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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat mi!dürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir ikinci Beyler soka~ı 

Abone ıartları: Seneliği 700, alu aylığı 400 kuruı 
Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti iJanal 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
Basıldığı 

. ... ... ---- -..,,....._ .... -"'11 

yer: (ANADOLU) Matbaası 
·-

ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

Yunanistan 
Milli müdaf uası için 6 

milyar 150 milyon drah · 
mi tahsis etmiştir. 

Yıl : 4 - No : 893 Telefon: 2776 
~~~~--~~~~~~~~~~~ 

- Salı - 5İ~ci kanun 1937 Fiati (100) Para 

Siyasal Vaziyet Nezal~et f(eshetti 
.:ı:::::::.... ' -............... ,, 

Dün Madrid civarında çok Fransız 
Postaları yıl başında 
20 milyon murasa

lat kabul ettiler 
Paris, 5 (Radyo) - Yapı· 

lan bir istatistiğe göre, F ran
sız postaları, 31 birinci Ka
nundan ikinci Kanunun birinci 
günü akşamına kadar yirmi 

kanlı muharebeler oldu 
Almanyanın, açıktan açığa ispanyaya yardım 

etmesi, Pariste 

Madrid'den 
Paris,15 (lRadyo ) - Dün, 

~adrid civarında (Poze Ne
boadila) cephesinde çok kanlı 
bir harp olmuştur. 

ihtilalciler, müctemian hü
cum ederek yedi kilometre 
ilerlemişler ve müteaddid köy· 
lülerle birlikte (Villa F ranka 
Deskatillo) yu işgal etmiş
lerdir. 

Madrid komitesinin neşret
tiği resmi tebliğde, düşmanın 
tank kullanmak suretile hücum 
ettiği ve bu hücumda külliyetli 
Alınan askeri bulunduğu kay
dedilmektedir. Ayni tebliğde, 
milislerin, ihtilalcilere mensup 
Üç tayyareyi düşürdükleri bil
dirilmektedir. 

Cebelüttank, 5 {Radyo) -
lht!lalciler, Rus bandıralı Ko
rniter vapurunu tutarak Geta 
limanına götürmüşlerdir. Bu 

vapurda, üçbin dörtyüz ton 

mühimmat vardı. Bütün bu 
rnühiwmat , Milislere götürü-

Taç giyme 
Merasimi icin , 

hazırlıklar 
:~ 

Kral altıncı Jorj 
Londra, 5 (Radyo ) - ln

giltere kralı Sa Majeste altıncı 
Jorjun taç giyme merasimi 
için başlıyan hazırlıklar devam 
ediyor. Merasimin,Vest Minster 
••rayında olması takarrür eyle
lllittir. 

bir görünüş 
lüyordu. 

Paris, 5 ( Radyo ) - Tan 
gazetesi, Almanya'nmın, is
panya hadiselerine müdahale 
etmekten fariğ kalmıyacağını 
ve bu halin, beynelmilel bir 
mahiyet almağa başladığını 
yazdıktan sonra, Hitler'in, 
Nazi matbuatına tabi olmak
tan ·çekineceği ümidini ızhar 
eylemektedir. 

Paris 5 (Radyo) - Eko 
Dö Pari gazetesi; İspanyaya 
gönderilmeş üzere Amsterdam 
ile Roterdamdan F ransaya 
yirmi bin tüfek getirildiğini 
haber veriyor. 

Londra, S (Radyo) - Al
manya'nın, yük vapurlarına 

karşı aldığt vaziyet, bura siya

sal mahafilinde büyük bir 
dikkatle takip olunmaktadır. 

İngiltere hükumeti; İngiliz ban· 

dıralı (Blak Pol) vapurunun, 

Alma~ harp gemileri tarafın

dan araştırmalara tabi tutul

masından dolayı Alman hari

ciye nezareti nezdinde teşeb

büsatta bulunmuştur. 

Alman'lar, Etrip edında 
/" 

ikinci bir İngiliz vapurunu 

tevkif ederek hamulesini tet
kik eylemişlerdir. 

Paris, 5 (Radyo) - Dün 
Madrid'in üzerine gelen 15 
tayyare, 150 şer kilo ağırlı

ğında bombalar atmıştır. Te
tuvan mahallesi baştan başa 
ankaz haline geldiği gibi! 
San-Marino mahallesinde yüzü 
kadl{) olmak üzere ikiyüz do
kuz kişi ölmüş ve yüzlerce 
kişi yaralanmıştır. Bulvar Dö
fran, kanlarla mülemma bir ı. 
haldedir. ...... __ 
Çok mühim bir 

seyahat 
Paris 5 (Radyo) - İsveç 

hariciye nazırı Sandler ile 
Finlandiya hariciye nazırı 
Olisd, yakında Moskovaya gi
deceklerdir. Bu seyahata, fev
kalade ehemmiyet verilmek· 
ttdir. 

uyandırdı 
milyon mektup, koli : ve · kart 

p(•Stal kabul ve tevzi eyle
mişlerdir. 

Geçen sene ayni müddet 

zarfındaki murasalat ondört 

Pa.·is 5 (Radyo) - Alman
yanın, ispanya işlerine açık
tan açığa müdahalesi, Fransa· 
da büyük heyecanla karşılan
mıştır. Yüz bin talim gören 
Almanın, ispanyaya gönderi
leceği anlaşılmıştır. Fransız _m_i...,ly_o_n_d_u_. --------. 
siyasi mahafillerinde bu ha· da Madrid hükumetine Mü: 
ber endişe ile karşılanmıştır. him kuvvetler ·ve· yardım gön-
Diğer taraftan Sovyet Rusya dcrmiştir ve gönderecektir. ----------·-----------
1 ngi ltere ile ltalya arasın-

da ihtilaf kalmamış 
--~------------Loid Corc, imzalanan muahede 

nin, mühim olduğunu yazıyor 
Londra, 5 (Radyo) - Loid 

Corç Sunday Dispaç gazete
sinde yazciığı bir makalede, 
lngiltere-ltalya muahedesinin, 
fevkalade mühim bir hadise 
olduğunu zikretmektedir: 

Mancsteer Gardiyan gaze
tesi de, ayni şekilde mütalea 
yürütmekte ve artık, lngiltere 
ile ltalya arasında ihtilaf kal-

madığıdmı ilave eylemektedir: 
Roma 5 (Radyo) - İngiltere 

sefiri Sir Erik Drumond dün 
ltalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciyanoyu ziyaret etmiş ve İn
giltere Hariciye Nazırı Lord 
Eden adına beyanatta buluna· 
rak, lngiltere - İtalya paktının 
beynelmilel sulha hadim bir 

muahede olduğunu bildirmiştir. 
------------~ ........... ~ .. -----------

Güze I Adana'mızın kur-
tuluş bayramı 
--~----~·-.-------

Bugün Adana'da muazzam bir geçid 
resmi yapılacaktır. 

tuluş bayramına 

Hataylılar da kur. 
iştirak edecekler 

Güzel Adana'mızdan bir görünüş 
Ankara 5 (Hususi) - Bl\ muazzam bir geçit resmi ya-

gün, güzel Adanamızın düş- pılacaktır. 
man elinden kurtuluşunun yıl.a Sancakta işkenceden kaçaı ak 
dönümüdür. Adanaya iltica etmiş olan Ha-

Kurtuluş bayramı, bu sene taylılar ~a. Adanalıların _bay-
büyük tezahüratla kutluna- ramına ıştırak edeceklerdır. ---··----caktır. Bütün Seyhan meb'us- Sırt hamallıgı"' 
ları ile birçok heyetler, bay-

ramda bulunmak üzere dün Semerle yük taşı. 
Adana'ya gelmişlerdir. 
Şehir, baştan başa donanmış mak yasak 

1'ulunmaktadır. Ôjleden ıonrı Dahiliye Vekileti Belediye• 

ltalyan vapuru ile ispan
yaya gönderilen asker -----------

Paris haberleri, İtalya hükumeti-
nin tekziplerini tekzip ediyor 

ltalgan askeri 
Paris 5 (Radyo) - İtalya ı Roma 5 (Radyo) - ltalya 

Hükumetinin bütün tekziple- hükumeti; bu günlerde ihtilal
rine rağmen, ltalya bandıralı cilere yardım için altı bin 
Lombardiya vapurile dün ls-

k İtalyan askerinin Sevile gön· panyaya dört bin as er gön· 
derilmiştir. Bu asker tamamen derildiği hakkındaki haberle· 
talim görmüştür. ri yalanmaktadır. 

---------------..-------------
T roçk iyi dağ başında 
ikamete memur ettiler 

-~ . ..-. 
Sabık harbiye komiserinin, 
bundan sonra propağanda 
yapmasına imkan kalmadı 

Meksika, 5 ( Radyo ) - kolaylıkla gidemiyeceği dağlık 

Troçki'nin Tabesko vilayetinde bir yerdir. Troçki, bu kasa
kain Riyoryalva kasabasında 
ikamet etmesi kararlaştırıl- hada ikamet ettikçe propa-

mıştır. Bu kasaba, kimsenin ganda yapamıyacaktır. 

------------·~·····---------------
Amerikada grev eden 
ameleler · ne istiyorlar 
Haftada otuz saat iş ve şimdi· 

den fazla gündelik 
Nevyork 5 (Radyo) - oto

mobil fabrikalarında çalışan 
amelelerin grevi, giddikçe şid
det kesbetmektedır. Ceneral 
motör fabrikası amelesi, 
fabrıkada kapanmış!ar ve is· 
tedikleri kabul edilmedikçe 
fabrikayı tahliye etmiyecekle
rini bildirmişlerdir. 

Amelenin istedikleri tetkik 
edilmektedir. Bu istekler ara· 
sında, koğulan arkadaşlarının 

lerc gönderdıği bir tamımde, 
sırt hammal!ığının yasak cdıl
mesini bildirmişti. Belediye 
riyasetince hammallara verilen 
müsaade gelecek hafta bit
mektedir. Haftaya Pazarertesi 
gününden itibaren, hammallar 
semer ile yük taşıyamıyacak
lar ve bu suretle hareket eden
ler cezalandırılacaklardır. 

Hammallar, arkalık yerine 
küçük el arabaları tedarik et· 
miye başlamışlardır. Yüklerini 
bundan böyle, bu arabalarla 
tqıyıcaklardır. 

M. Ruzvelt 
derhal vazifeye çağrılmaları-
dır. 

Amelinin esas metalibatı, 

haftada 30 saat mesai ve 

gündeliklerinin 
mesidir. 

M. Ruzvelt, 

mqaııl oluyor. 

ziyadeleştiril-

bu işle bizzat 
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Sagv ·ıken go·· mu·· ıen lsa, bundan 1937 sene ve ıgı yenı en a 1 yuru u 
birkaç gün evvel doğdu. • • • mm - 2 - .. Isa, diye bir insan mevcud Maskeli bir adam, bir doktorun 15 

Birinci defa müdürü bulun- dürden sual etti; olmuş mudur, onu bilmiyoruz. yaşındaki çocuğunu kaçırdı. 
duğu bankadan 350 bin dolar Müsyü direktör! Para çalmak Fakat mademki bir lsevilik Nevyorktan yazılarak Daily 

Express gazetesinde okundu
ğuna göre Amerikada çocuk 
hırsızlığı yeniden baş göster-

• banknot ve altın olarak - ih- için bir bankaya; giren kimse vardır. lsa'yı kabul etmek 
t lis etmiş ve bu suretle rüfe- tabiidir ki hırsızlığı kimseye lazımdır. Bir hayal olsa bile, 
kayı habasetini kendisinden anlatmamak için elleri cebindt pek az hakikatler ondan daha 
memnun edebilmiştir. olduğu halde çıkacaktır. doğru ve ondan daha eski-

Emin olmalıdır ki şayet Ni- Bunda şüphe yok, lakin bu- di Lr. 
le l K t •· h Isa öldükten 60 sene sonra o a ar er m me art t ve te- rada bizim takip ettiğimiz 
dabiri mües~iresi olmasaydı, mes'eleye müteallik bir ~ihet Tayda' da, birkaç kişi toplandı. 
bu ihtilasın kimin tarafından görm"yorum. Bunlar hıristiyyanlığın, Roma-
vukua geldiği meydana çıkmaz Lakin ben zannederim ki kur- da, ilk faziletlerini kaybetti-
vc bu veçhile banka müessis- naz bir hırsız bizim gibi adam ğini iddia P.diyorlardı . Arala-
leri ise azim bir hasarata dü- lan aldatmak için her daim rında Isa gibi hareket etmeği, 
çar oJurlardı. bu gibi şeyleri yapmaktan geri onun gibi yaşamağı, onun 

Midavs, paraları aşırdıktan durmaz . gibi yiyip içmeği kararlaştır-
sonra vak'a Zabıtaya aks ve _ Şüphesiz . dılar. Mutaassıp Roma'lı hıris-
ihbar olunduğundan,~IEmniyet _ Mülahazatı mm! hileli ve tiyanlar ise, 0 bu adamları, din-
müdürü, mumaileyhi ihzar ey· sirkate mütealJik işlerin kaffe- debid'at çıkarıyorlar, diye 
lemiştir. Midavs, bilatereddüt sinde vukubulmasını zanneder· astılar. 
kemali metanetle Emniyet mü- misiniz? Eğer Kari Marks dirilip 
dürünün yanına· azimet etmiş _ Mümkündür. 1937 ikinci kanununun birinci 
ve tevkifhaneye gönderilmiştir. _ Fikrinizce yanınızda bu- günü Odesa'ya ayak bassa 
Ertesi günü Emniyet müdürü lunan Pol Lafon, meır.urını idi, boylıyacağı yer Siberya 
mallarile ve çalınan paralar zabıta arasında çalışkan muk- idi. Paralı, devletli, ordulu, 
hakkında tutulan ifadelerini tedir bir memurdur değil mi? mülkiyetli ve verasetli komü-
Midavsa göstermek için çağırt· Evet ! nizm: Kar\ Marks olunuz da 

mışsa da Midavs kaçmış bu- - Ben de böyle bilirim, bunu anlayınız! 

miştir. Hükumet polisi harıl 

harıl maskeli bir doktorun on 

beş yaşındaki çocuğunu kaçır

mış ve 5600 İngiliz lirasını 
fidyei necat istediğini bildiren 

bir kağıt parçası bırakmıştır. 

Doktor, Nattison isimli 
zengin bir zattır. Hırsızlık 
olduğu zaman kendisi karısile 
birlikte misafirliğe gitmiş bu· 
lunuyordu. 

Çocuk hırsızı maskeli adam, 
evin üst katındaki camekanlı 
taraçanın içerisinde bir noel 
ağacının ışıklan arasından 
doktorun on, on dört, on al· 
tı yaşındaki üç çocuğunu gör
müş ve tabancasile camı kı
rarak içeriye girmiş, on altı 
yaşındaki Çarls isimli çocuğa 
doğru yürüyerek: 

- Bu herhalde daha çok 
para eder. Diyerek maskesini 
çıkarmış ve çocuğu kavradığı 
gibi dışarda ormanlığa doğru 
götürmüştür. 

Giderken bir fidyei necat 
talepnamesi de bırakmıştır. 

Kardeşinin çalındığını gö
ren 16 yaşındaki diğer çocuk 
hemen telefona sarılarak po
lisi çağırmış ve polis, çalın

ma hadisesinin nasıl cereyan 
ettiğini çocuklara tekrar ettir
miş ve böylece bir fikir alma· 
ğa çalışmıştır. 

Zabıta hala · bir arada, hır-

sızm eşkalini meydana çıkar
mağa uğraşıyorlar. 

Doktor Nattionun evinden 
birkaç adım ötede olup ge
çen sene hırsızlar tarafından 
on yaşındaki bir milyoner ço
cuğu da -çocuk hırsızının kim 
olduğunu meydana çıkarmak 
ümidile - isticvap edilmekte
dir .. 

Askeri san' at kar yetiştiril
mesi hakkında 28/5/ 1935 ta
rih ve 2/ 2685 sayılı kararna
meye ek olarak atideki karar· 
name ittihaz edilmiştir: 

1 - Askeri san' atkarların 
membaı, askeri san'at lise· 
sidir. 

2 - Askkeri san'at lisesini 
muvaffakıyetle ikmal edenler 
iki ay kıt' ada staj görürler ve 
ve Genelkurmay reisliğinden 
verilecek programa göre ye
tiştirilirle r. Bu stajdan sonra 
mektepte ayrıldıkları san'atkar 

sıuıflarına göre tüfekçi, ka

macı, demirci, marangoz, sa· 

raçlar askeri fabrikalara; ma
kinistler şubelerine göre nak
liye veya fen tatbikat mektep
lerine; nalbantlar baytar tat
bikat mektebine sevkolunurlar. 

3 - Fabrika ve müessese
lerde sanat ve mesleklerine 
/Devamı 4 üncü sahifede} 

lunduğundan tevkifhanede ~ö- lakin müsaade edersenız ser· En büyük kuvvet hayat ve 
ru-ım · t· onun hakikatlerı'dı·r. Fakat bu emış ır · bestçe birkaç söz söyliyeyim= 

Firari, son derece hilekar ltikadınızca Midavs'ın arkadaşı katlerin cebirlerini, faziletsiz-
Vekfilet emri- HarP·~s·azıeri, ağızlardan 

ne alıınacak düşmez oldu .. ve aldatıcı olduğundan tevkif- olan Moris bu gib! efali cina- lik ve opürtdnizm neticeleri 
hanede bulunan bütün memur- iyenin kaffesinde zimedhııldir. diye Kabul etmek gaflet olur. 
lara rüşvet verip onları kan· Lakin öyle bir hareket ediyor Bir inkılap, eğer garp inkılabı 
dırıp gece kaçmış! Sabahleyin ~kanunen merkumul cezalan- ise, yani,: kuvvetini 7' ta~ski 
bermutat bankaya giderek duacak ufak bir emare bile Yunandanberi gelen müspet 
umum memurlar tarafından clde edilmiyor. Fikrimce Moris} düşünceden v.e her tefekkür-
karşılanmıştır. Çünkü bankada öyle cesur, dessas cinayetkar- den almışsa, o, hayat hairikat-
çalışanlar vak'adan ve Midav- dır ki memurlarınıza hiç ehem !erine uymağı bilir: kendini 
ıın keyfiyet tevkifinden haber· miyet vermiyor ve icap ettikçe düzeltmeği ve devam etmeği 
dar olmadıkları için, direktör hepsine istihza ediyor, hatta bilir; işte hıristiyanlık, işte 
hakkında lazımgelen hürmette Pol Lafona bile .. Pol Lafonun bolşevizm! 
kusur göstermemişlerdir. Moris'i ne vakitten beri taras- Eğer bir inkılap, Şarklı ise, 

. ~irck~ör, eskiden olduğu sut ettiğini - lütfen söyle;-mif'i:-· yani asla üstüne tefekkür ve 
gıbı vazıfesine geldikten sonra niz ? vicdan hürriyeti ışığı vurmı-
bankada mevcut olan bilcümle _ On gün kadar oluyor. yan alemin ahlakından geli-
esh~m ve nükudu toplıyarak _ Şimdiye kadar bir netice yorsa, o, faziletini terkeder-
bakı kalan el!i beş bin doları almış mı? ken, hayata uymağı bahane 

cebine koyup bankadan kaç· - Hayır, henüz bi~tiaye~ olarak kullanır ve opürtünist 
mıştir. d k varmamıştır. olduğu için e, il prensipçi 

Vak'adan haberdar olanlar - Böyle değildir, zira siz hararetini kaybederken, hayat 
~şi vazifeleri hasebile Zabıtaya söylediniz ki Moris hergün hakikatlerinin zarureti bu ol-
~hb.ar etmişlerse de, ne çare öğleden sonra, muayyen bir 
ış ışten~'geçmiştir, Midavs'ın saatta Boston Rod caddesinde duğunu söyler. 
tek k 1 Güç olan şey, idealist ol-

rar ya a anması ıçın sarf kain bir eve gidiyor. Oraya 
olunan bütün gayretler hep girdiği zaman dahi elleri açık mak, güç olan şahsi hisleri, 
hoşa gitmiştir. fgfriyor, bir müddet sonra el- .t,:kinleri, ihtirasları, gururları 

Maamafih Midavs'ın Nev-Y erk leri cebinde çıkıyor. davaya feda etmek, güç olan, 

memurlar 
---···-~-

Ne suretle maas 
~ 

alacaklar? 
Vekalet emrine alınan me

murJara verilecek en çok iki 
veya Üç senelik vekalet emri 

maaşlarının başlangıcı hakkın
da Maliye Vekaleti vilayete 

bir tamim göndermiştir. Buna gö
re, hizmet müddetleri onbeş 
seneye kadar olanlara iki sene 
ve hizmet müddetleri onbeş 

seneden yukarı olanlara üç 
sene müddetle vekalet emri 
maaşı verilecek ve maaşın 
başlangıcı vekalet emrine alı
nan tarihten başlıyacaktır. 21 
Mart 1936 tarihine k;ıdar al
dıkları vekalet emri maaşları 

hizmet müddetlerine göre iki 

veya üç seneye baliğ olanlara 

artık bu tarihten sonrası için 

vekalet emri maaşı verilmiye
cektir. !ehrinden dışarı çıkmadığı kat- - - Evet, lakin bund&ı-bi; fakat bunlar garp terbiyesinde 

ıyyen anlaşılmıştır. Zira he;- netice alınır mı? güçtürler; şarkta ise imkan- Bu tarihten sonrası ıçın 
noktada, şehrin dört tarafını - Ben birşey hissediyorum sızdırlar.. vekalet emri maaşı almış 
_!!~murini zabıta bekliyerek ki Moris tahtı t!lrassuda alın· Bu inkılap, veni bir ahlak- olanların aldıkları paralar için 
kaçmaması emniyet altına alın- dığını anlamış, hergün bir ha- tır. Ve esasen, [garplı bir ah- istirdad muamelesi yapılmıya-
mıştı · neye gitmesi mutlaka~ oraya laktır. Yani tarih davamıza cak ve bunlara maaş verilme· 
Zabıta, Midavs'ın dostlarından .. birşey vermek içindir.- n· - göre, eski cetlerimizin yarat- sine devam olunmıyacaktır.21 

Moris'i takip ve tarassut edi- - Acaba hissettiğiniz şey mış olduğu Yunan medeniye- nıart 1936 tarihine kadar al· 

Yo 1 d H "f · 1 k ... bize hakikatı göstermeğe yar- tinden, lsa'yı ve onun orta r ar ı. erı ıse ça ış an, 
zeki, hilekar ve dessas bir hır- dım eder mi·? çağını aşarak, garpta yirminci 

'd' B • ı d M · • - Tabiidir. asırin otuz yedinci yaşına ba-sız ı ı. u mes e e e orıs in 
Zabıta memurlarının tahtı mu- - Lütfen fikrinizin hulasa- san ahlaktır,ki başka bir ilim 

k b · d b l d l smı beyan eder misiniz? Ümit görüşüne, başk•~ bir san'at ra a esın e u un uru ması -
ancak Midavsı her bir vesile ederim ki yekdiğerimize yardım telakkisine, başka bir hayat 
ile yakalamak ümidiledir. edecek olursak hakikat anla- anlayışına, başka bir fazilet 

Zira Moris sabikalılar<lan ol· şılır. Benim ne derece mukte- d b k b. k 1 .. 
dir bir memur olduğumu bi· uygusuna, aş a ır a P ... ve 

duğu için bu gibi vak'a faille- lirsiniz. Canilerin,r: hırsızların •ve başka bir kafaya ·İstinad 
rinin kullanacağı tedbirleri bi- hile ve desiselerinin kaffesine eder. 
liyordu. vakıf olduğum halde bu defa Tanzimat bir~'°şark inkılabı 

dıkları vekalet emri maaşları 

hizmet müddetlerine göre iki 

veya üç seneyi bulmamış olan 

lara, ilk vekalet emrine alın-

dıkları tarihten itibaren bu 

müddetleri dolduruncaya ka· 

dar vekalet emri maaşı tediye 
edilecek, bu müddetleri ikmal 
edenlerin vekalet emri maaş

ları kesilecektir. 

E · d k' idi. Kemalizmin ana vasfı bir __ mnıyet mü ürü va ayı ta- yapılan hileler' benim taaccu- birler aldığı yazılmaktadır. 
mamile Nikola Karter'e söy- bümü mucip olmuştur. garp inkılabı olmaktadır. Alınan tedbirlere göre, tütü-
l d'kt · ·ı d d' k' L .. k · · ı k J " Onun ~.bu vasfını, en basit iş e ı en sonra yeıs l e e ı ı - a in sızın ça ış an ıgınız, nün mutlak surette nefis çık-

. ben bu kadar teşebbüsata baş zekanız bence müsellem otau- teferruatına kadar, her şeyde.r iması ve denk yapılırken muh-

b d - d f d müdafaa edelim. vurup, u erece ciddi çalış- ğu içindir ki bu e a a siz- telif cinslerin karıştırılmaması 
tıktan sonra Midavs hakkında den yardım istemeğe mecbur Fatag esastır. 
k- -k b. b 1 ld •• •••.• uçu ır emareye i e mu- o um . y Yunan ziraat nezareti, alı-

vaffak ve desteris olamadım. - inanmayınız . Moris'in UD&DİStaD nan tedbirlerin hüsnü suretle 

Kemali yeisle dedi ki; bunca ailesini layıkile ben tanırım. Tütün .· zeriyatını hu tatbiki için hususi bir komite 
sayü gayret ettiğimiz halde Güzelce ahvaline vakıf oldum. teşkil eylemiştir. Bu komite; 
ümit etmiyorum ki Midav~·;;;- Kanada hududunda bulunan senede tahdid ediyor zeriyatı.t'anzim edecek V'! r.ı ıh-

-saklı oldutu mahal!~ desteris- gümrüklerden bir takım mü-: Son posla ile gelen Atina~ sul yetiştirildikten sonra, tü· 
olalım . cevherat ile yüzbinlerce dolara gazeteleri; Yunan hükumetinin, 

1

: t ünlerin kalitesini bozacak 
Nikola Karter mes'eleyi iyice b~diğ olan gümrük resmini ibusenede tütün zeriyatını tah· olan hareketlere meydan ver-

iki devlet arasında cıkacak bir harp, , 
muhakkak olarak genişliyecektir 

Beri in' de çıkan Germania Geçmişteki 300 yıl içinde 
gazetesi, yukarıdaki başlık başından elliden fazla kanh 
altındaki yazdığı bir başına- Devamı 4 üncü sahifede 

kalede, -~~.n .. onbe~ ~ıı içinde, F ratelli Sperco 
harp sozunun, hıçbır zaman 
ağızlarda bugünkü kadar sık 
dolaşmamış olduğuna işaret 

ederek demektedir ki: 
"Cihan harbından evvelki 

muvazene sistemi hakkında 

ne derlerse desinler, harbın 

kökleri, uu sistemin ittifakla-

rında ekonomik emperyaliz
minde olduğunu iddia etsinler, 

fakat, Avrupa'yı hemen hemen 
elli yıla yakın bir müddet 
zarfında ciddi harp tehlikele-

f rinden korumuş olması gibi 
bir hizmetini, kimse inkar 

edemez. 

vapur acentası 
Acentamıza aid te
lef on numaraları, 

ikinci kanun 1937 
tarihinden itibaren 
aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir. 
Numara 2004 ye. 

rine: 4143 
Numara !2005 ye-.. 

4221 • 
rıne: 

Birverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yü,.lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 

dinleyip anladı~ aonra mü· - Ark.mr ""'· did etmek üzere ettafh ted- · miyccektir. 

~~ 

yurdunun göklerine •birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlere· 
zena\nden birinin de senin olmıyacağım kim iddia edebilir. 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 5 ikinci' kanun 93CJ 
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l Hikô.ge I Taht istemiyorum! 1 . . w. F. H. Van .r lzmir Yün Mensucat. 
~ nızamnamesı 

Der Zee Türk A. Şirketinin 
Venedik gemisi Boğaza gir· 

mişti. 

Artık korsan korkusu kal
mamıştı. 

Fakat sabaha karşı Gelibo-
1~ açıklarına geldikleri zaman 
dırekteki vardiya büyük bir 
telaşla haykırdı: 
. - Provada büyük bir Türk 
fılosu.. Dosdoğru üstümüze 
geliyor. 

Türk filosu dört gemiden 
ibaretti. Sarıca paşa kuman
dasında bulunuyordu. Bu ce
sur ve • akıllı vezir Yıldırım 
Beyazıt tarafından Edirne'ye 
ordu ve donanma kumandan
lığına gönderilince orada az 
bir zamanda büyük işler gör
müştü. Fakat en büyük iş 
Gelibolu limanın ı muhafaza 
için bir kale ile altmış ka
dırga yapmasıydı . Bu donan
ma ile de Akdeniz boğazını 
dil d'w 0 

e ıgı zaman düşmanlara 

kapıyacak. Bizansa yardım 
gelmesine engel olacaktı. işte 
şimdi ilk defa olarak bu Ve· 
".edik gemisinin yolunu ke
sıyordu. 

Venedik gemisinin kuman
d~n baş kasaraya fırladı. 
Turklerin tekneleri küçük, 
kendileri de acemidi. Genıile
~l bir ikisini haklıyarak geçe· 

1 eceğini umuyordu. 
Askerler bir iki dakikada 

-sil~hlandılar;"'toplar dolduruldu 

;ijdrelkenler ..alabildiğine - şişi:-
1. 

_ Türk gemilerinden en bü
yüğünün provasında - bir- top 
patladı: 

- Duuurrl.. 
Diyordu. 

Venedik'Jiler dinlemediler. 
Prenses Angelika kamara· 

nın küçük ve yuvarlak ka· 
marasından büyük bir korku 
!_~ heyecanla Türk gemilerine 
bakıyordu. Acemi olduklan 

, s~ylenmesine rağmeu çok .. 
• guzel manevra yapıyorlardı. 

. Türk amiral gemisinin ikin· 
cı topu patladı. 

Venedik gemisi • buna bir 
kaç gülleyi birden savurmak 
suretile cevap verdi. 

d Fakat Türk gemileri o ka
ar çabuk onun · üstüne atıl

dılar ki bir defa. daha ateş 
etm k · · e ıçm vakit bulamadı 

Türkler bir arslan sürÜsü 
gibi güverteye fırladılar. Kar
ş~ durmak istiyen birkaç kişi
Y.1 ·yere serdikte~ sonra işle
~110.~en biri :güzel....ıbir latince 
ı e.ıle bağırdı: 

- Kımıldamayın! .. Kaptan 
nerede?. ~ 

1 
:renses Angelika'nın göz

erı d·· l ort açılmıştı. işte Türk-
;r onun gözleri önündeydi. 
k aşla~ndaki sarıkları, dar cep-
enlerı, kısa şalvarlarile çelik-

·--

Yazan: Kadircan Raflı 

ten birer yay kadar çeviktiler. 
Uzun boylu, kalın bazo!u, 
kayran bıyıklı, cesur ve hey· 
betli adamlardı. Hepsinin de 
yüzlerinde ve hallerinde erkek
lik okunuyordu. Ne kan içi
yorlar, ne eğlenmek için insan 
kesiyorlar, nede çiy çiy et 
yiyorlardı . Hatta birşey yap
mıyorlardı. 

Sarıca paşa Türk gemisinin 
kıç kasarasında ayakta duru· 
yordu. 

Prenses Angelika Türklere 
hayran olmnştu. Onlar o za
mana kadar hiç görmediği 
fakat hayalinde yarattığı in
sanlardı. 

Sarıca paşa önüne getirilen 
kaptana sert sert baktı. 

- Bundan böyle boğazdan 
geçmek için haraç verecek· 
siniz! Evvelce haberiniz olma
dığından bu seferlik bağışlı
yorum. Yüz altın ver, donan· 
mayı selamla ve git) 

Kaptan ucuz kurtulmuştu. 

Bu haber hemen gemiye 
yayıldı. Prenses Angelika' da 
öğrenince Türk'lere karşı duy
duğu hayranlık son dereceyi 
bulmuştu. Gemi ayrılacağı 
sırada elini kamaranın pence-
residen uzatarak bağırdı: 

- Beni alın! Beni kurta· 
rınl Burada bir Türk var!.. 

Sarıca paşa kancaları tek· 
r'i"r bağlattı. O genç kızı is
tetti. Kaptanın' tepesi attı: 

- O Kız büyük Türk 
padişahı yıldırım Beyazıdın 

dostü olan Bizans imparatoru 
Manoel'in sarayına gidiyor. 

Nizamnamenin bazı 
maddeleri değiş

tirildi 
& Co. Halkapınar kumaş fabrikası 

1 

Cami hademesi nizamname
sinin bazı maddelerinin değiş
tirilmesi, üçüncü ve on üçüncü 
maddelerine birer fıkra eklen-
mesi hakkındaki nizamname 
proıesı bakanlar heyetinc 0 

kabul edilmiştir. Nizamnameye 
göre evvelce imtihanla tayin 
edilmiş ve en az sekiz sene 
cami hizmetinde bulunmuş 

olan hademeden terfia layik 
görülenlerin, açılacak hizmet
lere müsabaka ilfın olunmadan 
mahalli encümenlerin verecek
leri karar üzerine ve rızaları 
ile evkaf umum müdürlüğünce 
tayin olunacaklardır. Bu su· 
retle imamlık ve hitabete 
geçirilecek kimseler miiezzin 
ve kayyum sınıfından bulunur-

AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSAİP 
CORPORATION - NEVYORK 

" EXECUTIV " vapuru 3 
ikinci kanunda bekleniyor, 
NEVYORK limanı için yük 
alacaktır. 

"EXMOOR" vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacektır. 

AMERlCAN EXPORT LINES-

THE EXPORT ·sTEAMS

HIP CORPORATION 
'-'PiRE' den AKT ARMALl 

"EXETER., vapuru 1 ikinci 

kanun PiRE' den hareket ede· 

ccktir. BOSTON ve NEV-

YORK için kabul eder. 
Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür - -
ARMEMENT H. SCHULDT -

HAMBURG 

larsa mutlak surette ehliyet 
imtihanına tabi tutulacaklardır. 
f dari ve siyasi kafi zaruretler
den dolayı ınvkiinde bırakıl

ması mahallin en büyük mül
kiye memuriyetince uygun "TROYBURG,, vapuru 18 
görülmiyen hademenin ayni ikinci kanunda , bekleniyor. 
derece ve sınıftan olmak üzere 
başka bir hi!mete tayini evkaf ROTTERDAM, HAMBURG 
umum müdürlüğünün salahiye· ve BREMEN için yük kabul 
tine bırakılmaktadır. Umumi, eder. 
mülhak ve hususi bütçelerle jOHNSTON WARREN LINES 
hususi idare ve bPlediyelerden L TD.-UVERPUL 

"DROMOS" vapuru 10 ikin· 

ci kanun, LINERPUL ve AN-

maaş alan memur ve müstah
demler carn1 ve mescidlerde 
hizmet a!amıyacaklardır. Yal-

· nız zaman ve mekan itibarile VERS'ten bekleniyor, BUR-
hizrnetlerile telifi kabil olduğu GAS, V ARNA ve KÖSTEN CE 
takdirde bunlara vaazlık ve için yük kabul eder. 
hatiplik verilebilecektir. Ölen "Vapurların isimleri, gelme 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMİR Oğlu 
~a&a1mu:mm~::n:~zm--.. mmmmmm1111: .... • .. # 

IZMIR '" 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapmardadırr. 

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 -.• ...;· .. c.:.~\.d•.•' .• ~ ... ,,:.~"-·. :a· .. r..ıt-,·'ı.,·· ...• : . ·" 

·:'el."'"~ ::._.•.;.rw.-4.·~··'1!>1'•~·.J!'ç..-.. '.ı.~v..a::..~-ııı.: .... .;,: •.. ,. ... 
Türk değildir; Mora Prensi 
Tomas'm kızıdır. 

hademenin muhtaç kalan kü- tarihleri ve navlun tarifeleri B 
çük oğullarının en büyüğün- hakkında bir taahhüde giri- Birinci sınıf mutahassıs • 
den başlıyarak müracaat tarihi ·ı 

şı mez." 
göz önüne alınmak suretile Birinci Kordon, telefon 

den yalvarıyor, onun arzusu· 
mı yapmalıyım. Çabuk bura- maaş bağlanabilecektir. M * a N1;.:.~- 2008 Kamçıoğlu 
ya getirini Bu maaşlar çocuğun 19 ya· ı D kt i 

- - şını ikmaline kadar verile- Q or · ı Cilt ve Tenasül hastalıklar .Kaptan kurnazlık düşünü-
yordu. cektir. ve elektrik tedavisi 

Sarıca paşa emretti: oı· . .. Ali Agah İzmir - Birinci beyler sokağı· 
- Tutun bu adamı .. Ça- IVIer Ve ŞU• Çocuk Hastalıkları Elhamra sineması arkasında 

- Sana onu sormadım. 
Mademki kurtarılmasını biz· Dr. Demir Ali 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 
buk o kızı getirin! k A L• •t d mütehassısı 1 No. : 55 

Getirdiler. re aSI imi e İkinciBeylerSokağı No. 68 Telefon: 3479 
S , ·· 1 · d .. t Telefon 3452 •• 
arıca -~aşanı~ go~. erı. o~ vapur acentası -----------

açıldı; boyle hır guzelı hıç 
görmemişti. Birinci Kordon Recs binası 

Yıldırım haber aldı ve· Bi· .. 
zans imparatorunun nişanlısını 
hamen Bursa'ya -getirtti. 
Onunla evlendi. 

Prenses Angelika Yıldırım 
Beyazıd'ın şahsında yıllardan-
beri hayalinde süslediği erkeği 
bulmuş, onu sahiden derin 
bir aşkla scvmi;;ti. Yıldırım 
Ankara' da Aksak Tim ura esir 
olduğu zaman oğulları bile 
ağlamamış, fakat güzel Ange
Jika, bindiği bir katalan ka· 
dirgası" içinde garbe giderken 
arkasına baka baka birçok 
göz yaşlan dökmüştü. 

Hiui .. 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 
"AD ]UT ANT" vapuru 22 

ikinci kanunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru ikinci 
kanun iptidasında LONDRA, 
HULL'den gelip yük çıkarıp 
ve ayni zamanda LONDRA 
ve HULL için yük· alacaktır. 

"GRODNO,, vapuru 15 ikin
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

Sıhhat Bahkyağı 
. b~~r~eçya balıkyağlarının en halisidir şerbet H 1 ıçılcbilir iki defa süzülmüştür. 

• 
UNERPOOL HATTI 
"EGYPTIAN,, vapuru 25 

birinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWC.N5Eı\'dan gelip yük 
çıkaracaktır . 

.t 

ı 

antdi N~zhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
1 Başdurak. Büyük Salepçioğlu hanı I I 

• karşısında . 

··~~~~~~~~·· 1 

" ALGERIAN ,, vapu~u 1 O 
ikinci kanunda gelip LIVER
POOL ve SWENSEA' dan 
yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LlNIE 
"ANGORA"" vapuru lima

nımızda olup yüklerini çıkar

maktadır. 
Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

eNeA 
r 

o 11 ıu ne' 
\ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
o ları üksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Sahife 4 (Uluaal Birlik) 

-
Siyasal vaziyet, fevkalade bir neza-

ket kesbetmiş bulunmaktadır 
lngiltere Hariciye Nazırı, alelacele Londraya geldi. Kabine 
bugün fevkalade bir toplantı yapacak, vaziyeti görüşecektir 

Londra 5 (Radyo) - İngiltere Hariciye Nazırı Lord Eden, siyasal vaziyetin fevkalade nezaket kesbetmesi hasebile birkaç 
gün için gitmiş olduğu Borksir kasabasından alelacele Londra'ya dönmüştür. 
Lord Eden, dün sabahtan akşama kadar Hariciye Nezaretinde meşgul olmuş ve arkadaşlarile müdavelei efkarda bulunmuştur. 

lngiliz kabinesi, bugün fevkalade bir toplantı yaparak vaziyeti müzakere edecektir. 
________ ._... __ ........ - <~:2:!!!4•------

8 ita raf heyet, vazifesini Şimal kutbunda 
Buzların altından 

yakında bitirecektir geçmiştir 
Sotamton 5 (Radyo)- Şimal 

kutbunda buz tutmuş denizle

rin altından geçmek suretile 

bir Amerika tahtelbahiri bu-

raya gelmiştir. ----·...---
Kasabalarda yaptıkları gezinti biter bitmez, mer

keze gelecekler ve bir rapor hazırlıyac~klardır 
lstanbul,5(Hususi)- Sancağa ve lskenderun dahilinde de dönecektir. İt l f 

vasıl olan bitaraf heyet, civar tetkikat yapılacak ve bıtaraf Ankara, 4 (Radyo) - Ga- Q ya • ransa 
kasabalardan gezintilere baş- heyet, vazifesini biran evvel zetelerin Sancaktan bugün Ticaret muahedesi 
Jamıştır. Kasabalardaki gezinti bitirip raporunu tanzim ede- aldıkları haberlere göre, An· uzatıldı 
sona erdikten sonra, Antakya cek ve hemen Cenevre'ye takya ve İskenderun' daki Türk 

._... ... • .. ~ milısleri vazifelerinden çıkarıl- Roma 5 (Radyo)- ltalya ile 

Yunanistanın milli müda mışlar ve yerlerine muhite Fransa arasında mevcut mon-
tamamen yabancı kimseler dos vivendi, Haziranın 30 uncu 

faa için ayırdığı para alınmıştır. --···~~üne kadar uzatılmıştır. 

Bir yolcu tayyareden 
düştü ve parçalandı 

--------------Deniz, hava ve kara kuvvetle-
rinin takviyesi için 6 mil

yar 150 milyon ayırdılar 
"Atina 5 (Radyo) - Yunan 150 milyon drahmi tahsis et

gazeteleri, 1937 yılında Yuna- tiğini kaydediyorlar. 
nistan milli müdafaası için bü· Atina, 5 (Radyo) - Yunan 

hükumeti, denizler için iktısadi 
yük işler yapacağını yazıyor· zabıta teşkilatı yapmağa karar 
lar. Ayni gazeteler, hükumetin vermiştir. Bu teşkilat, Yunanis-
hava, deniz ve kara kuvvetle- tan'ın deniz ticaretini kontrolla 
rmın takviyesi için 6 milyar mükellef olacaktır. _________ .......... ~.-.--~~-------

Tevfik Rüştü Aras ·-Ankara'da merasimle karşılandı 
Ankara 4 (A.A)- Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras 

bu sabah lstanbuldan şehrimize dönmüş ve istasyonda Vekil
lerle meb'uslar, başvekalet müsteşarı Kemal, hususi kalem mü
dürü, sefirler ve hariciye vekaleti erkanile Ankara valisi, em· 
niyet direktörü tarafından karşılanmıştır. 

Hariciye Vekilimize, başta muzika olduğu halde bir askeı i 
müfreze ve polis, resmi ihtiram yakmıştır. -----------
Kültürparkta Fuar için 

yeni hazırlıklaJ var --·-Turizm köşesinde, Bergama, Efes hara
belerinin maketleri bulunacak .. 

Belediye reisi doktor Beh
çet Uz, dün sabah, berabe
rinde belediye mühendisleri 

olduğu halde Kültürparka git

miş ve yeni fuar planı hakkın

da, mahallinde tatbikat yap
mıştır. 

Yeni plana göre, şimdiki 
paviyonlardan bir kısmı, ge
lecek sene yıktırılacak ve 
meydan daha geniş tutulacak
tır. Bundan başka, ilk sıralar 
da küçük küçük paviyonlarda 

vücude getirilecek ve buraları 
gayet ucuz olarak küçük es· 
nafa kiraya verilecektir. Bu 
arada, büyük paviyonlardan, 
gayri zamanlarda da istifade 
edilebilecek, sesim sergisi ve· 
sair sergiler açılabilecektir. 

Küttürparkta bir de fuar 
okuma okuması kurulacaktır. 

O~uma odası, kuleli ve i•Y•t 

şık bir bina olacak, iki büyük 
salon üç küçük oda, üst katta 
fuar komitesi için iki daire, 
altta da fuar posta, telgraf ve 

telefon merkezi bulunacaktır. 

Okuma odasında, her lisan
dan gazeteler, mecmualar ve 

kitablar bulundurulacaktır. 

Fuar yerinde, bu sene bir 

de turizm köşesi vücude ge· 

tirilecektir. Burada enformasyon 

bürosu bulunacak, memleketi

mize gelecek seyyahlara her 

zaman için broşürler dağıtı

lacak, istenilen malumat veri
lecektir. 

Turizm köşesinde, geçen 
sene Yunan paviyonunda Ak

ropolun olduğu gibi, Efes, 
Bergama ve diğer tarihi ha· 
rabelerin birer küçük müces
sem ıckilleri bulunacakt\r. 

Düşen adamın, Kolon şeh
rinden binmış bir l&gi

Iiz olduğu anleşıldı 
Brüksel, 5 ( Radyo ) -

Brüksel ile Almanya'nın Kolon 

şehri arasında hava şehirleini 
yapan tayyarelerden birinin 
8 yolcusundan biri dün düş· 
müştür. Yapılan tahkikat neti
cesinde, tayyare, Kolon şeh
rindeki istasyondan kalkmak 

üzere iken taksi otomobille
rinden birine binmiş olan bir 
şahıs, alelacele gelmiş ve 

tayyareye binmiştir. Bu adam, 
yolda ansızın kaybolmuştur. 

Düşüp parçalandığı anlaşı· 
şılan adamın bir lnıiliz oldu~ 
ğu anlaşılmıştır. 

Alman matbuatı Fransız 
basınına hücum ediyor 
Fransız gazetelerinin neşri -
yatı, dünyayı ateşe verebilir 

Berlin 5 (Radyo) - Alman matbuatı, Fransız gazetelerinin 
neşriyatına hücum etmekte ve bu neşriyat yüzünden dünyanın 
ansızın bir ateş içinde bulunacağını ileri sürerek, Paris gatete· 
lerinin susturulmasını Fransız hükumetinden istemektedir. 

Askeri sanatkar 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
aid ameli Rrogram mucibince 
iki sene tatbikat görürler. 

Bu iki sene zarfında fabri· 
ka ve müessese umum mü
dürleri tarafından proğramlar· 
dan tasarruf edilmek suretile 
beher sene için talebelere bi· 
rer ay izin verilir. 

4 - Gerek kıt'a ve gerek 
fabrika staj ve tatbikatı esna
sında iaşe, iskan, ilbasları 

Harbiye mektebi talebesi gi
bidir. 

5 - Fabrika ve müessese 
tahsilini muvaffakiyetle ikmal 
edenler 2970 sayılı kanun 
mucibince ihtiyat yarsubay 
nasbedilirler. 

6 - İhtiyat yarsubay olan· 
l 455 sayılı kanunun 4 üncü 
maddesine tevfikan askeri sa-
natkar muavinin nasbedilerck 
kıt'alara sevkolunurlar. 

7 - Fabrika veya mü111t1t 

Afganistan dan 
Meyva mütehaasısı 

istiyor la 
Afganistan hükumeti, lktısad 

Vekaletine müracaat ederek, 
memleketimizden bir yaş mey-
va kurutma mütehassısı gön
derilmesini istemiştir. 

Vekaletten bu hususta şeh
rimiz Ticaret odasına gelen 
emir üzerine, bir meyva ku
rutma • mütehassısı buldurul
ması için alakadarlara tebligat 
yapılmış ve birkaç kişi odaya 
müracaat etmiştir. 

Bunların evrakları tetkik 
edildikten sonra lktısad Veka
letine bildirilecek ve diğer şe
hirlerden ayrılan mütehassıslar 
arasından biri seçilerek Afga
nistan' a gönderilecektir. 

tahsili esnasında muvaffak ola-
1 mıyanlar 2505 sayılı kanun 

hükümlerine tabi olurlar. 

.~ ~.',_v • . 
-~ ..... ~ . -Ali paşa ve kira Frosini 

Y anya gölünün kanlı Facıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci /(ısım: Kasırga 
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Frosini; dullukla itham ediliyor; 
banun için üzülüyordu .. 

akraba hiçbir Y anya'lıyı taciz 
etmedim, hiçbir Yanya'lıya 
fenalığını dokunmadı. Anl:;ımı· 

yorum! 
- Belki söylediklerin doğ

rudur. Fakat halk senin ismini 
çekiştirip duruyor. 

- .~caba ne için? 
- Senin Muhtar paşayı 

sevdiğini, Tepedelenli'nin oğ· 
lunun bazı geder seni ziya· 
ret ettiğini söylüyorlardı. 

Frosini birden yerinden 
kalktı ve: 

- Bunları sana kim .. söy
ledi? Bunları kimden duydun? 
Diye sordu. 

- Frosini'ciğim, h:ddetlen
me, Bütün Yanya'lıların ağzın· 
da · bu mes'ele var. Hem de 
bu hadisenin aramızda - çok 
fena bir tesir yaptığını, Yan-

~ya' da herkesin seni dulluk 
aleyhine hareker ile itham 
etliğini söylemek isterim.1 

- Aman yarabbi .. Ne kö
tülk, ne fenalık, demek ki 
benim aleyhimde böyle dedi· 
kodular: oluyor. Halk diline 
düşmektense ölmek hayırlıdır, 
derler, çok doğrudur. 

Ziraat mektep
leri ıslih 
edilecek ___ .....,. ___ _ 

Yarın Ankara' da bir 
toplantı var 

Başvekil ismet lnönü Ege 
bölgesinde son tedkik seya
hatine çıktıkları sırada; ziraat 
mekteblerinin durumu ile de 
yakından alakadar olmuşlar 

ve bu mekteblerin daha ve· 
rimli bir hale getirilmesi için 
çalışılmasını emir buyurmuş
lardı. 

Ziraat Vekili Muhlis Erk
men, Ziraat mekteblerinde ya· 
pılacak ıslahat için, memleke
timizdeki bütün ziraat mek-
tebleri müdürlerini Ankara'da 
toplantıya davet etmiştir. 

Burna va' da ziraat mektebi 
müdürü Hilmi, bu toplantıda 
hazır bulunmak üzere dün 
sabahki treni\! Ankara'ya git
miştir. Toplantı bu ayın al· 
tısında Ziraat Vekilinin riya· 
setinde olacak ve ziraat mek-
teblerinden yetişen talebeden 
daha iyi şekilde istifade edil
mesi için bazı kararlar alına· 
caktır. 

••• 
Harp sözleri ağızlar. 

dan düşmez oldu 
/ Başlaraf ı 2 inci sahi/ede J 

harp geçmiş ve biribiri arka

sından onbeş yıldan daha 
uzun bir müddet sulh yüzü 
ğörmemiş olan bir kıta için, 
yarım asır uzun bir devri ifa
de eder. 

Harpların, yalnız seyrek
' eşmiş olmakla kalmadıklan

nS: ayni zamanda güçleştik
lerine de şüphe yoktur ve 
cihan harbından beri politi· 
kanın mihverlerinden birini; 
iki devl~t arasında çıkacak 
olan bir harbın bütün dezl~
ler arasında bir hark şekline 
gir•uti te.kil etmektedir. 

Halkın işi yok, durmayıp 
dedikodu uyduruyor! Muhtar 
paşaya gelince, eğer beni ara· 
sıra ziyaret etmişse, bundan 
ne çıkar?. Muhtar paşa sade 
benim evime mi nıisafir geli· 
yor? Yanya' da kibar Rumlar
dan hangi aile kapısı Muhtar 
paşaya açık değildir? 

- Vakıa haklısın; Frosini
ciğim. Fakat sen yalnız bir 
kadınsın; kocan burada yolda 
hem de senelerdenberi kocan 
burada bulunsaydı Muhtar'ın 
seni zıyaretini dedikodu teşkil 

etmezdi, sonra ... 
- Sonra?. 
- Muhtar paşayı sen bun

dan fazla olarak gece kabul 
ediyorsun! 

- Hristös ke Panayamul.. 
Benim ne çektiğimi, ne 
suretle yaşadığını hesaba kat
mayorsun da bana nelerden 
bahsediyorsun? Ben erkenden 
evimin kapısını kapatıyorum. 
Dert ve ıztıraplarımla baş·ba· 
şa kalıyorum. O kadar ki ne 
akraba hiçbir kimse ile temas 
etmiyorum. Beni hepiniz unut
tunuz. Kocam olacak adam, 
sağ mıdır, ölmüş müdür? ha
berim yok. Benden halk ne 
istiyor? Beni iztirap ve clem
lerimle baş • başa bıraksınlar 
kendilerine başka bir dedi 
kodi mevzuu bulsunlar. Yal· 
nız, şimdiye kadar sustum, 
fakat artık dayanamıyağım, ve 
söyliyeceğim. Siz hepiniz be
nim çocuğuma evvelden süt 
almak için param kalmadığını 
biliyor musunuz?. 

- Fakat Frosini'ciğim. Bu 
sözler herkesin ağzında, hem 
de bunlar Tepedelenli' nin sa· 
rayından şuyu buldu. 

Sana vereceğim haber daha 
bitmedi, sırası gelmiş ·iken hep 
~ini de söyliyeceğim, zalim paşa 
oğlu Muhtarın seninle münase· 
betini haber alınca, kudurmuş 
kudurmuş.. işin daha fenası .. 
Ali paşa seni gözUne koymuş 
şımdi ara yerde baba· oğul 
kıskançlığı girmiş .• 

- Ali paşanın bana ıöz 
koyduğunu ben daha dayımın 
sağlığında anlamıştım. Bu za
lim ve vahşi adamın elinden 
kendimi, kendi ve ailemin na• 
musunu kurtarmak için evlen· 
mek teşebbüsünde bulundum. 
Fakat ne çare ki Allah bana 
belaların en büyüğü, koca ve 
erkeklerin en l\lçaiı olan bir 
herifi koca olarak nup etti. 
Bekir kalsaydım, herhalde şim 
diğinden iyi olacak ve adım 
köpeklerin kokmuş ağzında 
çekiştirilmiyecekti. Ne çare .. 
Bütün bunlar benim alnımın 
kara yazısı !.. 

Frosini burada sustu. Daha 
doğrusu boğazını sıkan bir 
hafakan sözünü kesti, sonra 1. 
hıçkıra hıçkıra ağlamağa baş· 
tadı. 

( Arka.sı 11ar) 

Mektebler Açıldı 
Yılbaşı münasebetile üç gün 

tatil edilen mektebler dün 
açılmış ve talebe, dün sabah 
derslere başlamışlardır. 

Lise ve Ortamekteblerdeki 
ilk yoklama imtihanları da so· 
na ermiftir. 


