 

vetini kabul etmiş, lzmire gel- azdır, bunun sebebi de Bos· 
miş, Sivrisinek mücadelesinin tanlı bataklığının kurutulmuş 
ne şekilde tatbik edildiği tak· olmasıdır. Profesör, bunu mem-

dirde faydalı olacağı hakkında nuniyetle söylemiş ve Halka-
bazı mütalea ve tavsiyelerde pınar bataklığının kurutulması 
bulunmuştur. • için sarfedilmiş olan mesaiyi 

Profesör Rayt, sonradan Sıh· çok yerinde bulmuş, fakat çok 

hat Vekaletimize intisab etmiş geniş olan Halkapınar batak· 
ve bu defaki lzmir tetkikle· lığının kurutulmasının ancak 
rinde, dört sene evelki tavsi· devlet yardımile mümkün ola· 
yelerinin tamamen yerine ge· cağını da mütaleasma ilave 
tirildikten başka birçok yeni etmiştir. 

~~------~~-..-.------~~--~ 

Filmler 
Amerikaya va
purla gönde

rilecek 
Londra, 14 (Radyo)- Taç 

giyme merasımını gösteren 

filmleri alıp götürmek üzere 

Amerikadan gelen tayyareci 

Mervil ve arkadaşı, f ılmlcri 

almadan dün Nevyorka hare

ket eylemişlerdir . Bunun se· 

bebi, film kumpanyasile çıkan 

ihtilaftan ileri gelmi~tir. 

Filmler, vapurla gönderile· 
cektir. ----··· .. ----Ulus matbaa
sındaki kaza 

Ankara 14 (Hususi)- Dün 

Ulus matbaasında bir kaza 
olmuş, makine dairesindeki 
hava gazı borusu patlamı~, 
bir kişi yaralanmıştır. 

infilak neticesinde vukua 
gelen sarsıntıdan matbaanın 
camlarmdan bazıları kmlmııtır. 

Necaşi 
Istanbula mı 

geliyor? 

Necaşi 
İstanbul 14 (Hususi) - Ha· 

beş imparatoru Haile Seli· 

siyenin bugünlerde Londradan 

Kudüse gideceği söylenmek· 
tedir. 

Necaşi, seyahatini Şark eka· 
presi ile yapacak ve lstan· 
bulada uğrıyarak birkaç rn 
kalacaktır. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
--------~-----------------------------------------------------------------~ 

14 Mayıı 937 

Hindistana elçilikle giden 
Zülfikar ağanın aşkı 

Hayatımızı kim
lere borf;luyuz?. --

Balkan posta bir
liği kuruldu 

ı::ı-·-
iyi aydınlamamış odalarımızın Balkan memleketlerine gön
sinirlerimize kadar tesir edece- derilecek müraselattan ne 

-5-
Yemekten sonra Zülfikar 

ağa Curinin kulağına eğile· 
rek. 

Nasıl _ Hindistanda darçın 
~e bahar var diye hindi gibi 
horozlanmalarını .. İşte ona da 
kendi baharlarından daha 
müessir lahnanın hassasını 
itiraf ettirdim. Değil mi? 

Elçi, Hacı Mehmed ağanın 
elini sıkıp ayrılırken; 

- Sultanım inşaallah yolda 
eğlenir, safayı hal ile gideriz. 

Dediği zaman hala kızgın· 
lığı geçmiyen elçi: 

- Evet efendi. Bu hal ile 
kim bilir daha ne garip haller 
göreceğiz. Meğer Allah biran 
evvel nasibimizi kadırsın de· 
mişti. 

* . "' 
• Bir hafta sonra yolculuk 
hazırlıkları yapılırken, Hind 
elçisi padişaha Zülfikar ağayı 
yanına almamak için birçok 
mazeret göstermiş, bilhassa 
"Biz yolda Yemene uğrıyaca
ğız. Yemen imamı bizim aziz 
dostumuzdur. Lakin sizin düş· 
manınız olmak hasebile başı· 
mıza bir iş açarız.,, Demişti.. 
Sultan sözünü geri almadı. 
"Mademki; Yemene uğrıyacak· 
sınız, Zülfikar ağa Yemene 
çıkar ve oradan avdet eder. 
Görecek~iniz ki; Yemen ima· 
mı bizim elçimize iyi muamele 
yapacaktır. 

w.Jl\l ~S~t.i.t~tt Ç.~"!i\R ... kl\f~l: 
ile arkadaşlık ~eceğini anlı· 
yan Hind elçisi acele yol 
hazırlığına o da başlamıştı. 

Martın yirmi beşinde Ça
nakkale boğazına çıkan kra· 
liçe vapuruyle.. iki elçi ve 
kendi adamları birde Osmanlı 
padişahının Hind padişahına 
gönderdiği güzel cariyeler .. ay
rılan vapurdan lstanbulu seyr
ediyor ve hazin hazin ağlı· 
yorlardı. 

Dilber aslen bir Türk kızı 
idi. Fakat Mısırda doğmuş 
Mısırda büyümüştü. Babası Ca
fer bey .. Ttirk ricalinden iken 
bir gün Mısırda çıkan isyan 
üzerine İs tan bul dan hareket 
eden tenkil ordusunda kol
ağaı olarak iştirak etmiş ve 
yaralanarak Mısır valisine esir 
olmuştu. Cafer ağayı iyi tanı
yan Mmr valisi Ali paşa onu 
diğer esirlerden ayırmış hususi 
dairelerinden birisinde tedavi 
ettirmiş ve iyi olduktan son· 
ra da kendi yıınında -alakoy· 
muştu. 

Yazan: FARUK ULUDAG 
bir kızdı. Babasından sonra 
yüzünü bir hüzün kaplamış bu 
kadar ikram ve dikkatlere 
rağmen onun öksüz ruhunda 
bir değişiklik olmamıştı. O 
daima masum bakışlarında bir 
ürkeklik ve tatlı bir hüzün ta· 
şırdı. 

ğini hiç düşün~ünüz mü?. kadar para alınacak? 
Laburatuvarlarında çalışan malar yakın zamanda lezzet· Türkiye, Romanya, Yugos· Mektup postası 

beyaz gömlekli fen adamla· siz eti ortadan kaıdıracaktır. lavya, Yunanistan ve Çekos-
rına ne kadar borçlu olduğu· Zamanımızın mühim keşfi lovakya hükumetleri arasında 
muzu hiç aklınıza getiriyor Mihaniki bir surette soğut· posta ve telekomünikasyon ara-

20 grama kadar olan mek· 
tuplardan 8, 20 gramdan son· 
raki her munzam derece 
için 5, adi posta kartların· 

dan 5, cevaplı posta kartla
rından 10, en küçük ücret 6 
kuruş olmak üzere her 50 
gramlık iş kağıdlarmdan 1,25, 
basılmış kağıdların her 50 
gramından 11,25, en küçük üc· 
ret 2,50 kuruş olmak üze
re her 50 gram ticaret eşyası 
örneklerinden 1,25, gazete ve 
mevkut yazılarla kitaplar ve 
müzik kağıtlarının 50 gramın· 
dan 0,75 kuruş alınacaktır. 
Taahhüd maktu resmi ve al• 

Kaç kere Ali paşa, onu ku· 
cağına alarak : 
- Dilber bugün gene neş' en 

yok. Söyle bakayım, sana bir 
şey mi söylediler . 

O zaman dilber boynunu 
büker .. Bu babası kadar sev
diği büyük adamın ellerini öpe 
rek : 

- Hayır paşa hazretleri !. 
Birşeyim yok. Hamdolsun sa· 
yenizde çokl rahatım. 

Onun böyle minnettarlığını 
hiç unutmaması paşanın ho· 
şuna giderdi. 

musunuz? Doğrusu bu adam· ma usulünün bulunması zama- sında birlikte çalışmayı temin 
ları yakından görünceye kadar nımızın en büyük keşiflerinden için imza olunan hususi uzlaş· 
böyle birşeyi hiç düşünmemiş· biridir. Soğuk hava dolapları ma projesi Balkanlar heyetince 
tim. Günden güne sahasını yiyecek maddelerin dünyanın kabul olunmuştur. Uzlaşma 
genişleten fen yalnız çelik, dört bir tarafından bozulma· Balkan ve Küçük Antanta 
kömür, gemi inşası gibi büyük dan gelebilmesini temin ettiği dahil devletler arasında posta 
sanayie değil, yediğimiz akide gibi insanları da mevsimlerin ve telekomünikasyon servis· 
şekerine kadar el uzatmıştır. istibdadından kurtardı. Soğut· !erini ıslah etmek ve bu ser· 
Hayatın her cephesinde temas ma usulünü ortaya koyan Ha- vislerin tekemmülünü ve ge· 
etmediği yer artık kalmadı rison ve Mort ismindeki iki nişlemesini temin etmek mak-
artık kalmadı gibi birşey.. adamın başından geçenleri sadile imzalanmıştır. Bu mak-

Mütehassıslar, hiç ümit edil- belki duymamışsınızdır. sadları temin için bir posta 
miyen yeni şeyler üzerinde 18 inci asrın ortasına doğru ve telekomünikasyon birliği 
meşgul oluyorlar. Şimdi uğ· İngilizler tehlikeli olduğu ka· kurulacak ve her memlekette 
raştıkları şeylerden biri de ka· dar da garip olan bir vaziyetle bu birliği temsil için bir ko· 
zalara, sinir rahatsızlıklarına karşılaşmıştı . mite teşkil edilecektir. Komite, 
sebep olan yanlış tenvir usul- Avusturalya ve Yeni Zeland birliğin muntazam işlemesine 

- Kız, sen ne zeki mah· 
luksun.. Keşke etrafımda olan
lar sana benzeseydi, ne isyan 
ve ne de ölüm korkusu olurdu 
Hayatın her safhasında bir 
gizli ıstırapl vardır. Bu mini 
mini öksüz kız da başına ge· 
lecekleri bilenler gibi her an 
boynunu bükük mahzun bir 
tavrı vardı. 

!erinin düzeltilmesidir. Garip da insan az, yiyecek madde· nezaret, faaliyetini takip ve 
ve meraklı istatistiklerin alıp ler çok olduğu halde Britanya tahkik, güçlükleri bertaraf ede· 

ma haberi ücreti 8, sonradan 
istenen alma haberi ücreti 
12, değer konmuş mektub ve 
kutuların her 300 frank ve 
keserinden teminiye ücreti 12 
kuruştur. yürüdüğü Amerikada hesap adalarında insan çok, gıda az cek ve servislerin ıslah ve 

edildiği gibi yanlış tenviratın idi. Oralarda ziyan olan bu inkişafına yarıyacak teklifler Kolipostal 
doğurduiü zarar, iyi tenvirat fazla yiyeceğin nasıl bozulma· hazırlıyarak senden en az bir 
için lazımgelen tesisatın mas· dan getirtileceğini kimse hal- defa toplanacak komiteye ve· 
rafından çok fazladır. le3emiyordu. recektir. 

Araştırmalar en çok gıda Evvela etleri antiseptik ma- Beş devletteki dahili posta 
meseleleri üzerinde oluyor. yilere daldırmak suretile mu· ve telekomünikasyon servis· 
Yüzlerce mütehassıs gece gün· hafaza elmeği düşündükleri !erine müteallik nizamları müm· 

Yurdumuzun Aprupa kıs· 
mından gönderilecek paketle· 
rin bir kilogramına kadar 
olanlarından 24, 5 kilogramı· 
na kadar olanlarından 40, 10 
kilogramına kadar olanlann· 
dan 80, 15 kilogramına olan· 
!arından 120, 20 kilog~amına 
kadar olanlarından 160 kuruş 
alınacaktır. 

On beş yaşına gelinceye 
kadar Mısır valisinin konağın· 
da okudu, yazdı musiki öğ
rendi. Annesi lkonağın harem 
dairesinden dışarı çıkmazken 

ğLJ~-~~ ~L ... Y~~il~iH&f~ ..K~z~~· 
rine uymayan iki ruh vardı. 
Bazen tenha köşelere çekilir. 

Derin düşüncelere dalar in

sanlara, hayvanlara bütün ka· 

inata karşı içinde kuduran 

bir isyan duyar. Varlığını sı· 
kan bu hayatın iğrenç oldu· 
ğuna inanırdı. 

Kendisini böyle dalgın gö· 

renler. Onun hastalığına hü· 

küm etmişler. Onun paşa ko· 

nağında birisine aşık olduğu

nu söyliyenler bile olmuştu. 

Diber bu dedi·kodulara 

omuz silkerek kendi kendine: 

- Yaşadığım hayatın han

gi köşesinde saadt!t varki, 

var ben istediklerini söylesin· 

ler. Yemek, içmek ve uyumak 
eğer saadet ise.. Bir paşa 
konağındayım. Her dediğim 
olmasa bile kısmen arzularım 
yerini bulmuyor. 

Fakat keşke bir dilim ku· 
ru ekmekle bir ·bardak su 
olsaydı. Lakin kendi yuvam 
ve kendi kazancım ile baş· 
kalarının sofrasında. Binbir 
türlü yemekler. Beni doyur· 
mayor. Sıkılıyorum. 

Bazende dilberi .. Büyük bir 
neş'e içinde görürlerdi. O za
man gülen, güldüren bu kız 
ne kadar cana yakındı. Gö· 

düz insanların ıyiyeceği şeyle· halde muvaffak olamadılar. kün mertebe birleştirmek için 
rin saf ve temiz olarak mide- 20 senelik bir uğraşmadan birlik idareleri iç servislerine 
lerine inmesi yollarını dü~ü- sonra bu iki adam tam mu· ithal ettikleri bütün mühim 
nüyorlar. Bunların gayeleri vaffak oldukları bir sırada yenilikleri biribirlerine bildire· 
ayni zamanda yiyecek fiatleri· · başka bir açıkgöz, bunların cekler, iç servislerde yürü· 
nin her keseye uygun olması· bulduğu esası tamamlıyarak mekte olan hükümler beynel· 
nı da temin etmektedir. Son Harisori ile Mort'un iflaslarına milel servisin bunlara tekabül 
..c.cuucuuaJd KC:IUöf yıyeCeK Şey• .,.,._,._t' -J •' -..l-- l.::J.::,....J..,.:no mümkün 

lerin bozulmadan muhafaza Harisonun mezar taşındaki mertebe uydurulacaktır. 
edilmesi mihaniki bir mesele son eümle şudur ; Müştert!k pul 
zannedildiğinden muvaffakı· "Biri eker, öbürü biçer!., Birlik komitesi, bütün posta 
yetli bir surette başarılmazdı. Zaten dehanın da mükafatı servisi için müşterek pullar 

Son zamanlara kadar hiçbir bu değil midir ? 
ihdası imkanlarını da tetkik 

kimse gıdamızın çoklarının insan gibi tenef.~-1üs eden 
J• edecektir. 

canlı olduğunu ve korunması bir meyve İlk iş olarak her iki Antant 
için canlı bir surette muhafaza Kent şehrinde tıpkı bir ge· 
edilmesi lazım geldiğini de mi ambarı gibi yapılmış olan 
düşünmemişti. bir laboratuvarda elma nakli-

Hardy isminde bir fen ada-

mı, etrafındaki bilgin muavin
lerile beraber uzun uzadıya 
uğraştıktan sonra "Biyaloji 
mühendisliği., denilen mesleği 
ortaya çıkarmıştı. Alimler şim
di bu adamın gösterdiği yol
dan giderek "gıda muhafa· 
zası., nın ince taraflarını bul· 
mağa, karışık düğümlerini çöz· 
meğe çabalıyorlar. 

Hangi hayvanın pastırması 
iyi olur. Gevrek et nasıl elde 
edilir? Yumuşak meyvelerdon· 
durulabilir mi? Taze levrek 
balıklarının tazelikleri ne ka· 
dar zaman muhafaza edebilir? 

Cam bridge' deki laboratuvar· 
lamı dondurucu soğukluğu 
içinde soğuk hava ile yiyecek 
maddelerin nasıl muhafaza 
edilebileceği aranıyor. Sıfırdan 
aşağı derecelerde kutup kaşif
leri gibi kürklere bürünmüş 
alimler dinlenmeden çalışıyor
lar. 

yatının Okyanuslar üzerinde 
nasıl yapılacağı tecrübe edi· 
liyor . 

Yalınız bu meyveden birkaç 
sene evvel Avusturalya tüccar· 
ları 250,000 İngiliz lirası zarar 
etmişlerdi. Bu tecrübe labora· 
tuvarındaki havanın soğukluğu 
tıpkı Avustralyadan İngiltere
ye gelirlten yolda maruz ka· 
lınacak tebeddüller gibi tan· 

zim edilmek suretile elmalar 
ve diğer meyve üzerindeki te· 
sirler mütehassıslar tarafından 
tetkik olunuyor. Tıpkı bir has
tanın hararet derecesini ölçer 
gibi her saatte bir ambarın 
soğukluğunu bulurlar. Buradaki 
tecrübeler gemilerde tatbik 
edilerek meyve nakliyatı son 
derecede emniyetli bir şekle 
sokulmuştur. 

konsey toplantıları müasebe

tile beynelmilel münasebetler 

için 20 franklık adi mektuplar 

için bir pul ve birlik arasın· 

daki münasebetler için de 

diğer bir pul çıkarılacaktır. 

Pulların şekilleri ve renkleri 

ayni yapılacak, yalnız üzerle· 

rindeki yazı ve rakamlar, o 

memleketin dilinde olacaktır. 

Radyo neşriyatı 
Birlik memleketlerdeki rad· 

yo neşriyat teşkilatı mümkün 
olduğu kadar müsterek esas· 
lara dayanacaktır. Beş devlet 
radyo neşriyat teşkilatı prog
ram meselelerinde doğrudan 
doğruya anlaşacaklardır. 

Yurdumuzdan Çekoslovak· 
ya, Romanya, Yugoslavya ve 
Yunanistana gönderilecek pos· 
ta müraselatından yeni anlaş

mıya göre alınacak ücretleri 
yazıyoruz: 

edecektir. 

ren onu dünyanın en mes'ud Sühunet derecesi inanılmı· 
bir kız zannederdi. Annesi yacak derecede sabit surette 

Elma çok garib bir mey· 
vedir; bir insan gibi teneffüs 
eder ve tıpkı onun gibi hava
sızlıktan boğulur. 

de kaç kere ona; tutuluyor. Bir derecenin yüz-

Yurdumuzun Asya kısmın· 
dan gönderilecek paketlerin 
1 kilogramına kadar olanla· 
rından 44, 5 kilogramına ka
dar olanlarından 64, 10 kilo· 
gramına kadar olanlarından 
104, 15 kilogramına kadar 
olanlarından 144, 20 kilogra· 
mına kadar olanlarından l 84 
kuruş alınacaktır. 

Yalnız Bitlis, Cizre, Anteb 
Kilis, Maraş, Süverek, Urfa, 
Van posta merkezlerinden 
gönderilecek paketlerin 1 ki· 
logramına kadar olanlarından 
104, beş kilogramına kadar 
olanlarından 120, 10 kilogra• 
mına kadar olanlarından da 
160 kuruş alınacaktır. 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD· 
"ALGERIAN,, vapuru 5 

Mayısta LONDRA, HULL ve 

ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve 15 Mayısta avdet 
edip LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 27 Ma· 
yısta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON· 
DRA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

Bilahara bir vesile ile ls
lanbuldan ailesini de getirtmiş 
Mısırda yerleştirmişti. işte Dil· 
ber Mısırda bu sıralarda dün
yaya gelmiş ve altı yaşında da 
babasını kaybetmişti. Ali paşa 
Cafer beyin hatıra olarak 
bıraktığı bu öksüz kızı kona· 
ğına almış ona evladı gibi 
bakmıştı. Kendi evladlarile 
beraber yemeğe oturtuyor. 
Hatta onlarla beraber mek
tebe gönderiyordu. 

Dilber, bu konakta annesile 
beraber altı sene kalmış, bu 
müddet zarfında çok şeyler 
görmüş, öğrenmişti. Çerkes bir 
anneden, Türk bir babadan 
dünyaya gelen bu kızcağız 
narin yapılı, içli ve çok güzel 

( Arkası var) de biri bütün tecrübeleri alt 

1- Doktor ı üst edeceğinden derhal yanan 
kırmızı bir lamba en ufak bir 

Ali Ag~ L değişikliği haber vermektedir. 
itJI Etin gevrekliği, hayvan ke· 

Alimler oksijenin meyveleri 
öldürdüğünü, karbon dioksidin
gazozları fıslatan gaz • ise bu 
kemale ermeyi yavaşlattırdı· 
ğmı buldular. C O 2 denilen 
garbon dioksidi fazla bir su· 
rette ihtiva eden hava ile dolu 
bir kutuda saklanan elmaların 
tazeliklerini 12 ay muhafaza 
ettiği görüldü. Yakın zamanda 
ayni şey armutlarda tatbik 
edilecek ve bu usul taammüm 

Şimdi balık meselesine ge· 
lelim: Tazeliği diğer gıda 
maddelerine nazaran en mü
him olan balıkların tutulduk· 
tan sonra bozulmadan muha
fazaları için çok uğraşıldı. Bu 
işte de alimler karadaki labo
ratuvarlarını terkederek balıkçı 
gemilerile denizlere açıldılar. 
En son bulunan usulle tuzlu 
su içinde dondurulmuş balık 
altı ay bozulmadan duruyor 

"EGYPTIAN,, vapuru Mı· 
yıs nihayetinde LIVERPOOL 
ve SWENSEAdan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGATION Co. LTD. 

"AD JUT ANT,, vapuru 5 
Mayısta gelip .LONDRA için 
yük alacaktır. Çocuk Hastalıkları sildikten sonra vücudunde va· 

mütehassısı k' ) b' k k lkinciBeylerSokağı No. 68 1 ı o an ır ta ım imyevi ha-
T elefon 3452 diseler ile alakadar olduğun-

__________ , dan bu yolda yapılan araştır· 
· ve bir saat evvel tutulmuş 

kadar taze kalıyor. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kşbul 
ed'l e 
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•• 
~ 1 • • • an vapur acentası 

tıpkı tellağın yaptığı gibi yut· Der Zee ROY AL NEDERLAND VA· 

lzmirPam Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi Akşam, içki sofrasında epi 

geçikmiş, sonra pokera dal
mıştık. Seanslar, birbiri ardın· 
ca uzuyor, yeşil masada fişler 

şıkırdıyor, kağıt paralann iev· 
rek hışırtıları duyuluyor 1u. 
Şansım yoktu. Uğursuzluk 

saatlerce sürdüğü için, kaybım 
büyümüştü. Çıkarmağa çalış
tıkça, daha beter batıyordum. 
Son turlarda da beş on lira 
verince, bir sigara yakarak 
çekildim. Sinirlerim gevşediği 
için boyuna esniyordum. Ar· 
kadarlar hesap gördüler ve 
dördüncü oyuna başladılar. 
Ben ayrıldım. 
Sokağa çıkar çıkmaz uğra· 

dığım belayı daha iyi anla· 
mıştım. Sulu bir kar yağıyor, 
ıslak bir rüzgar esiyordu. Ne 
otomobil, ne araba görünür
lerde hiç birşey yok. Otobüs· 
ler zaten bu saatte işlemezler. 
Çok sıcak bir odadan ayrıl· 
dığım için büsbütün üşüyordum 
Aksi gibi ev de cehennemin 
bucağında. 5·10 adım attım, 
rüzgar göğsümü tosluyor ve 
heni bir hamal gibi solulu· 
yordu. Tekrar çıktığım yere 
dönmek istemiyordum. Yeni· 
den oyuna dalmak, zarar ba· 
tağına adam akıllı saplanmak· 
tan başka bir netice vermi
Yecekti. 

Ansızın yokuşun altındaki 
karlı ağaç dalları arasından 
kurşun kubbeleri görünce, se· 
vinçle irkildim. içim ferahladı. 
Kendi kendime: 

Hem yıkanır, hem bir güzel 
uyku çekerim! 

Dedim ve kaymamağa çalı· 
Şarak, o tarafa yollandım. Bu 
kubbeler, gece gündüz açık 
kaplı~nındı. 

Dış kapısında altı köşeli 
büyük bir fener yanıyordu. 
İçerde de ışık vardı. Fakat 
soğuktan camlar buğulandığı 
İçin, ortalık seçilmiyordu. Ka
nadı ittim. Sessizlik inledi. 
Şadırvanın çağıltısı duyuldu. 
Sed sed yükselen soyunma 
Yerlerinden peştemallı bir göl
te kımıldadı. Şaşkın bir baş 
kalktı. Apışları arasındaki saç 
ttıangala abanarak uyuklıyan 
adam, ihtiyar bir kedi tem· 
belliğile gerindi. Takunya· 
larını tıkırdata tıkırdata bir 
tellak koştu. 
Sağdaki odaçıklardan biri

ne girdim. Sabun ve günlük 
kokuları etrafa dağılıyor, üşü
lllüş yüzüne tatlı bir ılık hava 
sürünüyordu. Ağır ağır soyun· 
d

1 

.. um. Bana yardım eden tel· 
ak: 

- Hemen yıkanacak mısı· 
tıı~? 

Diye sordu. 
- Tabii! 

k - Dedim. Dururksadı.Yul· 
k nndu. Gözleri tavanda bir 
h~ç saniye gezindikten sonra 
a'Çbir şey söylemeden çekildi. 
ğ en, peştemal falan getirme· 
e~ ~itti. Sanıyordum. Fakat 

era boş geldi. Yanında ak· 
&akıllı biri daha vardı: 

O da: 
- Hemen girecek misiniz? 
Sorgusunu tekrarladı. 
Bu ikinci soruş, canımı sık· 

ltııştı. Kaşlarımı çatarak: 
- Hamama çelik - çomak 

bYnamak için ~elinmez a, el
ettc girip yıkanacağım. 
Cevabını verdim. ihtiyar da 

kundu. Tavanın tahtalarını PUR KUMPANYASININ 
saydı, bakışları duvardaki çi· & Co. "GANYMEDES,, vapuru 13 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

vilere takıldı, takılı-.erdi. Fa- DEUTSCHE LEVANTE LINIE Mayısta bekleniyor, yükünü 
kat daha uyanık, daha gün G. M. B. H. tahliyeden sonra

0 
BURGAS, 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
cotına faiktır. görmüş olduğu için terbiyeli Hamburg V ARNA, ve K STENCE ye 

bir gülümseyişle yüzüme baktı. "AKKA,. vapum 12 Mayısta yük alacaktır. 
Ağzından : beklenilmektedir. ANVERS, "ORESTES,, vapuru 30/5/37 

- Hamamda kimse yokta.. ROTTERDAM ve HAMBURG de gelip AMSTERDAM, HAM-
Telefon No. 2211 ve 30671 

Telgraf adr i: ayrak lzmir Sözleri döküldü. Hiç birşey için yük kabul eder. BURG için yükliyceektir. 
anlamamıştım : "MOREA,. vapuru halen "VULCANUS., vapuru 20· -- Kimse mi yok ? Daha limanımızda olup HAMBMRG, 5.37 de gelip yükünü tahliye· 
ıyı ya. BREMEN ve ANVERSten den sonra BURGAS, V ARNA • 

Dedim. ihtiyarın suratı 1 :r ve KôSTENCE için yükliye· yük çıkarmaktadır. ıı· . nsucatı 
im Sirk eti 

kat daha buruştu . Gözlerinde cektir. 
telaşlı gölgd er birikiyordu. AMERICAN EXPORT LINES SVENSKA ORIENT LINI· T •e u· Aıo Korka korka beklemediğim THE EXPORT STEAMSHJP EN KUMPANYASININ: 
birşey daha sordu: CORPORATION "SAIMA., vapuru 28/5/37 ' 

- Galiba buranın yaban· Pireden aktarmalı seri seferler de bekleniyor, doğru ANVERS 
"EXCAMBION,, vapuru 7 cısısınız? 

Halkapına kumaş fabrikası 
Artık dayanmadım: 
- Kuzum, dedim; burası 

hamam mı, polis merkezi mi? 
Ben çene yarıştırmağa değil, 
yıkanmağa geldim. Peştemal, 
takunya getirin. 

Belki beni büyük bir me· 
mur, sözü geçen bir adam 
sanmıştı. Kaba soğanlar gibi 
gösterişli bir halim vardı·. 
Adamcağız boynunu büktü 
ve ayaklarını sürükliyerek gi
ti. 

Çekilirken, başile uşaklara 
işaret vermişti. Biraz sonra 
tellak, tepesinde bohça ile 
girdi. 

Belime ipek bir peştemal 
kuşattı, arkama sırma işlemeli 
ve yumuşak tüylü bir havlu 
atlı. Koluma girdi. Mihrap 
gibi derin, içerlek, tokmaklı 
kapıya doğru yürüdük. 

Duvarın kalınlığı yanında 
bu kapı pek küçük kalıyordu. 
Uşak, elile itti. Sıcak bir bu
lut içine girdik. Sağdaki "Eşek 
terleten" in kapısından kaynar 
bir sis dağılıyor ve bütün 
kaplıcayı sarıyordu. Ortada 
mevlevi sikkesinden göbekli 
bir şadırvan vardı. Tepesinde 
su fışkıran bir fiskiye dönü· 
yordu. Kapı tekrar gümleyince 
dönüp baktım. Biraz önce 
benimle konuşan ihtiyardı. O 
da soyunmuştu. 

Kaplacanın ortasını kaplıyan 
büyük havuz, henüz dolu· 
yordu. "Aslan ağzı,, odan dö
külen gür şarıltıya çepçevre 
kurna lülelerinden ince çağıl· 
tısı karışıyor, oynak sular üs
tünde kükürtle yaldızlanmış 
mermer sütunların gölgeleri 
yılanlaşıyordu. 

Havuzun kıyısına çökerek 
pembe damarlı bir direğe da· 
yandım. Bacaklarımı sallan
dırdım. Su pek sıcaktı. Taban· 
larımı yakıyordu . Amma git 
gide alıştım. Alnımda ter dam 
laları birikti. Vücudum pelte· 
leşti ve içimde uzanmak ihti· 
yacını duydum. Yatmağa ha
zırlanırken, deminki ihtiyar 
yanıma sokuldu. Gene gülerek 
sesinde biraz tuhaf bir titre· 
yişle : 

- Gtvşediniz, galiba! 
Dedi. Ben de gülümsedim. 
- Öyle, baba! 
Dedim. Sonra, laf olsun 

diye sordum: • 

- Siz de mi gece yıkan· 
masını seversiniz? 

ihtiyar, birdenbire cevap 
\ıermrdi. Kemikleri üstüne 
gevşek bir •tülbent gibi sarı· 
lan porsumuş derisinde sinir
li bir ürperme sezdim. Onun 

}.{evsim dolagısile çıkarılan kumaşlar Mayısta PIREden BOSTON ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve NEVYORK limanlarına GDYNIA ve SKANDINA VIA s f z ·r 1 T d 
hareket edecı>ktir. limanları için yükliyecektir. ağ am, arı ve vcuz ur 

"EXCHORDA,, vapuru 21 SERViCE MARITIME ROU- •-Y-e_n_i --y-ap-t;racağınız e lbıseler için bu m~mulatı tercih ediniz 
Mayısta PIREden hareket ede- MAiN KUMPANYASININ t 1 • 
rek BOSTON ve NEVYORK "SUÇEAVA" vapuru 19-5- a iŞ er erı 
limanları için yolcu ve yük 
kabul eder. 37 de bekleniyor, MALTA, Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 

Seyahat müddeti: CENOVA ve MARSIL YA li- Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu 
PIRE-BOSTON 16 gün manian için yolcu ve yük ka· ili az - v s •; 

PIRE-NEVYORK 18 gün bul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

AMERICAN EXPORT LINES navlunlardaki değişi klik1erin
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION OF den acenta mesuliyet katul 
NEVYORK etmez. 

"EXHIBITOR. vapuru 25 Daha fazla tafsilat için ikin· 
Mayısta beklenilmektedir . ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
NEVYORK için yük kabul binası arkasında FRA TELLi 
eder. SPERCO vapur acentalığına 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,. vapuru 30 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

- Satılık arsa lml!l:ıı.• 
Güzelyalıda Recaiı.ade ve 

Selamet sokaklarile mahdut 
köşe başında 427.75 M.2 
bir arsa ehven fiatla sah· 
lıktır. 

Talipler T. M. C. Resmi 1 
1 ilan işleri bürosunda Naci 

!•Tokaya m:acaatları. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 
. . 

; .. ~-. .: . . . ·~ ..... ~ : .. ~ ·. .. . . .~' 

Mayısta beklenilmektedir . 

KOsTENcE, suuNA, GA- Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
LA TZ ve GALA TZta aktarma 
ile umum TUNA limanları Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 
için yük kabul eder. Hamdi Nüzhet Çançar 
10

~l~~:~~~~~~?,~'N3:s Sıhhat Eczahanesin de 
Mayısta beklenilmektedir. LI· 

1 VER POOL ve ANVERSten I ' bulunur 
yük getirecek ve BURGAZ, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
VARNA, KôSTENCE, SU· 
UNA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük kabul eder. 

SOCIETE ROY ALE HONG· 
ROISE DANUBE MARITIME 

"DUNA,, vapuru 15 Ma
yısta beklenilmektedir. BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRATISLA VA, LINZ 
ve VIY ANA için yük kabul 
eder. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE • OSLO 

11 SARDINIA" yapuru 21 
Mayısta beklenilmektedir. IS
KENDERIYE, DIYEP ve 
umum NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

her halinde korkuya benzer 
bir şey vardı. Amma, tutuk· 
luğu çok sürmedi: 

- Hayır, ben yıkanrnıya· 
cağı mi 

- Neye soyundun öyle isel 
-! .... 
Eğer beni yıkamak için gel

dinse, boşuna zahmet ettin,, 
ben kendim yıkanırım. Kese 
sürünmek adetim değili 

- Sonu şarın -

·. ' ,_ ~ . . . .- '>~ i_ : : - - .• • - - . 

•.N,C:. 
·ol ıu il~ 

f - 1 
ır c 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
" ek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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lrlanda Cumhuriyetçi
leri galeyan içinde 

Müteveffa kral ikinci Corcun 
mezarını berhava ettiler 

Dublin, 13 (Radyo)- lrlan- menetmeğe çalışmış ise dt- mu· 
da Cumhuriyetçilerinin, birkaç vaffak ·olamamıştır. 
gündenberi yapmakta olduk- Nümayişçiler, burada, mü· 
lan nümayişler, vaziyeti müş- teveffa İngiltere kralı 2 inci 

külleştirmiştir. Jorjun mezarını bombalamışlar 
Son alınan haberlere göre, ve senatoyu parçalamışlardır. 

zabıtanın aldığı sıkı ve şiddetli Dublin, 13 (Radyo) - Nü· 

tedbirlere rağmen 500 cumhu· mayişçilerin Sin-Seng mahalle· 
riyetçi, dün de zorla bir nü- sinde bomba ile berhava et-
mayiş yapmağa kalkışmışlar tikleri mütevaffa 2 inci Jorjun 
ve buna muvaffak da olmuş-

mezarına daha evel bir bom· 
lardır. 

Nümayişçiler, lngiltere aley- ba yerleştirmiş oldukları ve 
hine gürültü yapmışlar ve in- bombanın nümayiş esnasında 
giliz rnüesseselerieden birinde ateşlendiği tebeyyün etmiştir. 
çekilmiş olan İngiliz bayrağını Zabıta, kralın senatosu cİ· 
yırtmışlar ve bilahare yakmış· varında Cumhuriyetçiler tara· 
}ardır. fından saklanan silahlarla do-

Nümayişçiler, Sin Seng ma· lu bir depo keşfetmiş ve bu 
hallesine akın edecekleri sıra· depodaki silahları müsadere 
da zabıta yetişmiş ve onları eylemiştir. 

~~~~~-------~.-. ..... .---~--------
Hitler 

Romaya git
miyecek 

Berlin. 14 (Radyo) - Hit

lerin, Romaya gelerek Mus

soliniye mülakı olacağı hak

kındaki haberler yalandır. 

Ati nada 
/ngiliz kilisesinde 

ayin yapıldı 
Atina, 14 (Radyo) - Atina 

lngiliz kilisesinde bir ayin 

yapılmış ve bu ayinde, kral 

ikinci Jorj, başbakan Metak· 

sas, nazırlar ve bütün sefirler 

hazır bulunmuştur. __ ,.__... •·-+-ill----
Hindistanda 

Dün kanlı çarpışma. 
lar oldu 

Londra, 14 (Radyo} - Fa· 

kir İpi avenesile İngiliz asker

leri arasında kanlı çarpışma

lar olmuştur. İki lngiliz zabiti 

ve asilerden birçok kimseler 

maktul düşmüştür. 

• • • 
Kemerde 

i Oç kişi biribirine girdi 
t Dün, Kemerde Alman kulesi 

r mevkiinde kanlı bir hadise 

ı olmuş, kavga eden üç kişi, bi· 

biribirlerini yaralamıştır. Ha

t, dise şöyle olmuştur: 
~ Mehmet oğlu Haşim, dün 

1.: gece fazla rakı içmiş ve sar· 

~ . hoş bir halde ötedenberi kav

( gah bulunduğu Ramazanın 

b evine gitmiş, kapısını tekme· 

ğ lemeğe başlamıştır. Haşim, 
b kapı açılıp ta Ramszan dışarı 

0 çıkınca, bıçağını çekmiş ve 
1-1 Ramazanın sol bacağına sap· 
t< lamıştır. Vak'a yerine koşan 

Hasan karısı Şaziye de sol 
b elinden yaralanmıştır. Haşim 
m kaçarken, Ramazan da eline 
g( geçirdiği maşa ile Haşimin 

aı yüzünü yarmıştır. Suçluların 

dı hepsi de zabıtaca yakalan· 
m mıştır. 

üzüm 
Satış koopera

tifleri f aa ~i-
yete geçti 

Tariş üzüm kurumu müdürü 
Bay lsmail Hakkı Veral bugün 
Aydına gidecek ve orada in
cir satış kooperatifleri umumi 
toplantılarında hazır buluna
caktır. 

Üzüm satış kooperatifleri, 
evelce yazdığımız gibi 9 yerde 

faaliyete geçmiştir. Bu yerler, 

Manisa, Salihli, Alaşehir, Tur

gutlu, Kemalpaşa, Menemen, 

Urla, Kınık ve Armutludur. 

••• 
Karşıyakada bir stad 

yapılıyor •. 
Karşıyakada gençlik için bir 

spor sahası tesisi hususunda 

senelerdenberi çalışılmaktaydı. 

Osmanzade mevkiinde deniz 

banyolarının karşı tarafında 

Milli Emlak müdürlüğüne aid 
geniş arazinin gençliğe mal 
edılmek üzere Cumhuriyet Halk 

Partisi tarafından satın alınma 
muamelesi dün tamamlanmıştır. 
Gençliğin sıhhati için Ç'->k 

mühim olan bu iş, nihayet 
muvaffakıyetle başarılmıştır. 

1 Haziranda spor sahasının 
temeli atılacak ve zamanla, 
Karşıyaka en güzel bir stadyom 
kazanacaktır. 

---- --··---
Sulama tesisatı 
Trakya umumi müfettişliği 

su mühendisi Bay Cevad, Na· 
fıa Vekaletince sulama işleri 

üzerinde tedkiklerde bulun· 
mak üzere şehrimize gönde
rilmiştir. İki gün evel lzmire 
gelmiş olan Bay Cevad, bu
günlerde Bergamaya srideeek 
ve Bakırçaydan istifade edile
rek yapılması mutasavver olan 
sulama tesisatı için tedkikler· 
de bulunacaktır. 

Bundan evel İzmirde iken 
Bakırçay üzerinde etüdler 
yapmış olan Bay Cevad, ted· 
kikatını kısa bir zamanda bi· 
tirecek ve hazırlıyacağı rapa· 
ru Nafıa Vekaletine verecektir. 

(Ulusaı·Birlik) 14 Mayıs 937 

a ve ki a Frosini 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 
~ ... _........__"""'"""".....,,,,...__.~~ 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

Italyan mahafili, Lo ıdra Üçüncü k .. _,m;
2
fin kantar şeker -

konuşmaları içinnediyor Ce Iid Tahir, Frosini'nin öldü
•• 

--Son tetkiklere göre, Manisa havali. 
sinde de pancar yetişebilir 

Türkiye şeker fabrikaları müstahsıllar, şirketin muhtelif 
anonim şirketi umum müdürü yerlerde tesis ettiği pancar 
B. Kazımın geçen hafta için- tohumu yetiştirme çiftliklerin-
de şehrimizde ve civar vila- den kendilerine lazım olan 
yetlerde tedkikler yaparak İs· pancar tohumunu kolaylıkla 
tanbu!a gittiğini yazmıştık. ve bol bir şekilde bulabile-
Umum müdürle birlikte Trak- ceklerdir. Üç senedenberi 

yadan lzmire gelerek tedkik- pancar tohumu üretilmesi için 
ler yapmakta olan şirket çift- sarfedilen mesai semeresini 
likler müdürü B. Şahap Ege vermeğe başlamıştır. 
tedkiklerini sona erdirmiş ol· Yapılan son tetkiklerde Ma· 

nisa ve Alaşehir havalisinde 
duğu için bugün Eskişehire 

de pancar tohumu üretme 
gidecektir. 

çiftlikleri tessisi kararlaştırıl-
İzmir ve havalisinde yapı· mıştır. Bunun için şirket umum 

lan tedkikler, pancar tohumu müdürlüğünce pancar tohumu 

üretmek için şirket tarafından yetiştirme~e muvafık çi,tlikler 

tesis edilecek çiftlikler hak· tesbit edilmiştir. Bu çiftlikler 
kındadır. şirketçe satın alınacaktır. Ye-

tiştirilen yerli pancar tohum
Şimdiye kadar şeker pan· 

larımız dışarıdan getirilen iyi 
carı tohumları daima dış tohumlar derecesinde güzel ve 

memleketlerden ve kilosu 50- verimlidir. Pancar tohumu 

60 kuruştan tedarik edilmekte yetiştiren çiftliklerin fazla 
idi. Şirket umum müdürlüğünün miktarda ve muhtelif yerlerde 

.. . tesisinden maksad, bir mıntaka-
almış oldugu tedbırler saye- d k" 'ftl kt h h . t b·~ a ı çı ı e er angı a ıı 
sinde önümüzdeki seneden bir arıza olursa, diğer mın-
itibaren dışarıdan şeker pan- takalarda yetişen tohumlardan 
can tohumu getirilmiyecek ve istifade etmektir. 

19 Mayıs 
Her tarafta hazır

lık var 
19 Mayıs hareket günü ıçın 

faaliyet artmıştır. Mektepliler, 
stadyomda lsveç usulü üzerine 
yapacakları beden hareketleri 
için hep birlikte tecrübelerine 
devam etmektedir. Hareket 
günü lise ve san'at mektepleri 
izcileri de geçid resmine işti· 

rak edeceklerinden hazırlık
larla meşgul olmaktadırlar. 

San'at okulu izcileri, dün mek
tepten Alsancağa kadar bir 
yürüyüş yapmışlardır. 

- -••f-+• --·-· ·---
Ankara &eyahati 
19 Mayısta Ankarada ya

pılacak ~enliklere gidecek 
olanlar ıçın İzmir Halkevi 

tarafından tertip edilen seya· 
hate, halk büyük bir alaka 
göstermiştir. 

Memurların da izin alarak 
bu seyahate istirak edebile· 
cekleri haber alınmıştır. 

••• 
Tire tenezzühü 

Talik edildi 
Halkevi tarafından tertib 

olunan Ankara seyahati mü· 
nasebetile Tire tenezzühü, 
Valimiz B. Fazlı Güleçin ten
sibi üzerine Hazirana talik 
edilmiştir. Tenezzüh günü. ay
rıca ilan edilecektir. · 

••• 
Yeni bir kurs 

Ziraat Vekaleti, Merinos 
cinsi koyunların üretilmesini 
temin için Bursada bir sun'i 
tohumlama kursu açmıştır. Bu 
kursda çalışmağa memur edi
len Ödemiş kazası Baytarı 
İzzet Veral ile Bergama Bay
tarı Sabri Ercan, vazifeJe .. ine 
başlamak üzere Bursaya git
mişlerdir. Ödemiş Baytarlığına, 
vekaleten merkez mücadele 
Baytarı Cemil Altan tayin 
edilmiştir. ······--Soyadı 
Almıyanlar şimdi 

ceza veriyorla 
Şimdiye kadar soyadı al

mamış olanlar, resmi daire 

lerde işlerini takip edeme
mekte ve soyadı almağa mec

bur kalmaktadır. Bu sebeple 

son günlerde nüfus müdürlü· 

ğüne soyadı tescili için pek 
çok kimseler müracaat et· 
mekte ve zcza vererek soyadı 
almaktadırlar. Ancak bunların 
istidaları, cezalarının tayini 
için nüfus müdürlüğünce vila
yet idare heyetine havale 
edilmektedi.r. Bu gibiler, idare 
heyetinin tayin edeceği cezayı 
verdikten sonra soyadlarını 

tescil ettirebilecekler ve ihmal 
gösterirlerse, daha şiddetli 

cezalara çarptırılacaklardır. 

rülmesine acımakta idi 
- İşte, sevgili Vasiliki vazi

yet bundan ibarettir. Şimdi 
konak içinde Sabah ağa ile el 
ve fikir birliği yapan kadın, 

bu zehirli yılan kimdir. İşte 
bunu meydana çıkarmak ge
rektir. Dedi. 

- Evet paşam. 
- Bu işte de senin zeka-

vet ve dirayetine sığınıyorum. 
Bu kadını ancak sen meydana 
çıkarabilirsin. 

-1-

Son nasihat 
Tepedelenli Ali paşa, Muh

tara karşı olan hıncını Frosi
nrden çıkarmağa karar verdi. 

Fakat buna rağmen Frosini
ye olan meyli bir türlü niha
yet bulmıyordu. Bunun için 
Tahir'i yanına çağırdı ve ; 

- Bre Tahir.. Bu Frosini 
denilen kadını ben boğdura
cağım, başka çare yok, fakat 
sen bir defa daha bu facireyi 
gör, ona son defa olmak üzere 
benim odalığım olmasını teklif 
et. Bu teklifi de reddederse 
vay haline .. 

Dedi. T&hir, yerden bir te· 
menna ile : 

- Emredersin paşam. 
Dedi. Tahir, aldığı emri tat

bik etmek üzere Frosini'nin 
yanına gitti. 

Zavallı Frosini zındanda en 
derin ıztırap ve elem içinde 
kıvranırken Tahirin içeri gir
diğini fark bile etmedi. Genç 

kadın, günler süren elem içinde I 
zaiflemiş, güzel yüzü bir derece 
daha sönmüştü. Fakat buna 
rağmen hala güzel, hem de 
çok • güzel idi. Frosini, şon 
günlerde kendisini dini hissi· 
yata kaptırmıştı. Diz çökmüş, 
alnını iki eli üzerine dayamış 

derin bir düşünceye dalmıştı. 

Tahir, zalim Tepedelenlinin 

zalim celladı, zındanm yarı 
karanlık dekoru içinde teşek
kül eden bu manzarayı görün· 
ce, bir an için olduğu yerde 
durdu . 

Kendi kendisine : 

lzmir sicilli ti
caret memurlu
ğundan: 

(Aıiz Porteçin) ticaret un
vanile İzmirde Çangırı çarşı-
sında 14 numarada her türlü 
yer mahsulleri üzerine ticaret 
yapan A ziz P) cçinin işbu 

t'carrt unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1982 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 1475 

İzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi miihürü ve F. 

Tcuik imzası 

İzmir birinci icra memurlu-
ğ·undan: Dos:No.937 /7511 

Bir borçtan dolayı tahtı hac· 
ze alınan ve 200 lira kıymeti 
muhammeneli bahçe motörü 
25/5/937 tarihine müsadif Salı 
günü saat 12 de Karşıyakanın 
Bostanlıdaki bahçesinde açık 
artırma suretile satılığa çıka· 

rılacaktır. Talip olanların o 
gün mahallinde hazır bulun
maları ilan olunur. 

- Bizim paşa, bu zavallı 

kadından ne istiyor? Ne olur, 
şu kadıncağzı öldürüpte ne 
anlıyacak? diye söylendi. 

Tahir, güzel kadına: 

- Nasıl karar verdin mi? 
diye sordu. 

Frosini: 
- Evet, diye cevap verdi. 

Öleceğim, fakat Ali paşanın 
odalığı olmıyacağıml 

- Yazık. Şu halde ölmeğe 
hazırlandın demektir. Çocuk· 
larını hiç düşünmüyor musun? 
Seni öldüreceğiz. Bunlar ne 
olacaktır? Aç ve sefil kalmı
yacaklar mı? Sana hayatta 
kim en küçüç yardımda bu· 
lundu, çocuklarına da bu 
nankur hemşirelerin ayni mu· 
ameleyi yapacaklardır. Gel 
beni dinle. Çocuklarını bet
baht ve perişan etme. 

F rosini Tahire hiçbir cevap 
vermedi, kendi kendine söy
lenir gi,bi: 

-Allah büyüktür; demekle 
iktifa etti. 

• 
* * Tahir, bazı hazırlıklardan 

sonra, hala secde halinde bu
lunan Frosiniye yaklaştı: 

- Frosini başım kaldır. Şu 
karanlık ve rütubetli dehlizin 
sonunda seni bekliyen ölüm· 
dür. Orada sular kudurmuş 
gibi sesler çıkarıyor; kaban· 
yor, seni yutmağa hazırlanıyor. 
Dudakların kavrulmuştur; bir 
yudum su ister misin? diye 
sordu. 

Frosini derin bir sükunet 
ve teslimiyet ile: 

- Hayır Tahir.. istemem 
ve sana teşekkür ederim. Yan· 
ya gölü baştan başa su de
ğil midir? Diye cevap verdi. 

Tahir bu genç kadının ar· 
tık ayakları dıbine gelmiş olan 
ölüm karşısında gösterdiği bu 
harikülade sükunet ve cesa· 
rete şaşmaktan kendisini ala· 
madı. 

· Arkası va'· 
alllilısl:&I ............. ... 

Halkevi köşesi 
1 - Bugün saat 16 da dil, 

tarih ve edebiyat komitesi, 
saat 18 de yönkurul toplantı· 
ları vardır . 

2 - Evimizde bir resim 
dersi açılmıştır. Dersler erkek 
lisesi resim öğretmeni B. Kad· 
ri Ataman tarafından verile· 
cektir. Derslere 15 mayıs cu· 
martesi günü saat 16 dan iti
baren başlanacaktır. Kayıdlı· 
!arın gelmeleri ve kaydolun· 
mak istiyenlerin de evimize 
müracaatleri. 

3 - Halkevi azalarının ka· 
yıdlarını yeniden yapıyoruz. 

EveJce defterlerde kayıdlı eski 
azanın bu kayıdlarını yenile· 
mek ve yeni talebnamelerinİ 
doldurmak, tedansan ve gar· 
denparti davetiyelerini almak 
üzere evimize teşriflerini, ta· 
lebnamelerini dolduran muh· 
telif şubelere kaydedilmiş 11e 

davetiyelerini a!mış olan aza· 
larımızın da davetiyeleri kont· 
rol edilmek üzere içtima ve 
tedanslara teşriflerinde dave· 
tiyelerini beraberlerinde bu· 

lundurmaları rica olunur. 


