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Büyük önder, dost devletin baş 
vekilini · kabul buyurdular 

General Metaksas beyanatında, '' Elen milleti her zaman Türk 
milleti ile beraberdir. Ege, bizim müşterek denizimizdir. Bu 

denizde biz amir, hakim ve efendiyiz.,, dedi. 
Ankara, 19(Hususi mu· 

habirimizde11)-Reisicum
hur Atatürk, bugün saat 
17 de Ça11kaga köşkünde 
dost ve müttefik devletin 
kıymetli Başvekili Gene
ral Metaksası kabul bu
gurnıuşlardır. Mülakat 2,5 
saat devam etmiştir. Ha
riciye Vekili Dr. B. Rüştü 
Aras, kabulde hazır bu
lunmuştur. 

\.. .) 
Ankara, 19 (Hususi muhabiri· 

ınizden) - DeAerli misafirimiz ge· 
neral Meıakıas huauıi trenlerile 

İzmillen geçerlerkt>n, istasyonu dol· 

durmuD olan binlerce halk tezabü· 

rat yıtpmıı ve dost devletin başve. 
kilini alk11lamııtır. 

İzmiıte iııkio edilmiıı mübadil· 

lerden bir heyet, general Metak· 

ıuı ziyaret ederek Do. Metakaaaa 

buketler takdim eylemiıler, Yona· 

nlıtanda ~rditlerl gftnlerin tath 

hatıralarını hiçbir zaman unutma· 
dıklannı ıöylemiıler; Türk • Elen 
doatlnğun110 kuvvetinder0 du)dıık· 

lan eevinci izhar etmiolerdir. 
General Metaken, heyete ilti· 

falla bulunmuı, bütün vatandaola· 
rına aelimlanoın tebli&ini rica et· 
nıiı ve ıuolan 'öylemiotir: 

- T6rk • Elen doııtluğu hah· 
•inde, ben de sizinle ayni fikirde· 
yim. Bu kıymetli doıtloAu devam 
ettirmek için hepimi• çalıomağa 

mecburuz. 

tında olursa olo;un Tıirk 
milletile beraber olaraiınr 
ve on1an asla agrtlnıı!)a 

cağmı resmen beyan ederim. 
Ege, bizim müşterek de

nizimizdir. Bu denizde biz 
timi .. , hikim ve ef endigiz. 

Demiştir. 

Ankara, 19 (Hosusi nıubabiri· 
mizdeo)- General Metaks:ı~, bugün 
öğleden e vci ÇankayaJa Riyaseti· 
cumhur kötldloe gidt•rck defteri 
mabmıa iamini yazdırmıe, mütea· 
kıbeo beraberinde Yuoanietaoın An· 
kara elçiıri olduğu halde Hariciye 
Vekili O·. Rıı:ttı Araaı, Mareıal 
Fevzi Çakmağı, Baıvekil vekili B. 
Celil Bayan ziyaret etmiıtir. Ma· 
replımıa, 8. Celil Bayar ve Dr. 

Rüttii Araa Aokarapala&ta General 

Metaksaaa iadei ziyaret eylemiı· 
lerdir. 

Bn. Metalr.eaa da, Do. Fevzi 
Çakmağı ve Do. Celal Bayan siya· 
ret etmiı, aiyaıt'tltri iade olun· 
muıtur. 

General Metakaaı, ogıe yeme· 

ğini Yooan aefaretbaneeinde yedik· 
ten aonra saat 15,30 da Büytlk Mil· 
let Mecliııi reiııi B. Abdolbalik 
Rendayı ziyaret etmiı, 8. Abdul· 
halik de iadei ziyarette bulun· 

, m~~ 
Ben Allkaraya Büyilk O' n.ıer Metakııae, Hariciye VekAletiode Ha· 

' " Akıam, Baıvekil vekili 8. Ce· 
At tü kil C b · t bük... t" riciye Vekilimiz doktor Tnfik a r ve um urıye ume ı lal Bayar ve refıkaaı tarafından 

d Röttü Araala uzun müddet konuı· 
erkanını aelimlamak üzere gi iyo· Ankapalaa aalonlarıoda S. M. Ge· 
rum.» muı ve mflteakıben matbuat mü· neral Metakııaa ve Bn. MetakaH 

Ankara, l9 (Uuıınıt muhabiri· meaaillerine beyanatta bulunarak: ıerefine bir ziyafet verilmiı ve bu 
rimizdeo telefonla) _ Sayın miaa· - Elen milletinin; her ziyafeti bir resmi kabul takib ey· 
firimiz Yunan baovelr.ili General zaman w lat1rlaangi şarl al· lemiotir. 

Dün geceki ziyafette verilen söylevler 
Başvekil vekili Celil Elen başvekili General 

Bayar söylüyor: Metaksas söylüyor: 
••• 

'' Muhteıem başarımız, herkese bir im
tisal nümunesi telkin edebileceği gibi 
hüsnüniyet ve anlaşma zihniyetlerinin 

nerelere götürülebileceğini gösterir ,, 

Celal Bayar: 
Ankara 19 (A.A) - Elen 

başvekili ekselans Metaksas 

ıerefine bu akşam verilen bü
yük ziyafette başvekil . vekili 
Celil Bayar atatıdaki nutku 

söylemiştir : 
- Elen Başvekili 1 
Sa Majeste Elen Krali hü· 

kumetinin mümtaz reisine de
rin bir memnur.iyetle ( Hoş 
geldiniz! ) der ve şahıslarında 
dost ve müttefik asil Elen mil
letini selamlarım . Topraklan· 
mıza ~irdiğiniz dakikadan iti
baren Türkiyeye yaptığınız bu 
muhabbetkar ziyaretin istisna· 
sız herkeste uyandırdığı derin 

sevinci ekselinsınız herhalde 

müşahede etmişlerdir, o ziya· 
reti ki Türk milleti ve Cum-

huriyet hükumeti yalınız tam bir 
hissiyat ve kalp beraberliği 
üzerine değil fakat aynı za
manda fikir beraberliği ve kar· 
şıhkh menfaatlerin iyi idraki 
üzerine müesses bulunan sar
sılmaz Türk-Elen dostluğunun 
yeni bir tezahürü olarak kar-1 

• l>fnJamı 4 r&Ofi S(lhif edP - 1 

"Balkan antantının dört devleti, beynel. 
milel sahada mütekabil itimaddan doğqn 

bir azim ile müteharrik bir kitle 
halinde gözüküyorlar.,, 

General Metak•as 
Yunan hükOmet reisi ekse· 

lins Metaksaı a19tıdaki nu· 
tukla mukabelede bulunmuı· 

tur: 

Bey başvekil, muvasalatım· 
danberi mazhar olduğum ha
raretli kabul ve hakkımda ih· 
zal olunan muhabbet eserle
rini derin bir tarzda müte· 
hassıs etmiştir. Ekselansın ba
na hitap eden ve asil Türk 

milletinin memleketim hak· 

kındaki dostluk hislerimin bir 
ifadesi olan samimi sözleri 
Yunan· standa heyecanlı bir 
maksat bulacaktır. Bu sözlere 
gerek şahsim namına ve ge· 
rek kraliyet hükumeti ve dost· 
luk ve ittifak paktımıza bağlı 
olduklarını ve ona sarsılmaz 
bir iyman beslediklerini temin 
etmekte h ssiyatlarm sadıkane 

ltercüman oldutuma emin bu· 
lunduğum bütün vatandaşla· 

lnm namına hararetli teşekkür 
ederim. Güzel memleketinizi 

- Dewunı 4 ncil ıahiJede -

Vaziyet nazikleşti 

Ademimildahale komite 
si müzakereleri durdu --....... 
Ribentrop, tay yare ile Berlin 'e gitti. B. 
Eden, vaziyetin nazik olduğunu söylüyor 

lngiliz harp gemilerinde temizlik 
Londra, 19 (Radyo)- Ade- başgöster<liğinden, bir karar 

mi müdahale komitesi, bugün verilememiştir. 
saat 16 da Hariciye Nazm Komite riyasetinden neşre
B. Edenin riyasetinde toplan- d!len resmi bir tebliğde, lcat'i 
mıştır. bar karar verilemediğinden 

Toplantı, akşam ıaat 19 bahsedilmiş ve komitenin, ya· 
buçuğa kadar devam etmiş nn (bugün) tekrar toplanacatı 
İ.:tc d.. hi~ biı ııct i .... c verme- blhJiı ilıu ii\İı. 

miştir. Rus delegesi, matbuat mü· 
Müzakere esnasında, bazı meHillerine verdiği beyanatta, 

münakaşalar olmuş ve tefer· Fransız delegesinin beyanatın· 
rüatta Almanya ile Fransa dan müteessir oldutunu ıöy
delegeleri arasında ihtilaflar Derı.ımı 4 nc.ü sahifede -

~~~~----··--... -· ...... ~~~--~~~~ 
Çin · Japon harbı 

Japon tayyareleri Nanki
ni bombardıman ettilEif 

Çinli asker ôilesile wdalaıırk•n 
Şanghay 20 (Radyo) -Ja· şimali Çinde, Pekin, Hankov 

pon donanması, dün Yançe demiryolu üzerinde bir Japon 
nehrinde bulunan altmış şata kıtası zırhlı trenle düımanı 
ateş açmış ve hepsini batır· takip etmiş ve 18 birinci tq. 
mıştır. Bu şatlarda, Çil' askeri rinde saat 16 da Hopei ve 
ile bir miktar mühimmat bu· Honar eyaletleri hududunla 
lunuyordu. Shuntcan 95 kilometre cenu· 

Tokyo, 19 (A.A) - Teblit -Devamı 4 nca ıalıifede -



Sıbtfe 2 
20 Birincitepin 937 

(Uluaal Birlik) -----~--------
• . b b 1 t ht ye İzmir sicilli ti-Dünya nıçın karışıyor • ıHa s. u~g ar .a ıkntaı - caret memur/u-

ltal anlar, Hindistan yollarında bakı· nı bır varıs _çı 1• ğundan: 
Y • • • ) } 54 yaşında bir adam, ~rş.ıdük. Rodolfun (Ümit fabrikası t icaretha· 

mJ yet leSJSJDC Ç8 iŞi yor ar oğlu olduğunu ıdd_ıa edıyor nesi. Mustafa Ôzsoy ve Sü-

Avusturya krallığına bugün M.arinın ~vl~nm~. merasımı leyman Akyürek) ticaret unva-

Mussolininin Arap memleketlerinde gözO mil var? Ye
men imamın kararı nedir? Arabistanın vaziyeti •. 

·~·'..~·· ·-]~?i. 
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k..ızıl denizin en mühim limanı: Aden 
Arabistan yarımadasının çok hakkında da 1934 yılında miş gibidir. ispanyadaki karı-

mühim coğrafi bir mevkiinde tarihi nutkunu söyledi. şışıklık ve Akdenizdeki boz-
bulunan yemen kırmızı deni- Habeşistan harbı başladık- gunluğa nihayet verilmesi 
zin Cebelüttarığı denilen Ade- tan sonra İtalyanların meşgu- ltalyanın menfaatine uygun 
ne komşu olması itibariyle liyetinden istifade eden lngi- değildir. Onlar, ispanyada 
Arap sahralarının kapısı ad- lizler, bazt Arap emirlerini Frankonun muzaffer olmasını 
dedilmektedir. Italyanlara karşı bir bayrak beklemekte ve Akdenizde ye-

Umumi Harp yıllarında Os- altına toplamağa muvaffak ol· niden ellerine geçirdikleri stra 
manlı imparatorluğuna sadık dukları ve ( Italyanlara karşı tejik mevkiler sayesinde emri-
kalan yegane Arap memleketi, qir Arap kolu ) teşkil ettiler. vakiler yaratmağa çalışmakta· 
Yemendi. Harp bittikten son· Bu~ hareket, Arap aleminde dırlar. 
ra da İngilizlerle Yemenliler Ingiliz nüfuzunu takviye etti. Filistin meselesi 
arasında birçok çarpışmalar 1936 yılında Mısır ile lngiltere Filistin meselesi de orta yer-
oldu ve Yemen, tayyarelerle arasında bir ittifak muahedesi de bir yara halinde duruyor. 
bombardıman edildi. imzalandı. lngiliz, Fransız notasına ve· 

Yemenlilerin lngilizlere karşı Bu anlarda, Yemen imamı rilenn menfi cevaptan bahset· 
olan bu düşmanlık hislerinden da, lngilterenin himayesinde mek bile istemiyen ltalyan 
ltalyanlar istifadeye kalktılar. olarak faaliyette bulunan (Arap gazeteleri, Filistin hakkında 
Alufeniz hakimiyeti mücadele- kardesli2"i ve Müslüman dost- birçok yazılar yazmakta, bu-
lerinde lngilizlere karşı Yemen luk ittihadı ) muahedesini ka- rasını, Şarki Akdenizin altın 
lileri tahrik ettiler ve 1926 yı· bul etmişti. Bu ittihat, Italya &nahtan addetmektedirler. 
lında San'ada, imam Yahya aleyhine çalışmak üzere tesis İtalyanların bu neşriyatın· 
ve Mussolini bir muahede im· edilmişti . dan şüpheleri fazlalaşbran İn· 
zaladılar. Yemenli Arapların Habeşistanda muzaffer olan gilizler, Şark ile Londrayı 
Avrupalılarla aktettikleri bu f talyanlar, lngilizlerin bu teşeb- bağlayan yolların, mühim bir 
ilk muahedeile ltalyanlara bir büslerini akim bıraktırmak için kapısı olan Filistinde yeni üs· 
takım iktisadi imtiyazlar veril- yeniden çalışmağa başladılar. ler yapmağa, tahkimat ve 
mekte, buna mukabil, Italyan· 6 ay evvel Mussolini Libye'ye tahşidat ile bu yerlere daha 
lann Yemenlileri silihlandıra· gitti. islim alemine hitaben sıkı basmağa azmetmiş bulu-
cağı taahhüt edilmekteydi. bir sürü yaldızlı sözler sarfet- nuyorlar. lngilizler, Filistindeki 

ltalyanlar, Habeşistanı isti- tikten sonra ( lslamın mukad- karışıklıklarda İtalyan parmağı 
laya hazırlanmağa başladıkları des kılıcını) büyük merasimle bulunduğunu söylemektedirler. 
1932 yılında, İbnissuud ile de kuşandı. Bu kılıcın sivri ucu- (fntellijan servis) bazı Arap 
bir muahede imzalandı. Maa- nun f ngiliz kalbine müteveccih rüesası ile ltalyanlar arasında 
mafih, bu muahede, ltalyanları olduğu malumdu. Bundan son- beraberlik oldu~unu isbat ede· 
Asirdeki kabileleri lbnissuud ra iki devlet arasındaki Arap- cek deliller ele geçirmiştir. 
aleyhine tahrikten alıkoymadı. lık rekabeti tekrar şiddetlendi. Barri' deki İtalyan radyosun-
Onlar, lbnissuud ile dost ol- ltalyanlar, Arap kardeşliği dan Araplık alemine hitaben 
malarına rağmen, Asirdeki ittihadında bir delik açmak söylenan nutuklarla yapılan 

1 b 1 k ve bu delikten içeri girerek, vaatları hütün dünyanın kulağı neftlerin imtiyazını a a i me 
için, faşist ajanlar vasıtasile Arapları lngiltere aleyhine tah · işitmektedir. 
tahrikatlarına devam ettiler. rik etmek için tekrar imam lar~r~~~~:~:!:neln:i~iz nu~~~: 

Fakat, ltalyanlar İçin en Yahyaya müracaat ettiler. Kan 
mühim yer Yemendi. lngiliz- d d ı manlığı ile doludur. 

ır ı ar ve 1926 yılında akdet- Radyolarm saçtıiı bu teh-
lere, Akdeniz, Uzak Şark ve tı"kle · k' d ti k h d 

rı es ı os u mua e e· ditler, yalınız lngiltereyi değil, 
Hindistan yollarında manialar s'ını' ge eni rd ta 1 d'I 

ç e e ze e 1 er· Parisi de düşündürmekte ve 
vücuda getirmek istiyen Ital- Bu muahede, Arap - lngiliz k 

müstakbel düşmana arşı ted-yanlar, bütün Araplık alemine bloku zincirinin bir halkasını 
birler aldırmağa sevketmekte· fa!llist aı·anlarını salmışlar, Af- k m kt d Akd · d k" h 

"kay A d 1 ·ı· 1 ır a 8 ır. enız e ı a· dir. Italyanların bu aşikar tah-
rı ve sya a ngı ız ere kimiyet için kırmızı denizi ele 
müthiş darbeler vurmak iste· geçirmek maksadile devam rikitı karşısında .Fransızlarla 

sıkı, fıkı dostluklarını kuvvet-
dikleri için, sarfettikleri altın- edegelen mücadele yeniden lendiren lngilizler, birkaç ay 
larla Arabistan çöllerinde şiddetlenmiştir. Kırmızı deniz önce Filistinde yapmak iste-

satılık birçok vicdanlar bul- boyundaki mücadele ve lspan- dikleri değişikliklerden de şim-
muşlardı. yanın Balear adaları ile Afri- dilik sarfınazar etmiş bulunu-

Gizli olarak yapılan tahrik· kada çarpışan lngiliz, Fransız yorlar. Filistinde Arap, Yahudi 
lerden mada, Italyan Kralı ve Italyan ajanlarının gayreti, devleti teşkili için bir proje 
Emanoel, 1932 yıhnda, Eritri- hep Akdeniz içindir. hazırlamış olan lngiliz komis-
ye'yi, 1933 yılıqda, Somali'yi Geçen hafta, İngiltere ile yonunun ba~kanı Lord Pil hile 
resmen ziyaret etti. Fransanın ltalyaya gönderdik- eski fikrinden vaz geçmiştir. 

1933 }1lı nih&yetinde, Ro· leri nota ile Akdeniz mesele- Şimdi Filistine fazla miktarda 
mada kongreye çağırılan As· sinin üç devlet arasında mü- takviye kıt'aları gönderilmesini 
yadaki Üniversiteliler toplantı· zakeresini istemeleri, bu reka· istemektedir. 
ımı Mussolini bizzat açtı ve bete nihayet verilmesi içindir. lngilizlerin Filistinde adam 
ltalyanların Şark hakkındaki Maamafih, ltalyanlar bu da- akıllı yerleşmekte olduklarını 
siyasetini anlatt. Bu siyasetin vete menfi cevap vermiş bu- gören ltalyanların canı sıkıl-
ideolojisini iz~h etti. Asya ve lunuyorlar. Bal,.ar adaları, ftal· mağa başlamışsa da ltalyan 
Afrikadaki Italyan gayeleri yanların hakimiyeti altına geç- tahrikitına bundan böyle göz 

• 

birçok kişi veraset iddia et- Vıyanadak~ ?ır kılıse.de yapıl- nile lzmirde Kestane pazarında 
mektedir. Bunların arasına son mış ve dını merasımde im- 27-29 numaralarda un, zahire, 
günlerde birisi daha katıl- paratorluk ailesinin papazı sabun ve emsali ticaretile uğ· 
mıştır. olan rahip Mareşal bulun· 

Bu, şimdiye kadar h iç asa· muştu. 
let unvanı taşımamış ve bu Fakat bu nikah gayet gizli 

raşan işbu şirketin ticaret un, 

vanı ve şirket mukavelenamesi 

ticaret kanunu hükümlerine gün de taşımamakta olan, mu· tutulmuş ve saray muhitindeki 

tavassıt bir Avusturya vatan- bir iki ki~iden başka kimsenin göre sicilin 2094 numarasına 
daşıdır. haberi olmamıştı. . kayt ve tescil edildiği ilan 

Fakat, bugün 54 yaşında Arşidük ile prensesin evlen- olunur. 
olan Robert Pahman ismin- melerinin gizli tutulmasında 
deki bu adam Arşidük Ru- bilhassa iki sebeb vardı: 
dolfun oğludur ve babasının Birincisi: imparatorla oğlu 
hakkı olan tasta görünüşte arasında uzun zamandanberi 
pek haklı olarek veraset iddia geçimsizlik vardı. Baba oğul 
etmektedir. arasındaki bu gerginliği, onun 

Lakin: taraftar olmadığı bir izdivacı 
"Avusturya tahtına varis haber vererek daha fazla art-

beniml." dediği zaman ken· tarmak istememişlerdi. 
sine; (şimdiye kadar aklın ne- f kincisi prenses Burbon ha-

İzm ir sicilli ticaret memur· 

luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzası. • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

redeydi?" gibi bir sualin so• nedanındandı. Halbuki lmpa- Cilt fle Tenasül hastalıklar 
rulması da pek tabii oluyor. rator Frans Yusef bu hane-

Kamçıoğlu 

Hakikaten şimdiye kadar danın dehşetli ale> htarı idi. 
ve elektrik tedaflisi 

Avusturya tahtına iveraset id- b · 
Bu aileden ir prensesın k d 

dia eden bunca kişi arasında Elhamra sineması ar asın a 

İzmir - Birinci beyler sokağı· 

Arşidük Rodolfun hakiki oğ· kendi hanedanına karışmasına 
lunun bulunmaması hayret ve- imkanı yok müsaade etmezdi. 
rici bir şeydir. f Bir prens doğdu 

Eğer hakikaten Arşidükün izdivaç bu suretle gizli kal-
oğlu niçin şimdiye kadar hiç dı. Fakat prensesle Arşidük 
ismi duyulmadı, sesi işitilme- bir taraftan gizli yaşadıkları 
di? evlilik hayatı ile muazzep 

Robert Pahman bu iddia olurlarken, diğer taraftan da 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Doktor 
ile ortaya çıkınca, tabii, böy· tali de fazla mesud olmalarına 
le garip bir şeye kimse inan· müsaade etmedi: 
madı. Prenses, esasen daha evvel· 

Fakat, Viyana ile Buda- denberi, veremden muztaripti. 
peşte böyle bir iddiaya kafi Evlendikten az sonra tedavi 
derecede ehemmiyet vermeden ve istirahat için Fransa sahil· 
kalamazdı. lerine gitmeğe mecbur kaldı. 

Avusturya ile Macaristanı ( Dnamı4 üncü salıi/ede ) 

Agih Ali 
Çocuk Hastalıklım 

mütehassısı 

l 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

alakadar eden bu mühim me
seleye karşı iki memleketin 
merkezlerinde d~rhal kulaklar 

il daimi encümeninden: 
kabardı, gözler açıldı: 

Robert Pahman dokru mu 
söyliyordu acaba? 

Bu sual herkesin zihnini 
işgal ediyor. Çünkü Avusturya 
saraylarında geçmiş olan entri
kalar o kadar çoktur ki, ki
min prens, kimin prenses ol
duğunu kestirmek hakikaten 
müşkül bir iştir. Bunlar ara
sında meşhur Mayerlin hidi· 

Kapalı eksilt meye konulan iş : Çatal - Bayındır yolunun -
4 + Q.11 - 7 + 727 l kilometre· 
leri arasındaki kaldırım ya· 

Bu işin keşif bedeli 
Bu işe ait keşif vesaire evrak 
aşağıda iÖsterilmiştir 

pısı. 

(15490) li ra (44) kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel Ş. 
D - Hususi Ş. umumi fen· 

ni Ş. 

sesi tarihin en esrarengiz sa· istekliler 
bifelerinden biri olarak kal-

C - Kcşifname ve grafik 
Bu şartname ve evrakı lzmir 
Ankara - İstanbul Nafia mü· 
dürlüklerinde görüp inceleye· 
bilirler. 

mıştır. 

Bugün tahta varis olarak 
en fazla tanınan Arşidük Ot
tonun yerine . geçmek istiyen 
Robert Pahman iddiası ve an· . 
!attıkları şudur : 

1880 senesi Haziran ayında 
Arşidük Rodolf gizli olarak 
T oskanalı prenses Mari Antu
vanet ile evlenmişti. Arşidükün 
prensesi uzun senelerdenberi 
sevdiği herkesce malumdu ve 
izdivaçlarına resmn müsaade 
edilmemekle saray muhitinde 
büyük hata edildiği söyleni
yordu. 

Arşidük Rodoif ile prenses 

yummıyarak şiddetli harekete 
geçtikleri anlaşılan lngilizlerle 
birlikte, Fransızlar da düşman 
propagandalarına meydan ver· 
memek maksadile Saroyu sa
lahiyeti fevkalade ile Afrikaya 
göndermişlerdir. 

lngiliz - Fransız mü~terek si· 
yaseti ltalyayı yola getirebile· 
ceğe benzememekte ise de 
Amerika cumhurreisi Ruzveltin 
nutkundan sonra ltalyanların 
ellerini bqlarına götürerek de
rin düşüncelere dalacakları 
zannedilmektedir . 
M. Necmeddin Deliorman 

Eksiltmenin yapılacağı 
yer tarih gün ve saati 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler 

Eksiltme kapalı zarf usulü 
ile yapılacağından istekliler 

28 birinciteşrin 937 perşem

be günü saat 11 de lzmir vi· 
layeti daimi encümeninde 

Bayındırlık bakanlığından alın· 

mış müteahhitlik ve ticaret 
odası belgeleri 

5 inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar ev· 
raklarile birlikte teklifname· 
lerini lzmi ili daimi encümeni 
başkanlığına vererek makbuz 
almaları 

(1162) lira. 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ''e Fabrikası: lzmir'de Halka._ 4dadırr. 
Yerli pamuA-undan 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 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 
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!>elikanlı evde oturuyordu. 
Şununla bununla uğraşarak 

öğleyi de atlatmıştı. Birdenbire 
çınlayan telefonun keskin se· 
siyle, olduğu yerde bir kere 
silkelendi .. 

Elinde olmıyarak ürkmüştü 
adeta. 

Mikrofonu kulağına dayadı. 
Bu esnada yüzünde bir deği· 
şiklik belirmişti. Hayrette ka
lan bir insan vaziyetindeydi. 
Kendi kendine: 

- "O,,nun sesi, deye söy
lendi. 

"0,, diyordu: 
- Geçen gün göndermiş 

olduğun mektubu aldım. Çok 
mersi. Fakat ondan sonra ge
len mektupla da cidden islik· 
bali parlak bir aktör olduğu
na kuvvetle inandım! 

Delikanlı şaşırmıştı. "O,, 
hangi ikinci mektuptan bah
sediyordu? 

Söyliyecek bir şey bulama
dı . Yalnız güçlükle: 

- Hangi ikinci mektup? 
Diyebildi. Fakat aldığı ce· 

vap kısa ve sert oldu: 
- Daha mı? 
Bunun arkasından kulağımı 

hırpalıyan bir ses duydu: "0,, 
mikrofonu çarparak telefonu 
kapamıştı. 

Hayreti gittikçe artıyordu. 
- Ne olmuştu? 
- Neden böyle yapmıştı 

"0,,? 
Fazla düşünmedi artık .. 
"O., nunla konuşmak imkanı 

kalmamıştı .. 
"O,, nu bir türlü kendine 

inandıramamıştı. 
- Kabahat bende. Çünkü 

kendimi ona tanıtamadım. 
Diye söylendi. Arkasından 

da: 
- Hayır, hayır, diye isyan 

etti. Şimdi ne yapsam boş .. 
Beni ona ancak zaman anla
tacak. 

Biraz sonra kendi "0" na 
telefon açtı. 

- Ne istiyorsunuz?. 
- Birkaç şey söylemek. 
- Artık söylenecek şey 

kalmadı. 
- Son bir iki söz 
"O,, biraz razı olur gibi 

olmuştu: 

- Dinliyorum; kısa olsun. 
- Sahiden mi yapıyorsun? 
- Alayın sırası mı? 

- Anlaşamıyacağız artık. 
- Evet. 
- Sana birkaç şey verece· 

ğim. Pazartesiye, orada. Ak
şam üstü. 

- Olur 1. 
* * • 

Delikanlı düşündü, 
- Bugün Cumartesi .. 
Ah bu Cumartesiler yok 

rnul, Onunla Cumartesi tanış· 
rnıştı. Onunla çok kere Cu
rnartesileri buluşurdu. 

Ve en son "O"nuula Cu
rnartesi günü son konuşmasını 
Yaptı. 

Drtesi günü yazdı .. Hep yaz
dı. Sabahtan akşama kadar ... 
Ve bu yazdıklarını biraz daha 
işlemiş olsaydı. Belki değerli 
bir roman meydana getire
bılirdi .. 

"O"nu o kadar sevmişti ki.. 
- Fakat, dedi, madem "o" 

beni istemiyor .. Ne yapayım!. 
Dayanamadı. Elindeki ka· 

ğıtlar arasına son çıkarttığı 
bir resminin arkasına: 

"Cumartesi başlogan ve 
Cumartesi biten günlerin 
lıatırasın 

(U!usal Birlik) 
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''o 
' oEurscHE LEVANTE uNıEIOlivier ve şü-" 

J ~A~B~.R~· kA L. •t d lznıiı· Y ii M nstıcatı '' 
Deye yazarak koydu .. 

fr 

* • 
Söyleştikleri saatte buluş· 

tular .. 
Delikanlı "O,. na hazırladığı 

şeyleri verdi. 
Son ayrılışları böyle oldu. 

• * • 
Bir gün sonra telefon gene 

keskin keskin ötüyordu. 
Delikanlı mikrofonda "O,, 

nun sesini duyunca hayret etti. 
iki üç gün evvel telefonu çar· 
parak kapayan ve: 

- Son konuşmamız!. 
Diyen "0,, değil midi? 
Yoksa yanlış mı işitmisti?. 
Dikkat etti. "On idi .. "0" 

nun sesi. Yalnız o günkü 
kadar sert ve haşin değildi. 

- Anladım, anladım. 
Diyordu. Her ikisi de söy-

liyecek söz bulamamıştı. Ni-
hayet "0,, gene devam etti: 

- Dediklerimi geri alıyo
rum. Beni affet. 

- Ne çabuk anladın? 
Dedi 110,, gene söylüyor

du: 
- Bırak. Sen bana yapma 

bari. 
- Kulaklarıma inanamı· 

yorum! 
- inan (artık inan. Seni

nim yalnız senin. 
Fethi Y. Eralp 

Frate/li Sperco 
vapur acent"4ı 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"DEUCALION" vapuru 26-
10-937 de ANVERS, ROT-
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına yük 
alarak hareket edecektir. 

"'HERMES,, vapuru 27-10-37 
de BURGAS, VARNA ve 
KÖSTENCE limanlarına yük 
alarak hareket edecektir. 

"SA!URNUS,, vapuru 13-
11-37 de ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlarına yük alarak hareket 
edecektir. 

"TRiTON" vapuru 13-11-
937 de bekleniyor. BURGAS, 
V ARNA ve KôSTENCE li
manları için yük alacaktır. 
SVENSKA . ORIENT LINEN 

" VIKINGLAND " motörü 
2-11-937 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, GDYNIA, DANT· 
ZIG DANiMARKA, ISVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare
ket edecektir. 

"NORLAND,, motörü 16-
11-937 de ROTTERDAM, 

HAMBURG, GDYNIA, DAN
ZIG, DANiMARKA, ISVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına hare· 
ket edecektir. 

"AASNE,, vapuru 2· 12·937 
de ROTTERDAM, HAM-
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
DANiMARKA, ISVEÇ, NOR-
VEÇ ve BAL TIK limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUCEAVA" vapuru 4-11-
937 de MALTA ve MAR
SIL YA limanlarına hareket 
edecektir. 

ZEGLUGA POLKA S. A. 
"LEWANT" motörü 6-11 -37 

de ANVERS, GDYNIA ve 
DANTZIG limanlarına hareket 
edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
ri le navlunlardaki değişiklikler-
den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
ikinci Kordonda FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 

"CAVALLA" vapuru 20 Bi· 
1
re aSI imi P. 

rinciteşrinde ROTTERDAM, Vapur 8CeDf 8SI 
HAMBURG ~ BREMEN 
limanlarına hareket edecektir. Birinci Kordon Rees binası 

AMERICAN EXPORT LINES Tel. 2443 
THE EXPORT STEAMSHIP THE ELLERMAN LINES L TD. 

CORPORATION "ALGERIAN" vapuru 20 
"EXCHANGE,, vapuru 17 Birinciteşrinde gelip yük çıka· 

Birinciteşrinde bekleniyor. NEV- racak ayni zamanda LONDRA 
YORK için yük alacaktır. ve HULL için yük alacaktır. 

"CARLTON" vapuru 26 Bi· ''CITY OF LANCASTER 
rinciteşrinde bekleniyor. NEV- " 
YORK için yük alacaktır. vapuru 15 lkinciteşrinde gelip 

"EXMINSTER" vapuru 1 yük çıkaracak ayni zamanda 
ikinciteşrinde bekleniyor. NEV- LONDRA ve HULLiçin yük 
YORK için yük alacaktır. alacaktır. 

"EXTAVIA" vapuru 9 ikin- THE GENERAL STEAM NA· 

T ·irk 110 .. m Sirk cıı 
~ 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

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

Satış erleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR ofılu .. 

teşrin iptidasında HAMBURG - s;t.ıık Ev 
BREMEN ve ANVERSten 

citeşrinde bekll!niyor. NEV- VICA TION Co. L TD. 
• ADJUTANT gelip yük çıkaracak. YORK için yük alacaktır. ' ., vapuru 5 

Güzclyalı tramvay cad
desi 1027 numarala c\· 

"EXHIBITOR" vapuru 19 Ikinciteşrinde gelip LONDRA 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV- için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 
satılıktır. Taliplerin mez
kur eve uı üracaatları YORK için yük alacaktır. DEUTSHE LEVANTE LINIE 1 ilan olunur. "EXPRETS,, vapuru 26 ikin- "ITHAKA" vapuru ikinci· edilmez. 

citeşrinde bekleniyor, NEV· -
YORK için yük alacaktır. 

" OGONTZ ., vapuru 28 
lkinciteşrinde bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATJON 

PiRE AKTARMASI SEYRi 
SEFERLER 

"EXACAMBION,, vapuru 
23 Birinciteşrinde PlREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. 

"EXCHORDA,, vapuru 5 
lkinciteşrinde PIREden BOS-
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PlRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor . 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LATZ ve GALATZ aktar
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"DUNA,, motörü 23 Birin
citeşrinde bekleniyor, BELG
RAD, NOVISAD, COMAR
NO, BUDAPEŞTE, BRATIS· 
LA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"JESSMORE,, vapuru 31 

Birinciteşrinde LIVERPOOL 
ve ANVERS limanlarından 
yük çıkaracak ve BURGAS, 
VARNA, KÖSTENCE, SULl
NA, GALA TZ ve IBRAIL li-
manlarına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BAY ARD" motörü 25 Bi
rinci teşrinde bekleniyor. DlEP-
RE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki değişiklik
lerde acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi-
rinci Kordonda W. H. HENRY 
VAN DER ZEE Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon No. 2007/2008 
müracaat edilmesi rica olu
nur. 
Telefon: 4111 /4142/4221/2663 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Şerbet gibi içilebilir 

1 Hamdi Nüzhet Çançar 1 

1 Başdu~!~~~~ Sa~~;~~uh!~~!!rsmda 1 I··~~~~~· 

biri 

1 
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1Habsburglar tahtına ye-
ni bir varis çıktı! -----·-· 

Filistinde ihtilal 
54 yaşında bir adam, Arşidük Rodolfun 

oğlu olduğunu iddia ediyor 

<;ete 
tıl r, 

iliz karakolları ı bas
ları yağma ettiler .. 

( Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
1883 te prenses Mari An· 

tuvanet Fransada Kan şehrin· 
de bir erkek çocuk dünyaya 
getirdi. Kral ismi konulan bu 
çocuk, bir müddet orada ba· 
kıldıktan sonra, Viyanaya gön
derildi. 

Rodolf, kendisinin Viyana
da bir kadın tarafından ev· 
latlık olarak alındığından ba
basının haberi olduğunu söy· 
lüyor. Ve epey büyüdükten 
sonra bir gün · babası ile gö· 
rüştüğünü ilave ediyor. Bu id
diaya göre 1888 senesinde, 
yani Kari henüz beş yaşında 

iken, baba oğul gizli olarak 
görüşmüştür. Bu görüşmeden 

Arşidük Rodolf oğlunu sıkı 
sıkı kucaklamış, bağrına bas· 
mış ve kendisine f güzel bir 
şeker kutusu vererek: 

H .. r tarafta tel~fon telleri ke~ilmişti ~ Yollarda emniyet kalmamıştır. 
ol 

üftü beyanatında, h ·çbir şekli hal kabul eımivoruz . Demektedir. Fakat bu müddet zarfında, 
Arşidük Rodolf Viyanada res
men Belçika prensesi Stefanile 
evlenmişti. Bundan sonra Fran 
sada doğan ve Viyanaya ba· 
basına gö~derilen küçük Karim 
ne olduğu bilinmiyor. Tarihin 
bu sahifeleri büyük bir karan
lık içindedir. Birçok tarihçiler 
küçük Karlm Viyanaa saray 
mahafilindo kim olduğu öğ· 
renilince öldürülmüş ve hatta 
babasına bile haber verilme· 
miş olduğunu ihtimal dahilinde 

görürler. 

•' 
Kudüs 20 (Radyo)- Vazi- kadar geniş tertibat almış ise lar arasında işlemekte olan 

yetin aldığı şekil üzerine İngi· de .tedhişçilerin, faaliyetine trenler, müsellah kıtaatın mu· 
liz zabıtası, esaslı tertibat al· manı olamamıştır. hafazası altındadır. 
mıştır. Kudüs askeri kuman· .. ~.ugün Haliliye ka~abas.ın~a Filistinin büyük bir varida· 

d 1 ., t dh" . A l k'" butun telgraf tellerı kesılmış tını teşkil eden turizm, son an ıgı, e ışçı rap arın oy- A • • • k 
l · · d' 'tl k d ve bazı bedevıler, lngılız a· hadiseler yüzünden sönmüştür. 
erını ınamı e UÇ'Jrma ta e· k il h" d k 

ra o arına ucum e ere • as· Haftalar var ki, tek bir sey-
vam ediyor. kerlerin silahlarını almışlardır. yah gelmemiştir. 

Hükumetin verdiği emir üze· Mahalli hühı1met, ınünaka-
b 

Beyrut, 19 (Radyo) - Şam-
rine her tarafta tevkifat aş· lalın emniyeti için yollarda da yeniden teşekkül eden Fi· 
lamıştır · tertibo:ıt almıştir. 

!istin büyiik Arab komitesi, 
Hayfa ile Kudüs arasındaki Tedhişçilerin, bundan sonra 

trenin uçurulması için muhte· şiddetle cezalandırılmaları ve esas nizamnamesini değiştir-
lif yerlere konmuş olan bom· köylerinin, Lidada yapıldığı miş ve bütün dünya Arabla-
balar bulunmuştur. veçhile dinamitle havaya uçu- rının bu cemiyete intisab ede-

Kudüs, 19 (Radyo) -Fılisti· rulması takarrür eylemiştjr. bilmesini temin eylemiştir. 
nin her tarafında hüküm sü- Eski Kudüste, askeri tedbir· Filistin müftüsünün Suriyede 
ren kargaşalık, gündengüııe ler alınmış ve oradaki Yahu- oturup oturmıyacağı, Londra 
biraz daha artmakta dev<.ım dılerin, herhangi bir taarruza ile Pariste görüşülmektedir. 
edıyor. hedef olmamaları temin edil· Filistin müftüsü, Pari Suvar 

Mahalll hükumet, her ne miştir. Kudüsle civar kasaba· gazetesinin bura muhabirine 

------·•---... -++-+-+H~ ... ~·------
Fransa 

Harp malullerine 
mühim bir mebleğ 

ayırıyor .. 
Paris 20 (Radyo) - Fransa 

maliye nazırı, umumi harp 
malulleri için bir milyar 370 
milyon franklık taksisat veril· 
mesini parlamentodan istiye· 
cek ve bunun için bir kanun 
teklif edecektir. 

---.... ··--
B. ·Celal Bayarın 

söylevi 
/Jaştarafi 1 inci fülıif'ede 

şıladı. Esasen milletler ara
sında müşterek bir ideali 
istihdaf eden menfaatler ve 
aynı fikirler üzerine ibtina 
eden bir dostluktan daha sağ
lam bir dostluk tasavvur olu
namaz. İnsaniyet üzerine va
him endrşelerin çökmüş olduğu 
ve daha iyi hir istikbal için 
yapılan teşebbüslerin neticesiz 
gayretler haline geldiği bir 
zamanda milletlerimiz arasında 
sarsılmaz bir dostluğun vücud 
bulmuş olmasından dolayı hak· 
kiyle iftihar edebiliriz. 

Balkan antantı dost ve müt
tefiklerimizle sıkı bir işbirliği 
halinde, fırtınaları ve karışık
lıkları ile tanınmış bir mmta
kada değişmez hir sulh ve 
emniyet binası kurduk. 

Hemen hemen bütün Bal
kanları kaplıyan bir arazi ve 
altmış milyonluk bir nüfus 
kütlesi, bugün bütün dünyaya 
son derece mütecanis ve son 
derece ahenktar bir birlık man
zarası arzetmektedir. Bu muhte 
şem başarı, daha iyi bir istikbal 
aramakta bulunan herkese bir 
imtisal nümunesi teşkil edebi· 
leceği gibi hüsnüniyet ve an· 
laşma zihniyetinin milletleri 
nerelere kadar götürebileceğini 
de gösterir bu imtisal nümu· 
nesi iki millet arasında hüküm 
süren dostluğun muvafıklığını 

ve hakikılığini gösteren yeni 
bir isbat daha getirerek bu 
Türk ve Elen vatandaşlarını 
mütmain edebilir. Bütün refah 
ve saadet unsurları arasında 
en kat'isinin sulh olduğu fikri 

9 l ar konferansına 
iştirak ediyorlar 

•• 
Italya konferansta Japon

yayı iltizam edecek 
Paris, 20 (Radyo) - Brük- ltalya da konferansa iştirak ede 

selde toplanacak olan 9 lar cek ve fakat Japonyayı iltizam 
konferansında Fransanın B. eyliyecektir. 
Fransova Döteşan tarafından Portekiz hükumeti de kon· 
temsil edileceğil söyleniyor. feransa iştirak edeceğini bil· 

Son gelen haberlere göre, dirmiştir. -------·--·----------
Facia Italya 

Kaybolan Amerikanllibyaya asker gön. 
tayyaresinin enkazı dermekte devam 

bulundu 1 ediyor 
Nevyork, 20 ( Radyo ) Napoli, 20 (Radyo) - Li· 

Evvelki gün kaybolan yolcu forya adındaki nakliye gemisi 
dün iki bin kişilik bir kuvvet

tayyaresi dün Viyomingte par-
çalanmış olduğu halde bulun· le Libyaya müteveccihen ha· 

muştur. 

Tayyarenin 16 kişiden iba
ret olan yolcuları ile mürette
batından kimse kurtulama-

mıştır. 

ile meşbu bir halde bu sulh 
ve anlaşma siyasetine azimle 

sarılmış buluyoruz. Milletleri
mizi birbirine bağlıyan kırıl· 
maz rabıtaların inkişafında 
otoritesinin ve heyecanın yar-

dımını getirmekten hiçbir za· 
man hali kalmamış olan ve 
daha yakınlarda Türk matbuat 
mümessillerine söylediği güzel 
sözlerle bu rabıtaların mahi· 
yetini tebarüz ettiren ekselan· 
sınız Ankarayı ziyaretlerile de· 

varnlı ve ahenktar bir seyr ile 
ilerliyen bu dostluğun parlak 
bir safhasını açmıştır. Ekselan
sınızın bu ziyaretlerinin yarat
tığı bayram havası İçinde ve 
kalblerimizi dolduran sevinç 
ile kadehimi müfahham hü· 
kümdarları Sa Majeste Elen· 
ler kralının sıhhatına dost 
ve müttefik Elen milletinin re
fahına ve bu akşam muhte
rem misafirimiz olan mumtaz 
hükumet reisi ile bazik refi· 
kalarının saadetlerine kadehi
mi kaldırıyorum. 

reket etmiştir. 

ii h i ın gö.rüş

nıeler 
Berlin, 20 (Radyo) - Fran· 

sanın Berlin sefiri B. Fransuva 
Punsa, dün buraya gelmiş ve 
derhal Almanya hariciye neza· 
retine giderek, Yon Norahtla 
uzun müddet konuşmuştur. Bu 
görüşmelere ehemmiyet veri· 
liyor. 

Çin - Japon harbı 
- Başı 1 inci sahifede -
bunda kain Ferğachni şehrini 
işgal eylemiştir. Sharsi eyale· 
tinde 18 birinci teşrin sabahı 
Taiyuanın 70 kilometre şima· 
!inde kain Hsinkovchens şeh
rini işgal etmiş olan Japon 
ordusu Çinlilerin Shinhsien
deki mevzilerine karşı bir .ta· 
arruz hazırlamağa başlamış· 

lardır. Siyyuan eyaletinde pa
otonu işgal etmiş olan Japon 
ordusu ileri hareketine devam 
edertk 17 ilkteşrinde Paoto
vun 30 kilometre şimali gar· 
bisinde kain bir mevzii işgal 

etmiştir. 

Şanghay, 19 
pon tayyareleri 
Nankin Üzerine 
mı şiardır. 

(A.A) - Ja
evvelki gece 
üç akın yap· 

beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 

- Filistin için hiç bir şekli 

hal kabul etmiyoruz, vaziyetin 
düzelebilmesi için, Filistine 

mutlak surette tam bir istik· 

laliyet verilmek lazımdır. Aksi 

takdirde, bütün Arab dünyası 

sükunet bulmıyacaktır. ,, 

Kahire, 19 (Radyo) - Bey
nelmilel Mısır ekspresini ber-

hava etmek istiyen gizli bir 

şebeke keşfedilmiştir. Bu şe· 

beke, ekspresi uçurmak ;çin 
muhtelif köprülere bombalar 
yerleştirmişti. 

Zabıta, bombaları bulmus 
ve büyük bir felaketin önüne 
geçmiştir. 

Fransa 
Deniz bakanı
nın teftişleri 

Paris, 20 (Radyo) - Fran
sa deniz bakanı B. Kapenki, 
dün Tolona vasıl olmuş ve 
Ber üssübahrisini teftiş ettik· 
ten sonra, tayyare ile Tunusa 
hareket etmiştir. 

Deniz bakanının refakatin-
de bazı amirallar da vardır. ___ ....._.. ___ _ 

General Metaksasın 
söylevi 

Raşt<ıraf 1 uci sahifede 

ve onun modern hükumet 
merkezini ziyaret etmek fır· 

satını bulduğumdan dolayı 
bilhassa bahtiyarım. Çok kısa 
bir zaman içinde Türkiyede 
elde edilen muazzam terakki
leri bilmiyor değildim fakat 
Türk milletinin mübeccel bir 
şef olarak ;malik bulunmakta 
olduğu büyük yaratıcının ilham 
ettiği hamle sayesinde onun 
mümtaz arkadaşlarının yardı

mıyle yapılmakta olan harikul
ade eser karşısındn duyduğum 

hayranlığı ifade için söz bula

mıyorum. Yeni Türkiyeyi her 

ziyaret eden kurucu bir işde 

Fakat, 1883 senesinin kü
çük Karlından başka birisi 
olmayan bugünkü Rodolf Pah-

mana, kendisinin söylediğine 

göre, Viyanada Marya Pah· 

man isminde bir kadın tara
fından evlad olarak alınmış 
ve büyütülmüştür. 

Bu kadın ona Robert is· 
mini vermiş ve nüfus kütü
ğüne kendisinin çocuğu olarak 
yazdırmıştır. 

Çocuk babasını nasıl 
hatırlıyor? 

Bu takdirde bugün hakika· 
ten Arşidük Rodolfun oğlu 
olduğunu nasıl isbat edecek? 
Onun gibi, herhangi biri kal· 
kıp küçükken ortadan kayb
olan Kari olduğunu iddia 
edemez mi? 

Fakat Rudolf Pahmanın ken
disine göre hüviydini isbet 
edecek vesikaları var. 

bir merhale teşkil eden ittifa
kımız, harb sonrası devresinin 
en ziyade dikkate şayan ha
diselerinden biridir. 

Belki de sulhu kendilerine 
emel edinen milletlere bir mi
sal olarak gösterilebilir. Gün· 
dengüne daha sıklaşan teşriki 
mesaimizin bariz vasfı olan 
hulUs ve açık sözlülük bu sul· 
hun genişlemesine müsa.id ha· 
vayı yaratmıştır. 

İttifakımızın bu suretle Bal· 
kan antantının müjdecisi oldu· 

ğunu söyliyebiliriz. Menfaat 

birliği ve ayni sulh emellerile 

birleşmiş olan ve birliklerinin 
manevi kuvveti de işte bunda 
bulunan Balkan antantının 

bütün verimile çalışan kuvvetli dört milleti, eskiden daima 
ve emniyetli bir milletin arzet- karışıklık ocağı addedilen Bal· 
tiği bu cazip manzara karşı- kan yarım adasını Avrupanın 
sında mebhut kalan dürüst en sulcu ve emniyetli mınta-

ve sadık bir müttefik olan Yu· kalarından biri haline getir· 
nanistanın, dost Türkiyenin mişlerdir. Bununla iftihar ede· 
birçok güzel inkişafından me· bıliriz. 
serret duymakta olduğunu söy Beynelmilel sahada Balkan 
lemeğe bilmem lüzum var mı· antantının dört devleti, müte-
dır ? kabil münasebetlerine hakim 

Kalplerinden mazinin kinle· olan itimattan doğan tek bir 
rini silerek onun yerine bir azim ile müteharrik bir kitle 
sulh ve kardeşlik ideali koyan halinde gözüküyorlar. 
iki millet arasında kurulan an· Başvekil; iki milletimizi bir· 
tant kordiyal, günden güne leştiren bağların ne kadar kuv· 
kuvvet bulmaktadır. vetli ve çözülmez olduğunu 

En eski ve en aziz arzula· bugün bir kere daha müşa-
rımdan biri Türk - Yunan ya- {hede etmek, benim için bü· 
kınlaşmasının canlı bir hakikate yük memnuniyettir. Bütün kuv· 
inkılap ettiğini görmek, benim vetimi bu bağların sıkılaşma· 
için bir siyaset adamının du- sına hasrediyorum ve mufah-
yabileceği en büyük mest!r- ham hükümdarım Majeste kra· 
retlerden biı i olmuştur. lın bu işin başarılmasına olan 

Müiiterek tarihimizde kat'i derin alakasını görmek..b nim 

- A 1 oğlum, demiş. Sakla 
bunu, bir gün senin kim ol· 
duğunu isbat et. Bu benim 
sana bir hatıram olsun. 

Arşidükün Rodolfun oğluna 
Ve rd i ği bu şeker kutt;SU 
çok kıymetli antika eşyadandır. 
Üzerinde çok ince iş l uneler 
ve sedef kakmalar vard ı r. 

1889 da da Arşidük o es· 
rarengiz Mayerling vakasında 
ölüyor. 

Bugün Kari , olduğunu idd ı a 

eden Robert Pahman o za· 
mandanberi hakikati ifşa ede· 
cek zemin ve zaman arad ığını 

nihayet bugün bunu ilan et· 
meği münasip bulduiunu söy· 
liyor. 

Eğer hakikaten söyledikleri 
doğru ise, farz olarak bir gün 
kurulacak Avusturya tahtına, 

uzaktan kral aranacak yerde, 
Robert Pahmanın getirilmesi 
pek tabii olacaktır. Çünkü, 
Arşidükün oğlu olması dola· 
yısile, veraset hakkı resmen 
kendisinindir. 

Fakat, bugün bu iddia be· 
nüz herkesce ve saray muhi· 
tince kabul edilmiş bulunuyor. 
Kabul edilip edilmiyeceğini de 
istikbal gösterecek. 

Vaziyet nazik 
- Başı 1 nci sahifede -

lemiş ve müzakerelerin, bir 
çıkmazda bulunduğunu beyan 
eylemiştir. 

Londra, 19 (Radyo)- Ade· 
mi müdahale komitesinin bu· 
günkü içtimaında, Portekiz 
murahhası B. Monteyiro, hu· 
dutlarda yeniden kontrol kon
masını ve gerek general Fran· 
ko ve gerekse Cumhuriyetçi 
ispanyaya kaydsız ve şartsız 
muharib hakları verilmesini 
istemiştir. 

İsveç ve Çekoslovakya de· 
legeleri, F ransanın noktai na· 
zarını tasvib ettiklerini ve 
başka bir söz söylemek lüzu· 
munu hissetmediklerini söyle· 
mişlerdir. 

B. Eden, müzakerelerin hi· 
tanımda vaziyetin nazik oldu· 
ğunu beyan eylemiştir. 

Londra, 19 (Radyo) - Al· 
manya sefiri Yon Ribbentrop, 
kesif bir sis hüküm sürmesine 
rağmen, bugün tayyare ile 
Berline hareket etmiştir. 

için büyük bir haz oluyor. 
Ekselansınızın ve mümtaz iş 

arkadaşlarınızın kıymetli müıa· 

baretleriyle bu bağların her 
gün daha ziyade kuvvetlene· 
ceğine ve parlaklaşacağına 
emınım. 

Bu duygularla mütehassis 
olarak Türkiye Cumhuriyeti re· 
isi Ekselans Büyük Atatürkün 
sıhhatine, do~t ve müttefik 
Türk milletinin refahına, müırı· 
taz hükumet reisinin ve nazik 
refikalarının saadetine kade· 
himi kaldırıyorum. 


