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Beş yıllık plan 
Madenciliğe , mahrukat 

endüstrisine ve elektrik 
santrallerine ehemmiyet 
veriliyor. 

----------------------- Fiati (100) Para 

Iğdır' da yeni bir pamukl~ fabrikası kurulacak 
----------- -IJ A rn av u ti u k tak i isyanı da 

komünistler hazırlamış 
Paris'te H •tJ M J • • 

Beynelmilel Ticaret ) er- USSO illi 
konferansı toplandı 

-~-----~~---Hükumetin Resmi tebliğinde, isyanın bastırıl-
Paris 18 (Radyo) - Beynel· 

milel ticaret konferansı, dün 

burada toplanmış ve mesaisine 
dığını bildiriyor. ihtilal, iç bakanı aleyhineimiş başlanmıştır. 

Tiran 18 (Radyo) - Arna- isyan hareketinin, tamamen 
vudluk hükumeti, dün akşam denecek derecede bastırıldı-
resmi bir tebliğ neşretmiş ve ğını bildirmiştir. Hükumet, bu 

-------~ ... 4 .... 

19 mayıs bayramı 
~ 

Dahiliye Vekili Bay Şükrü Kaya, mühim 
bir nutuk irad edecek 

Ankaradan bir görünüş 
Ankara 18 (Hl!susi) - 19 Kaya, radyo ile neşredilecek 

Mayıs hareket günü için zen· mühim bir nu!uk verecektir. 

gin bir program hazırlanmıştır. • • 
19 Ma)'Js için şehrimizde 

O gün stadyumda muazzam de hazırlıklar bitirilmıştır. Dün, 
bir geçidresmi ve gençlik be· öğleden sonra mektepliler 
den hareketleri yapılacaktır. stadyumda toplanmışlar ve 

Dahiliye Vekili Bay Şükrü son tecrübeyi de yapmışlardır. 

·--····~-------
Hariciye vekilimiz Bük-
reşten Cenereye gitti 

~~~-------~~-

hareketin, komünistler tarafın
dan tertip edildiğini ilave 
eylemiştir. 

Tiran 18 (Radyo} - Arna
vudluk matbuat bürosu tebliğ 

ediyor. İht ilal hareketi tama
men suya düşmüştür. Esir 
edilen bazı ihtilalcilerin Üzer
lerinde bulunan vesikalara na· 

zaran bu hareket, komünizm 

temayülleri izharı surctile ya· 
pılmıştır. isyan hareketinin, 

Konferans, Fransa Cumhur 

reisi bay Alber Lebronun ri · 

yasetinde toplanmıştır. 

Bu içtimada, bütün devletler 

murahhasları hazır bulunmuş· 

lardır. 

•• 
Allahın rüzgarı 

Kalkutadan hare. 
ket etti 

şimdiki Dahiliye nazırı Musa Kalkfita, 18 ( Radyo ) -
Cukanın aleyhine müteveccih (Allahın rüzgarı) adındaki Ja-
olduğu, kralın istihdaf edil- pon tayyaresi, dün buraya 
mediği anlaşı lmıştır. Hatta gelmiş ve öğleden sonra Ja· 
1935 de gene Musa Cuka ponyaya müteveccihen hareket 
f Devamı 4 üncü sairi/ede) eylemiştir. 
~ --·~·~· ........ -------~-
B. Negrin, yeni kabıneyi 
teşkile memur edimiştir 

•• 
Komünistler, Largo Kabalero kabinesine 
yardım etmek istemediklerini söylediler 

lspanyol tayyareleri, Fransız 
topraklarına indiler 

8. Tevfik Rüıtü Aras, istasyonda bir çok l 
zevat tarafından hararetle teşyi edildi 

Tevfik Rüştü Aras 
Bükreş, 18 (Radyo) - Tür

kiye Hariciye Vekili bay Tev
~k Rüştü Aras, dün akşam 
laat 19 da şark ekspresile bu· 
tadan Cenevreye müteveccihen 
il.reket etmiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili, is
ltayonda Türkiye sefiri Ham· 
duUah Suphi Yunanistan se· 
~ bay Kolas ve Rusya sefiri 
:--y Uıtroki ile Yugoslavya 

·, Romanya ricali ve Tür· 

kiye Mısır kolon•i tarafından 

hararetli surette teşyi edilmiş
tir . 

---···---
Mısır Kralı 

Dün Londraya 
hareket etti 

Paris, 18 (Radyo) - Mısır 
kralı birinci Faruk, valde kra
liçe ve prenseslerle birlikte 
dün Londraya hareket etmiş· 
tir. 

Kral, hükumet ve reisicum· 
hur mümessilleri ve reisicum· 
hur B. Lebrunun hususi kati· 
bi tarafından teşyi edilmiştir. 

Fransız zırhlısı 
Hareket etti 

Brest, 18 (Radyo) - Dün
kerk zırhlısı, amiral Deveni 
hamilen Seiteat limanına ha· 
reket etmiştir. 

lngiltere kralı, bu ayın 
20 sinde bu limana giderek 
yüz altmışı İngiliz ve 18 i 
yabancı olmak üzere 178 harp 
gemisini teftiş eyliyecektir. 

Dünkerk, ayın 22 sinde 
Fransız sularına dönecek ve 
deniz bakanı Bay Gazine dö 
Parkın umumi teftişi esnasında 
hazır bulunacaktır. 

Asiler top 
Paris, 18 ,(Radyo) - Va· 

lansiyadan gelen son haber· 
lere göre, reisicumhur B. Aza
na, bütün partiler başkanları· 
nı çağırarak kendilerile uzun 
müddet konuşmuş ve Largo 
Kabalyeroya ~kabine teşkili 
için yardım etmelerini rica et
miştir. 

Söylendiğine nazaran ko· 
münistler, Largo Kabalyeroya 
yardım etmek istemediklerin· 

den, reisicumhur, B. Nekrini 
davet ederek yeni kabineyi 
teşkile memur eylemiştir. 

Paris 18 (Radyo) - Bask
ların harp tayyarelerinden bir 
filo, dün Bilbaoda ihtilalcilerin 
istihkamlarını bombalamak 
üzere Valensiyadan hareket 
etmiş ve fakat yolu kaybede
rek Fransaya inmiştir. 

lspanyol tayyarelerinin Pon 
Lon istasyonuna indiğini gören 
hudud muhafızları, ispanya 
konsoloshanesine haber ver· 
miıler ve koşarak, derhal 

başında 

Fransız topraklarını terketme
lerini bildirmişlerdir. 

lspanyol tayyarbleri, avcı 
ve bombardıman tayyarelerin· 
den mürekkep olmak uzere 
17 dir. 

Filonun kumandanı, hava· 

nın müsaadesizliğinden dolayı 
Fransız topraklarına inmek 
mecburiyetinde kaldığım söy· 
lem iştir. • 

••• 
Yunanistan' da 
Devlet memurları 

tayyare ianesi 
veriyorlar 

Atina 18 (Hususi)- Devlet 
memurları birliği, dün tayyare 
ianesi olarak 25 bin drahmi 
vermiştir. Birlik, neşrettiği bir 
beyannamede, bütün devlet 
memurlarının birer yt!vmiyele
rini tayyare ianesi olarak ter· 
ketmelerini tavsiye eylemek· 
tedir. 

Chienisee şatosunda 
mı görüşecekler 

--~-------~--
J( Duçenin _bugünlerde Bavyeraya gide. 
~J:.ceği l [haberi tekzip ediliyor --- -

Mussolini Hitlerle birlikte 
Roma 17 (A.A) - Bütün tedir . 

salahiyettar İtalyan mahfilleri Roma 18 (Radyo)- Salibi· 
gibi Almanya sefarethanesi de yettar mahafil, Almanya cum· 
chienisel şatosunda Hitler ile hur reisi bay Hitler'le görüı· 
görüşmek üzere bugün veya mek üzere ltalya başbakanı 
yarın Mussolini'nin Bavyeraya bay Mussolininin bugün tay
gideceği hakkında ecnebi mat· yarelerilc Bavyeraya gideceği 
buat tarafından yayılan haber· hakkındaki haberi tekzip et· 
leri kat'iyetle tekzip eylemek- mektedirler. ---------· -. 

Körfez için iki va-
pur ısmarlandı 

Çil t uskurlu ve 700 kişilik olacak 
vapurlar 12 mil yapacaklardır 

Karaburuna da vapur işliyecek 
İktısad Vekilimiz 

Bay Celil Bayar, kör· 
fez vapurlannda şehrin 
hissettiği ihtiyaçla ya· 
kından alakadar olımış 

ve iki n pur sipariei 
keyfiyetini nihayet ta-
hakkuk ettirmiştir. 

Vapurlan Krnp fab· 
rikası inşa edecektir. 
Mukavele, fktısadVeki· 
limizle fabrikanın mü· 

sene sonra teslim edilece1'tir. :me111ili Bay: Suba Fazlı arasında, 

14 .Mayısta imzalaom1ştt r. Haber aldığımıza göre, Kıtl'a• 
Aynı müessese, Akay idaresi buruna vapur i şletmek meseleıd 

için de iki ,·apur yapacakıır. fz. yeniden tetkik edilmektedir, bu 
tasavvur kuvvcılidir. Fakat benilz 

mire aid vapurlar, mazotla nıüte· İktısad Vekaleti ile fzınir liman 
barrik, çift uskurlu ve 700 kişilik idaresi arasında muhabereai cereyan 
olacaktır. Süratleri 12 mildir, bir etmektedir. 

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

G. Göring Italya 
Venedikten döner Birinci milli takımı 
dönmez B. Bitlerle 

konuıtu 
Munih, 18 (Radyo) - Ge

neral Göring, refakatinde zev· 

cesi ve maiyeti olduğu halde 

Venedikten Y ergezgayene gel· 
miş ve derhal Bay Hitler 
tarafından kabul edilmiştir. 

Alakadar mahafil, general 
Göringin, 24 saat içinde Ve
nedite ıidip ıelmeıini dikkate 

Praga, oradan Oa. 
loya gidecek 

Roma 18 (Radyo) - ltalya 

birinci milli takımı, bu ayan 

23 ünde Prağa ve 27 sinde 

de Osloya giderek birer maç 

yapacaktır. 

şayan görmekte, siyasi afakın 
karanlık olduğuna hüküm ey· 
lemektedirldr. 



· ·• 18 Mayıs 937 -(Ulusal Birlik) -----------;.;;.;,;;;.._ __ ~----=--=---=--!7:.::;:.::::::-::~~--;:--------;-:;:-:-------------.-------------------=---
· Am~rikadq ·yeni bır ·mod'! Nevyor s rgis· ha 

"Sahife 2 

. Hindistana elçilikle giden 
·Zülfikar ağanın aşkı 

- 8 - Yazan: FARUK uıUDAG 
- 'Anne sen zaten hep bakışlarla birbirlerini tasdik 

conu müdafaa edersin. Ben er- eder gibi görünüyorlardı. Se-
keklerin ne mal olduğunu bil- nelerdenberi lstanbuldan bir 
mez miyim. Yoklukta ah çe- yere ayrılma~an Zülfikar ağa 
ker yalvarırlar. Fırsat düştü· ilk defa olarak böyle uzun bir 
mü yüzüne bile bakmazlar. yolculuğa çıkıyordu. Öbür ta· 
Curi olacak alçak ta saray- raftan : Seyyidi hacı Mehmede 
dan kızları aldı. Kimbilir iç- 1bakarak sözleri tasdik mahi
lerinden birisine de gönül yetinde başını sallıyor diğer 
verdi. Onun için 'bana kadar taraftan da zihnini işgal eilen 
gelecek vakti bulunmadı. San- sergüzeşti düşünüyordu. 45 
.ki bunda anlamıyacak ne var. yaşında idi. Bu zamana kadar 
Baksana adamcağız hiç oralı birçok harplere girmiş çıkmış 
değil.. Ne olur bir kerecik yaralanmış, yaralamış, birçok 
te bizi arasın. Gözlerini bile tehlikeler atlatmıştı. Bekardı, 
çeviriyor. Bu iki kadın Curi• onu evlendirmek istiyenlere 
yenin Feridesile annesi idi. gülerek : 

Hareket günlerinde Curi Ben aile hissiyatını görme· 
görünmemiş. Zülfikar ağanın, miş, tanımamış bir insanım 
Dilberin işlerile fazla uğraştı- küçük yaştanberi kışlalarda 
ğı için dadıma bile gideme- hududlarda saraylarda hep 
mıştı. ona buna aid olarak yaşadım. 

Şimdi ana kız uzaklaşan Bundan sonra ev bark kura· 
bir ümidin [arkasından göz rak. Sakin bir hayat benden 
yaşı döküyorlardı. geçti. Su bardağı su yerinde 

Feridenin günden, güne ev- kırılır. 
de kalmak ihtimalleri karşı- Yer çoktu ona bu yaştan 
sında Curi onlara yeniden sonra evlad zevkinin ne ol· 
ümid vermiş ana kızın yüzünü duğunu tarif ettiler. O bun-
güldürmüştü. lara da kendi felsefesine uy-

Süreksiz bir gece kandiline gun cevaplarla: 
benziyen hayat işine onların - Öyle bir devir içinde· 
bir parçacık yanan saadet yiz ki, Baba evladına, evlad 
mumunu da söndürmüş Curiyi babasına canavarların yapma· 
Hindistar: yollarına atmış Fe- dığını yapıyor. Neme lazım 
rideyi de inkisarlar içinde kıv- kendi elimle kemdime üzün-
randırmıştı. tü çıkarayım. Eğer müfsit ka-

Annesi kızın kulağına eği- dm ise dolu demiş. Ve bir 
lerek son bir teselli vererek türld evlenmeğe niyet etme-
F eri de içimden bir ses Curi mişti. 
yakında gene sana dönecek Düşünüyordu. Evlenmedim. 
diyor. İnan kızım göreceksin. Hürriyetimi herşeye tercih et-

Titrek bir ses ona cevap tim. Lakin bu son günlerde 
vermış. benim ihtiyar kalbime ne 

- Ya gelmezse anne.. oluyor. 
- Gelir kızım mutlak gelir. Dilberi Hindistana gidecek 

Sen merak etme.. cariyeler arasına katıştırmak 
Bu söz üzerine Feride gene için Dildade kalfaya iki kise 

kalbine hakim olamıyarak çan- dolusu para vermiş ve kendi
tasmdan ipek mendilini çıkar- si de elçi olmak için bundan 
mış. çok sarfetmişti. Bu fedakar-

Kendilerini göremeden ay- lıklara mukabil Dilber ona 
rılan Curiye doğru sallıyarak istediği saadeti verecek mı 
hoşca git Curi.. Diye boğa- idi. 
zmı yırtan hıçkırıklarla.. ona Hayatında bir gerecik ol-
gıyabi vedamı yapmıştı. Ha- sun kadın tarafından sevilmek 
yatın biribirine benzemiyen ihtiyacını duymayan bu ihti-
cilveleri ne tuhaftı. Birisi se· yar kurd bugün ilk defa için
viyor Alamıyor. Diğer alıyor den gelen mübhem suaJlerle 
sevemiyor. Hasret, hicran. ugraşıyordu. Gerçe Hindista
Ölüm... Biribirini takipeden na kadar Dilbere ilanı aşk 
bu acaip sahnenin artistlerini edecek belki de OffJn kolları 
uzaklarda aramağa ne lüzum arasına atılacak vakit bula-
var. İçinde yaşadığı ... içtimai caktı lakin ya sonu? 
bünye onları icad ediyor. Biz· Evet Zülfikar ağa bu mev-
ler tesadüfün önünde birer simsiz aşkın sonunu düşünü-
kukladan başka neyiz?. yordu. Aşkın felsefesini bil-

Kraliçe Mari, İngiliz tayfala- miyen gönül işlerinde kadını 
rının hummalı faaliyetlerile bir alet telakki edenler için 
başını Çanakkaleye çevirmiş, aşk yalnız sevdiğine kavuş
bir deniz ejderi gibi . boğaz mak .. Ona nail olmaktan iba
içinin sularını iki yana ayıra- rettir. 
rak ilerliyordu. Uzaktan salla- Esasen damarlarında gençlik 
nan mendiller azalıyor. Araya heyecanı kalmıyan insanlar 
giren vapurlar hazan bu insan aşık olsalar bile bu geçici bir 
yığınını kapayor. Tekrar açı- hevestir. Bizim Zülfikar ağa
lınca daha az daha uzak bir da .. Muvakkat bir buhranla 
şekil alıyordu. Kız kulesini dö- .t çırpınıyordu. Benliğine hakim 
nünce rıhtıma bakan gözler olan arzular belki yarı yolda 
etrafa dönmüş ve ondan son- kalacaktı. 
radır ki herkes arkadaşını ka- Amma., Ne olursa olsun 
marasını görmeğe, öğrenmeğe bu maceraya görü, görüne 
lüzum hissetmişti. atılmıştı. Artık beklemek fırsad 

Zülfikar ağa, Hind elçisi icad etmek gerekti. 
seyyit hacı Mehmet ile kaptan İstanbuldan Hindistana gön-
köşkünden Istanbulun semalara derilen cariyeleri birinci mevki 
yükselen minarelerini seyredi· kamaralarına dörder, dörder 
yorlar. Konuşmaksızın, yalınız taksim etmişler.. Her ihtiyaç-

T~kerlel_<li E~ıer zırhklar başladı 
Herkes bu tekeTleklf ·evlerle ·canı Sergide göze ça;pacak şey, di-
·nerede ·isterse Orada yaşayacak k "li taş ile cam kürredir 

Nevyork---: Burada yeni bir vaptırılmış ve yalnız turizm 
moda Çıkb. Milyonerler, şehir- için kullanılmakta bulunmuştu. Nevyork sergisinde uzaktan pılcı ,..ık bütün masraf ise 125 
liler, işçiler, zenginler, fakirler Bugün her biri tekerlekli ev- bakıı,ıc.:.a ilk 'göze f;arpacak milyon dolar ola:·ak tahmin 
hulasa her tabakanın takip lere sahip olan bu teşekkü.lün şey, büyük bir dikili taştır. ediliyor. 
ettiği bir moda. azası 50,000 i bulmuştur. Buna Üç cepheli bir ehram olan Serginin hazırlanması için 

Nedir bu yeni moda diye- benzer başka bir teşekkülün de bu kulenin uzunluğu 230 met- 35,000 kişi çalışacaktır. Fakat 
ceksiniz? 35,000 ev i vardır. redir. Bu suretle 300 metre sergiye malzeme yetiştirme ve 

Bütün Amerikalılara iptila Tekerlekli evler ilk defa yüksekliğindeki Eiffel kulesini saire gibi bilvasıta çalışacak 
derecesinde siraye't edetı bu bir ihtiyaçtan doğmuş, sonra geçmiyorsa da onun yanında olanlar ise 150,000 kişidir. 
moda, ucu bucağı bulunmaz 

1 -~de~ . olmuş ve daha sonra da başka birşey daha vardır ki Bu suretle, Amerika işsizlikten 
memleketlerini tekerlf"kli ev- mooa ·halini almıştır. Bunun 

işte Pariste yok: sıkıntı çekenlere de iş bulmuş Jer içinde gezmektir. Her tü!Iü üzerine pek .tabii olarak teka-
. · · k h Bu, kutru 70 metre olan olacak. huzurlarını temin eden bu te- mülleri ve bugün ü ra at ve 

b .. "k b b' k.. d' Hakikaten bu sergiye Ame· kerlekli evlere Amerikalılar huzurun temini çareleri düşü- uyu ve eyaz ır urre ır. 

20 inci asır 'bedevileri, otomo· nüimüştür. Bu kürre, cam kristal gibi rika hükumeti büyük bir ehem 
bi!li bedeviler halini almışlar- Bugünkü tekerlekli evler parlak şeffaf bir maddeden miyet vermektedir. Cumhur 
dır. Bir Amerikalı kansını, ço- elektrik ile müteharriktirler. yapılacak, gündüz güneşin ışık reisi Ruzvelt bu işle bizzat 
cuklarını alır. Tekerlekli eve Sakinleri de herhangi bir şe- larile parlayarak gözleri alma- meşgul olmaktadır. Bu meyan-
girer. Bir evde bulunması la- birin ahalisi olmıyarak göçebe ğa, geceleri içinde elektriklerle da 59 milletten sergiye mü-
zım olan herşey yerli yerinde halinde yaşamağı tercih etmiş- aydınlatılarak etrafa ışık ver· messil davet etmiştir. 
Çek!. Nereye ? Canı nerede lerdir. Elbette bunların bir meğe yarıyacaktır. Bu seneki Paris sergisi bu 
isterse orada tatilini geç.irmeğe kısmı diğerlerini taklit ediyor- Serginin inşasına bu ay asrın medeniyeti hakkında bü-
gider, yahut iş bulmağa çalı- lar. Fakat birçokları da me- içinde başlanılacaktır. Serginin tün dünyaya fikir vermek ga· 
şır. İşin en tuhafı, bu tekerlekli sela şatoları ve yahut yatla- ilk kurulacak olan eseri yesini güderken Nevyork ser· 
evler, iktisadi buhran senele· rında yaşıyan milyonerlere bu beyaz küredir. Bunun gisi istikbaldeki medeniyeti 
rinde fakirler tarafından şura· benzemek hulyasmdt:dırlar. 1,200,000 dolara mal olacağı gösterecek eserleri teşhir ede· 
da burada daha ucuz yaşamak * hesap edilmiştir. Sergiye ya- cektir. 

* * ~ .... ~··-··-.. --~~~~-için icat edildiği halde şimdi Bütün eyaletlerde tekerlek- I"'! •• •• ı •• A k ı J 
refah seneleri başladıktan son- li evler için hususi tesisat ya· "on u u aş 1 ar. 
ra taammüm edip moda ha· pılmıştır. Kır garajları diyebi-
line geldi • leceğimiz bu yerlerde her ·- • -• • 

Bir tekerlekli ev, bizim pa- türlü kolaylık vardır. Çama- . Biri 18, biri 19 yaşında iki nişanlı /ngi-
ramızla aşağı yukan 1,600 şırhai-ıeıer, umumı ıokantaıar- liz gencinin ispanyaya kaçması /ngiltere-
liraya maloluyor. Bu yalnız dan tutunuz da salonlara, yi- de çok büyük asabiyat uyandırdı 
kullanışlı bir ev değil, ayni yecek ambarlar, benzin satış 
zamanda bir yerden ibir yere mahallerine kadar bur:ıda bu- lngiliz nazırlarından Vinston İspanyaya gidiyorlardı! 
nakledilmek kolaylığını da lunur. Yaz mevsiminde bu Churchillin yeğenı Edmond Edmondla Miss Jessicanın 
haizdir Evin sakinleri - yahut hususi m"haller mahşer gibi Romilly ile Lord Redescalein beraber kaçmaları Londran~~ 
Yolcuları • seyahat ederek ya- dolar. kızı Miss Jessica bir gün or- yüksek tabakası arasında bu· 

t d k b ld l B iki yük dedikodular doğurmuştu. 
şıyorlar. Her tekerlekli ev Montanada 50,000, İndia- ka han ay 0b_ .u 

1
a
8
r. b~ . 

19 
Jspanvaya gittikleri öğrenilince 

t d b. ·b· · · · · · d 37000 t k l kl' a a ramanın ırı , ırı . . . . or asın a ırı ırının ıçıne gı- na a e er e ı ev s - . . ld kl h orkes büsbütiın hıddetlenıyor. 
ren kapı ile ayrılan iki oda- tılacağı tahmin edilmektedir. yaşında ıkı genç 0 u arını ÇÜnkü Edmond bir anarşist 
dan mürekkeptir. Bu odaların Şimdiye kadar Amerikada düşününce beraber kaçmış ol- l k t t ş· d' onun 

.. A o ara anınmış ır. ım ı 

ikisi birleşebilir de! Akşamla- mevcut olan bu evlerin dukları~a şuphe :tm:me~ la- İspanyol hükumeti kuvvet· 
rı bu iki oda salon ve sofra miktarı 200,000 olduğundan zım gelıyordu. Çunku, aılele- lerine katışmağa gitmesi Lon· 
odasına inkılap eder. Yatak cem'an yekun bu sene teker- rinin müsaade etmemesine drada büyük bir asabiyet 
lar fıpkı yataklı vagonlardaki lekli evler 300 bini bulacaktır. rağmen, Edmondla Miss Jes- ' d 

. d . b b .... 1 k uyan ırıyor. . 
yataklara benzer. Yani gün· Tekerlekli evler güneşi takip sıca aıma era er goru me · Churchillin tesiri altında hır 
düz duvarlara sokulur ve bu etmektedir. Şimdi bu mevsim- te idi. Biribirler!ni nişanlı sa- yandan hükumet, bir yandan 
suretle yer işgal etmiş ol- de en çokları Amerikanın en yıyorlardı ve hıç ayrılmıyor· da, Edmonda uyarak lspar · 

maz. güneşli memleketleri bulunan larFdı.k t b' .. .., .
1 

yaya kaçan kızlarını kurtarmak 
T k l ki . 1 b' a a, ıraz sonra ogrenı - . . L d R d 1 h kete 

e er e ı ev er, ır asrı Florida ve Daydan Biçte bu- di ki bu iki genç yalnız seviş- ıçm. o
1
r e esca e are 

evde mevcut olması icabeden lunuyorlar. İklimi her senenin 'kl . k 
1 

d geçıyor ar. 
her türlü huzur ve istirahat her mevsiminde pek hoş olup g hrı b .~ç~·k.: b _açkabı~ ~l ı: O günlerde, İspanyaya gö· 
vasıtalarını havidirler. Mutbak d h l d ada uyu 1 r a a a en nu··11ü gönderilmesi resmen bütün ünyanın aya in en 
çamaşırhane elektrikli soğuk geçirdiği Kaliforniya, tekerlekli var ı: yasak edilmiş bulunuyordu: 

hava dolabı mutbak takımları ev sahiplerinin en ziyade ter· Olivier ve şü- Bu itibarla, İngiltere hükumeti 
elektrik sobası! Hulasa pek cih ettiği mahaldir. iki genci geri çevirmek ve 
maharetli tertibat sayesinde Tekerlekli evlerde vakit ge- rekası Limited memleketlerine döndürmde~ 
bütün bunlar hepsi içeride , için teşebbüsata girişebilir 1' çirenlerin hayatları romantik 
vardır. vapur acentaSJ Nitekim girişti: . 

İlk tekerlekli evler, bir za- ve cazibelidir. Radyo, teker- İngiltereden kaçan iki gencı 
lekli ve evlerin bütün dünya Birinci Kordon Rees binası .. de· 

ruret mahsulü olduğu için, Tel. 
2443 

almak için bir torpito gon . ile olan temasını muhafaza 
pek tabii olarak bugünkü te- etmekte ve tekerlekleri de ha- THE ELLERMAN LINES LTD. riliyor. Edmondla Jlessica n~ 
kamülü haiz değildiler. Bu hayet bulunuyor ve ngilterey

1 evler, birinci defa 1920 de yatın cazibesiz ve yorucu ol- "ALGERIAN,, vapuru 5 getirilmek üzere kara yolı e 
.. Konserva seyyahları ,, na· duğunu gördükleri yerlerden Mayısta LONDRA, HULL ve Fransaya götürülüyor. 
mında bir teşekkül tarafından kendilerini uzaklaştırmaktadır. ANVERSten gelip yük çıka- İki genç, arzularından 11&'L 

, .. _ .. ,_., __ ~ Amerikalılar, bu tekerlekli racak ve 15 Mayısta avdet ·b· ·· .. .. l fa· 

IE.
,_ - geçmiş gı ı gorunuyor ar. 

D kt 1 evler ile yeni bir havat tarzı edip LONDRA ve HULL için kat Fransaya geldikleri zaın•0 
0 or keşfetmişlerdir. Filhakika bu yük alacaktır. birdenbire gene ortadan kar 

Alı• AgaAh yeni modanın çok enteressan "LESBIAN,, vapuru 27 Ma- boluyorlar, trene atlıyar• : 
cihetleri vardır. Tamamile yısta LONDRA, HULL ve ispanya hududundaki bir frsn 

Çocuk Hastalıkları yerleşeceği ve hakkında he- ANVERSten gelip yük çıka- sız şehrine gidiyorlar. 
0
. 

mutehassısı nüz bir şey söylenemez. Fa- racak ve ayni zamanda LON- Oradan gelen haberlere gbt.I 
İkinciBeylerSokağı No. 68 kat hayata yeni bir sihir ve DRA ve HULL için yük ala· re, Edmondla Miss Jessica • 

Telefon 3452 · koll 
---·----... --~·• güzellik verdiği de inkar edi- caktır. şehirdeki!Bask hükumetı .. 

larma cevap vermek için de lemez. "EGYPTIAN,, vapuru Ma- soloslu.ğuna müracaat etr~r 
lazımgelen tedbirleri almış- Tekerlekli evlerde yaşıyan· yıs nihayetinde LIVERPOOL lerdir. Bu da, onların te ~ i 
!ardı. Seyyid Hacı Mehmed ların ekmeklerini kazanmak ve SWENSEAdan gelip yük İspanyaya gitmek istedikler;. 
Zülfikar ağadan nefret ettiği için bir yerdi! kalmağa ihti- çıkaracak ve ayni zamanda hir kere daha kuvvetleP 
için baş kamarota ayrıca .. kız- yabları yoku. Eğer zengin ise- yük alacaktır. riyor. , 

ların onunla temasını men- ler istirahat ve keyfleri için THE GENERAL STEAM NA- Sivrisinek mftcadele81 

netmişti. Zavallı yirmi kiz... ve eğer fakir iseler kısmet ve VIGATION Co. LTD. d · 
sonsuz de~iz yolculuğundan iş bulmak için dolaşırlar. Fay- Sivrisinek mücadelesi de. 
sonra başlarına gelecek hadi- da ile zevku safayı mezcede- "AD JUTANT,, vapuru 5 vam ediyor. Busene mücB : 
seleri düşünüyorlardı. İçlerinde rek seyahat ederler. Mayısta gelip LONDRA için !eye ehemmiyet verildiğin~:ell 
Hindistan Racalarını işiten- Amerikalılar pratik insan- yük alacaktır. lzmirin, çok muzır ve tehlı I· 
lerde zengin hulyalara dal- lardır. Böyle romantik bir Tarih ve navlunlardaki deği- olan sivrisineklerden hiç~~ 
mışlardı. icaddan bile maddeten müs- şikliklerdcn mes'uliyet kabul mazsa kısmen kurtulaCU: .. 

tefit olmağı bilirler. edilmez. zannediyoruz. 



(Ulusal Birlik) 

~ii.i-iii••iii,iiifı•cniipı•cıpiii•v •b•ir•c•io.nyiiiic•t miçi•niiiiiiiiiiiii._~---~N.'i\i'.1y:I. --...;.__ F ratell j S perco 

r~-Eaimililmiii!!ı:iiliA~sıS.'!llall::Eni;iBBlmüc_. mkmi~şl!i~~!!El' • F. • an vapur acentas 
1660 senesinde lngilterenin onun parasını ne vakit kolay· Z e ROYAL NEDERLAND VA-
ınpden mevkiinde, bir ihti- Jıkla alabilmelerinin mümkün PUR KUMPANYASININ 

ar adam evinden çıkarak, olduğunu öğrenmeğe memur & Co. "GANYMEDES,, vapuru 13 
nımının bazı emlôkine ait etmişler. Con Peri, soyguncu- DEUTSCHE LEVANTE LINIE Mayısta bekleniyor, yükünü 
~i geçmiş kiralarını topla· luk vakasına bizzat iştirak et- G. M. B. H. tahliyeden sonra BURGAS, 

<a5a giderken Ingiltere cina- memiş. Fakat tarlada kardeşi Hamburg VARNA, ve KôSTENCEye 
at tarfüi sahnelerinin en Riçarda rastlamış. Bir de ne "AKKA,, vapurn 12 Mayısta yük alacaktır. 
hşetlilerinden birini açtı.21· görsün: Riçard, ihtiyar Hari· beklenilmektedir. ANVERS, "ORESTES,, vapuru 30/5/37 
farkında değildi. sonu boğuyor. Sonra Riçard, ROTTERDAM ve HAMBURG de gelip AMSTERDAM, HAM· 

Vilyam Harison isimli bu annesi ve kendisi cesedi taşı- için yük kabul eder. BURG için yükliyeeektir. 
tiyar adam, yetmiş yaşında yarak kuyuya atmışlar. "MOREA,, vapuru halen "VULCANUS,, vapuru 20-
ğınen hala dikkatini muha· Bu hikaye kafi değilmiş limanımızda olup HAMBMRG, 5-37 de gelip yükünü tahliye· 
~a eden bir adamdı. Ve bir gibi, Harisonun evinden bir BREMEN ve ANVERSten den sonra BURGAS, VARNA 
ntes olan gençliğindenbiri sene evvel çalınan 14 sterli- yük çıkarmaktadır. ve KôSTENCE için yükliye· 
lunuyordu. nin de ayni Ricard tarafından cektir. 
Onun işlerini görürdü. Kcn- çalındığını ilave ediyordu. AMERICAN EXPORT LINES SVENSKA ORIENT LINI· 
. ine fevkalhad itimad edil· Mevzuubahsolan kuyu, Val- THE EXPORT STEAMSHIP EN KUMPANYASININ: 
ışti. Köylerdeki evlerden kira lington değirmeni isimli bir CORPORATION "SAIMA,, vapuru 28/5/37 
'Plamak, bu evlerin tamirine mevkie yakındı. Araştmldı. Pireden aktarmalı seri seferler de bekleniyor, doğru ANVERS 
kınak ve icabında diğer Hiç bir cesede rastlanamadı. "EXCAMBION,, vapuru 7 ROTTERDAM, HAMBURG, 

lıtrıetleri görmek onun vazi- Fakat Con Perinin itiraflarının Mayısta . PIREden BOSTON 
~ GDYNIA ve SKANDINAVIA 

ri arasında idi. kuvvetine dayanarak Riçardı ve NEVYORK limanlarına 
O gün de o··ğleden sonra, ve annesini de tevkif ettiler. limanları için yükliyecektir. 
~ hareket edecektir. 
'~e bu nevi bir iş için çıkı- Muhakeme tafsilatını uzun SERViCE MARITIME ROU-
ltdu amma, yolu biraz uzun uzadıya yazmak buraya sığ- "EXCHORDA,, vapuru 21 MAiN KUMPANYASININ 
ecekti. Biraz ileride Kotsvud maz. Fakat muhakeme o şe- Mayısta PIREden hareket ede- "SUÇEA VA,, vapuru 19-5-

Pelerinin eteğinde bir yere kilde cereyan etti ki, neticede rek BOSTON ve NEVYORK 37 de bekleniyor, MALTA, 
~dar gidiyordu. Akşam yak- her üçünün de idamı yoluna limanları için yolcu ve yük CENOV A ve MARSlL y A li-
~tı. Fakat Harison dönmedi. gidildi. kabul eder. manian için yolcu ve yük ka-
~tısı meraka başladı. Ve İdam sehpaları hazırlanmış· Seyahat müddeti: bul eder. 
ı-.:_llıetçilerden Con Perri is· tı. Evvela asılacak olan ka- PIRE-BOSTON 16 gün ilandaki hareket tarihlerile 
~de birini, onu araması için dındı. Bu suretle oğullarından PIRE-NEVYORK 18 gün 
Orıderdı', k' h k'k ki' d · navlunlardaki değişikliklerin-va anın a ı i şe ıne aır 
Pakat 0 gece, ne Herison, yeni bir ifade alacaklarını AMERICAN EXPORT LINES den acenta mesuliyet kabul 

-tde Con Perrifgeri dönmüş- umuyorlardı. Fakat gerek Con THE EXPORT STEAMSHIP etmez. 
~di. Bunun üzerine ertesi Perri gerek Riçard masumi· CORPORATION OF Daha fazla tafsilat için lkin-
Nn sabahleyin erkenden Ha- yetlerini haykırarak idam edil- NEVYORK ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
"

0nun oğlu Edvard yola çıka- diler. Conun cesedi, zincirler "EXHIBITOR" vapuru 25 binası arkasında FRATELLI 
k araştırmağa koyuldu. içinde asılı olarak bir müddet Mayısta beklenilmektedir . SPERCO vapur acentalığına 
~ırda Con Periyi buldu. lh- bırakıldı. NEVYORK için yük kabul müracaat edilmesi rica olunur. 
tardan hiç haber .yoktu. Bir· I<..öle olarak satılmış! eder. Telefon: 4142/4221/2663 

te aramağa devam ettiler. Şimdi bu hakiki hikayenin 
.'f oı boyunca pek fazla git- burada bittiğini sanırsanız, 

• ış gitmemişlerdi ki tesadüf aldanırsınız. Fakat şu dakikaya 

SERViCE MARITIME 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınard~dırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpek.baş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her rievi Kapot beıi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın 3yni tip mensu
catına faiktı r. 

1 

.. 
• 

rı al na ası --· .. -~ 
Mevsim dolagısile çıkardan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbıseler ıçin bu mamulatı tercih ediniz 

• 
rı 

Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMİR oğlu 

... _...""3 Satılık arsa ~am 
Güzelyalıda Recaiznde ve 

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

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

Tokaya müracaatları. 

• Birinci sınıf mutaha::sı .. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt t1e Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

b:lik!eri bir adam, kendilerine kadar anlattıklanmız, müthiş 
~t Yerde kanlı bir şapka ile bir hakikat romanının gelişi 

~ t tarak bulduğunu ve bunla· güzel birkaç faslını teşkil 
~ ikisinin de Vilyam Hariso eder. Con Perinin cesedi asılı 

ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir . 
KôSTENCE, SULINA, GA· 
LATZ ve GALA TZta aktarma 

ile umum TUNA limanları 

için yük kabul eder. 

z taze ve emız ·ıaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

~ ait olduğunu söyledi. olduğu yerden kesilip gömül-
Ceset neredeqdi ? mesinden iki sene kadar sonra 

~'Gerçi ceset meydanda gö- yüzü keder içinde ve saçları 
~llınüyorsa da, bu alametler uzamış bir adam çıka geldi. 
ahşice bir cinayetin işlendi· Bu adam Vilyam Harisondu. 
~ili! delalet ediyor gibiydi. Paris sergisi ayın 24 ünde 
ou h Fransız cumhurreisi tarafından 
~ • afif şüphe üzerine, ihtiyar merasimle açılacak ve halkın 
~-arısonun yanında biraz para d 
-.ııh gezmesine e 25 mayıstan iti· 
~ i taşımakta olduğunu hiz- haren açık bulundurulacaktır. 
~ e.tçi "Con Perinin bildiğine Fakat Paris sergisi daha 
lıınal verildi, 

~ ~ok sürmeden hizmetçi Con açılmadan Amerikalılar yeni 
Ctı tevkif edildi ve hapse bir sergi hazırlamağa başla· 
flkıldı. Muhakemesi esnasında dılar. 1939 senesinde açılacak 
~n Peri cinayetle l\Iakası ol- olan bu sergi, bu suretle, tam 
,adığını söylüyordu. Fakat iki sene evvelinden hazırlan· 
1>~1erine pek inanılamıyordu. mağa başlamış oluyor. 

Ona biraz cesaret vermek Nevyorkta açılacak olan bu 
~i.rı başka bir usul tuttular. milletler arası sergi Pari.ste 
~!~metçi Periyi bir hana alıp olduğu gibi, şehrin büyük bir 
ltııce yedirip içirdiler. Ona iyi kısmını kaplıyacaktır. Paris· 
lıamelede bulundular. So· teki sergi Fransanın en meş-

'~llda şu sözleri ağzından hur abidesi sayılabilecek Eiffel 
dılar: kulesinin altında bulunuyor. 
~ ..._ Filhakika ortada bir Amerikalılar da kendi sergile· 
) llayet vardır. Fakat bu cina· rini bu cihetten Paris sergisine 
dtt serseri bir yolcu tarafın- benzetmeği, hatta onu geç-
\~~ işlenmiştir. Bu serseri, meği düşünmüşler: 
~~•Yar Harisonu soyup öldür- Harisonun anlattığı şeyler 
lış ve cesedi bir fasulya akla ve hayale sığar şeyler 
%nı içine saklamıştır. değildi. Kendisinin kaçırılıp 

Bu dakôfi değil Akdenize götürüldüğünü söy-
~ Görünüşte bu hikaye ma- lüyordu. Büyük macera1ardan 
b 1 hissini veriyordu. Fakat sonra İzmirde bir doktora köle 
llıiıhsedilen yer arnndığı za- Qlarak satılmış, sonra oradan 

an orada cesedi bulunmadi. kaçmağa muvaffak: olarak in-
~ Bunun üzerine Con Peri giltereye gelmiş . 
•ıha renkli bir cinayet vaka· Fakat anlattıkları tamamen 

Clnlattı. bir yalan silsilesinden ibaretti. 
~Guya bunun annesi ve ha· Sahiden nerede bulunduğunu 

ı, onu, Vilyam Harisonun yahut bu müddet zarfında giz-
~uman yola çıkacağını ve lendiği yerden oğlu Conun 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD · LIVERPOOL 

"INCEMORE,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir. LI
VER POOL ve ANVERSten 
yük getirecek ve BURGAZ, 
VARNA, KôSTENCE, SU
LINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yiik 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 MIDELHAVS~ 
LINJE - OSLO 

"SARDINIA,, vapuru 21 
Mayısta beklenilmektedir. lS· 
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 

malumatı olup olmadığını kim
se bilmiyordu. 

O zaınandanbcri bu vak'a 
İngiltere cinayet tarihinde Hay 
retler uyandıran Kampden 
vak'ası veya "Üç insanı astıran 
işlenmemiş cinayet,, diye anı
lır . 

Hamdi Nüzhet Cancar 

czahcines · nde at 
nur 

aha Tesiri tabii, essiz bir müshildiı·. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve t~nsıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (UlusarBirlik) 

Iğdır da bir pamuklu fabrikası kurulacak 

Şarkta V andan Siird ve Bitlise 
kadar bir hat uzatılacak 

-----------------------------~ - -~----------------------------ikinci beş yıllık sanayi planında neler var. Sümerbank inşaat 
işleri için bir milyon lira sermayeli bir şirket kuruluyor 

İstanbul, 18 (Hususi} - Şarkta demiryolu inşaatına büyük retine büyük ehemmiyet verilmektedir. 
bir süra~le devam edilmektedir. Sıvas •• Erzurum hattındaki Bundan başka planda, toprak, sanayi, gıda maddelerine ve 
faaliyet arttırılmıştır. Van hattında, Siirdden geçecek bir kolun kimya, denizcilik, ziraat makineleri imali kısımları da vardır. 
Bitlise kadar uzatılması kararlaştırılmıştır. Hükumet; porselen, kendir ihzarı ve kimya endüstrisinin 

Bundan başka, Diyarıbekirden Cizreye yapılacak yeni hat- kurulması için etüdler yaptırmaktadır. 
tın da istikşafına başlanmıştır. Bu hattın Cizreden Bağdada ka Ankara, 18 (Hususi) - Hükumet, lğdırda yetiştirilen pa· 
dar olan kısmı da Irak hükumeti tarafından yapılacak ve bu mukların işletilmesi için, orada bir pamuklu fabrikası kurmağı 
suretle Hindistan - Irak - Tiirikiye arasında en kısa yol açıl- kararlaştırmıştır. Yeni pamuklu fabrikası, en kısa bir zamanda 
mış olacaktır. yapılacaktır. 

lstanbul, 18 (Hususi) - ikinci beş yıllık planda da maden· İstanbul 18 (Hususi) - Sümerbank inşaatı işlerini idare 
ciliğe, kömür ocakları işletmelerine, mıntakalarda büyük elek- etmek üzere, bir milyon Türk lirası sermayeli bir şirket kuru· 
trik santralları tesisine ve ev mahrukatı endüstrisine ve tica- lacaktır. ------·· ............ . 
lngiltere, A~manya ile Mussolininin o utku 

anlaşacak mı ? -Almanlar, İngiliz- Fransız . İtalyan 
mukarenetini fena görmiyorlar 

Paris, 17 (A.A.) - Journal ı rupa devleti arasında daha 
i8Zetesinin Berlin muhabiri faal bir teşriki mesai arıyor
yazıyor: 

Bir İtalyan- Fransız • İngiliz 
mukareneti temin için Fransız 
diplomasisi tarafından sarfe
dilmckte olan gayretler Ser
iinin salahiyettar mehafilinde 
Almanya aleyhinde bir hare· 
ket olarak telakki edilmek 
istenmiyor. 

Almanların kanaatine göre 
umumi vaziyetteki gerginliğin 
izalesi için ciddi bir hareket 
başlamıştır. Ve karşılıklı ola
rak ufak bir hüsnüniyet gös· 
terilirse bugünkü müşkülat 
ortadan kaldırılabilir. 

lar. Bittabi Almanlar yapılmak
ta olan müzakerelerin vara· 
cakları umumi anlaşmalardan 
Sovyet Rusyayı dışarıda hı· 

rakmak da istemiyorlar. 
Ôvr gazetesi de Londradan 

şöyle bir haber yazıyor: 

Blomberg · Eden mülaka
tından çıkan mana şudur: 

Almanlar garb paktı müza· 
kerelerinde daha iyi bir niyet 
göstermek hevesindedirler. İn
gilizler de herşeyden evel 
Hitler- Mussolini mülakatından 
evel Almanya ile daha sami· 
mi görüşmelerde bulunmak 

Almanlar dört büyük Av· arzusunu izhar ediyorlar. 
~~~~-------·~·~··-~·-.. --~~~~-

Vergi kac;akcıllğı 
meydana çıkarıldı 

·-·-50825 lira cezaya çarptırılan So
ka zeytinyağı fabrikası kapatıldı 

Kuşadasında epey zaman
danberi faaliyette bulunan ve 
ltalyan sermayedarlar tarafın
dan işletilen Soka zeytinyağı 

fabrikası müdürlüğü, faaliyetini 
tatil etmiş ve fabrikayı kapat
mıştır. 

Bu fabrika, son zamanlarda 
zaten çok az miktarda iş gör
mekte idi. Hatta tasfiye ettiği 
bir miktar zeytinyağım, ital
yaya göndermekte ve sattır· 

makta idi. 
Bundan bir müddet evel 

fabrika imalatının muamele 
vergisi üzerinde tedkikler ya
pılmış, fabrika müdür ve mu
hasebeciliği namlarına vergi 
kaçakçılığı suçundan cezalı 
vergi tahakkuk ettirilmişti. 

Muamele vergisinden asli ver· 
gi ve ceza olarak 38,954 lira, 
müstahdeminin kazanç ve buh
ran vergisinden de 11,871 
lira olmak üzere 50,825 lira 
tahakkuk ettirilerek son za
manda tahsil olunmuştur. 

Bu vergilerin hükumetten 
gizlendiği senelerin 933 ~ 936 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Gene yapılan tahkikatta 

fabrika müdür ve muhasebecisinin 
kazanç vergisi kanununun 76 cı 
maddesine aykırı olarak çifte 
defter tuttukları ve fabrikada 
alakadar Vekaletlerden müsa-
ade almadan ecnebi işçi çalış· 
tırdıkları anlaşılmış, bu suç-
lardan ötürü, fabrika müdür 
ve muhasebecisi Kuşadası 
mahkemesine verilmişlerdi. 

Son zamanda fabrikanın 

kapatılmasında da sermayedar· 
lar arasında bazı ihtilaflı me· 
selelerin amil olduğu haber 
alınmıştır. Diğer bazı mesele· 
lerden dolayı da bu müesse
seyi idare etmiş olanlar hak
kında tahkikat yapılmaktadır. -.... 

Japonya 
Çin ve Rus ihtilafı. 
nın halline taraf tar 

Tokyo, 18 (Radyo) - Ja· 
ponya Hariciye Nazırı B.Şato 
dün beynelmilel vaziyeti tet· 
kik etmiş ve müteakiben ga
zetecilere beyanatta bulunarak 
cihanın, çok nazik dakikalar 
geçirmekte olduğunu söyle· 

-·-· londra ve Paris mahafilinde 
fena kaı şılandı 

Roma 18 (Radyo) - Bay yarım adasında harp zama-
Mussolininin nutku üzerine nında her şeyi eli altında hazır 
neşriyat devam etmektedir. bulundurmak mecburiyeti var-

Mesajero gazetesi: dır. Müstemlekelerde ayni şe· 
Bu nutuk hakkında hiçbir kilde ve harp zamanında her 

kimsenin itiraz hakkı yoktur; 
ihtiyacını kendileri temin etbu nutuk tecavüzkarane de-

ğildir. Anglo-Sakson demok- melidirler.,. Demiştir. 
rasisinin bütün cihan ibtidai Londrada bu .nutuk makus 
maddelerini inhisar altına al- tesirler husule getirmiştir. Pa
dığı aşikardır. Bunun için riste de sol cenah mahafilinde 
diğer milletlerde bu hususta iyi karşılanmamıştır. Fakat her 
kendi menfeatlerine göre ted- iki memleket İtalyanın bu hu· 
bir ittihaz etmişlerdir. sustaki nazik vaziyeti kabul 

İtalyanın müstemlekeleri bir etmelidirler. 
harp ihtimalinde anavatandan Bu nutuk Berlinde iyi kar· 
uzaktadır. Bunun için ltalya şılanmıştır. 

~--~------~~--·~~------~~~-Bergama kermes bay-
ramı hazırlıkları -----------

Kozak yaylasındaa ğaçtan ağaca 
atlama müsabakaları yapılacak 

22 Mayısta başlıyacak ve 1 hayvanlar koşuya girmek üzere 
bir hafta devam edecek olan kaydettirilmiştir. Bu arada bir 
Bergama Kermes bayramı için de mürkep koşusu yapıla-
zengin bir program hazırlan· caktır. 
mıştır. Kermes bayramına iş· Kermcstekı' en enteressan ve 
tirak etmek istiyenler, hersa· ala"'kalı 1 d 
b h ı oyun ar an biri de, a zmirden hareket edecek 
olan otobüslerle Bergamaya Kozak yaylasında yapılacak 
gidebilecekler ve hazırlanan ağaçtan ağaca .atlama müsa· 
otellerde kalabilecekleri gibi, bakasıdır. Amerikan filimle-
istiycnler gene akşam üzeti rinde gördüğümüz bu şekild;' 
otobüs ile fzmire dönebile- hareketler, seyircileri heyecan 
ceklerdir. 

Kermesinn neşeli ve eğlen
celi geçmesi için kertürlü 
tedbir alınmıştır. Bu münase· 
betle yapılacak müsabakalar· 
da, iyi netice alanlara müka
fatlar dağılacaktır. 

Cop kaldırmada birinciye 
dört metre ipekli kumas, or· 
tadan biriciye ve aşağıdan 
birinciye dörder metre keten 
verilecektir. Cirid oyunlarında 
ok atmada, kalkan müsabaka· 
larında münasip hediyeler ve· 
rilecektir. Bu münasebetle ya· 
pılacak olan atkoşusu büyük 
alaka görmüştür. En değerli 

miştir. 

B. Şato, Japonyanın, Çin 
ve Rusya ile biran evvel uz· 
laşması lazım icldi~ini söyle
miştir. 

içinde bırakmaktadır. 

••• 
Moskovada 

Yeniden 14 kişi tev. 
kif edildi 

Moskova, 18 (Radyo) 
Dün, burada yeni bazı tevki· 
fat yapılmıştır. Tevkif edilen· 
ler 14 kişiden ibarettir. 

••••• 
ltalya sefiri 

Lehistan mareşalına 
bir kılıç hediye etti 

Varşova 18 (Radyo}-ltalya 
sefiri, Mareşal Riç Symiğliye 
eski Romalılara iid bir kılıç 
hediye etmiştir. 

18 Mayıs 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 

.. Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
- Uçüncü kısım: Bin kantar şeker 
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Zaharya, sıkı bir sorgu al .. 
tına alınmış bulunuyordu 

Gerek Sabah ağanın ve dadına ve zulmüne hizmet 
gerek Bahir çavuşun Muhtar edeceğim? Ben kendim ölüriilJI 
paşanın nezdine hareketlerin- daha doğrusu Ali paşanın ken· 
den evvel Zaharya isminde disini öldürürüm. Fakat Muh· 
bir Rum delikanlısının da Fro- tar paşanın kılına dokunmarn· 
sini lehinde Yanyadan ayrıl- Ben, ben mi Muhtar paşaya 
dığını ve Muhtar paşayı gör- kasdedeceğim . 
meğe azmettiği ve Ali paşanın Zaharya, kahkaha ile gül· 
celladlarının elinden nasıl kur- meğe başladı . 
tulduğunu yazmış idik. - Bir Rum palikaryanıo 

Aradan epey zaman geçti- Muhtar paşayı Ali paşanırı 
ği halde Zaharya Edine yolu- keyfi için öldüreceğine haki· 
nu kolayca bulamamış idi. katen inandınız mı?. 

Birçok zıkzaklardan sonra - Pekala .• Buraya ne mak· 
Edirnede karargaha yaklaşa· sadla geldin? Yanya sana dar 
bilen Zaharya, Muhtar paşa- mı geldi?. 
nm Y anyalılar alevhine ittihaz - Evet, Y anya bana dar 
ettiği çok sıkı tedbirlerle kar- geldi. Fakat hakiki sebebini 
şılaşmış idi. öğrenmek istersen biraz yalnıt 

Zaharyayı Muhtar paşanın kalmak çarelerini bulmalıs1• 
muhafızları gorunce tutup nız. 

bağladılar. Zaharyanın her Selim ağa, bunun üzerirıe 
sözünü yalan ve hille adetti- adamlarına dışarı çıkmalarırt1 

ler. Ve Palikaryayı Muhtarın emretti. Ve sonra: 
yanına çıkardılar. - Zaharya.. Şimdi söyle 

Muhtar paşa, babasının ko· bakalım, seni dinliyorum. . 
nağında yaşıyan Zaharyayı ta· - Ne söyliyeyim .. Siz berı1 

şımaktan hiç tereddüt göster- bir casus, bir hain telakki 
medi ve : 

- Oooo, Maşaallah.. Za
harya, sende mi buralara düş
tün? sende mi ihtiyar Vezirin 
casus ve cellatlığını kabul 
ettin? 

Dedi . Zaharya, paşanın bu 
sözlerini duyunca inşirah bul· 
du ve: 

- Paşam!. Şimdi mes' eleyi 
anladım. Beni, Vezirin casusu 
sandılar da bunun için elimi 
ayağımı bağladılar. 

Zaharya paşanın yuzune 
dikkatli dikkatli bakarak ila
ve etti: 

- Şu halde, beni bunun 
için mi tutarak buraya getir· 
diler, dedi. 

- Kaptan Zaharya .. Paşa· 
yı öldürmek istediğini sakla· 
mak mı istiyorsun?. 

- Rica ederim, benim söz· 
lerime inanınız. Anlamıyorum, 
hepinize ne oldu? Beni tanı
mıyor musunuz? Ben mi Muh
tar paşayı öldüreceğim? Ben 
mi Ali paşanın keyfine, istip· 

Arnavutluktaki is. 
yanı da komünist. 

ler hazırlamış 
( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede) 
Dahiliye Nazırı iken ayni şe· 
kilde bir ihtilal hareketi daha 
olmuştu. Bütün Arnavudlukta 
sükun vardır. 

Belgrad, 17 (A.A) - İyi 
malumat almakta olan maha· 
f;l, Arnavutluk isyanının bil
hassa dahiliye nazırı Bay Mu
sa Janko aleyhine müteveccih 
olup, kral Zogoya veya hal· 
yan nüfuzuna karşı yapılmış 

bir hareket olmadığını beyan 
etmektedirler. 

Tiran 17 (A,A)- Arnavut
luk matbuat bürosu tebliğ 
ediyor: 

ihtilal hareketi tamamile su· 
ya düşmüştür. Hükumet kuv· 
vetleri, asileri takibe devam 
etmektedir. Maktullerin ve 
esirlerin üzerinde bulunan ve
saik, bu ihtilal hareketinin 
Komünist temayülleri istihdaf 
etmekte olduiunu meydana 
çıkarmıştır. 

ettiniz. Halbuki ben o cana· 
varın kanlı pençesinden binbir 
güçlükle kurtuldum ve buray• 
da nasıl geldiğimi bir ben bir 
Allahım bilir. 

- Anladık. Fakat yerinde 
oturmamak için sebep neydi· 

- Efendim Muhtar paşaY' 
bir haber getirmek maksadile 

bu belalara katlandım. 
- Nasıl bir haber? 
- Bu haberi sana söyliye· 

mem rğam. 
- Ya?. 
- Sadece Muhtar paşaY' 

söyliyebilirim 
- Bu kadar mühim mi? 
- Hem mühim hem de 

sır. Haydi ağam, sen paş•Y' 
yalnız bırak .• 

Muhtar, bu muhavereyi dik· 

katle dinliyordu. Ağasına: . 
b. 1 

- Haydi ağam.. Sen ıı 
biraz yalnız bırak. Dedi. 

Selim ağa, dışarı çıkarkel1 
Muhtar paşaya dikkatle ba~1• 
Muhtar paşaya göz ucu 1 ~ 
kapının hemen dibinde bultJ 
nacağını anlattı • 

Selim ağa dışarı çıktıktB11 

sonra : . 
- Eeee Zaharya!.. • dedı • 

tB' İşte yalınız kaldık. Vaziyet 
1 

• 
mamile aleyhinedir. AdaJJl ~
rım seni tuttular. Niçin tutt~ . 
larını biliyorsun sanırım çurı. 
kü bana suikastlar hazırları. 
mıştır. Hergün bir casus ~ 
kalıyor, canını cehenneme goıı· 
deriyoruz. Doğrusu ben, se 
den casusluk ummam . 

· Arkası fJOT .. 1' 

• 
Halkevi köş_est<"" 

M .. ıe -1e 
Bugün saat 17 de u dıf· 

sergi komitesi toplantısı v•r .. .,a 
20-5-1937 Perşembe guı.,i· 

akşamı saat 20,30 da I(ıddiıt 
sesi direktörü B. Necnıe bY' 
Onan tarafından şair '{a •,tı 
Kemalin şahsiyeti ve sarı pı· 
hakkında bir musahabe r~.ı· 
larak eıerleri okunacaktır·. jc• 
kımızın evimize gelmeleri r 
olunur. 


