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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Yeni lngiliz kabinesi 
Gene Muhafazakarlar ta
rafından ve eski siyaseti 
takip etmek üzere teı kil 
edilecektir. 

------------------------------------------------------------------------~~-------------------------------------------------------Yıl : 4 - No : 1007 Telefon: 2776 - Cumartesi - 22 Mayıs 1937 Fiati (100) Para 

General ismet lnönü Atiriaya Gidiyor 
Atina yolu ile dönen Başba- Dış ~c~re~!z ispanya mukatelesinin 

k (i 1 t 1 
.. .. de buyuk ınkı- -

anımız . sme nonu şaflar vardır önüne geçilecek mi? 
Yunanistan Başvekili B. Metaksas ile 
çok mühim bir mülakat yapacaktır 

lstunbul 22 (Radyo)- lngil· üzere yola çıkmışlardır. 
tere Kralının taç giyme me· General ismet lnönü, Atina-

rasiminde Türkiyeyi temsil et- da Yunan başvekili ile mühim 
rniş Londra ve Paris'te mühim bir mülakat yapacaktır. 
aiy&si mülakatlarda bulunmuş Bu mülakatta Balkan eya· 
olan başbakanımız general Is- letile şark sulbü ve iki millet 
ınet lnönü Atina'ya uğramak dostane münasebetleri üze-

------------•~•~•..-.~•·-~~-... ~---------

rinde görüşmeler yapılacaktır. 
Başbakanımız Pireden lstan· 

bula deniz yolile dönecek
lerdir. Güneyn vapuru Baş· 
bakanı almak üzne bugün 
Pireye hareket etmiştir. 

Atina siyasi ve hususi me· 
hafili ismet lnönünün ziya· 
retine büyük bir kıymet ve 
ehemmiyet vermektedir. Bu 
sebeple Pire, Atinada fevkal
ade karşılamak hazırlıkları 
yapılmaktadır. 

Yunan gazetelerinde Tür
kiye lehine neşriyat bugünlerde 
fazlalaşmıştır. ---····---Fransa 
Kabinesi 

Dün toplandı 
Paris 22 (Radyo)- Fransız 

kabinesi, dün öğleden sonra 
saat 17 de Otel Matinyonda 

bay Leon Blumun riyasetinde 

toplanmış ve dahili mes'eleler 

etrafında müzakerelerde bu· 

yeni lngiliz kabinesi çlunmkuştur. ı·· k 
- --· e os ova ya 

Son bir habere göre, Muhafa- Hariciye Nazırı, Ma-
~akirlardan mürekkep olacak caristan için ne diyor 

Baq Eden 
l.ondra 22 (Radyo) -Mev-

&uk olduğuna şüphe edilmiyen 

baberlere göre Baldvin kabi

lltai 28 Mayısta istif asını krala 

"erecektir. 
istifa kabul edilecektir. 
Bay Baldvin yeni kabinenin 

'etkili için Sir Nevil Çember

""'' namzed göstermiştir. 
Baldvio kabineıine mensup 

Bay Baldvin ve Bay Ramsey 
Makdonald siyasetten kat'i 
surette çekilecekler<lir . 

Sir Con Simon Maliye Lor· 
du, Sir Ruçman kabine san-

. dalyasız Lordu olacakt ı r. Bay 
Reymur ticaret ve nıü st<>mle
kat, Bay Balfurda hava nazırı 

olacaktır. 

lngiliz faşistlerine mensup 
olan Deyi Meyi gazt>tesine 
göre yeni kabine müfrid sağ
lardan mürekkep olacak ve 
İtalyan dostluğu siyasetini 

takip edecektir. Daha bitaraf 

gazetelere göre, yeni kabine

nin siyaseti Baldvin kabine· 

sinin siyasetinden başka bir 
siyaset olmıyacaktır. Bay Ede

nin Hariciyeyi temsil etmesi de 

çok mu1ıtemeldir. --·-.. ·~·-----•• 
Uzüm rekoltesi 

izmir rnmtakası bağcıl ık mü· 

tehassısı Bay Şemsi Çelebi, 
bütün bağ mıntakalarında tet
kikler yapmış ve şehrimize 

dönmüştür. 

Burnava bağcılık enstitüsü 
buseneki üzüm rekoltesini ya
kında teshil edecektir. Haber 
aldığımıza göre buseneki iizüm 
mahsulü, iri taneli ve çok ne
fis olacaktır. Rekoltenin az 
olacağı söyleniyorsa da alaka· 
darlar, gene geçen seneki mik· 
tarı bulacağını kuvvetle söy· 
lüyorlar. 

Bay Kro/ta 
Prag 22 (Radyo) - Çekoslo· 

vakya parlamentosu, dün açıl· 
mıştır. Hariciye Nazırı bay 
Krofta, ahvali umumiye üzerin· 
de beyanatta bulunarak de· 
miştir ki : 

- Çekoslovakya, daima 
sulhün muhafazası için çalış
mıştır. Fransa ile bu hususta 
tamamen mutabıkız, 

Belçikanın bitaraf bir halde 

bırakılması, sulh için bir te
minat sayılabilir. Gerek lngil· 
tere ve gerekse Fransa, bu 
mes' elede büyük bir hüsnüni
yet göstermişlerdir, 

Macaristanın silahlanması 

işinde Macar devlet adamla
rının bu hususta kendi başla

rına hareket etmek istiyecek· 
lerine ihtimal vermiyoruz, zira 

Ankara, 21 ( A.A) - Dış 
ticaretimiz hakkında verilen 
resmi rakamlara ~öre 937 yı· 
lının üç aylık ihracatımız kıy

met itibarile 1936 nın aynı 
aylarına ait 22,007, 183 lirası· 
na mukabil 36,652,696 liradır. 

1937 deki ilk üç aylık idha· 
latımız ise 936 nın 20,354,331 
lirasına karşı 20,891 ,422 lira. 

1936 nın lkincikanun, Şu
bat ve Mart aylarına ait idha
Iata nazaran kıymet itibariyle 
ihracat lehinde kaydedilen 
1,652,852 ye karşı 1937 de 
aynı ayların ihracat lehinde 
gösterdiği fark ise 15,761,274 
liradır. ___ ___. ... __ _ 
Fahri Batu 

400Metre Türki
ye birincisi oldu 

Ankaradaki -
atletizm mü· 
sabakalarına 
iştirak eden 
lzmirli atlet· 
~r çok nok

san bir kad· 
ro ile gitmiş 
bulunmaları· 

na rağmen 

iyi neticeler Fahri Batu 
almışlardır. 

400 metre koşuda izmir 
lisesi talebesinden Fahri Batu 
Ankara ve lstanbullu atletle
rin de iştirak ettikleri müsa
bakada birinci gelmiştir. 

100 metrede lzmirli Cemil 
üçüncü, 1500 metrede lzmirli 
Maksud ikinci, Ciridde Samih 
üçüncü, 4 X 400 da izn:ıir ta
kımı üçüncü gelmiştir. Tasnif 
neticesinde izmir takımı üçün
cülüğü almıştır. --····---Almanyanın 

protestosu 
Papaslar Almanya 
aleyhinde bulunu

yorlarmış 
Vaşington, 21 (Radyo) -

Almanyanın yeni Vaşington 

sefiri, Bay Kordel Hole, Şi
kago Başpiskoposu Kardinal 

Madelesinin Almanya ve Hit

ler aleyhine irad ettiği nutuk 

hasebile bir protesto vermiştir. 
Bundan başka Almanya hü

kumeti Vatikan nezdindeki se· 
firine bu gibi nutuklara Pa
palığın nazarı dikkatini celbe
decektir. 

Amerikadaki Ruhban sını· 
fının Almanya aleyhtarlığı A
merikan Yahudilerinin Alman 
eşyasına boykotaj yapmalannı 
icab ettirmektedir. 

bu mes' elede biz muarız de· 
ğiliz. Şu şartla ki, Macaristan 
diğer devletlerin de reyini al· 
malıdır. 

·-·--Büyük devletler, her iki taraf nez-
dinde müdahalede bulunacaklar 

Asiler, esirleri götürürken 
Paris 22 (Radyo) - Lon- lacak teklif şu şekilde ola· 

drada vukubulan müzakere· caktır. 

lerde, ispanya mukatelesinin Evvela, her iki tarafta bu· 

önüne geçilmesi için bir mü· lunan yabancı gönüllüler bita-

dahale yapılması konuşul- raf bir mıntakada toplanacak 

muştur. ve ondan sonra, general Fran-
Söylendiğine göre, lngiltere, ko ile Cumhuriyetçi ispanya 

bu hususta bir müracaatta arasında bir mütareke akdedi
bulunmuştur. Yalnız ltalya hü- lecektir. Halk, mütareke esna
kiimeti, bu noktada muhteri· sında iki taraftan birini intihap 
zane hareket eylemiştir. etmek salahiyetini haiz bulu-

lspanya muhariblerim: yapı- nacaktır. ----------····· ... ~-
ltalya kral ve kraliçesibu 
gün Roma ya dönüyorlar 

•• 
Kraliçe, dün gece verilen mükellef bir 

garden partide hazır bulunmuştur 
Budapeşte, 22 (Radyo) -

ltalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciyano, dün de Macaristan 
başvekili B. Darani ile hari
ciye nazırı B. Dekaynayı zi-
yaret etmiş ve iki saat kadar 
görüşmüştür. 

Kont Ciyano, müteakiben. 
Almanya, Yugoslavya 
Avusturya sefirlerini kabul 
etmiştir. 

Budapeşte, 22 (Radyo) -
ltalya kraliçesi, dün Macaris· 
tan Kateral kilisesini ziyaret 
etmiş ve öğleden sonra saray 
bahçesinde verile garden par· 
tide hazır bulunmuştur. ltalga Kralı Viktor Emanon 

Kral ve Kraliçe bugün Ro- maya döneceklerdir . 

.-.~···~· 
Merkezi Avrupa Avusturyanm 
Gazeteciler kongresi siyaseti 
Viyanada toplandı Roma protokol/arına 

Belgrad, 21 (Radyo) - Dün uygundur 
Viyanada Merkezi Avrupa 

devletleri gazeteciler kongresi 

toplanmıştır. Kongrede, sulhun 

takviye ve idamesi için dev

letler arasındaki dostluğun 

artırılması ve matbuatın dos

tane neşriyatta bulunması lü· 

zumu ileri ıürülmüıtür. 

Paris 22 (Radyo) - Dr. 

Smit, Berne gitmezden evvel, 

gazetecilere: 

- Avusturyanın siyaseti Ro· 
ma protokollarına müstenittir. 

Bu siyaset Avusturya-Almanya 

uzlaşmasına da uygundnr. De• 

miştir. 
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Hindistana elçilikle giden 
Zülfikar ağanın aşkı 

- 12 - Yazan: FARUK ULUDAG 
Bunun üzerine tercüman 

Zülfikar ağanın söylediklerini 
onlara tekrarladı. 

İngilizler serkamarota bir 
şeyler söylediler. içlerinden 
bir mülazim kaptan dışarı 

çıktı. 
Biraz sonrada yanında ikinci 

kaptanla avdet etti. ikinci 
kaptan mes' eleyi işitince Zül
fikar ağayı teselli etti. Yapılan 
bu çirkin harekete sebebiyet 
verdiği için ser kamarotu 
hapis edeceğini söyledi. Sinir· 
leri gerilen ağada mağruren 
kızların bulunduğu daireye 
girmişti. Esasen bütün kızlar 
salondaki gürültüyü işitmiş ku· 
lak vererek Türkçe bağıran 

ağanın sesini işitmişlerdi. 

Aylardanberi sarayda ismini 
işittikleri bir Türk ağasının 
kendi lisanlarile İngilizlere 
bağırdığı, bilhassa kendilerini 
görmek için köpürdüğünü işi· 
tince onu görür görmez hemen 
ellerine sanldılar. Öpüyorlar. 
Bazıları da ağlıyorlardı. 

- Ağa.. Nedir bu bizim 
çektiğimiz!. Niçin bizi diyar, 
diyar sürükliyorsunuz. Siz de 
hiç merhamet yok mu?. 

- Ağa da merhamet olmaz 
olur mu. O kızların göz yaş· 
larını görür görmez, Türklük 
damarları gerilmiş. Zihninden 
birbirini kovalıyan ne tehlikeli 
şeyler geçiriyordu. Gemi de 
ne kadar insan varsa onları 
öldürmek. Bir madeni eşya 

gibi Hindistan Padişahına gi· 
den zavallı kızları salıvermek, 

ah neden yanın sadık uşakla
rı dan beş on kişi almamıştı. 
Şimdi onlarla beraber palala
rını çeker evelallah şu cıgerı 

on para etmiyen İngilizleri 
yarım saat zarfında haklarlar
dı amma. Ya gemi kim idare 
edecek diye Zülfika ağa te· 
essürle bunları düşünürken 
gözleri... duyduğu seslerden 
ne olduğunu anlamak için ka· 
marasından dışarı çıkan Dil
bere ilişti. Yanaklan kızarmış 
ağladığı belli olmasın diye 
yüzünü yıkamıştı. 

Ağayı görür görmez. Bir· 
denbire geri dönmüş içerde 

birşey unutmuş gibi tekrar ka· 

marasına dalmıştı. Bu ani çe· 
virme hareketi sergüzeştçi 

Yeniçeri ağasının keskin ba
kışlarından kaçmamıştı. Kız

ların hatırlarını sordu. Rahat 
edip etmediklerini .. anladıktan 
sonra gı1ya hepsi burada mı 
dergibi parmaklarile saydı. 

- Arkadaşlarınız nerededir. 
Onları da bir kere görmek 
hatırlarını almak isterim: 

- Ağam hepimiz buradayız 
içimizden bir Dilber yok .. 
Sizin Curi buraya geldi. 
Onunla konuşurken.. birden· 
bire ağlamağa başladı. Bir 
saattanberi de kamarasında ça
ğıralım mı? 

Evet çağırınız; neden ağla
dığını öğrenelim. Hasta filan 
olmasın.. İçlerinden Dilberin 
çıkarak tekrar kamarasına dön
düğünü gören bir kız... Hasta 
değil ağam demiş çıkmıştı. 

Sizi görür görmez döndü .. 
diyerek arkadaşlarına manalı, 
manalı bakmıştı. Ağa oralı ol· 
madı. Dilberin bulunduğu ka-

maraya doğru giderek kapıyı 
vurdu. Dilber .. Kapısının önün· 
de çoğalan seslere mecburen 
cevap vererek dışarı çıkmıştı. 

Ağa ile göz, göze gelmemek 
için başını önüne eğiyor. Evet, 
hayır gibi kısa kelimelerle 
kaçamak yapıyordu. Nihayet 
ağa dayanamadı: 

- Dilber kızım biraz be· 
nimle konuşmak istemez mi· 
sın. 

- Buyurunuz ağa .. Bir em· 
riniz mi var. 

- Hayır yavrum emrim 
filan yok. Seninle konuşmak 
istiyorum. Yukarı güverteye 
çıkalım olmaz mı? 

- Olur. 
Beraber çıktılar. Orta salo· 

nu geçtikten sonra sola kıv· 

rıldılar, geniş hasır koltuklara 
karşılıklı oturdular. Her ikisi 
de susmuş, bir türlü söze baş· 
layamıyorlardı. 

Nihayet Zülfikar ağa öksür· 
dü ve sesine çeki düzen ver· 
dikten sonra söze başladı: 

- Dilber hanım Curi ile 
konuştunuz mu?1 

- Evet efendim. Demin 
aşağı gelmişlerdi de biraz 
konuştuk. 

- Pekala size benden hah· 
setti mi? 

- Bilmem galiba ... 
- Niçin çekingen davranı· 

yorsunuz. Dilber hanım sizi 
bu meçhul sergüzeşten mem· 

nun zannedeceğim geliyor. 

Yoksa hislerimde aldanıyor 

muyum?. 
- Ne gibi hisler efendim. 

- Vallahi Dilber hanım 

hakkınızda birçok şeyler dü

şünmüştüm de. 
- Mesela: 

- Dedim ya ne bileyim. 
Sizin bu Hindistan yolculuğu· 

nuzdan memnun olmıyacağı· 
nızı doğup büyüdüğünüz Tür· 
kiyeyi terkederken çok ıztırap 
çekeceğinizi filan. 

- Ağa hazretleri ben ıztı
raba daha çocuk iken alıştım. 
Dört aydanberi suyuna hava
sına alışamadığım İstanbul 
sarayında ne isem .. Hindistan 
sarayında da o olacağım. 

- Aldanıyorsunuz Dilber 
hanım.. Adetlerini lisanlarını 
bilmediğiniz bu yabancı di· 
yarda yalnız başınıza çok 
bedbaht olursunuz. 

- Zaten bedbahtım. 
- Siz isterseniz hiç de 

bedbaht olmazsınız. 

- Anlamıyorum ağa haz· 
retleri biraz evvel Caride buna 
benzer birşeyler söyledi. 

O zaman hissiyatıma mağ· 
lup olarak ağlamıştım. Açık 

konuşalım ağam. 

Bugün Hindistana satılan 
bir paçavrayım. Beni düştü
ğüm bu zilletten nasıl kurtar
mak istiyorsunuz?. Bir sulta
nın muvakkat sevgisile bir 
Hind padişahının yok bilmem 
bir paşanın 'şehvet kucağı 
arasında ne fark var. Bugün 
ben hoşunuza gitmiş olabili· 
rim. Lakin yarın, gene hare· 
minizin leş gibi küf kokan 
odalarında, ümitsiz bekliyecek 
değil miyim? 

(Arkası fJar) 

öliimden korkmı·Cennetadası Vona-Vona 
yan adamlar ~~rası, insanların çalışma!' 

D.. t·-h· -ı·k ı· ti luzumunu duymıyacakları hır 
unyanın en e ı e ı sana a- d h ı· t• ·ı k 
d b• • • T .. b p·ı ti "' a a a ıne ge ırı ece 

rın an lrı. eCrU e ı 0 ugu Nevyork Mayıs - Yakında birşeye ihtiyaçları yoktur. 
Tayyarenin altında gölgeli renin dünmen kontrolları ve herkesin alakasını uyandıran Tabiat adanın bütün seke· 

vadiler, güneşli tepeler ufuk· tekerlekleri ve frenleri yok- bir heyet buradan hareket nesini ihtiyaçlarını tatmin için 
lara kadar uzanıyor, Sinirlçri lamaktır. Sonra tayyarenin ediyor. Bu heyet Robinsonlar- herşeyi pek zengin ve bol ola· 
çelikleşmiş tecrübeler pilotu, muhtelif irtifalarda, muhtelif dan mürekkep bir heyettir. rak vermiştir. Ağaçları senenin 
kaç dakika için, kendisini gök sür'atlerle yükselme tecrübeleri Milyoner Alların "Cennet her mevsiminde yetişen şayanı 
yüzünde saatte 200 mil sür'atle yapılır. Motörün zemindeki adası,, nın ilk sakinlerini teş· hayret derecede lezzetli ve 
uçuran binlerce liralık makine- kuvveti ile yüksek irtifadaki kil edeceklerdir. usareli meyvelerle doludurl. 
yi unuttu. Sade ve heyecansız kuvveti arasındaki tahavvülü Daha son zamanlara kadar Adanın toprağı tasavvur edile· 
hayattan tiksinmesine rağmen bulmak için en kestirme yol hatta Büyük Okyanosun sahil- miyecek derecede münbittir. 
tayyaresinin kanatları altında tecrübe uçuşudur. Bu uçuşlarda lerinde yaşıyan Amerikalılar Vahşi hayvanlardan eser yok· 
kayıp giden tepelerin sıcak ayni zamanda yere inme ve bile Von - Vona adasına dair tur. insan çadır veyahut ağaç 
yaz günlerindeki tuhaf cazibe- yerden kalkma da fotoğraf en ufak bir malumata sahip altında hiçbir şeyden korkma· 
sini ruhunda duyuyor. makinelerile tesbit edilir ve bulunmıyordu. dan, çekinmeden yatıp kalka· 

Rahat bir hamak, güzel bir alınan netice mütehassıslara Fransız nesline mensup Ma- bilir. Adada elbiseye de ihti· 
kitap, gölgeli bir ağaç ve hep havale olunur. ris Allar isminde bir Ameri- yaç yoktur. Lazım olan ger· 
sinden ziyade sallanmıyan sağ· Harp uçaklarının akrobatik kalı cenup denizlerinin bu gefi burada tedarik edebilir. 
lam toprak .. Bütün bunlar fab- hareketlerde gösterecekleri mu· küçük adasını daldığı efsanevi Bu kadar cazibeli bir ilan 
rikadan yeni çıkmış ve daha kavemetler de ancak tecrübe uykudan uyandırmıştır. Mak· pek tabii olarak güzel ada· 
tayyarecilere teslim edilmemiş ile anlaşılmaktadır. saclı orada yeni bir "Cennet,, cığa binlerce namzet topla· 
bu dev cüsseli harp tayyare· Tecrübe pilotluğ~ bazı za· yaratmaktı. Milyoner burada mıştır. 
sinin ilk uçuşunda tecrübe pi- manlarda çok tehlikelidir. A- hakikaten mes'ut bir insan Milyoner Allar ada ahalili· 
!otunun gözleri önünden bir merikanın en ileride bir tec- kavmi yetiştirmek hayalin· ğine namzetliklerini koyanların 
film hızı ve değişikliği ile rübe pilotu olan bir tayyareci dedir. müracaatlarını tetkik etmek 
geçti. Tecrübe pilotluğu biraz bir gün bir makineyi tecrübe Allar cenup denizinde yap- üzere bir idarehane açmıştı. 
da çılgınca bir iştir. etmek için havalanmıştı. Mü· tığı bir seyahat esnasında Müracaat edenler o kadar çok 

Fabrikadaki mühendislerin hendisler bu tayyarenin bilhas- Vona · Vona adasıdın ıssız ve olmuştur ki en sonunda mil· 
hata yapmadıkları muhakkak sal tam şakuli bir vaziyette sahilleı ini keşfedince hemen yoner her tftlibin 500 dolar 
olmasına rağmen uçuşun tay- done döne toprağa kadar he· kararını vermiş ve yatını doğ· depozito akçesi vermesini şart 
yare üzerindeki aksülamelini men hemen amudi denecek ruca Honolulu limanına sev· göstermekle yeni Robinsonlar 
bulmak müşkül bir şeydir. bir istikamette yükseldikten kederek hükumete koşup bu sınıfını azaltmağa muktedir 
Elektrikle ısınan elbisesinin sonra tayyaresini yere doğru adacık hakkında izahat iste- olabilmiştir. Geriye kalan bir 
yüksek irtifalarda bozulmıya· çevirdi. Döne döne düşmesine mişti. Kendisine adamın To· kaç bin namzet arasında mil· 
cağını uçmadan evvel temin müsaadt> etti. huva isminde yerli bir pren· yoner yeniden bir seçim yap· 
etmişlerdi. Eakat tayyarenin Fakat böyle bir düşüşün sese aid olduğu tebliğ edildi. mıştır. Allar tebaasının sıhhat 
planlannı yapılırken gözden mideye olan tesirleri çok Eğer bu hadise yüz sene ve sağlam ve kusursuz olma· 
kaçan ufak bir hata, bir vir fenadır. Birkaç saniye böyle evvel olsa idi milyoner bir !arına büyük bir itina göa· 
gülün yerinden oynaması tec- düştükten sonra makinesini avuç boncuk ve bir de ayna termiştir. Çocuk yetiştirmek 
rübe pilotu için muhakkak düzeltmeğe çalışıyordu. Fakat ile Cennet namını verd:ği arzusunda bulunan ve bünye· 
bir ölüm demektir. tayyare kumanda edilemiyor bütün bu adacığı kolay istila leri mükemmel olanları tercih 

Her şey yolunda"' bir yandan da mesafe azalı- edebilirdi. etmektedir. Henüz reşit ol· 
Artık tecrübe zamanı geldi. yordu. Tayyareci paraşütle Fakat şimdi cenup denizinin mayan erkek ve kız çocuk· 

Tayyare son sür'atle yükse- atlanamıyacak kadar az irti- yerli prensesleri de menfaat- larını da ailelerinin müsaadesile 
liyor. 6400 metreye varıldığı fadan tam düşeceği yerden lerini daha pratik ve daha ada sekeneliğine kabul etmek· 
zaman uçak düz olarak uçu· yüksek cereyanlı elektrik tel- ciddi bir surette temin etmeği tedir. Maddi ve manevi sağ· 
yor. Aletler, kontroller hepsi lerini taşıyan direkleri gördüğü öğrenmişlerdir. İşte bunun için lam olduklarını anladığı yaşta 
güzel güzel çalışıyorlar. Bir zaman ölümle karşılaştığını aslen Fransız olan Amerikan erkek ve kadınları da almak· 
iki dakika sonra tayyareci ma- anladı. Fakat soğukkanlılık bu milyoner adayı satın alabilmek tadır. 
kineyi çevirdi. Tam şakuli bir anda herşeyden mühim olduğu için tam 50,000 dolar say- Milyoner Allar adada yeni 
istikamette arza doğru düşü- olduğu için bu müşkül vazi- mıştır. bir cennet meydana getirece-
yor. Sürat şimdi şaşırtıcı bir yette tayyareyi düzelterek ve Bundan sonra milyoner yeni ğine inanmakta ve burada in-. 
çabukluk ile korkunç rakam· tellerin altından geçmek sure- Cenneti için ahali aramağa zibat dairesi namına hiçbir 
larm üzerinde dolaşmakta. tile yakındaki bir tarlaya in- kalkışmıştır. Milyonerin daveti şey bulunmadan pek az ni· 
Düşme sür'ati 300, 350, 400, meğe muvaffak olabildi. bazı insanların kulaklarına bir zam ile insanların yaşayabile· 
420 .. 430 milde pilotun kula· İsmi Nilbah olan bu adama muzika gibi aksetmiştir. Zama· ceğini iddia : etmektedir. Mil· 
ğından bir kan damlası sızdı. göre: Bir tecrübe pilotunun nımızın medeni gürültülerinden yoner büyük bir nikbinlikle 
Hava tazyiki rahatsız edici tayyaresile birlikte parçalanıp yorulmuş olan bir takım insan- bu kanaatini şöyle tebarüz 
bir haddi buluyor. Ağzında ölmesi beşyüz hatalı tayyare- lar bu daveti bir nimet gibi ettirmektedir. 
tatlı bir his var. Fakat evvel- nin havada rakiplerini tehli· kabul edivermişlerdir. Allar - insanlar aralarında mü· 
ce de başına geldiği için pilot keye sokmasından iyidir. diyor ki: Vona-Vona adasında nazaa çıkarmak için ne sebep 
buna ehemmiyet vermedi ve Son derece asabına hakim yaşıyacak insanlar ç.alışmağa bulabilecekler? Evvela bura· 
azami sürati saatte 450 mili olan bu adam bir defa gene muhtaç olmıyacaklardır. Hiç f>evam ı 3 ncü ~ahil'P.dP. -

buldu. Daha arz sathına 1600 böyle ruleye geçen yani fırıl- • • • ---------· 

metre var. Birdenbire şakuli dak gibidöne döne yere inen Fransanın sabık 
vaziyetten ufki vaziyete geçer- bir tayyarenin kanatları kap-
ken bir gürültü duyuluyor. ması üzerine kendisini para· 

İşte bir sarhoş gibi sende· şütle dışarı atmış ve tayyare R o m a e 1 r ., s ,. 
liyen tayyarenin sağ kanadı yanından geç.tikten sonra pa- ., 
koptu. Tehlikeyi gören pilot şütünü açmıştır. 

hemen atıldı. Ufak bir bulut Amerika donanması şakuli 
gibi bembeyaz paraşütile ağır bir vaziyette cazibe kuvvetile 
ağır yere yaklaşırken tayyare· sukut eden bir sicimden 9 
si süratle toprağa düşüyor. misli daha süratle yere inen 
Biraz sonra parçalanacak. Al- bir tayyarenin birdenbire ufki 
nındaki soğuk ter damlalarını bir istikamete girmeğe taham· 
silerken bir elile de dizlerine mül etmesini tayyare alınırken 
bağlı olan kıymetli müşahede şart koşar. Bu vaziyette kuv-
defterini yokluyor. veianilmerkeziyenin tesiri çok 

Az olan kahramanlar müthiştir. 80 kilo ağırlığında 
. lngilterede böyle tayyarele- olan bir adam bu değişme 
rin uçuş kabiliyetlerini tecrü- esnasında hemen hemen 500 
be için hayatlarını tehlikeye kiloya yakın bir kuvvetle tay
koyan elli tane tecrübe pilo- yareye tazyik yapar. 
tu vardır. Her ne kadar tay· Bu tazyike insanların daya· 
yareler yapılırken her tedbir nabileceği azami bir hattir. 
almıyorsa da yapılan ufak ha- Bu sür'ati 14 misline çıkaran 
vada kendini belli eder. Bu bir tayyareci deli olmuştur. 
sebepten bir tecrübe uçuşuna Cazibe çekişinden daha bü
ihtiyaç vardır. Tecrübenin ilk yük bir hızla inen bir tayya
safhası uçak alanında tayya- rede açıkta bırakılmış herhan-

Kendisini vuran kadını 
mek mi istemişti? 

•• op-

Fransanın Ankara büyük 
elçisi iken Romaya tayin edi
len ve son defa tekaüde sevk 
olunan Kont dö Şambrunu 

Fontanj isimli bir Fransız ga
zeteci kadının Paris şimal is
tasyonunda üç tabanca kurşu· 
nile karnından vurduğu ve ka-

gi bir şey çok büyük işler 
çıkarır. Bir defa açıkta hıra· 
kılan bir anahtar böyle bir 
uçuşta tayyarecinin gözünü 
çıkarıyordu. 

Fakat tayyare imalatında 
ki tekamül tayyarelerdeki mu· 
kavemeti arttığı için artık 

tecrübe uçuş tarihine giriyor. 

dının yakalandığı malumdur. 
Mussolini ile de samimiyet 

tesis etmişken birdenbire Ro· 
madan çıkarılan bu kadının 

istintakı Paris'te devam etmek· 
tedir . 

Bundan üç gün evvelki bi~ 
isticvabında, Madam F ontarıJ 
kont dö Şambrunun bir vakit· 
ler Roma harabeleri arasındS 
kendisini öpmek istediğini söy
lemiştir . 

Madam F ontanj, hastane· 
den çıkıp henüz bastonll 
gezmekte olan Kont dö Şaın· 
brunla karşı karşıya idi. E\"' 
vela, müthiş bir yeis içerisinde 
( Dnamı ıfiincü salai/t:th 
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.__ .... _______ , ___ , W. F. H. Van vapur acentası 
faletten kalmıştı. Ve ansızın Der Zee ROYAL NEDERLAND VA-Ferdası gün iyi kalpli bu· 

nak ihtiyar gitmeyi arzu etti; 
fakat deli çırpınarak inlemeğe 
başladı. Zabit çok şiddetle 
İÇeri girdi; hizmetçi omuzlan· 
na atılarak bağırdı: 

- O istemiyor bayım is· 
tcmiyorf Onu affediniz; o ne 
kadar betbahtbr. 

Asker, hiddetine rağmen, 
adamlarile onu yataktan in· 
dirmeğe cesaret edemiyerek 
müşkül vaziyette kaldı. Fakat 
ansızın gülmeğe başladı; ve 
Almanca emirler (verdi. Bunu 
müteakip bir müfrezenin çık· 
lıkı görüyorlarmış gibi hasta
yı bir şilte ile örttüler. Ya 
taktaki ne fena bir hale du· 
çar olduğunu bilmiyordu. De
li daima sükuti, asude. hali 
farksızdı. O kadar ki artık 
Yatmıştı. Sondaki asker kadın 
elbiselerini havi bir paket ta
~ıyordu. Zabit ellerini uğuştu· 
rarak: 

herşeyi keşfettim. Onlar onu PUR KUMPANYASI 
bu şilte üzerine bırakmışlar; & Co. "HERGULES" vapuru 29-
ve o soğuk, ıssız orman içinde DEUTSCHE LEVANTE LINIE 5-37 de gelip tahliyeden sonra 
fikri sabitine sadık kalarak BURGAS, VARNA ve KôS-G. M. B. H. 
kesif ve tüy gibi hafif karların Hamburg TENCE içini yük alacaktır. 
altında ayağını, yahut elini "AKKA,. vapuru l5 Mayısta SVENSKA ORIENT LINIEN 
kımıldatmaksızın kalmıştı . beklenilmektedir. ANVERS, "SAIMA,, vapuru 28 Ma-

Sonra onu kurtlar yemiş· ROTTERDAM ve HAMBURG yısta gelip ANVERS, ROT-
lerdi. için yük kabul eder. TERDAM, HAMBURG, li-

Ve kuşlar onun sökülmüş "MOREA,, vapuru halen mantarı için yük alacaktır. 
şiltesinin yünlerile yuvalarını limanımızda olup HAMBMRG, " VIKINCLAND ,, motörü 
yapmışlardı. Ben bu hüzünlü BREMEN ve ANVERSten 2/6/37 de gelip (yalnız) 
bakiyeyi, bu kuru kafayı mı..· yük çıkarmaktadır. GDYNIA ve DANZIG için 
halaza ediyorum. yük alacaktır. 

Bu vak' ayı, çocuklarımızın AMERICAN EXPORT LINES "AASNE,, motörü 14·6-37 
bundan böyle ebediyen harp THE EXPORT STEAMSHIP tarihinde limanımıza gelip 
görmemeleri temennisile yaz· CORPORA TİON HAMBURG, ROTTERDAM, 
dım. Pireden aktarmalı seri seferler HAMBURG, GDYNIA, GO-

Bitti 

Cennet adası 
Vona-Vona 

"EXCAMBION,, vapuru 7 TEBURG ve SKANDINAVIA 
Mayısta PIREden BOSTON limanları için yük alacaktır. 

"GDYNIA,, motörü 29·6·37 
ve NEVYORK limanlarına de gelecek ROTTERDAM, 
hareket edecektir. HAMBURG, GOTEBURG ve 

"EXCHORDA,, vapuru 21 SKANDINAVYA limanları 
Mayısta PIREden hareket ede- için yük alacaktır. 

f Baştara/ı 2 inci sahi/ede J 
da yiyecek, içecek ve giyecek 

- Biz, dedi. Sizin giyin· için düşünmek mecburiyeti 
ıneniz ve küçük bir gezinti yoktur. Para, adamızdan hu· 

rck BOSTON ve NEVYORK SERViCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASI 

Yapabilmeniz için o kadar dut harici edilmiş olacaktır. 
iyilik yapıyoruz ki size. Binaenaleyh insanlar artık 

Sonra onunla birlikte İmau· hırsız ve katil olabilir mi? 
ville ormanı istikametinde Aralarında çıkabilecek ufak. 
alaydan uzaklaştığı görüldü. tefek gürültülere gelince bun· 
hci saat geçtikten sonra asker· lara da ben pek güzel idare 
ler yalnız döndüler. Artık o edebilirim. 
görünmedi. Ona ne yapmış· Amerika gazeteleri milyoner 
lardı? Onu nereye götürmüş- Alların tebaasından pek ça-
lcrdi? Bu asla bilinmedi.. buk nevmit olmasını temenni 
Şimdi gece gündüz, donmuş etmektedirler. Fakat bu arada 

Yosundan bir kefenle, ağaçlan milyoneri oldukça rahatsız 
~c nebatları örterek kar yağı· edecek başka bir mesele baş 

limanları için yolcu ve yük 
kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION OF 
NEVYORK 

"EXHIBITOR,, vapuru 25 
Mayısta beklenilmektedir . 
NEVYORK için yük kabul 
eder. Yor, kurdlann inlemesi kapı- göstermiştir. 

lanmıza kadar geliyordu. Adayı 50 bin dolara satan SERViCE MARITIME 
Bu kaybolan kadının düşün- prenses Tuhuva sonradan yeni ROUMAIN 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
16·6·37 de gelip MALTA, 
MARSIL YA limanları için yük 
ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için f kin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 -

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

lzmiı· Y·üu ~ı~usucatı 
Tüı·k Anonim Sirk eti 

" 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ----yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu --

- Satılık arsa -
Güzelyalıda Recaizade ve 

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

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

Tokaya müracaatları. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoflu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

t1e elektrik tedat1isi 
İzmir • Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

cesi bana sık sık geliyordu. . bir cennet yapılacak adası BUCAREST 
Ve ben çok kereler Prusya için aldığı paranın pek de· "DUROSTOR,, vapuru 30 
hükumetine gitmek niyetinde ğersiz olduğunu ileriye sürerek Mayısta beklenilmektedir . 
bulundum. Az kalsan kurşuna yeni sekene gelmeden evvel KôSTENCE, SULINA, GA· 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçiotlu hanı karşısında 

diziliyordum. bu miktara bir misli daha LATZ ve GALATZta aktarma 
ilkbahar avdet etti. istila ilave edilmesini istemiş; hatta ile umum TUNA Limanları 

•layı uzaklaştı. Komşumun evi muhakemeye bile müracaat için yük kabul eder. 
kapanmış, ağaçlı küçük yol- etmiştir. Heyetin hareketi bu 
lard k k ti t• · · davanın sonuna kalmıştır. JOHNSTON WARREN LINES 
1 . a sı sı o ar ye ışmıştı. L TD • LIVERPOOL 
yı kalpli ihtiyar kışın öldü· Anlaşıldığına göre yeni Ro· 
tünden herkes artık bu ser- binson daha ilk adımda bile "INCEMORE,, v~puru 30 
IÜzeştle meşgul oluyordu. Yal· zorluklardan kurtulamamak- Mayısta beklenilmektedir. Ll· 
llız ben durmadan onu düşü· tadır. VER POOL ve ANVERSten 
"iiyor.dum. 06 • • •• yük getirecek ve BURGAZ, 

Onu ne yapmışlardı? Acaba Vler Ve ŞU• VARNA, KôSTENCE, SU-
0rmanlara mı kaçırmışlardı? k" L• • d UNA, GALATZ ve IBRAIL 
Mallarından bir iki parça top· re ası ımıte limanları için yük kabul eder. 
l~nılmış ve kendisine dair hiç t SOCIETE ROY ALE HONG
b~r malumat elde edilmeksizin Vapur aCeD asi ROISE DANUBE MARITIME 
bır hastahane içinde muhafaza Birinci Kordon Rees binası "DUNA,, vapuru 15 Ma· 

· tdilmişti. Hiç birşey şüphele- Tel. 2443 
1 yısta beklenilmektedir. BEL-

tini azaltmıyordu. Fakat zaman THE ELLERMAN LINES LTD. GRAD, NOVISAD, BUDA-
>'avaş yavaş bunu, bu kalbi- "ALGERIAN., vapuru 5 PEŞTE, BRATISLAVA, LINZ 
illin ıstırabını Jeskin etti, Mayısta LONDRA, HULL ve ve VIY ANA için yük kabul 

Şimdi, sonbaharı takiben ANVERSten gelip yük çıka· eder. 
tlllluklar küme halinde geçiyor racak ve 15 Mayısta avdet DEN NORSKE MIDELHAVS-
~o-atı'zmam b · h t t edip LONDRA ve HULL için 

•u em ıa a sız e · .. LINJE • OSLO 
tiır.· . . k d. . k yuk alacaktır. 

l51 ıçın en ımı ormana a- "SARDINIA,, vapuru 21 
da .... ._1 d' B . "LESBIAN,, vapuru 27 Ma- M b kl .1 kt d. IS 
ar suruK ~ ım. enım uzun yısta LONDRA, HULL ve ayısta e enı me e ır. · 
~ galı, dort yahut bes tane ANVERSt 1. ..k k KENDERIYE, DIYEP ve 
ıı:ıı.. . . . en ge ıp yu çı a· ORVEÇ ı· 1 -,um vardı. Onlar gıbı bır racak ve ayni zamanda LON- umum N ıman arı 
tane daha avladığım vakit ORA ve HULL için yük ala- için yük kabul eder. 
·b?u~ ~allarla dolu bir hendeğe caktır. '"Vapurların isimleri, gelme 

tu~r .. ol~ k~fa~.ının yanıma düş- "EGYPTIAN,. vapuru Ma- tarihleri ve navlun tarifeleri 
x..-:nu g d K ı hakkında hiçbir taahhüde giri-~u or um. uşumu a • yıs nihayetinde LIVERPOOL 

tılak · · · k• b ·ı 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
-~~~~~~~~~~~~~~· 

. ıçın oraya mme .mcc u· ve SWENSEAdan gelip yük şı m~~·" · K d l f 
tiyetind k ld .. 1 .. k f Bınncı or on, le e on NCU ~ ~-e a ım ve o u a a· çıkaracak ve ayni zamanda N 200 2008 - \ ••nı .. .. d ı· . h o. -.. ..gor~~ce e. mm atırası yük alacaktır. 

~~iüs . ıç~n~e hır yumruğun THE GENERAL STEAM NA· f]ıoktor 1 ~ ' .. ,. 
~bcıı gıbı bana vasıl oldu. VIGATION Co. L TD. ~ J 

Belki de bu meşum seneler '"ADJUTANT .. vapuru 5 Al. A ~L - ..,.~ vuru , o ıu tte 
qrfında daha birçokları can Mayısta gelip LONDRA için 1 gilll ~/ " $. t _ il ~ -~ . 
"'tnıişlerdi. Fakat niye bilmi- yük alacaktır. Çocuk .. Hastalıkları ~-~- , .... ~~.,, 1 = 
~~rnıuşum; ben emindim, emini Tarih ve navlunlardaki deği· . . mutehassısı r : .J. ı 
ııe dıy· ebilirim ki bu t d .. f .kl'kl d ' ı· k b l lkmcıBeylerSokağı No. 68 '-'~ı'rcı,....l "" NkA\~ ettj . esa u şı ı er en mes u ıyet a u Telefon 3452 -~ v- A...J - -

~~m brub~ bufecis~ ~i~~. •ı-~~~~-::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~·~>~~--~·,~~~~~ •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zara_rsızdır ki gebelerekalp,~öbreklen 
UrJeD a aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler 



Sahife 4 (Ulusal' Birlik) 22 Mayıs 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı facı ası 

R H N B At k c · .. Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu omanya .ı 11azırı • ones o enev- Uçüncü kıs~;2:in kantar şeker 

reı•e giderken beuanatta bulundu !epedelenii sonsuz bir hiddt;t 
~ ~ ıle Muhtardan bahsetmetedır 

Romanya herşeyden evvel Fransa ve Balkan antantına bağ~ - Hayır paşam. Ne ağladı, onu bir muvaffakiyet, bir 

1 d h d 1 k d • b• h•• t f d ne de bir şiddet veya korku kahramanlık göstermiş sanı· 
1 lr Ve MUa e e ere arşı erin lr Urme tara tarı lr eseri göstermedi. Sen merak yorsun. Böyle muvaffakiyetler 

Bükreş 22 (Radyo)- Romanya Hariciye Nazırı bay Anto· linde hareket bizim için en başlı bir siyaset umdesidir, etme paşam .. Sen bu eyalette Hankonun oğlu Ali paşanın 
nesko Cenevre'ye hareket ederken bütün gazetecilere şu be· İttifak ve uzlaşmalarımızın hiçbirisi hiçbir devlet aleyhine hüküm sürecek, ben de sana dağarcığında pek çoktur. 
yanatta bulunmuştur: değildir. hizmet edeceğim. - Paşam, ben Muhtar pa· 

- Romanya'nın siyaseti sulh esasına müstenittir, Romanya Türkiye'nin sayın Dış bakanı doktor Tevfik Rüştü Aras ile - Doğru .. Tahir .. Kim is· şadan korkmuyorum, fakat 
bu sebeple herştyden evvel Fransa ile ittifakına ve Balkan son yaptığım mülakat, iki millet arasındaki dostluk ve fikir terse aleyhimizde bulunsun. halk ve asker Muhtarı sevi· 
itilafına tamamen bağlıdır. Lehistan ile de aradaki dostluk ittihadının büyüklüğünü göstermiştir. Biz de kendi işimize bakarız. yor. İşte bundan korkuyorum. 
sulh siyasetimizin temel taşlarından birisini teşkil eder. Macaristan istediğimiz teminatı verirse, müsavi şartlar da· Şu Muh~ar belasından nasıl Elinde şu anda mühim bir 

Muahede ve mukavelelere sadakat, Uluslar sosyetesi dahi- hilinde silahlanabilir. kurtulacagız. Sen bana şimdi k t b l b' k 
b .. l 1 B k l M h uvve u unan ır uman-1 • • • t t • • • • unu soy e ana a ırsa, u • 

lvon Delbos 
Konuşmalar hakkın
da /ngiliz sefirine 

malumat verdi 
Brüksel, 22 ( Radyo ) -

Fransa hariciye nazırı Bay 
lvon Delbos, buradan hareket 
etmeden levvel İngilterenin 
bura sefirini kabul etmiş ve 
Belçika başbakanı Bay Van 
Zellandla yaptığı siyasal te· 

tar bu işi hazmetmiyecektir. dandan korkmamak mümkün 

imparatorluk f spanya bankeri ltalyan ga- - Ben de öyle sanıyorum müdür? Muhtar paşa istere 

k f 
F k k paşam şu anda bizi esir edebilir.Kar· 

OD eraDSI ran onun me tu- zeteci leri Tep~delenli böyle bir cevap şısına koyacak askerimiz var 

Dünde toplandı bunu hamilen Ro- beklemiyormuş gibi bir müd- mı? 
Londra 22 (Radyo) - İm· maya gidiyor Praga gittiler det düşündü; sonra: - Öyle bir bela ki sorma 

Cebelüttarık 22 (Radyo) _ l - Ah.. Ah .. Dedi. Bu ih- gitsin. Bu belayı başımızdan 
paratorluk konferansı, dün, 

Başbakan B. Baldvinin riya· 

setinde toplanmıştır. 

Prag, 21 (Radyo) - tal yan tiyarlık ne fena , ey .. I'htiyarlık l 
ı b k b k 

. nası atacağız, bilmiyorum. 
spanyanın en üyü an er· gazetecileri bugün saat 18,35 boynumu büküyor! Genç ol· 

1 · d B M 1 F k - Paşam, sen düşünürsen 
erın en · ar e, ran onun te tayyare ile gelmişlerdir. Bu saydım, yahud gençliğimde, 

b k b 
buna da bir çare bulursun. 

ir me tu unu hamil olduğu muharrirler, Çekoslovakya ga· böyle birşey olsaydı, bir arı 
Sen şimdiye kadar ne büyük 

dünde izahatına devam etmiş halde dün buradan Romaya zetecilerinin misafiri olacak· içinde herşey biter, temizle- h ve mü im işlere çare bulma· 
ve Avrupa haricindeki vaziyeti müteveccihen hareket etmiştir. !ardır. nirdi. dm mı? 

Hariciye nazırı B. Eden, 

teşrı'h eylemı'ştı"r. • • t Fakat, Hankonun oğlu he· B T 

N h F - re ahir, bunları Fro· 
Dominyonlar baş bakanları, a as paşa r&DSa nüz ölmemişti; Bu Muhtar . . . ld d 

malumat vermiştir. denilen veledizinayı da haline sınıyı ö ürme en evvel neye 
... , •, • yeni bazı meseleler hakkında Ş f • ·ı • T Hl.. • • söyliyemedin ? 

maslar hakkında kendisine 

- - ere ıne Verı en Zl· U un resmını yoluna yatıracağım. Fakat 

B 1 B. Edennden izahat istemiş- T h - Paşam, Frosini sağ iken 
U gar Ya.rette bulundu Paris 22 (Radyo)- Bir sabah a ir, görüyorum ki sen de lerdir. ,-, ne söylesem, aldmş etmiyor· 

Kabinesi eski siya- • • • Paris 22 (Radyo) - Mısır gazetesine göre Fransa hükii- Muhtardan korkuyorsun; hem sun ki .. Ben her zaman vazi· 

All h •• başvekili Nahas paşa, evvelki meti mecliaten tütün resminin de çok korkuyorsun. Edirne· femi yaptım . 
&etine devam edecek Q ln lUZgarı gün buraya gelmiştir. Fransız tezyidiııi istiyecektir. de isyan çıkarmış bir haydu· - Sözlerine inanırım Tahir 

Sofya, 22 (Radyo) - Bul- Tokyoya vardı ricali, dün Nahas paşa şere- Fransa hükumeti bu haberi du kolayca mahvettiği ıçın Tahir ile ihtiyar paşa, oğlu 
Tokyo, 22 (Radyo) _ Al· fine bir ziyafet vermişlerdir. tekzip etmiştir. Fakat ecnebi Asarıatika tah- Muhtar paşanın vücudunun gar kabinesi, dün mühim ta· 

dilata uğramıştır. lahın rüzgarı adındaki Japon Bu ziyafette birçok rical ve tütünler üzerine mevzu resim izalesi için tedbir ara"Jlağa 
kordiplomatik hazır bulun· kambiyo farkına göre attırıl- rip edenler koyuldular. Başbakan B. Köse lvanot, 

bundan sonra da eski sıyase· 

tine devam edeceğini beyan 

eylemiştir. 

tayyaresi, dün saat 15,44 te 

buraya gelmiştir. Tayyare, yüz 

bin kişi tarafından büyük te· 

zahüratla karşılanmıştır. -·--Dün Soğukkuyu mezar
lığındaki mezar açıldı 

B. Lütf inin cenazesi nasıl bıra
kıldı ise öyle bulundu 

Karşıyakada kitapçı ve kır· 
tasiyeci B. Lütfinin ansızın 
ölmesi, gömüldükten sonra 
dirilmesi meselesi, nihayet 
Cumhuriyet müddeiumumiliği· 

nin müdahalesile sona ermiş

tir. Bu ölüm vak'as1 hakkında 
evvela Karşıyakadan başlıyan, 
sonra bütün İzmire yayılan 
bir takım şayialar çıkmıştı. 

B. Lütfinin kalp durmasından 

Karşıyakada eczanede öldük· 
ten ve yedi saat sonra meza· 

ra gömüldükten sonra meza
rından ses duyulduğu, mezar· 
lık bekçisi tarafından Soğuk· 
kuyu polis karakoluna haber 
verildiği halde polislerin gece 
mezarlığa gitmedikleri, sabaha 
karşı gidip mezarı açtıkları 

vakit B. Lütfinin elan nefes 
almakta olduğunu gördükleri 
hakkında çeşid çeşid şayialar 

dönüyordu. 
Mezarlık bekçisi B. Süley

man, son zamanda hastalan· 
mış ve memleket hastanesin· 
de tedavi altına alınmıştı. 
Hatta mezar bekçisinin bu 
hastalanmasını hile korkma· 
sına atfedenler vardı. Müd· 
deiumumi muavini B. Cevad 
Ôzpay hadise tahkikatına baş
lamış, evvela hastanede bulu
pan mezarlık bekçisi Bay Sü· 

leymanın ifadesini almıştır. B. 
Süleyman ifadesinde, ölünün 
dirildiği, mezarından sesler 
geldiği hakkındaki haberlerin 
doğru olmadığını söylemiştir. 

Dün Soğukkuyu mezarlığına 
giden bir Adliye heyeti, Hü· 
kumet doktoru B. Esad Bangi 
ile birlikte mezarı açtırmıştır. 
Mezar açılırken, cenaze gö· 
müldükten sonra tekrar açıl· 
dığına dair hiçbir eser görül· 
memiş, mezar tamamen açıl· 

dıktan sorıra da cenazeyi ör· 
ten kefenin hiç bozulmamış 
olduğu anlaşılmıştır. Cesed, 
tefessüh etmeğe başlamış bir 
vaziyette idi. 

Mezarcının ihbarından sonra 
sabaha karşı açılan mezardaki 
cesedin yüzünde kan lekeleri 
bulunduğu ve gece mezarın 
içinde çırpınan adamın kefe-
nini yırtıb parçaladığı görül
düğü hakkında bir şayia da 
vardı. 

Keşifte cesedin yüzünde 
kan lekesi bulunmadığı gibi 
el ve kollarında da mezarın 
kenarlarına çarpınmaktan mü· 
tevellid en küçük bir bere 
mevcud olmadığı ve bu ölüm 
vak'ası hakkında çıkan muh-
telif şayiaların hepsinin de ta· 
mamen asılsız olduğu dünkü 
mezar açma hadisesinden son· 
ra kat'iyetle anlaşılmıştır. 

muşlardır. mıştır. iki hilekar adam, uzun vakit 
------•~• ... • •• _. Kuşadası ile Selçuk arasın· düşündükleri halde bir hal 

F b k daki şose, vilayetçe tamir ransanln Sa 1 çaresi bulamadılar. Ogün bu 
edilmektedir. Şosenin Efez ha· sebep altında büyük bir asa· 
rabeleri karşısına isabet eden 

R 1 
biyet içinde geçti • 

O m a e r 1• s 1• beş kilometrelik kısmını yapan Tepedelenli, yatak odasın• 
, müt~ahhit ve amelelerin, Efez çok büyük ve asabi bir buh· 

Kendisini 
mek 

t • t harabelerinin Senpol hapisha· ran içinde girdi . 

vuran kadını o··p- nesi denilen kısımındaki üç ke- - 6 -
merli hücreyi tamamile ve bu-

mİ istemişt•? nun yanındaki bir hücreyi de sen ve 
1 • kısmen tahrib ettikleri ve taş· 

-Baş tarafı 2 cini salıifede- hayret edilecek birşey olma- larını şose inşaatında kullan-
olduğu halde konttan ken- dığını, çükü başvekilin kızının dıkları anlaşılmıştır. Bu hadise 
disini affetmesini istedi. hastalandı2-ını ve onunla meş· üzerine tahkikata memur olan Yoklama 

Kont dö Şambrun ifade· gul olduklarını söyledim. İzmir müzeler müdürü Bay lzmir askerlik şubesinden: 
sinde dedi ki: ı Hakim Kont dö Şambruna Salahattin Kantar, yaptığı tah· lzmir askerlik şubesinde ka· 

"Madam Fontanjı tanıyo· sordu: kikat netı"cesı"nde mu··teaddı"t 1 'h · b 1 · yıt ı ı tıyat su ay arı l Hazı· 
rum, çünküRomadaki sefaretim - Madam Fontanı·, size Bay Ragıb ı'le memuru Bay 937 d b 1• ran günün en aşlıyara~ 
esnasında kendisini kabul Mussolini ile olan samimi ah· Azını', Nafıa yol nezaret me· ·h d nı ayetine kadar devam e e· 
etmiştim. Ayni zamanda meş· valinden bahsetti mi? muru Bay Yusuf ve ameleler k 1 ki · ce o an yo amaya gelmelerı 
hur bir ressam olan ve ka- Kont cevap verdi: hakkında hem Asarıatı"kayı h b 1 1 ariçte u unanların mektup a 
yınbiraderim vasıtasile tanış· - Evet. Fakat mesleki ke· tahrı"b ve hem de hazı·neyı· ki · · 1 l" yo ama ıçın müracaat arı i an 
mış bulunduğum babası Ko- tumiyet beni bu mesele hak· ızrar etmek suçundan takibata olunur. 
rabof dolayısile de kendisini kında sükfita mecbur ediyordu. lüzum göstermiştir. 9' 
tanırım. Madam Fontanjı 1936 Bunları, kimseye açmadım. --------------------..;;;;;;;;.;ı;.;;;;;;;;;;~-

senesi nisanında kabul et- Kont, bundan sonra, Ma· De mı· rcı· Tasarruf Tu·· r':f' 
miştim. dam Fontanjla sıkı fıkı arka· J.'. 

La Liberte isimli bir Fran· daş olduğu isnadını şiddetle A 
sız gazetesi için Sinyor Mus· reddetmiştir. ll 0 0 İ m Şirke ti ll de ll: 
soliniden mülakat istiyordu. Bu sırada madam Fontanj 
Delaletimi rica etti. Onun atılarak şu ifşaatta bulunmak 

gözü önünde propaganda na· istemiştir. 
zırı Sinyor Alfiyeriye telefon - Fakat biz sizinle, pek 
ettim. dosttuk. Hatta bir defa beni 

Mayısın 17 sinde Sinyor Roma civarında bir harabe 
Mussoliniyi bizzat gördüm. Ve gezerken öpmeğe bile teşeb· 

büs ettiniz, 
s~nırım ki Madam Fontanjdan Kont dö Şambrun bu is· 

kendisine bahsettim. Netice nadı da hiddetle reddetmiş. 
itibarile, Madam Fontanj Mus· aralarında asla böyle birşey 
solini tarafından üç gün sonra geçmediğini söylemiştir. 
kabul olundu. Her ikisi de haftaya hakim 

Haziran ayında, bana tek· önünde yeniden karşılaşacak-
rar geldi, büyük bir yeıs lardır. 

içindeydi. iki fotografçı tutuldu 
- "Tribun des Nation,, Müstehçen fotografiler çe· 

gazetesi için Mussoliniden bir ken ve satan iki fotografçı 
mülakat daha istedim. Cevap zabıtaca yakalanarak Adliyeye 
alamadım, diyrdu. o Bunda verilmiştir. 

Şirketimizin 1936 senesi alelade senelik kongresi 10/6/937 
Perşembe günü şirketin merkezi olan Demircide yapılacaktır· 
Asaleten ve vekaleten laakal on hisseye malik bulunan hisse· 
darların o günde teşrifleri ve bulunamıyacakların şirket mer
kezinde bulunan hissedarlardan birini tevkil eylemeleri ve 
içtima gününden bir hafta evvel keyfiyeti ve hamil bu: 
lunduk ları aksiyon numaralarının şirketimize bildirmeJerı 
ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - idare ve murakabe heyeti raporlarının okunması. . 
2 - 1936 senesi muamelat ve hesabatının tetkik ve tasdiki 

ile idare ve murakabe heyetinin ibrası. 
3 - Tahakkuk eden temettuun tevziine karar verilmesi. 
4 - Müddeti biten idare ve murakabe heyeti üyelerioİfl 

yeniden seçilm ı. 
5 - Murakabe ve idare 

tayini. 
heyeti üyelerini ücrctlerinirı 

1565 


