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Habeşistan Uluslar Sosyetesinden Çıkarılıyor 

_On~: dokuz Mayıs _. bayramıı 
Hareket günü coŞkun .-·v~ıı.;;~-~:t'kü 
tezahüratla kutlulandı 
. -----~~-a bin talebe, yekvücud halinde be-
den harekatı yaptı ve: alkışlandı 

Dün, yurdun her yanında 
bareket vardı. 18 milyon Türk 
büyük bayramını kutlulayordu. 
lier yerde söylevler verildi. 
8ugünün ehemmiyeti tebarüz 
tttirildi. Türk gençliği, her sa· 
hada büyük şefin önderliği 
•ltında terakki yolunda yürü
ltıeğe and icti. 
Şehrimizde yapılan jimnas

tik şenlikleri çok parlak oldu. 

Yavrularının yapacakları hare· 
katı görmek için, binlerce ana 
ve baba, daha sabahtan Al· 
sancak stadını doldurmuştu. 

Saat 15 de, artık sahada ayak 
ta bile duracak yer kalmamış 
idi. Kışla meydanından hare
ket eden gençlik kafilesi, başta 
bando muzika ol<luğıı halde 
merasimden yarım saat evvel 
f Devamı 4 üncü sahifede) 

~~--------·--·~·~·-------~-------
ltal ya kral ve kraliçesi, 
dün Peşteye,1 vardılar --·-· ~miral Horti, dün g:;.,_e_c_e~------

. şeref ine bir ziyafet verdi j 

ltalga kralı 
I Budapeşte, 20 (Radyo) -
bltlya kralı ve kraliçesi, dün 
Utaya gelmişlerdir. 
Her tarafta muazzam teza· 

~İitatla karşılanan hükümdar
~t şerefine dün gece eski 
~Parator sarayında mükellef 
ır ziyafet verilmi~tir. Bu zi
~ette Habsburg hanedanın· 
len Arşidük Jojef ve zevcesi 

1 
kor diplomatik ve bütün 

'cariıtan ricali hazır bul~n
dır. 

bir gezintide 
Amiral Horti, bu ziyafette 

bir söylev vermiştir. 
Kral Viktor Eınanoel, ami-

ralın nutkuna cevap vermiştir. 

Belgrad 20 (Radyo) - Yu
goslavya siyasal mahafili, İtalya 
kralı Viktor Emanoelin Buda· 
peşte seyahatine büyük hir 
ehemmiyet atfetmekte ve bu 
seyahatin, dostane bir ziyaret 
olmaktan ziyade siyasi ma· 
hiyeti haiz bir mülakat oldu· 
pnu ileri ı ürmektedirler. 

•• 
"İdman ve gençlik 
bayramınının bugü
ne tesadüf ettiri 1-
mesi nin büyük ma-
nası ve hikmeti 

vardır,, 
İlbay Bay Fazlı Güleç, dün

kü merasimde şu söylevi ver
miştir: 

Sayın Bayanlar, Baylar, sev· 
gili Türk gençliği; bugün kut· 
lulamakta olduğumuz idman 
ve gençlik bayramının bugüne 
tesadüf etmesinin büyük ma
nası ve hikmeti vardır . 
O da Türk milletini ölümden 
kurtaran, Türk milletine hayat 
veren Ulu Şefimiz Atatürkün 
büyük ödevine, büyük vazife
sine başlamak için Anadolu
nun temiz topraklarına ayak 
basmış olmasıdır. 

Atatürkün Anadolu toprak
larına ayak basması, öyle ba
sit bir hadise, ehemmiyetsiz 
bir şey değildir. Bu hadise 
dünya tarihinde hiç emsali 
görülmiyen, fevkalade ehem· 

• miyeti haiz bir hadisedir. 
Bunun ehemmiyetini teba· 

rüz ettirmek için, buna tekad· 
düm eden günleri sizinle be· 
raber gözden geçirmemiz icab 
eder. 

Atatürk Anadoluya geçme
den, Türk ulusu kendi mu· 
kadderatını eline almadan 
Anadoluda Türkün benliğine 
yaraşmıyan, kendi bünyesine 
uymıyan zulümkar bir idare 
hüküm sürmekte idi. Tüı k 
milleti, zulüm altında bunal-
makta idi. Bu zulümkar idare, 
yabancı milletler hesabına ça
lışan hilafet köhne müessesesi 
idi. Bu müessese, Atatürkün 
bir işaretile yıkılmış ve Türk 
milleti onun tazyık ve zul
münden kurtulmuştur. 

Vatandaşlarım; bu vaziyet 
içinde Türk milletine son gün
lerde hayat vereceği zannedi
len meşrutiyet idaresi de Türk 
milletinin yarasına merhem 
olamamıştı. Çünkü milleti ida· 
re etmek istiyenler onun bü
yük şefi Atatürk gibi derdi 
sezmemişler ve ona deva ver
mek yoluda gitmemişlerdi. 
Harbiumumiye iştirak eden 
Türk milleti, bu harbden ken· 
disine, kahramanlığına hiç de 
layık olmıyan bir durumda 
çıkmıştı. Onu bu durumdan 
- Deı,ıamı 4 ncü ıahijede -

Başvekilimiz yarınLondra· 
dan Ankaraya dönüyor 

-·-· General ismet lnönü, Londrada Bay Baldvin, 
Bay Çemberlayn ve Bay Eden ile 

mühim görüşmelerde bulundular 
Ankara, 20 ( Hususi ) - ----

Başvekilimiz yarın Londradan 
ayrılacak ve derhal Ankaraya 
dönecektir. General ismet 
İnönünün Pariste bir gece 
kalması muhtemeldir. 

Başvekilimiz, 26 Mayısa ka
dar herhalde Ankaraya dön· 
müş bulunacak ve o gün 
kamutay<la bütçe müzakerele· 
rine başlanacaktır. 

Londra 20 (Radyo)- Türkiye 
başvekili general İsmet İnönü 
ve Türk hey'eti, yarın buradan 
Ankaraya hareket edecektir. 

Türkiye büyük elçisi bay 
Fethi Ok yarın dün akşam 
Türkiye sefarethanesinde ver
d iği ziyafette, lngiltere Hari· .. 
ciye Nazırı Lord Eden de bu
lunmııstur . 

Bu ziyafette general ismet 
lnönü ile Lord Eden uzun müd 

Milisler 

det görüşmüşlerdir. Türkiye 
başvekili, Maliye Nazırı Çem
berlayn ile Ekonomik mes'ele· 

...... 1 

Yeni Lokarno 

ler üzerinde müzakerelerde 
bulunmuı, baıvekil Sir Baldvin 
ile de görüşmüştür. 

Silih yüklii 
Müzakereleri iyi ne. Kamyon /sviçre za. 

L • . tice vermiyecekmiş bıtasınca.müıadere 
aSD8V8SllŞgaf Paris 20 (Radyo) - ltaJya edildi 

d• J matbuatının bura muhabirleri e .yor ar b ' Cenevre 20 (Radyo) - lı· 
yeni ir Lokamo muahedesi 

b viçre zabıtası, ispanyaya ıön-

General Franko 

Bütün cephelerde va
ziyet hükumetçilerin 

lehinedir 
Madrid, 19 ( A.A) - Hü

kumet kıtaları Leon eyaletinde 
ilerlemek devam ederek Ye· 
dolar ve Penetan mevzilerini 
işgal ve tahkim etmişlerdir. 

Bu kıt'alar Marana mmta
kasında da ilerliyerek Lama
verdenin ilerısinde yeni mev· 
ziler tesis etmişlerdir. 

Cumhuriyet topçuları Ovi
yeonun kışlalarını bombardı· 
man etmişlerdir. Avila mınta
kasında da ileri harekat de
vam etmektedir. Topçu kuv· 
vetleri Las Navas, Avila ve 

için aşlıyan müzakerelerin, 
Fransa ve Rusya tarafından derilmek üzere bulunan silih 
beslenmekte olan teşrikimesai dolu bir kamyonu müsadere 
f etmiştir. 
ikrinden dolayı hiçbir zaman ----~-----· 

:iyi bir neticeye :iktiran ede-: miyeceğini bildirmektedirler. 

lngiltere, kraii bugün Se
pite~t limanında donan
~ .!!l~Yı teftiş edecektir 

lngiliz Kralı ve Kraliçesi saltanat arabasında 
. Londra, 20 (Radyo) .- l~- nead limanına hareket etmif· 

gılt~~e. kralı ~ltıncı Jorı. amı· tir. Kral, bugün limanda top-
ral unıformasıle ve refakatm- lanmış olan bütün lngiliz do· 
da kraliçe olduğu halde dün . . 
akşam yatına binerek Sima- na~masmı teftış edecektır. 
N l p ıh 1. · d k" 1 Üçyüz yolcu vapuru, halkla ava era ava ısın e ı yo - • 
lan bombardıman etmişlerdir. dolu olduğu halde hmanda 
Cumhuriyetçiler Las Navl\sın sıralanmış bulunacak ve Krala 
ilk evlerini işgal etmitlerdir. kaşıhyacaktır • 
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,. Sahife 2 

Hin istana elçilikle giden 
. Zülfikar ağanın aşkı 

- 10 - Yazan: FARUK ULUDAG 
Şimdiye kadar hiç kimse ile 

bu gibi münakaşalara girme· 
miştim .. Feridenin hayali bizi 
bu maçeraya soktu, bari de· 
vam edelim bu vesile ile vic-
dani bir ' iş yaptığıma hükme

t'diyorum .. 
- Ne gibi Dilber hanım? . 
- Sizin gevşemek istida-

dım gösteren sevgi nazariye
Uerinizi takviye etmekle·. 

- Rica ederim Dilber ha
nım .. Kü.çük bir ayrılık yahud. 
Kadın hakkında herhangi bir 
ımünakaşa derhal seven 4L-i r 
erkeği değiştirir mi? 

- iradesine hakim olanlar 
için bu ayrılık ölüme kadar 
bile gitse asla: Fakat dostum 
kadına bilhassa sevdiği olursa 
ona hürmet etmesini bilmiyen 
bir insanın.. Merbutiyeti.. Ba
-lcımsız saksılar gibi bir müd
det sonra solar. 

- Dilber hanım bütün ka
dınlarda bir zihniyet var. 
istiyorlar ki: Damarlarını ba
kan kan ebediyen aşk ile 
cevlan etsin.. Onları seven 

·erkek ölünceye kadar. Eflato
nun bir alaka ile bu sevgıyı 

devam ettirmek halbuki bil
miyorlar ki; aşkın başlangıcı 

şehvet, müntehası gene şeh· 

vettir. Biz erişilmesi güç olan 
gayeler peşinde ko~arız. O 
esnada saadet ona erişmektir. 
Halbuki, erişince gaye uzak· 
laşır gene tatsız, tuzsuz bir 
boşluk hasıl olur. Bu kadın 
için de erkek için de böyle· 
dir. 

- Eğer bütün erkekler de 
sizin gibi ise Curi bey şu 
muhakkak ki; heyecanlarınız

da sahte bir samimiyet var. 
Yüzünüze takındığınız aldatıcı 
hislerle avlıyor. Sonra iğrenç 
iç yüzünüzle öldürüyorsunuz. 

- Dilber hanım. Tarizle
rinizde haksızsınız. İnsanlığı 
sırf fazilet çerçevesinden gör
mek doğru değildir. 

Ben fakir bir ailenin yetiş
tirdiği talihsiz bir çocuğum. 
Babam sarayda onun bunun 
yanında uşak gibi çalışmış ve 
öldükten sonra da birini ba
na miras bırakmıştı. Yirmi 
beş senedir gerek medresede 
gerek sarayda Arapca, Fari
sice okudum. Birçok ınsan 

karekterleri gördüm. 

Sizin fazilet, namus, ahlak 
dediğiniz kelimelere ben bu 
saraylarda rastlamadım. On
ları ancak kitaplarda gördüm. 

Ahlak hocalarının yaygara· 
larını ne işiten ve ne de 
dinliyen var. Herkes kendi 
vicdanının vereceği hükme 
göre iş görüyor. 

En mukaddes zannettiği in· 
sanların hayatı hususiyelerini 
gördükçe insan varlığından 
nefret ediyor, bu kadar ulvi 
işlere$ karışan menfaat entri· 
kaları aşkımıza karışmaz olur 
mu? 

- Curi bey, hayat sizin ta
savvur ettiğiniz kadar boş ve 
maddi emellerden ibaret ol
saydı varlğımızm hayvan sürü
sünden ne farkı olurdu? 

- Dilber hanım, her genç 
kız gibi, şüphesiz siz de hayal 
ufkunuzda binbir renkli bir 
kainat Bu 

tatlı heyecanlar için efsanevi 
bir hayat lazımdır , 

- Bir esir cariyenin haya· 
linde ne olaeağını tahmin edi
yorsunuz? 

- Ben gençliğe hitap edi
yorum. Yoksa bulunduğunuz 

' vaziyeti biliyorum.. , ' 
- Benliğine hakim olamı- ' 

yan bir insanın gençliğine "ait 
hayalleri olabilir mi ? . \ 

- Olur Dilber ı?anım, <gayri 
iradi bit mevsimi bahar var· 
air. o ne esaret ve ne de 
zincir tnnır. Evet gençlik . İs· 
terdim ki uzun bir ömre be· 
del, gençliğimden birkaç sene 
bıraksınlar. 

- Bunlar haleti ruhiye 
mes' elesi Curi bey, ben de 
çok arzu ederdim ki: bu anda 
esaret zincirini üzerimden ata· 
yım başka birşey istemem. 

- Nevmit olmayınız Dil
ber hanım gün doğmadan ne· 
ler olur. 

- Bunlar boş teselliler. 
- Neden boş olsun bilme· 

diğimiz biranda yeni, yeni ha
dişeler meydana gelebilir. 

- Mesela. Ne gibi bir ha
dise beni düştüğüm bu gir
daptan kurtarabilir? 

- Sizi Hindistana kadar 

takip eden fedakar bir aşık. 

- IIahi Curi bey güleyim 
bari korkarım o kahraman 

aşık ta sizsiniz. 

- Yok Dilber hanım be· 

nim gibi çirkin bir adamın 

bu derece cesareti olamaz. 

- o halde meçhul aşıkı

mı söyleyiniz de, hiç olmazsa 

ismini öğreneyim. · 

- Neden alay ediyorsunuz. 

Dilber hanım. gençsiniz, gü

zelsiniz. Hususile asil bir ha· 

banın kızı bulunuyorsunuz. 

Talihin bir sillei kahrile bu 

felaket kucağına düştünüz. 

Şimdi de bir başka kurtarıcı 

elile yeniden iktisabı hayat 

edemiyeceğiniz ne malum? 

- Gitmem güzelim .. Asılim, 

bunlar felaketzede bir kıziçin 

necan alıcı sözler, size teşek

kürler ederim Curi bey, fakat 
kuzum yalvarırım; alay etme
yiniz, zira takatim yok .. 

- Alay edebilmek iı;in elim 
de hiçbir silahım' yok Dilber 
hanım, benim gibi varlığına 

kıymet vermiyen bir insan, na
sıl olur başkalarile alay· eder? 

- O halde neden icap etti 
bu Allahın sonsuz denizinde 
bana hayalinde bir aşık ya· 
rattın! . 

- Doğru söylüyorum Dil
ber hanım, o aşık sizinle ayni 
havayı, ayni suyu içiyor ve sırf 
sizi kurtarmak için bu uzun 
yolculuğa iştirak etmiştir. 

- Bu ne biçim muamma .. 
Meraktan öleceğim doğrusu, 

k. . b ?I ımmış u .... 
- Zülfikar ağa !. 
Dilber susmuş, birdenbire 

yüzünü bürüyen hafif bir kan 
bütün yanaklarını kızartmıştı .. 
Bir~ müddet ellerini yüzüne 
kapadı. Sonra kimbilir, hangi 
düşü.1ce ve saikle ağlamağa 
başladı, 

-- -·-· • Polonyaiıın en güzide sporcu-
Mektupia ·ders veren Cıhan (arından matmazel Sofi yakın• 
mektebi her sene binlerce da erkek olacağından memnun 

t f b Ç k r Kadınlığı beğenmeyip te 1 a e e 1 arıyo cinsiyet değiştiren kadınların 1 
Tam yirmi yedi sene olu· ilimlerde mütehassıs beş yüz sayısı artmağa başladı. İnsan 

sertti Antrenörü o zaman ha· 
na kendisinin etrafını çeviren 
erkekler arasında tek bir pan· 
talanla ekzersizler yapmaktan 
çekinmediğini söylemişti. 

yor. Pariste üç profesör uzak kişi çalışır. ı B~~l~rın yazdık· bu vak'aları gördükçe ve şim-
mesafelere muhabere ile ted- ları d~rsler büyük tecrübe ve diye kadar hiçbir erkeğin 
risatta bulunmağı · düş.ünürlJr ,ilim sahibi bin profesör tara- kadın olmadığını da düşün-
ve bu fikirlerini büyük 'bir fından tetkik edilip icabında dükçe kadınlığın iyi, birşey 

Matmazel Sofi sözlerine de· 
vam elti: 

şevk ile o v,akit~i ·Fr~nsız . ma- ilaveler yapılarak hemen tale- olmadığına inanası geliyor. 
. arif nazırına . açarlar. Nazır beye gönderilir. Fransanm en Bu defa cinsiyetini değişti-

"-Of.. Erkek oluyorum. Ve 
beni birçok sıkıcı ve kızdırıcı 
alaylara maruz bırakan bu 
gülünç vaziyetten kurtulaca• 
ğım. Vaziyetim tahammül edil· 
miyecek bir hal almıştır. Ve 
işte bunun içindir ki, birkaç 
gün sonra ameliyat oluyorum. 

omuzforı~ı kaldırarak güldük- maruf profesörleri bu meşga- rip de erkek namzedliği dev-
\~~ sonra: leden kaçınmamaktadırlar. Ci- resini yaşıyan gene Polonyalı 

"Ben böyle hayalatla uğ- han mektebinin işlerinin ida- sporcu bir kızdır. 
raşamam.,, der. resi de gayet muntazam bir Madmaıel Sofi Smentkovna 

O vakittenberi yirmi beş şekilde tertip edilmiş oldu- adındaki bu kız Fransız gaze-
sene geçti. Parisin "Cihan ğundan gelen binlerce mck- tecilerinden birisile görüşmüş-
mektebi,, her sene yüz binden tuba yazılan binlerce cevap tür. Gazeteci bu erkek ram· Birkaç seneden beri kendim· 

de vukuagelen değişikliğin 
farkında idim. Daima erkek· 
lerle beraber bulunmağı arzu 
ediyor ve hatta futbol bile 
oynuyorum. Spora karşı olan 
zafım çok eskidir. On yaşın· 
dan itibaren başladım ve da· 
imi hayatımı pist üzerinde 
geçirmeyi tercih ettim. 

fazla insana tedrisatta bu- pek seri ve büyük bir intizam zedi genç kızla yaptığı müla-
lundu ve bunları tenvir etti. dairesinde yerine gider. katı şöyle anlatıyor: 
Bugün dünyanın her köşe- Cihan mektebinin takip et- "Cinsiyet değiştirme mo-
sinde bu mektepten feyzalan tiği daha mühim birşey var- Cdası rağbette .. 
talebe mektebin yalnız şöhre· dır. Bu mektep yalınız tedri· Daha geçen sene erkek 
tini bilirler. içinde mektebi satla iktifa etmiyerek talebe· olan Matmazel Kubkovanın 
bilenler pek azdır. sinin ruhi ahvalini ve istidat· vatandaşı matmazel Sofinin 

Parisin bu "Cihan mektebi,, larını da gözden geçirdiği gibi bana ilk sözleri şunlar oldu. 
kelimenin bütün manasile nev'i tercih edecekleri meslek hak- - Kat'i kararımı verdim. 
şahsına münhasır bir mek- kında da direktif verir. Pro· Cinsiyetimi değiştiriyor ve Erkeklik ve kadınlık hisleri 

bende mücadele halinde idi. teptir. Tedrisatla uğraşan diğer fesörleri o kadar büyük bir erkek oluyorum. 
her nevi müesseselere hiç tecrübe ve meleke sahibi ol· Matmazel Sofi Polonyanın So.nradan; ve bilhassa sporun 

tesirile erkeklik hisleri galebe 
çaldı. Bir müddet sonra da 
bu his değişikliğini fizik de· 
ğişikliği takip etti.,, 

benzemez. Aralarında asli fark· muşlardır ki dünyanın herhangi çok güzide sporcu kadınların· 
)ar vardır. Talebe bizim bil- köşesinden olursa olsun ve dan biridir. Onu ilk deıa bir 

diğimiz gibi mektebe devam hangi millete mensup bulunur pist üzerinde gördüğüm za· 
ed·p ders almazlar Bütün man kendisinin kadından zı·-

ı · ise bulunsun talebeden ilk ala-
dersler muhabere ile verilir. yade erkek yapılı bulunduğu Bu çeşit hadiseler devanı 

ettikçe galiba hiçbir genç kıt 
kadınlıktan emin olamaz!,, 

Bu derslerde ku1 lanılan usul cak!arı mektuplarda ahvali ru· nazarı dikkatimi celbetmemiş 
pek tekamül etmiş, öyle bir hiyelerini kolayca tayin et- değildi. Göğsü düz ve sesi 
usuldür ki bir Fransız, bir İ!1· mektedirler. 
giliz, bir İtalyan ve daha sair İşte Parisin cihan mektebi 
milletlere mensup gençler ne böyle çalışmakta ve mesaisini 
kadar istifade ederlerse dün- günden güne artırmaktadır. 
yanın öbür uçlarında, Hindis- Bu cihan mektebi olmasaydı 
tanda, Okyanus adalarında bugün masrafsız ve hatta 

oturan bir genç de aynı isti- zahmetsiz kültür sahibi olan 
ve bir işe kayrılan binlerce 

fadeyi temin edebilmektedir. 
talebenin ruhi ahvalini ve 

Kültürünü artırmak veya genç erkek ve kadın cehalet 
Üniversitelerin birinden diplo· ve sefalet içinde kalacak· 

ma almak, yahut devlet mü· lardı. 

~~~~~--... ..-.~·~·------~~~~~ 
Almanyada kuru üzürn 

satışları azalıyor 
Mevcud stoklar, azalıyor, bu hafta 

içinde cüz'i muamele olmuştur 
Almanyada mevcud stokla- Bundan başka söz kelimi Yu· 

rın hergün biraz daha azaldığı nanistanm bu yılki Korint 

ve bazı ardiyelerin hatta üzüm rekoltesinin geçen seneye 

esseselerinde, bankalarda, hu- rR 
susi müesseselerda açılan mu- Doktor 

tamamen boşaldığı bildiri}- nisbetle azaldığı yolunda gelen 
1 mektedir. Mühim ithalatcılar- habt!rler piyasayı bir kat daha 

sabakalara girmek, yahut iyi Al• A ,.. h 
bir terzi olmak, sinema müs- 1 ga 
tahdemliği yapabilmek ve hatta Çocuk Hastalıkları 
muharrir olmak istiyenler Pa- mütehassısı 
risin cihan mektebine bir mek İkinciBeylerSokağı No. 68 

tup yazmakla alacakları bir ---T :!:fon 
3452 1 

sıra mektuplar kendilerine her İzmir ikinci hukuk mahke-
türlü hayat ve ilim tedrisatına 
devam edip feyizlenmek fırsa
tını verecektir. 

işte bu şekilde bu dersleri 
takip edenler, ya bir banka 
ve yahut devlet müessesesi 
müsabakasını, yahut üniversi
teye düııul imtihanlarını ka
zanmakta, dünoanın her han
gi köşesinde olursa olsun 
memleketinden dışarı çıkma· 
dan bin sürü masraf ihtiyarı· 

na mecbur olmadan kendileri 
için en müsait olarak taahhüt 
edeckleri saatleri saatlerde 
bu dersleri öğrenip arzularına 
yetişmektedirler. 

Cihan mektebi idaresine 
hergün dünyanın her tara· 
fından talimat veya malU· 
mat istiyen talebe tarafından 
mektuplar gelmektedir. Gelen 
mektupların çokluğu,· Paris pos
ta idaresini Cihan mektebinin 
bulunduğu Ekselman bulva
rındaki binası içinde beş katlı 
mükemmel bir posta şubesi 

tesisiı.c m.ccbur dmiştir. 
Cihaıı mektebine gelen bu 

binlerce mektup hemı·n mek
tebin muhtelif şubelerine tevzi 
edilir ve bu şubelerde bü\ün 

mesinden: 
İzmirde Karataşta Aras so. 

36 no. mütekaid Ali Ulvi ta-
rafından ayni adreste mukim 
iken tegayyüp ederek elyevm 
ikametgahının meçhul bulun
duğu anlaşılan karısı Niyazi 
kızı Hatice aleyhine açtığı 

boşanma davasından dolayı 

yevmi muayyende mahkemede 
hazır bulunması için müddea· 
aleyh hakkında ilanen tebligat 
icra edildiği halde müddeaa
leyh gelmemiş ve devacının 
isteğile gıyaben muamele ya
pılmasına ve gıyap kararının 

bir suretinin mahkeme divan· 
hanesine talikine karar veri
lerek bu baptaki muhakeme 
7-6-937 pazartesi gününe hı· 
rakılmış olduğundan yazılı 

günde saat 11 raddelerinde 
tahkikat hakimi huzurunda 
müddeaaleyhin asaleten hazır 
bulunması veya tarafından ve
kil göndermesi lüzumu aksi 
takdirde bir tahkikat ve mu
hakemeye kai>ui ediiemiy, c"ğİ 
hususu H. U. M. K. telıligat 
faslına tevfikan t-::.bliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan 

dan bazıları da dahile karşı tatlılaştırmıştır. Bu haberlere 
teklifinini tahdit etmişlerdir. köre Yunanistanın 1936 ({o• 
İzmir üzümlerinin bazı tiple- rint mahsulü 125,000 torı 
rinden hiç mevcud kalmadığı tutmu. tur. 1935 yılı mahsulii 
zannediliyor. Mal olmaması ve ise hatta 160,000 ton yap· 
halbuki talebin devam etmesi mıştı. Binaenaleyh 1937 rekol· 
dolayısil<} piyasa önemli nis· lesinin hakikaten az çıkması 
betlerde kuvvetleşmiş ve fiat- halinde fiatlerin geçen seneYj 
lerde yükselişler görülmüştür. ( Devamı 4üncü sahifed~ 

lzmir 
den: 

vakıflar müdürlüğün-

No. Cinsi Mevkii Vakfı 

Senelik bedel~ 
muham111eP1 

ur• 
54/318 kahve lkiçeşmelik Batçı mescit gO 
55/68 dükkan Alipaşa c. Terzi oğlu 150 
64/ 12 ev Karantina sanatlar H. Osman P. tsO 
66/28,1 ,, Numan zade H. Mahmut 96 

67/30 dükkan 48 
/ " " 1'JJJ 77, 14 20 ,, Başturak H. Hüseyin 

144 48/31 ,, Kemeraltı Odun kapılı 
108/ 13 Yorgancılar Hisar camii t25 

110/74 : Hisar meydanı ,, 120 
112/25 ,, Çangırı ç. ,, 8

4 

124/9 1 ci belediye 120 
125/30 

" B. _, 1z 
,, ıt pazarı ,, 6 

126/11 ,, Samancı s. ,, 3 
127, 14/12 ,, 1 ci belediye ,, ~~ 
137 /92 ,, Hisar meydanı ,, ~ra 
160/34 mağaza Yol bedesteni Köprülü F. 2~ 
163/59 dükkan Kemeraltı Salepcioğlu 1 ']fJ 
101/ 134,1 ,, Mezarlıkbaşı Bağbasaşlı ~44 
102/ 134,2 " " " 144 
33/32 ev lkiçeşmelik tuzcu s. Hasan hoca .. dotJe 

Yukarıda müfredatı yazılı kiralık akarat on gün ınud-!:.4 
açık artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 24/5/937 pazartesi ~ 
saat onbeşlt dir. İstekli olanların vakıflar idaresine mür 
ilan olunur. 15 20 24 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
d 

1 lılkltge 1 Aslan ağzına! •• 1 
N. V. 

W.F. H. Van 
Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND VA

PUR KUMPANYASININ 
"GANYMEDES., vapuru 13 

Mayısta bekleniyor, yükünü 

lzmirPamukMensucatı 
Q+W illi 1 

Burası bir yeraltı mezarlı· 
kımn kap1sıydı, Derinden de· 
tine :ve belli belirsiz bir ses 
~uyuluyordu. Birıız daha yü· 
rüdü ve kıılaklarını duvara 
dayadı. • 

Papaz incil okuyordu: 
"Kıırnımızı nasıl doyuraca· 

ğız arkamıza ne giyeceğiz 
diye tasa çekmeyiniz. Tarla· 
lardaki zambaklar ne doku· 
)'arlar, ne de çalışıyorlar.Hal· 
buki Süleyman bile en şanlı 
zamanlarında onlar kadar 
Parlak giyinmemiştir. Havada
ki kuşlara bakınız; ne ekiyor· 
lar ne de biçiyorlar. Fakat 
lJJu Tanrı onlara her zaman 
Yiyeceklerini veriyor!,. 

Demek ki burada Hristiyan· 
lar vardı ve Freda bir Hristi· 
hndıl 

Roma mabutlarına inanmı
Yan, ateşi mutlulamıyan, büyün 
Şenliklere gitmiyen bu halk 
Puta tapan Romayı çok kızdı· 
tıyordu. Zelzeleler; yangınlar 
Ve hastalıkların hep onların 
rÜzünden olduğunu sanıyor· 
ardı. Vakit vakit yakalanan 
liristiyan)ar, vahşi hayvanlara 
Parçalaltırıyor; Üzerlerine zift 
8iİrülerek diri diri yakılı· 
~Ordu. 

. PHnos'un gözlerinde bir 
Şıınşek çaktı. Oradan hemen 
Uzaklaştı. Aradan yarım saat 
~eçmemişti ki Roma askerleri 
reraltı mezarlığının her tara· 
1nı kuşatmışlardı. 

Romalılar hıristiyanlara mah
sus da olsa mezarlara pek 
&aygı gösterirlerdi. Bunun için 
bsker içeri girmiyordu. Zaten 
Una lüzum yoktu. Çünkü 
~ristiyanlar kuzu gibi insan
tdı. Din uğrunda ölmeyi 

~~yük bir şeref saydıkları için 
1Çbir karşılık göstermeden 

kendilerini teslim ederlerdi. 

1.kPlinos iki arkadaşile bir-
1 le içeri girdi ve bağırdı: 

- Çıkın dışarı!.. 
Hepsini çıkardı. Yalnız Fre· 

dayı tabutların bulundukları 
~i'uklardan birine zorla soktu. 
b iki arkadaşını onun yanında 
ıraktı: 

b - Biz uzaklaştıktan sonra 
Unu evime götürün! 

t Bütün Liyon halkı sokakla· 
a dökülmüştü: 
~ - Hıristiyanlar aslan ağzı·•a! 

Diye haykırıyorlar, asker 
~flarmı yararak onlara sal· 

1rınak ve parçalamak istiyor· 
'atdı. Onların gizli toplantı
atda çocuk eti yedikleri, 
· ePsinin büyücü oldukları hak
~1tıda da bir inanış vardı. 
t liıristiyanlar dosdoğru tiyat
~)'a götürdüler. Onların ce
• larını mümkün olduğu kadar 
ıibuk vermek ve kolerayı 
ıabuk savuşturmak istiyor· 
~tdı. 

Vali çok sevinmişti. Bu işin 
~lu tarafından meydana çıka
~ l'llası ayrıca gururunu okşu· 
Otdu. 

Aıslanlar demir kafeslerin 
~d1.ndan tiyatronun ortasın
) kı büyük meydana fırladılar. 
kllda hala gözlerini göklere 
llıiş oldukları halde dua 

~1 ·n hnistiyanların üstlerine 
dırdılar. 

"l\orkunç kükremeler, par
~nan zavallıların iniltileri 
b1.birine karışıyor, halk çılgın 
Q seviniyordu. 
~ u aralık tiyatronun kapı· 
tia bir kaynaşma oldu. 

enç bir kız kendisini tul· 

mak istiyen iki adamın elle· 
rinc:len kurtuluyorj aslanların 
bulundukları yere koşmak İs· 

Der Zee 
& Co. 

tiyordu. Fakat halkı yarıp DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
geçemiyordu. G. M. B. H. 

Plinos yerinden fırladı: 
- Fredal.. Ne yapıyorsun? 
Genç kız onu sanki ne gör-

müş, ne de işitmişti. 

Hamburg 

Fakat Plinos yetişmiş ve için yük kabul eder. 
yakalamıştı. "MOREA,, vapuru halen 

"AKKA,, vapuiu 15 Mayısta 
beklenilmektedir. ANVERS, 
ROTTERDAM ve HAMBURG 

Freda valiye doğru kolları· limanımızda olup HAMBMRG, 
nı uzatarak bağırdı: BREMEN ve ANVERSten 

- Ben •hıristiyanım. Beni yük çıkarmaktadır. 
de nslan ağzına atınızl 

Halk arasında onu tanıyan· 
lar vardı. Önce birkaç, sonra 
binlerce kişi haykırdı: 

- Aslan ağzına!. 
Plinos babasına yalvardı : 
- Yalan söylüyor! Çıldır-

mış 1.. 
Freda aslanların parça parça 

ettiği ve koca meydanı~kanla· 

rile kızıla boyadıkları Hristiyan 
kardeşlerine baktı. Yüzünde 
bir imreniş ve onlar gibi ol-

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATlON 
Pireden aktarmalı seri seferler 

"EXCAMBION,, vapuru 7 
Mayısta PIREden BOSTON 
ve NEVYORK limanlarına 
hareket edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 21 
Mayısta PIRE"den hareket ede
rek BOSTON ve NEVYORK 

mak hissedilen bir hasret var limanları için yolcu ve yük 
idi • kabul eder. 

Silkindi ve kendisini iki 
adam boyu yüksekliğindeki 
duvardan aşağı attı. 

Plinos sanki onun bir tara· 
fına kalın bir iple sımsıkı 
bağlanmıştı. O da arkasından 
sürüklenir gibi gitti. 

ikisi de yanyana düşmüşler
di. Birinin bacağı, diğerinin 
kaburgaları kırılmıştı. 

P!inos korkunç bir ağrı çe· 
ki yordu. 

Freda onun ellerini tuttu: 
- -Hıristiyan ol! Ağrı çek

mezsin! 
Dedi ve tatlı bir sesle ru· 

huna üfler gibi incilden bazı 
yerleri okumağa başladı. 

Plinos onun boynuna atıldı 
ve: 

- Hıristiyan oluyorum ... Ma· 
demki sen istiyorsun!. 

Diye inledi. 
Vali bağırdı: 
- Onları kurtarın! 
Aslanlar onların etrafında 

dolaşıyorlar, fakat hiçbirşey 
yapmıyorlardı. Çünkü artık 

doymuşlardı . 
Halk ta bunu gön:rek on· 

ların giinahsız olduklarına hü
küm veriyordu . 

Kurtuldular. 
Fakat iyi olduktan sonra 

birdenbire ortadan kayboldu· 
lar; nereye gittiklerini, ne ol
duklarını kimse bilmedi. 

Bitti 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün --AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION OF 
NEVYORK 

"EXHIBITOR,, vapuru 25 
Mayısta beklenilmektedir . 
NEVYORK için yük kabul 
eder. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir . 
KôSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZta aktarma 
"ile umum TUNA limaı:ıları 
için yük kabul eder. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD • LIVERPOOL 

"INCEMORE" vapuru 30 
Mayısta beklenilmektedir. LI· 
VER POOL ve ANVERSten· 
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 bekleııilmcktedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA. 
PEŞTE, BRA TISLA VA, LINZ 

Olivıe:r ve şü- ve ViYANA için yük kabul 

tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNA, ve KôSTENCEye 
yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 30/5/37 
de gelip AMSTERDAM, HAM· 
BURG için yükliyeeektir. 

"VULCANUS., vapuru 20. 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapın~rdadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmiı: 

5.37 de gelip yükünü tahliye- #r~ı::ı!lli!SJl&ı~Allmn!l~l.!Z.i~Em=::z1mmım1Ullm-~-
den sonra BURGAS, VARNA • 
ve KôSTENCE için yükliye
cektir. 

SVENSKA ORIENT LINI· 
EN KUMPANYASININ: 

"SAIMA" vapuru 28/5/37 
de bekleniyor, doğru ANVERS 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA ve SKANDINAVIA 
limanları için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASININ 

"SUÇEAV A,, vapuru 19-5-
37 de bekleniyor, MALTA, 
CENOVA ve MARSIL YA li
manları için yolcu ve yük ka
bul eder. 

f !andaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsil at için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

.. Sll Ctl t 1 

~·rketi .. Ol m 
Halkapınar k maş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Saq_?am, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbıseler ıçin bu 2:1amuJatı tercih ediniz 

atış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şlrk halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR oğlu 

- Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

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

lıktır. 

1 
Talipler T. M. C. Resmi 

1 ilan işleri bürosunda Naci 

j. Tokaya ;,.:acaatları. 

,. .:: .t;' • • • ' • • • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
izmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 
.. • .... • ~4 - 1- .. 

~ .. ..,. -·. .. ~ 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Sı 
Hamdi Nüzhet Cancar 

hat Eczahcines.inde 
bulunur 

eder. 

rekası Limited oEN NoRsKE MıoELHAvs-
t LINJE • OSLO Vapur 8CeD a51 "SARDINIA., vapuru 21 

Birinci Kordon Rees binası Mayısta beklenilmektedir. IS· 
Tel. 2443 KENDERIYE, DIYEP ve 

THE ELLERMAN LINES LTD. umum NORVEÇ limanları 
"ALGERIAN,, vapuru 5 için yük kabul eder. 

Mayısta LONDRA, HULL ve "Vapurların isimleri, gelme 
ANVERSten gelip yük çıka· tarihleri ve navlun tarifeleri 
racak ve 15 Mayısta avdet hakkında hiçbir taahhüde giri· 
edip LONDRA ve HULL için şilmez.,. 
yük alacaktır. Birinci Kordon, telefon 

"LESBIAN,, vapuru 27 Ma· No. 200- 200B ~ ~-c~ ~T~ 
yısta LONDRA, HULL ve yük alacaktır. '9 """"- · , ..... 
ANVERSten gelip yük ç.ıka- THE GENERAL STEAM NA-
racak ve ayni zamanda LON· VIGATION Co. LTD. ıı 
ORA ve HULL için yük ala- "ADJUTANT,, vapuru 5 ..... .. T; uu ru , o ıu İ••. 
caktır. Mayısta gelip LONDRA için ~ ... / " ~ U 

"EGYPTIAN,, vapuru Ma· yük alacaktır. ~~- .· 
4 yıs nihayetinde LIVERPOOL Tarih ve navlunlardaki deği- [JC -W , -- · ...J. j 

ve SWENSEAdan gelip yük şikliklerdcn mes'uliyet kabul -~•rCIQ.1 ~ .C.t°'Nk&\I 
çıkaracak ve ayni zamanda edilmez. , - "" 

.. ' s 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
• 



Sahife 4 (Ulusal "Birlik) 20 Mayıs 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Y anya gölünün kanlı f acıası 
~~ 

• • . Nakleden: F. Şemseddin Benlioilu 
Uluslar sosyetesı konseyı toplanıyor - Üçüncü kısım: Bin kantar şeker -

-125-

onsey,:komitenin hazırladığıSancak Muhtar'ın !°ek~ubun~~-Tepe· 
. t d.k edecektir delenlı telaşa duştu ana yasasını ~s 1 ça~;!'.a;e~:·~ğa~:~i~.~!:;~. ~·:~h~n~:r:."v:~:k~~;a:~~~':~~ 

Habeşistan, uluslar sosyetesi azalığından çıkarılacak. Lord Eden hitaben şu mektubu yazdırttı: hisseder gibi oldu; fakat bu 
" Paşa 1 teessür hissi çok çabuk geçdi 

Cenevrede garp Misakı mes'elesile de meşgul olacaktır 
Londra 20 (Radyo) - Habeşistanın Uluslar sosyetesi azalı- Delbosda hazır bulunacaklardır. Konsey, evvela Sancak mes'· 

ğından çıkarılması kararlaştırılmıştır. Habeşistanın azalıktan elesini~ tetkik edecek ve komitece hazırlanan Sancak ana 

uzaklaştırılması için ilk teklifi İsviçre reisicumhuru Motanın yasasını tasdik eyliyecektir. 
riyasetinde bir komisyon yapacak, devletler murahhasları da İngiliz, Fransız ve Rus Hariciye Nazırlarının Cenevrede 
bu teklif: kabul edeceklerdir. garp paktı mes' ele si ile meşgul olmaları muhtemeldir. İtalyanın 

Paris, 20 (Hususi) - Uluslar sosyetesi konseyinin önümüz- konsey toplantılarına iştirak edip etmiyeceği henüz belli 
deki toplantısı çok mühimdir. Bu içtimada, Lord Eden, İvon değildir. 

............. 1 

Merkezi Avrupada başlı- Nis civarında feci bir 
yan siyasi temaslar tayyare kazası · 

••• 
lnğiliz mahafili, bu ziyaretleri Büyük bir yolcu tayyaresinin motörü 

b •• ••kb• d•kk ti t k• d• patlamış ve tayyare parçalanmıştır 
UYU lr 1 8 e 8 lp e ıyor Paris 20 (Radyo) - Dün sekten tecrübeler yaparken, 
Londra 20 (Radyo) - in- Alakadarlar, Londrada Bay öğleden sonra Nis cıvarmda motörlerden biri patlamış ve 

giliz siya:al m~hafili, Merkezi Edenle bazı devletler ricali feci bir tayyare kazası ol- tayyare, düşerek parçalan-
arasında vukubulan müzakere- muştur. Büyük yolcu tayyare- mıştır. içindeki pilotlarla müs-

Avrupada başlıyan ziyaretleri leri, Cenevrede vukubulacak 
b 'k b' d'k lerinden biri, yüz metre yük· tahdemin ölmüştür. 

ve son vaziyeti üyi.ı ır ı • toplantı ile münasebettar gö· ______ _._ .... ·~-----------

katle takip ediyorlar. .. .... r~ ..... Y~-rl_ar_. ---- Londrada Şanghayda 

Valinin nutku Allahın rüzgarı Dün sis vardı Bir amonyak deposu 
Baştarafı 1 inci salıif ede 

çıkarmak isteyenler çoktu fa. 
kat kimse onun hakiki yara-
sına merhem olmağı, onun 
derdini teşhis etmeği becere
memişti. Bu, büyük milleti 
kurtarmak için gene bu mil· 
let kendi evladları arasından 
bir kahraman yarattı, bir Ata· 
türk yarattı. 

Atatürk, bütün memleketi 
ezen, ıstıraba düşüren amilleri 
daha ilk günden keşfetmiş, 

görmüş, alınacak tedbirleri 
tasarlamış bulunuyordu. Fa
kat bunlc.rı tatbik etmek, or· 
taya atmak için müsaid zama
nın gelmesini bekliyordu. Ni
hayet o zaman gelmişti. O 
zamanın ihzarında, içinde te· 
miz havasını teneffüs ettiğimiz 

aüzel İzmirimizin de mühim 
bir rolü vardır. Biz İzmirliler 
de bununla iftihar etmeliyiz. 
lzmirin işgali meş'um hadisesi 
üzerine bütün Türk milleti 
uyandı ve kurtulmak için bir· 
leşti. Fakat bunun için bir 
önder Iaıımdı, o da Atatürktü. 

Atatürkün Anadoluya ayak 
bastıktan sonraki zamanları 

benim gibi hepiniz bilirsiniz. 
Bunu size anlatarak vaktinizi 
israf etmiyeceğim. O zamanki 
hadiselerin en mühim ve beliğ 
misali Atatürkün büyük nut· 
kudur. Bu nutuk, kitabı mu
kaddes gibi elinizdedir. 

Onu okur ve anlarsınız. Ata
türkün başa geçmesile Türk
lük kurtuluşunu temin etmiş 
bulunuyordu. Bugünü gençlik 
bayramı ittihaz etmemizin bir 
sebebi ve manası vardır. Bu 
sebep ve mana, Atatürkün bu 
memleketi, cumhuriyeti, inkı

labı Türk gençliğine tevdi ve 
emanet etmiş bulunmasıdır. 
Gençlik, bugünü bizim fani 
mevcudiyetimizden çok sonra 
da daima yadedecek ve onu 
koruyacak, bir daha bu top· 
raklara yat: ayak bastırmıya
caktır. Bunu, buradan bir kere 
daha Türk gençliğine ve va
tandaılarıma hatırlatmak is· 

Anviye vasıl oldu Londra 20 (Radyo) - Dün, ateş aldı 
Paris, 20 (Radyo) - Alla- şehri baştan başa kaplıyan Şanghay 20 (Radyo) - Bir 

hm rüzgarı adındaki Japon kesif bir sis yüzünden nakil amonyak deposu, ansızın ateş 
tayyaresi, dün Anvi istasyo- vasıtaları güç halle işliyebil- almış ve büyük hasarat yap-
nuna vasıl olmuştur. miştir. Feri bot nakliyatı, ancak mıştır. Yaralılar, çoğu ağır 

akşam üzeri başlamıştır. olmak üzere altmış kişidir. 

Hareket güuü 
( Baştaraf ı 1 inci sahi/ede) 
Alsancağa gelmiş, sahada yer
lerini almıştı. 

İlbayın, idman yapmağa ha· 
zır gençliği teftişinden sonra 
geçidresmi yapıldı. Beş bin
den fazla izci ve talebe ile 
Türkkuşu üyeleri, sporcular, 
şiddetle alkışlandılar. 

İstiklal marşı çalınırken, 
şanlı sancağımız ağır ağır, 

gögüsleri kabartarak hazırla-

nan direğe çekildi ve bütün 
gençliği gölgesi altına aldı. 
Müteakiben ilbay bay Fazlı 
Güleç bir söylev verdi. (Söy-

lev diğer sütunlarımızdadır), 

erkek lisesi son sınıf talebe
sinden Namıkta bir nutuk 
iradetti. 

Bundan sonra evvela kız'ar, 
sonrada erkekler beden hare· 
katı yaptılar. Gayet iyi hazır
lanmış olan çocuklarımız, ve
rilen kumanda ile yekvücud 
olarak hareket ediyorlar, bin
lerce kişinin alkışını toplıyor· 
lardı. 

Sahadaki merasime 17,30 
da, gene İstiklal marşı ile ni
hayet verildi ve ı;nüteakiben 
izciler Cumhuriyet meydanına 
giderek Atatürk heykeline çe· 
lenkler, oradan mekteplerine 
dağıldılar. 

terim. 
Sayın vatandaşlar; 

Sözüme nihayet verirken 
bize bugünkü hürriyet hava
sını bahşeden, bugünü yaşatan 
Ulu Şefe buradan sizlerin de 
hissiyatına tercüman olarak 
saygılarınızı sizin namınıza ar
zedeceğim. 

Güneş doğup battığı güne 
kadar Atatürkün saiolmaıını 
dilerim. 

.. ' ... 
Almanyada kuru 

üzüm satışları 
azalıyor 

/ Baştara/ı 2 inci sahifede J 
nisbetle yüksek bulunacağı 
henüz şimdiden kabul edil
mektedir. 

Bilindiği üzere, korint fiat-
leri Yunanistanın Korint sin· 

dikası tarafından, rekoltenin 
mikdarı esas tutularak tesbit 

olunmaktadır. Hamburglu bir 
firma rapor haftası içinde 
Korint üzümleri 100 kilo ba-

şına cif Hamburg 36,50 Mark 

üzerinden teklif eylemiştir: 

Haber aldığımıza göre, ra
por haftası içinde piyasada 
pek az Kandiya üzümü bulun
muş ve Yunanistandan hemen 
hiç teklif alınamamıştır. 

İlan 
İzmirde Odunpazarında 7 

sayıda manifatura ticareti ile 
meşgul olup alacaklıları ile 
konkordato akdetmek üzere 
icra riyasetince kendisine iki 
ay mühlet verilmiş olan Mes'ut 
Türkoğlunda alacağı olanların 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde İzmirde Kemeral
tında Mıhçılar çarşısında 4 sa
yıda konkordato komiserine 
müracaatla alacaklarını kaydet
tirmeleri ve alacaklarını göste· 
ren vesikaları vermeleri icra ve 
iflas kanununun 292 nci mad • 
desine tevfikan ilan ve göste
rilen müddet içinde alacağını 

bildirmiyen ve vesikalarını 
vermiyenlerin konkordato mü
zakeresine kabul edilmiyecek· 
leri ihbar olunur. 
Konkordato komiseri Avukat 

Halit Ôzyaman 

General Miyaha 
Başkumandan oldu 

Valansiya 20 (Radyo)-Yeni 
ispanya kabinesi; Cumhuriyet
çiler ordusu baş kumandan· 
lığına, Madrid muhafızı gene· 
ral Miyahayı tayin etmiştir. 

Bay Delbos 
Paris, 20 (Radyo) - Fran

sa Hariciye Nazırı B. lvon 
Delbos, dün Ankara sefiri B. 
Anri Ponsoyu kabul etmiş ve 
uzun müddet konuşmuştur. 

İzmir sicilli ti
caret memurlu
ğundan: 

Tescil edilmiş olan Akdeniz 
gemi işleri Türk anonim şir
ketinin 17 /5/937 tarihile tas
dikli sirgüleri Ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicillin 1991 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

Sirgüler 
24/11/936 tarihli sirgüleri· 

mize zeyildir. 
Şirketimiz idare meclisi aza

lığından ayrılan bay Münir Bir-
selin yerine 26/3/1937 tarihin· 
de toplanan hissedarlar umu· 
mi hey' etince idare meclisi 
azalığına intihap edilen Jacques 
Fantazianın mezkfir sirgüler 
mucibince idare meclisi azala-
rının haiz olduğu salahiyetler 
dairesinde diğer bir idare mec 
lisi azası veya fonde döpuvu
arlardan birile müştereken şir-
keti temsil ve şirket namına 
imzaya selahiyettar olduğunun 
kayıt buyurulmasını ve muma· 
ileyhin zirdeki imza nümune· 
sinin nazara alınmasını rica 
ederiz. Bu vesileyle de tevec· 
cüh ve itimadınızm devammı 

"Yaptıklarını hep ğören· ve omuzlarını silkerek: 
dim. Frosini'yi hırs ve şehve· - Kaltak teslim olsaydı 
tine alet yapmak istedin, bu ne olurdu? Sanki namuslu bir 
genç kadını sana teslim olma· şeymiş gibi hayatını da hiçe 
dığı için de zındana atmışsın saydı! Gebersin! Dedi. 
bu da yetmiyormuş gibi 16 Bu sözler Frosiniye aıttı. 

masum ve hiçbir şeyden ha· Fakat Frosini ile birlikte da· 
berleri olmıyan kadınları da ha on altı kadın göle atıl· 
zındana toplatmış ve bunların mıştı. Koca ihtiyar, bu onaltı 
cümlesini de Yanya gölünde masum kadını aklına bile 
boğmağa karar : vermişsin. Bu getirmedi! 
çirkin haller karşısında şu an· Fakat Muhtarın bu faciayı 
da kat'i kararımı vermiş deği· hadisesiz geçirmiyeceğine emin 
lim; fakat seni bu fena haller- idi; artık ihtiyardı, Y anyada 
de yalınız bırakmıyacağım, ve etrafta düşmanı çok idi. 
Muhtarın ölmediğini de iyi bil Asker arasında bile bir nüfuzu 
Bu kadınlara fenalık etmeğe kalmamıştı. Halbuki Muhtar, 
kalktığını duyduğum anda bü- genç, cesur ve herkes taraftan 
tün kuvvetimle Yan ya üzerine sevilen bir kumandandı. 
yürüyeceğim. O zaman Yanya Hankonun oğlu, her ihti· 
eyaletinin paşası kim olaca· mali ve vaziyeti düşünüyor. 
ğını anlarsın . Fakat Yanya gölünde boğ· 

Bu mektubum sana bir ih· durmuş olduğu 17 kadının 
tardır, rahat ve asayiş istiyor· Yanyada husule getirdiği ak· 
san, nasıl hareket etmek la- sülamel bir türlü aklına geti-
zım geleceğini takdir edersin. remiyordu. 

Muhtar · Arkası flar • 
Muhtar paşanın yazdırdığı -

bu mektup, Zaharyayı çok Halkevi köşesi 
memnun etti. 

Muhtar paşa Zaharyaya: 
- Haydı, sana iyi bir at 

versinler, sen Yanya yolunu 
tut. Yolda hiç vakit kaybet
meden vezirin bu mektuptan 
korkacağını sen de takdir 
edersin, değil mi? Dedi. 

Dün akşam lzmir Halkevin· 
de bir konser ve bir temsil 
vı.:rilmiştir. Konser ve temsile 
gelenler o kadar çoktu ki, bir 
kısım üyeler, salonun fevka· 
iade dolu olmasından geri 
dönmeğe mecbur kalmışlar 
dır. Bunu nazarı dikkate alan 
Halkevi reisliği, orkestra kon· 
seri ile temsilin yarın akşaın 
saat 20,30 da tekrar edilme· 
sini kararlaştırmıştır. 

- Evet paşam. 
-4-

F acıadan sonra 
ihtiyar Tepedelenli, Yanya 

lzmir vakıflar direktörlüğün
den: 

No. 
174/26 
197 /18 
62,2/304 
299/28 
162/ 15 
293/23 
294/25 
135/10 
20/123 
21190 
142/7 
29/34 
96/3,7 
124/23 

Cinsi 
mağaza 

dükkan 

Mevkii 
Yemiş çarşısı 
Hisar önü 

Vakfı 
Salepçi oğlu 
Hacı Beşir 

,, 

" 
" ,, 

Arap fırını 
Hisar önü 
Çangırı çarşısı 
Tepecik Altay s. 

Seneliğ'İ 
120 
96 
48 Esnaf şeyhi 

Yakup bey 
Bostani zade 
Bezmialem harap 

120 
96 
30 
30 
96 ,, ,, " " 

,, Karantina Dilaver Emine Belkıs 
,, Tilkilik Rum kuş 

ev Uzun yol ,, 
,, Abdullah ef. Rukiye h. 

dükkan lkiçeşmelik Hasan hoca 
ev Yağcılar Aliağa camii 
,, Kırım caddesi Aziziye 

" 
84 
60 
ıso 

.36 
110 
36 
96 ,, Faikpaşa yokuşu Faikpaşa 

Yukarıda yazılı kiralık akarat 10 gün müddetle açık artıS 
maya çıkarılmı~lır. İhalesi 31/5/937 pazartesi günü saat 1 

dedir. istekli olarınlarm vakıflar idaresine müracaatları. 
20 23 28 15~ 

diler ve saygılarımızı sunarız. ayının onyedinci Pazartesi g 
Jacques Fantazianın imza nü. 17 /5/ 1937 r~ 

nümunesi : Jacques Fantania T. C. İzmir ikinci Noter~. 
Genel sayı Özel sayı resmi mühürü ve Noter. aY 

4517 1/50 Emin Erener namına B. Gır 
İşbu 14/5/ 1937 tarihli sirgü- ımzası · . ı/SO 

Genel sayı: 4517 Özel saY'. e&e 
ler altındaki imzanın zat ve İşbu sirküler suretinin d.~r ve 
hüviyeti dairece maruf lzmirde mahfuz 17 /5/1937 tarı ylli 
kain Akdeniz gemi işleri Türk 4517 genel sayılı aslın•~0

8ao· 
anonim şirketi• idare meclisi olduğu tasdik kılındı. B~ yı5 . 
azasından Jacques F antazianın kuzyüz otuz yedi yılı . 

9 
iillil 

olup münderecatmı aynen ve ayının onyedinci Pazartej7g 
tamamen kabul ve ikrar ettik- 17 · 5 · 9 jll 

ten sonra huzurumda bizzat 
vazettiğini tasdik ederim. Bin 
dokuzyilz otuz yedi yılı Mayıs 

1 · ·k· · t · M grrı zmır ı ıncı no erı · ,,s· 
Erener resmi mühüril ,,e 
mına imza okunamadı. 
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