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Yeni 
lhtililcilerin, her tarafta. ka· 
zandıkları haber veriliyor 

·-· 

lltalya _ 
Yeni parlamen 
tosunun Şekli. 

Madrid civarında büyük bir infilak olmuş ve 
,, Milislerden üç kıt'a parçalanmıştır 

Roma, 10 l(Radya) · :._ Ko· 

operatif şeklinde tesis oluna

cak ltalya parlamentosu, iki 

ay sonra müzakerelere başla
mış bulunacaktır. ~ 

yapmıştır. Bu zaferin, Italyan 

kuvvetlerinin yardımı ile temin 
edildiği söyleniyor. 

Havas ajansı muhabiri ihti· 
Jalcilerin, diğer cephelerde de 
büyük bir zafer kazandıklarını 
ve Madrid ile Saragoz arasın
daki demiryolunu temizledik
lerini bildirmektedir. ihtilalci· 

ler, bu zaferi, ağır şartlar al· 
tında kazanmışlardır. 

İhtilal orduları, şimdi Alkale 
deenares cephesinde şiddetli 
bir taarruz açmış bulunuyor-

--····-----
~ ~ · Britanya . 
'-J< .......... - .. ;..::--. _ __..ı...._: ____ _ 

Adasında şiddetli 
~-~-=fırtınalar ---

Londra 10 (Rady~) ~ Bri:" 

tanya adasının her tarafında 

şiddetli fırtınalar hüküm sürü

yor. Birçok yerlerde münaka

lat tamamen kesilmiştir. 

lar Cebelüttarık, 10 (Radyo)- Hayfa' da 
Havas ajansına göre; Madrid j 

ihtilalciler top başında kı· bomba patlattılar civarında şiddetli muharebeler 
Paris 10 (Radyo) -Madrid tilalcileri berhava ıçın koy- devam etmektedir. Dün çıkan Kudüs, 10 (Radyo) -Hay-

civarında ve milislerin açmıs muşlardı. Halbuki ihtilal or- bir şayia, Madrid'i müdafaa fa' da Yahudi mahallesinde iki 
oldukları hendeklere yerleşti- duları, her nasılsa başka bir eden kuvvetlerde manevi kuv- bomba patlamış ve büyük ha· 
r!len dinamitler, · ansızın ateş cepheden hücum ettikleri için vet kalmadığını ve müdafi sarat yapmıştır. 
almış ve milislerden üç kıt'ayı kurtulmuşlardır. kumandan general (Miyaha)nın Hükumet, bombaları patla-
berhava etmiştir. Bu hadise, Paris 10 (Radyo) - İhtilal- kaçtığını bildirmektedir. tanlan şiddetle aramaktadır. 
büyük bir facia idi. Parçala· cilerin Gadalamara cephesinde ............ ~ •• ..--..•------
nanlar binlere baliğ oluyor. elde ettikleri zafer, bura siya- Al • t• • • 

Milisler, bu dinamitleri, ih- sal mahafilinde derin akisler manyanın emnıye ı ıçın 
---------·---......... ··-·~-~------~ Amerika' da son derece yeni bir kanun çıkıyor 

şiddetli zelzele oldu 
---------------4·--~--------Sar sın tının şiddetinden yataklarından dü. 

şenler çoktur. Halk heyecan içinde 
Nevyork, 10 ( Radyo ) - Detrova havalisinde vukubulan 

zelzele, dört beş şehri şiddetli surette sarsmıştır. Binlerce 

camlar kırılmış ve halk, yataklardan düşmüştür. Heyecan ve 
korku çok büyüktür. 

Zelzele, Filipin adalarında da hissedilmiştir. 
Zelzele, gece yarısından bir saat sonra olmuştur. -----------· . ------------

--·--Fevkalade toplantı neticesinde dahiliye 
~nazırına geniş salahitler verilmıştir 

istikraz kanunu aleyhin- ' 
de bulunanlar çoktu --1 Fransız?Parlamentosunun dünkü toplan

Lfısındiı:bir çok hatipler söz söylediler 

Bay Blum 
Paıis 10 (Radyo) -Fransız 

parlanentosu, dün de toplan-

mış ve istikraz kanununun mÜ· 

zakeresi3le meşgul olmuştur. 

Bu topla1tıda, birçok hatibler 
söz almış ve kanun aleyhinde 
bulunmUfbr. Bay Pol (Reno), 

ğini beyan etm iştir. Finans 
Bakanı, uzun müdafaatta bu
lunmuştur. Kanunun, bugiin 

· kabul edileceği ve derhal 
ayana gönderilerek oradan da 
tasdik edildiği taktirde İstik
raz tahvillerinin, ancak Cuma 
güııü satışa çıkarılacağı söy
leniyor. 

- ··---
Müstemle-

kelerde 
İnsafsızlık rekoru 
İngiliz'lerde imiş 

Roma 10 (Radyo) - (Jur· 
nale D'ltalya) gazeiesi; Adis
Ababa'da vukubulan son ha
disede ltalyan 'ların insafsızca 
hareket ettikleri hakkında 

avam kamarasında cereyan 
eden müzakerelerden bahsle 
şiddetli hübumlarda bulun
makta 

Hitler arkadaşları ile birlikte ~ 
Berlin, 10 (Radyo) - Al- rilmekte ve hudutların muha-

man kabinesi, fevkalade bir fazası için bir kanun yapıla-

toplantı yapmıştır. Bu toplan· cağı ilave edilmektedir. 
Kabine, kanun çıkıncaya 

tıdan sor.ra intişar eden res

mi bir tcbliğtc, Almanya'nın 

emniyeti için Iazımgelen ka
rarların ittihaz edildiği bildi-

kadar hudutlar dahilindeki 
emniyeti muhafaza için dahi-
liye nazırına geniş selahiyet 
vermiştir. 

----~~----~------------Bir vapur 
Buz parçasına çar. 

parak battı 
Londra, 10 (Radyo) - Ka

nada hükumetine aid Doryo 
adlı büyük bir vapur, Atlan
tik denizinde bir buz parça· 
sına çarparak batmıçtır. 

Vapurun mürettebatı kurta· 
rılmıştır. 

rekorunun, yalnız fngiliz'ler de 

lngiliz 
Donanması ilkbahar 
manevralarına baş

lıyor 
Londra, 10 (Radyo) - On 

bir amiralin kumandası altında 
bulunan 7 5 par ~adan ibaret 
İngiliz donanması, Cebelütta
rık'tan Atlantik denizine ha· 
reket etmiştir. Donanma, 
Atlantik'te ilkbahar manevra· 

Hatay ana yasası 
• 
/cin Fransa muka-• 

bil proje vermemiş-
tir. 

Fiati (100) Para 

Ediyoruz 
100 bin amele birden 

bire grev ilan ettiler 
• •••• 

70 bin kişinin daha işleri brakmak 
üzere oldukları söyleniyor 

Bag Ruzvelt kızı ile birlikte 
Nevyork 10 (Radyo)- Oto Son gelen haberler, kereste 

mobil fabrikalarında çalışan fabrikalarında çalışan 75 bin 
ameleden 100,000 kişi grev amelenin de greve hazırlandı-
ilan etmiştir. ğını bildirmektedir. 

Dün, llnova çelik fabrikala- Hükumet, grevin önüne geç-
rında çalışanlar da grev ilan mek için ciddi tedbirler almıı 
eylemişlerdir. bulunuyor . 

~~~-------~~~· ..... ··--.~-~-~----
Bay Baldvin Bay Heryo 

Hakkındaki istifa Gittikce iyile
şayiaları teeyyüt 

ediyor 
Londra 10 (Radyo) - Taç 

giyme merasiminden sonra baş 
bakan bay Baldvinin iktidar 
mevkiinden çekileceği ve yerine 
Finans bakanı Nevil Çamber-
laynın geçeceği şayiası resmen 
teeyyüt etmiştir. 

Bay Baldvinle beraber dev· 

• 
şıyor 

Paris, 10 (Radyo) - Fran· 
sız parlamentosu başkanı Bay 
Heryo, iyileşmeğe yüz tut
muştur. Doktorlar, bugün neı· 
rolunan bulten~ göre nikbin 
görünüyorlar. 

da istifa edecek ve büsbütün 
let Nazırı Ramsey Makdonald siyasetten çekilecektir. 

------------~~~-._.~·~---------
Ademim ü daha le komite 
sinde gürültülü bir celse 
ltalya elçisi, Madrid hükumetini himaye 

eden devletlere hücum etti 
Londra 10 (Radyo)- lspan· 

ya işlerine ademi müdahale 
komitesi, dün fevkalade bir 
toplantı yapmış ve ispanya 
için tatbik olunacak kontrolün 
gelecek Cumartesi akşamı gt:ce 
yarısından sonra başlamasını 
karar altına almıştır. 

Bu içtimada, kontrolün geç 
kaldığından bahsedilmiş ve bu 
hususta Almanya'nın sebep 
olduğu söylenm iştir. Bunun 
üzerine, Almanya delegesi bu 
fikri protesto etmiştir. 

ltalya'nın Londra elçisi bay 
Grandi, A lmanya delegesinin 
protestosunu muhik görerek 
şunları söylemiştir : 

- ltalya hükumeti, kontrol 
teklifini bütün yedi ay evvel 
yapmıştı. O zaman, gerek ko
mite ve gerekse alakadar diğer 
bazı devletler, teklifimize ku
lak asmadılar. Zira Madrid 
hükumetinin silah siparişleri 
biribirini takip ediyordu. Şim· 
di artık Madrid'in altınları 

azaldı. Bunun ~dir ki kou· 

1 

Bay Grandi 
trolün biran evvel tatbiki is· 
teniliyor. 

Bay Grandi'nin bu sözleri, 
komitede derin akisler yap· 
mıştır. 

Londıa 10 (Radyo) - in· 
giliz gazeteleri, kontrolün bir 
,,.,_,ı 4 ilneii «Pıi/f'lt 
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Zab~ta Romanı: ~Belediye,_ Sivri~in.~k ~ü-ıHam maddeler ko· 
caçlelesı~e buyu~ bır mitesi ve Almanya Cehennemli Kadın 

.. -33- .. 
Karter, bu türlü düşüncP.· 

lcrle yürürken İnis'in evi önüne 
gelmişti. Tanşi'yi vazifesi ba
tında görmüş fakat onunla 
BÖrüşmeden merdivenleri çıka• 
rak lnis'in kapısındaki zili 
çekti. Gelen hizmetçi sordu; 

- Ne istiyorsunuz? 
Karter, köylülere mahsus 

tive ve eda ile: 
- lngilizce konuşuyor mu· 

ıunuz? 
- Evet konuşurum. 
- Güzel, zarıf İnis Takaro 

cenaplarını görmek istiyorum. 
- İsminizi lütfen söyler 

ve yahut kartınızı verir mi
siniz? 

- Beni (Elini iftiharla göğ· 
süne vurarak) benfJ 

Dedi. Fakat hizmetci: 
- Ben, bir ismi has de· 

ğildir. 
- Acayıp, nasıl oluyorda 

madam lnis Takaro, beni ta
nımayor. Halbuki herkes be
ni ke:ıdi memleketimde iyi 
tanır, ben Mister Jozeva Ju· 
niber'im doğduğum Holog
rin' de ben, birisinin önünden 
geçmiş olsam, hemen ayağa 
kalkıp şapkasını çıkarır ve 
bana son derece saygı gös· 
terer. Nevyork'ta beni kimse
nin tanımamış olmasının ne 
ehemmiyeti olabilir? Anladı· 
nız mı? ismim Jozeva Juni· 

berdir. Aklında iyi tut. Sakın 
unutmıyasın. 

Hizmetçi, Karterin sözünü 
keserek: 

- Evet, evet! Anladım. 
Acaba Madam lnis Takaro· 
dan istediğiniz nedir? 

- Ha, ha, hal.. Ben biraz 

kendisile konuşmak isterim. 
Siz, söyleyiniz ki mister Juni
ber muhterem İnisi Nakaro;ile 
görüşmek ister ... ~ 

Hizmetçi bu adamın kıya· 
fetine ve sözlerine gülerek: 

-Zannederim, madam şim
di sizinle görüşemez. 

- Ne dediniz? Niçin görü· 
şemezmişl (Hiddetle ve yüksek 
sesle) benimlemi görüşemez? 
Ben, Jozeva Juniber'im. Zan
nımca sen aklını kaybetmişsin 
çocuğum. Müteveffa lngiltere 
kraliçesi bile br.nimle görüş
meği reddetmez, hatta Rus'ya 
devlet reisi bile benim gibi 
bir pamuk fabrikatörünün mü
lakatını şerefle kabul eder. 

Karter, hizmetçiyi söyletme

mek için elile ağzını kapata
rak : 

- Fakat, fakat.. ben bura· 

dan madam İnis ile görüşme· 
den gitmem. İcap ederse ge-

lecek yaza kadar burada bek
lerim. 

içeriden bir kadın sesini işi
tilmesi üzerine Karter sözünü 
kesti: 

- Manvil kimin ile konuşu· 
yorsun? 

Karter, hizmetçinin cevap 
vermesine vakit bırakmadan: 

- Mis Nakarl. İşte ben 
Mister Jozeva Jumber'im fa
kat hizmetçiniz, ismimi, pede
rimi ve yedi silsilemi öğren
diği halde sizin ile görüşmek
liğime mani oluyor. 

lnis merdivenlerden aşağı 
inerek: 

- Benden ne istiyorsunuz? 
- Sizinle birkaç dakika 

konuşmak istiyorum. 
- Neye dair? 

- Mühim bir meseleye 
dair. 

lnis kapıya gelip Mister 
Karter'i adi bir köylü kıyafe
tinde gördüğü zaman güldü ve: 

- Söyle bakayım, ne isti
yorsun? 

- Tarassud memurları rei
si, sizinle konuşmak için beni 
size yolladı, ben .. 

- Pek güzel, buyurunuz. 
Karter, kapıdan içeri gire

rek: 
- Sizin bu lütfunuza, gö· 

zelliğinize hayranım. Rahatsız 

ettim, af buyurunuz. 
Oturacakları odanın kapı· 

sından girerken Karterl 
- Hakikaten pek güzel 

bir surette tefriş edilmiş mef· 
ruşatı pek kıymettar ve mun· 
tazamdır. Husnü tabiatınıza 

delalet eder. Bu gibi şeyler, 
bizim Halogrin'de bulunmaz. 
Evet şehrimizde madam Hani· 
kump'un hanesi dahi güzel 
yapılmış isede bu kadar cazib 
değildir. 

Karter, resimlere, nefis tab-
lolara bakarken İnisi dahi 
gözetliyordu. Onun şekli ve 
şemailini, gözlerini, dudakla· 
rını cildini iyice tanımak isti· 
yordu. Karter, dikkatini o 
kadar derinleştirmiş idi ki 
kendisini ve vazifesini unuta. 
rak az kalsın inisin damı mu· 

habbetine girjftar ıolacaktı. 
Bu melek yüzlü kadın güler

ken, Kartere alaylı bir hare

kette bulunması, mumaileyhin 

aklını başına toplamasına ya· 
radı ve kendi kendine: 

- Hakikaten ben çok ah· 

mak imişim, ifa edeceğim va· 
zifeyi unuttum. 

Karter, lnis'e teveccüh ede· 
rek: 

- Affedersiniz madam, sizin 
şu saf ve melek yüzünüzün 
meftunuyum. Hakikaten siz, 

güzeller kraliçesi unvanına 
hakkile layıksınız. 

· Arkası var -

İzmir asliye mahkemesi 
ikinci hukuk dairesinden : 

Halen Söke' de 46 ıncı sü

vari alay yazıcısı Hamdi oğlu 

Yekta tarafından lzmir' de Na
mazgah Hacıhüseyin sokak 36 
No. lı evde ikamet etmekte 

iken elyevm ikametgahı meç· 

hul kavak Ali kızı Fadime nam 
diğer Fatma aleyhine açılan 
ihtar davasına mütedair dava 
arzuhal suretile davetiye va· 
rakası müddeaaleyhin tahak-

kuk eden ikametgahının meç· 

huliyetine binaeu İzmir' de mün 
teşir Ulusal Birlik gazetesinin 
17 /2/937 gün ve 9:~0 sayılı 
nüshasiyle ilanen tebliğ edil· 
diği halde tayin olunan günde 
gelmediğinden davacının iste· 
ğile hakkında gıyap karatı it
tihaz ve tebliğine ve mahake· 
menin 29/3/937 Pazartesi saat 
10 a talikine karar verilerek 
usulen tanzim kılınan gıyap 
kararnamesi mahkeme divan
hanesine asılmış olduğundan 
müddeaa1eyhin ogün ve saatta 
bizzat mahkemede hazır bu· 
lunması veya bir v~kil gön· 
dermesi aksi takdirde bir daha 
muhakemeye kabul edilmiye· 
rek gıyabında hüküm verile
ceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

ehemmıyet verıyor 
•• 

Bütün doktorlar, Sivri 
sinek mücadelesi için 

seferber edildiler 

Bag Behçet Uz 
. Karşıyaka' da olduğu gibi 
lzmir'in de Al sancak, Tepecik, 
Güzelyalı ve yukarı mahalle· 
lerile Halkapınar, Mersinli ta· 
raflarında sivrisinekle müca· 
dele edilmesi ve bunun için 
esaslı tertibat alınması hakkın· 
da belediyece faaliyete geçil
miş ve dün, Sıhhat ve içtimai 
muavenet işleri direktörü bay 
Cevdet Saracoğlunun riyase· 
tinde bir toplantı yapılarak 

esaslar tesbit edildikten sonra 
hep birlik belediyede reis bay 
Behçet Uz'un başkanlığında 
umumi bir içtima yapılmıştır. 

Haber aldığımıza göre, iz. 
mir' de açılacak olan sivri sinek 
mücadelesi, yakında başhya
cak ve lağımlarla havuzlara 
ve su birikintilerine mazot 
dökmiyenlerden, Karşıyaka' da 
olduğu gibi ceza alınacaktır. 

Belediye reisi Bay Behçet 
Uz, bütün hastalıkları nakl
eden sivri sinek gibi müziç 
ve muzir haşaratla şiddetli 
surette mücadele edilmesi için 
etraflıca tertibat alınmasını 

emretmiş ve bütün belediye 
doktorlarını seferber hale koy
muştur. 

Sivri sinek mücadelesinde, 
halkında alakadar olması ve 
verilen belediye tenbihatına 
riayet ederek ona göre çalış· 
mnsı icap ettiğinden, bu hu· 
susta her kese telkinatta bu· 
lunulacak, sivri sineklerin, bir 
afet olduğu ve bu haşarata 
mücadele edilmesi lüzumu an
latılacaktır. --------. ---------

Suriye ve Filistin'de 
--~---------Irki ve içtimai vaziyet 

ne haldedir? 
Suriye ve Filistin, geçen 

makalede işaret ettiğim veç
hile "Panarabizm" davasına 
umumi bir şekilde iştirak· ede
miyecck vaziyettedirler; Pari· 
sin Tan gazetesinin 25 Teş· 
rinievvel 1926 nüshasında ge
neral Veygand'ın bir konfe· 
ransı, bu hakikatını sarih bir 
şekilde göstermiştir. General, 
Suriyenin hal ve istikbalinden 
içtimai vaziyetinden bahse· 
derek: 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEDERL.AND 

KUMPANYASI 
SiS "HERCULES,, vapuru 

15 Marta doğru bekleniyor. 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, V ARNA ve KÖSTEN
CE limanlara hareket ede
cektir. 

SiS "CERES,, vapuru 18 
20 Marta doğru beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG için 
yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPANYASI 
SiS "ISA,, vapuru 15 Martta 

gelip HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

MiS "AASNE" motörü 30 
Marta doğru bekleniyor, yü
künü talıliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINA VY A limanlarına 
yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 

1 

"Suriye 150 bin kilometre 
ınurabbaında fakat ancak 2,5 
milyon nüfusa malik bir yer· 
dir. Burada 300-400 bin be
devi vardır ki ancak bunlara 
hal ıs arap ismi verilebilir .100 
bin hristiyan vardır ki bun· 
)arın da hepsi arabca konuş· 
mazlar. Kütle halinde Türk 
unsuru vardır, bunların da 
cüz'i bir kısmı arabca konu
şur" demiştir. 

General Vcygand'ın konfe
ransı, Suriye' de umumi bir 
rejim tatbiki imkansızlığı esa· 
sına üzerine istinad etmiştir. 

Bu konferansta: 
1 - Suriye' de 50 kadar 

mezhep ve tarikat olduğu. 
2 - lslamlık, Hristiyanlık 

ve YahudiHğin hali mücade
lede bulunduğu, 

3 - Bu ana dini ihtilaftan 
başka mezhep ve tarikat ta· 

ass~bunu(doğurduğu korkunç 

bir kanaat ihtilif ı olduğu. 

4- Aleviler, ansariler, dür

züler ve saire mezhep erbabı 
arasında uzlaşma imkanının 
kai'iyyen olmadığı bildiril
miştir. 

Ccneral Veygant "Suriye'de 
umumi bir rejim tatbikini im
Devamı 4 üncü sahi/ cde-

S/S "PELES" vapuru 9 Ni
sana doğru bekleniyor. PiRE, 
MALTA, MARSIL YA liman
larına yolcu ve yük kabul 
eder. 

- -.mD. ---
Eski mütemlemiekelerini ala· 
cağını ümit eden Almanya,ko· 
miteye neden istirak etmiyor? 

Alman hükumeti zaten bek
lendiği gibi, Cenevre' de top
lanacak olan "ham maddeler 
komitesi" ne girmeyi reddetti. 
Bu harekete teessüf etmek ge· 
rektir. Çünkü, her ne kadar 
komitede Japon murahhasla· 
riyle sömürgesi bulunmıyan 
hükumetlerin murahhasları da 
varsa da, Alman propaganda
cılan, bunun iş olsun ve mes'
elenin zahiri kurtarılsın diye 
toplandığını söyliyeceklerdir. 

bayet geçen sene ilk Teşrinde 
asamblenin bir toplantısında 
1ngiliz delegasyonu adına bay 
W. S. Morrison, bütün millet
lerin müsavi ticaret şartlan al
tında ham madde elde ede
bilmeleri mes' elesini tetkik et .. 
mek üzere asamble konseyinin 
milletler cemiyetine dahil olmı .. 
yen milletlerden bir komite 
kurmasını teklif etmiş, mad· 
delerin tayinini de bu kom\· 
teye bırakmıştı. 

Nihayet l • teklif konseye 
:gelmiş ve geçe ay komitenin 
seçilmesi karar altına ahn· 

Fakat Almanya, eski sö
mürgelerini geri alabileceğini 

ümid ettiği müddetçe, ondan 
b k h mıştır. 
aş a erhangi bir şeyle tat- Martın sekizinde toplanacak 

min edebileceği zannını uyan- olan, bu komiteye Almanlar 
dırmak bir taktik hatası girmiyeceklerini bildiriyorlar, 
olurdu. Komitenin enteresan lngiliz'ler ise (Lord Plapmo· 
olan tarafı, bunun İngiliz hü- uth'un teahhüdlerini tekrar· 
kfımetinin bir çocuğu oluşudur. lıyalım) bunun sömürge mes' -
Bu, 1935 senesi eylülünde Sir delerinde biryakınlaşma temin 
Samuel Hoar tarafından ileri etmek hususunda faydalı ola-
atılan bir teklifin neticesidir. cağı kanaatindedirler. 

Milletler cemiyeti asamblesi lngiliz hükumeti Sir Fredrik 
önünde ilk defa ham madde- Leith Ross'u da mali müşavir 
ler mcs' elesini o açmıştı. olarak bu heyete intibah ettiği 

Ondan sonra onun yerine için, komitenin değerli işler 
2gelen zat, nutuklarında bu yapabileceğini şimdiden bek-

bahsi hafiften mırıldanmış, ni· liyebiliriz. 
~--~·~~---.. ~- .......... ~------------~ 

Vasil Zaharof'un bir de 
Mısır da varisi çıkmış 1 
MalUın ya, mahut Vasil Za

harof'un muazzam serveti ar· 
kas nda bir sürü maceraperest 
koşmaktadır . 

Bunlar arasında Londramn 
konduracısı bay Hayman Bar
nct Zaharof'un davası iyice 
ilerlemiştir. Fransız mahkeme· 
lerinde Barne'nin namına ma· 
ruf avukat Maryus Mute faa
liyete geçmiştir. 

Barne'nin, Zaharof'un oğlu 
olduğu tahakkuk ettiği anda 
mirasa konması da tahakkuk 
edecek demektir. Fakat.. Bar-

T.N. K 
BÜYÜK 

, 
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11ene yeni ve oldukça tehlikeli 
bir rakip, Zaharof'a bir varis 
daha çı~mıştır. 

Bu yeni varis Mısır' dadır; 
İsken deriye ve Kakire' de iyi 
bir mevkii vardır; Büyük bir 
tütün fabrikası ekspresidir. 
Üç katlı bir apartmanı ve ... 
Cebinde kuvvetli bir çek def-
teri vardırl 

- Ben Halepte doğmuş 
aslen ermeni ve halen 42 ya
şındayım. ismim sadık (!. ?) 
Şuşatidir. Zaharof ta benim 
{Devamı 4 üncü salıi/ede) 

SiS "SUÇE.AVA,, vapuru 
25 Maı ta doğru beklenmekte 
olup PiRE, MALTA ve MAR· 
SiL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerindrn 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Bir verirsen bin kazanabılirsin. Bir kaybedersen parsn heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş ~~m de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 



~Sahife 3 (Uluul Birlik) ._...,._._... ____ ~~~~~----...--~~~~ 
Teşkilat. esasiyedeki 
değişiklik nasıl · oldu? 

~~~--------~~-K. amutayın bu celsesinde dikkate 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

Şavan müzakereler geçmiştir DEUTSCHE LEVANTE LlNlE 
'-' ~ Hamburg 

-- 14 - köylere gidib amelelik ediyor· "HERAKLEA,. vapum u. 
şekilleri var. Hayatın daimi lar. Hangi memleketteyiz? Nü- manımızdadır. HAMBURG ve 
şekillerini düşündüğümüz za- fusu toprağına nazaran az olan ANVERS'ten yük tahliye et-
nıan benim çok genç yaştan bu memlekette bir taraftan mektedir. 
beri duyduğum bir kanaat boş topraklar dururken, diğer 
Var. BirJDevlet tüccar, bir Dev- taraftan topraksızlık yüzünden 
let san' atkar olamaz. Ben bu- aç kalan insanlar bulunsun. 
gün dahi bu fikrin doğru ol- Bu, siyasi noktai nazardan bir 
duğuna kaniim. Pekala, amma mütalea değildir. Agrer mes· 
bir memlekette san'atkar ola- ele birçok yerlerde insanlık 
cak, fabrikator olacak kimse noktai nazarından değil belki 
bulunamazsa, memleketin ihti· , siyasi noktai nazardan görül· 
Yacını temin edecek tüccar müş, belki merhamet mese-
bulunmazıaa bunu kim yapsın? lesi, atiyi görme meselesi te-

0 halde şerrin ehvenini ih- lakki edilmiştir. Bu sebeble 
tiyar etmek lazım, tabii Dev- toprak meselesinin de bir 
let yapacaktır. Binaenaleyh ha· atiyi görme meselesi olması 
kikatın karşısında ne kadar şarttır. 
inad edersek edelim bugunün Teşkilatı Esasiye kanununda 
zaruretleri bizi hak yoluna yapılacak tadilatın heyeti umu· 
götürecek ve yaşıyacaktır miyesine dair söyliyeceklerim 
veyahut ta yaşamıyacakbr. bundan ibarettir. 
Buna imkan yoktur, bu böyle DAHİLiYE VEKİLİ ŞÜKRÜ 
olacaktır. Yalnız bugünkü za- KAYA (Muğla ) - Sayın ar· 
rururetle devam edecek mi? kadaşlar; Teşkilah Esasiye 
Mesele bundadır. Belki bugü· kanununda yapılacak tadilat 
nün zaruretleri devam etmiye- üzerinde sayın arkadaşımın 
cek, belki yann değişecektir. kıymetli fikir ve mütalealarını 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT CORPORA

TION • NEVYORK 
"EXMOUTH" vapuru 19 

Martta doğru bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 
PiRE AKT ARMAEI SEYRi 

SEFERLER 
"EXCAMBION" vapuru 12 

Martta PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

" EXOCHORDA .. vapuru 
26 Martta PJRE'den NEV
YORK ve BOSTON'a hare
ket edecektir. 

"EXCALIBUR,. vapuru 9 
Nisanda BOSTON ve NEV
YORK için PiRE' den hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün. 

PIRE-NEVYORK 18 gün. 

•• Olivier ve şu-
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

.,EGYPTIAN., vapuru Mart 

iptidasında LIVERPOOL ve 

SWENSEA'dan gelip yük çı

karacak ve ayni zamanda 

LIVERPOOL ve GLASKOV 

için yük alacaktır. 
"LESBIAN., vapuru 15 marta 

LONDRA, HULL ve AN

VERS'ten gelip yük çıkara· 

caktır. 

Tarih ve navlunlardaki dcği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

11e elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

/1 • • • ,, • 

• .. • t - ' • 1 ...... - , ..... Mesele yalnız ekonomik ba- çok büyük bir dikkatle din-
kımdan mütalea edilseydi ben ledim. Çok teşekküre şayan-
hurada Fırkanın bu umdeyi dır ki Partimiz umumi bir ide-
Devlet umdesi arasına sokma· alin ifadesini buraya getirmiş. 
masını teklif edecektim. Fakat Gördüğüm manzara budur. 

SERViCE MARITIME 1 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,. vapuru 3 
Nisanda KÖSTENCE, SULI
NA ve GALA TZ ve GA
LA TZ aktarması DUNA ıi-

Dôktor 
Ali Agah 

mesele bundan ibaret değil· Gerek müstakil ve gerek 
dir. Bizi Devletçilik yolunu partiye mensub arkadaşlarımız 
aramağa sevkeden şey velev bu işin tam olarak ve tam 
mahzurlu olsun, şimdiye kadar zamanında getirildiği kanaatin- manian için yük alacaktır. 
tuttuğumuz yolda bizi bu yolu de bulundular ve Büyük Mec· 
muahakkak aramağa sevkede- lis huzurunda bunu teyid et· 
cek şeyin burada kemali ce· tiler ve millete bunu söyle-
saretle ve şevkle reyimizi kul· diler. Bundan dolayı partimi-
lanmağa sevkeclecek kadar zin lüzumlu ve iyi bir işle hu-
müsbet olduğuna kani değilim. zurunuza çıktığına müftehir 
Hepimiz biliyoruz ki daha şe- olalım. 
ker meselesini halledemedik. Arkadaşlar; Türk Cümhuri-

Bugün bir sınıf mücadelesi yetinin koyduğu rejimin esası 
karşısındayız. Milletimiz sınıf sız ve prensipleri evvelce de arz-
bir millettir. Fakat bunu de- ettiğim gibi, geçmiş zaman· 
mek kafi değildir, Bugün sı- larda filozofların, ulemanın 
nıfsız, yarın sınıflı olabiliriz. kendi hücrelerinde hassas vic-
Bnnun önüne evvelden geç-• dan ve dimağlarında hazırla-
mek lazımgelir. Bu noktai na- dıkları mücerred mefhumlara 
zardan pek vazıh prensip ol- uydurmak için yapılmamıştır. 
mak üzere Cenabıhak bu 

Tarihin yeni şartlarından ve 
memlekete göstermesin, yarın ıstırablarından ve zaruri icra· 
bu memleket zengininin elin- atından alınmış esas1ardır. Re-
deki tekmil servetinin elinden aliteye müstenid bir yürüyüşün 
den giderek karnının aç kal- bir tatbikıdır. Tabii konurken 
maması için bugün fakirin za· fikirlerden yüksek nazariyeler 
ruretini defetmek lazımdır. mütalea edilmiş diğer mem-
Onun için ben reyimi ekono· leketlerde geçen hadiseler ve 
mik noktai nazardan değil, görülen tecrübeler de nazarı 
doğruda doğruya politik, si· itibara alınmıştır. Zaten elde 
yasi noktai nazardan memle- edilen neticedeki isabet de 
ketimin atisini düşünerek, bu-

bunu göstermektedir. Bizim 
rada kat'i bir kanaatla vicdan 

Cümhuriyetimizin esaslı pren-
istirahatı ile muvafık olarak sip ve vasıfları harb meydan-
kullanacağım. larında, meydan muharebele-

Buna ilave edecek yalnız rinde düşünülmüş .. ve tatbik 
bir sözüm vardır: Menteşe ar- edilmiştir. Zafer amili ve za· 
kadaşımın bahsettiği toprak fer eserleridir.Kuvveti de bun-
meselesi bence de çok mü- dadır. Bunun ilk esası lnön· 
himdir. lerinde, Sakarya'larda, Dumlu· 

Bir defa herşeyden evvel pınar'larda tesbit edilmiştir. 
insanlık noktai nazarından Onun için reeldir ve onun için 
mühimdir. Bir tarafta sürül- dinamiktir. Devletçilik vasfı 

CIE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPEST 
11SZEGED,, vapuru 5 Martta 

BELGRAD, NOVISAD, BU

DAPEŞTE, BRA TISLA VA, 

VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MlDELHA VS
LINJE • OSLO 

"SARDINYA.., vapuru 20 
martta PiRE, ISKENDERIYE, 
HAYFA, DIEPPE ve NOR
VEÇ için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
"AVIEMORE" vapuru 21 

Martta BURGAZ, VARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA
LA TZ ve IBRAIL' e yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez . ., 

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

detmiyoruz. Bir Devletin ya
pacağı en müşkül iş en çok 

Çocuk Hastalıkları 
nıiitehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

---~-. 
Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• ( . . .. .. . . . . .. , .. . . .. 

J 

10 Mart 939 
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lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayııile yeııi 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracakmız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 

1KANDEMİR Oğlu 
caddesinde F AHRı 

, ...... _..._..:_. .... mm._ ..... _... 
•• ' .. ~ ~ • " t . • • • 

• ~ • il • • • • 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Ley1ek 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 

• .. • il 
• • ~.. • '"J- l • • .. 
Sıhhat Balıkyağı 

Norveç.ya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 B d k . Büyük Salepçioğlu hanı 1 
aş ura . karşısında 

• • 
. . . 

' ··. '.. ': ... '\ . .. . ... , . . 

9N~A -r -
miyen yığın yığın topraklar 
varken, bir tarafta da toprağı 
olmadığı için aç kalan insanlar 
• bunlar ne kadardırlar, bil
mem • var.. Birçok köylüler 
gö düm ki, kendilerinin top
rağı olmadığı için • dikkat 
buyurun · toprak amelesi ol
m"dıklrı halde, ev bark sa
hi oı bulundukları halde, civar 

da oradan alınmıştır. Her Dev
letin bir zaman tatbik.edeceği 
yegane yol bu olacaktır. Za· 
ten Devletlerin gidişi budur. 
Kehaneti sevmediğimiz ve ken· 
di prensiplerimizi başkasına 
telkin etmiyecek kadar kendi 
işlerimizle uğraşmağı tercih 
ettiğimiz için kendimizi bunun 
hariçte telkinile mükellef ad-

tekniğe mütevakkıf iş, ordu 

kurmak işidir. Devletin eline 
ordu ve hükumet veriyoruz ela 
ordu işlerinin binde biri ka
dar da haizi ehemmiyet ol
mıyan işleri Devlet yapamaz 
diyoruz. Bu lojik ile kabili 
tevfik değilir. Mantık bunu 
kabul etmez. Devlet bugünkü 
teşekkülü itibarile mademki 
ordu gibi gayet çetin, ince, 
girift, modern tekniklerin hep
sine istinad eder nazik bir 
makinayı elinde bulunduruyor 
ve Türk devleti de en ziyade 

KUrUf ~ 011 ıu· ~ 

- Devam edecek -

, F c. 

r .Z.i'raaıl =_c,"'.'.;l<A\I] 

P-•• • ş h Tesiritabii eşsizbirmüshildir.Okadarzararsızdırkigebelerekalp,böbreklerı 
UrJ en a a p rahatsız ve' tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Hatay davasında 
müsaid safha 

iki yeni ve 
daha açıldı 

Cenevre mahaf ili Suriye Maliye vezirine istiskal gösterdi, 
vermedi Fransa mukabil ana yasa projesi 

lstanbul, 10 (Hususi) - Hatay temel yasası için Fransa hükumeti, projemize mukabil proje vermemiştir. 
Fransa'nın bu tarzı hareketi Cenevre mahafilinde memnuniyet husule getirmiştir. 
Buna mukabil, Hatay' da Türk'lerin vaziyeti bir derece daha müşkülat peyda etmiştir. Hama' da Sofular köyünden Türkiye 

hudutlarına iltica eden Hataylı Türklere Arap çeteleri tecavüzatta bulunmuşlardır. 
Cenevre'den dün gelen bir haber dikkate şayandır. Hatay hukukunu iptal maksadile Paris ve Cenevre'ye gitmiş bulunan 

Suriye Maliye Veziri bay Hasan Cebbarenin kendi iddiaları hilafına olarak Cenevre'den hiçbir teşekkül ve komite tarafından 
davet edilmediği ilan olunmuştur. -------- ........ ~---------
Belçika' da iptidai maddeler komite Portekiz hü-
Saylav seçimi Sİ dün işe başladı kCimeti 

Brüksel, 10 ( Radyo ) -
Brüksel saylevlarından Rek
sistler partisine mensup olan
lar, toplu bir halde istifa et· 
mişl\!rdir.Bu münasebetle say' av 
seçimi kırk gün içinde başlı

yacaktır. 
Başvekil Bay Vanzeland, 

ille defa olarak Brükselden 
müstekilen namzetliğini koy· 
muştur. 

Türk-Iran 
Müzakereleri hüsnü 
auretle neticelendi 

Jıtanbul,10 (Hususi) - Hü
kümetimizle İran arasında ak
dolunacak muahede için Bay 
Cemal Hüsnü'nün riyasetinde 
Tahran'a bir heyet gönderil· 
mi~ti. Son gelen haberlere göre, 
heyetimizle lran devlet adam
ları arasında devam eden mü· 
zakereler, tam bir itilafla ne
ticelenmiş, iki devlet ve komşu 
devlet arasında akdolunacak 
muahede için fikir ve görüş 
birliği hasıl olmuştur. 

Alakadarlar, muahedenin, 
bugünlerde imzalanacağını bil· 
diriyorlar. 

Türkkuşu fil osu 
Dün lzmir'den ayrıl. 
dı ve ayni günde Is· 

tanbu'la varClı. 
lzmir'lilere unutulmaz bir 

(Havacılık günü) yaşatan Türk· 
kuşu filosu, dün sabah saat 
yedide filo komutanı yüzbaşı 

bay Zeki'ninin kumandasında 
lstanhul'a hareket etmiştir. 
Filo ile tayyareci Bay Vecihi 
ve Türkkuşu öğretmenleri Bay 
Nevruz, Bay Ferid, Bay Tev· 
fik ve Bay Ali gitmişler ve 
Gaziemir tayyare meydanında 
uğurlanmışlardır. 

Filo, saat 9 ,30 da Bursa 
tayyare meydanına inmiş, ben
zin aldıktan sonra fstanbul'a 
hareket etmiştir. 

Şehrimize gelen malumata 
göre filo, saat tam 10,30 da 
lstanbul'a varmıştır. Orada da 
bir havacılık günü yapılacaktır. 

İstanbul, 10 (Hususi) - Bu 
gün saat 11 de Bursa'dan bu· 
raya gelen Türkkuşu filosu, 
Yeşilköy' de parlak bir surette 
karşılanmıştır. 

Türkkuşu, önümüzdeki Pa
z n günü burada da uçuşlar 

yapacaktır. 

Hava kurumu, o ıün için 

-----~------------
1 Polonya delegesi iptidai mad-
deleri bol olanlar için ne dedi 

Cenevre, 10 ( Radyo ) -

İptidai maddelere muhtaç 

olan devletlerin vaziyetini tet

kik için toplanan hususi ko
mite, müzakerelere başlamış
tır. 

Polonya delegesi, iptidai 

maddeleri bol olan memle· 
ketlerin, refah içinde bulun
duklarını söylemiş, İngiltere
nin, sanayide tatbik etmek is· 
tediği metodun, iptidai mad
delere muhtaç devletler için 
hayati bir mes' ele olduğunu 
ilave eylemiştir. 

lzmir Sporcuları 
.. -------Bundan bö:yle Uçok, Doğanspor ve Ya· 

manlarspor kulüplerine mensup olacaklar 
lzmir' deki spor kulüpl~rinin Spor kurumuna dahil olmı-

birleştirilmesi lüzumu hakkında yan diğer küçük kulüpler de 
Vali Bay Fazlı Güleç'e yazdı· semtlerine göre bu kulüplere 
ğımız açık mektuptan sonra iltihak edeceklerdir. 
geç vakte kadar mühim ve lzmir sporunu kurtaracak 
çok sevinçli bir haber aldık. olan bu mühim ve tarihi kararı 
Vali ve Parti başkanımızın alkışlarız. 

reisliği altında Parti merkez -----------
binasında toplanan tzmir'deki Suriye ve 
spor kulüplerinin murahhas- Fı•ıı•stı•n'de 
ları ve bölge idare heyeti, 

İzmir' deki bütün spor kulüp

lerini birleştirme kararı ver· 

miş ve lzmir' de yalnız üç ku

lüp bırakmıştır. Alınan karar

lara göre, mevcut spor kulüp

leri isim ve renklerini terk· 

ederek üç ad altında birleşe· 
ceklerdir. 

A - Altay, Altınordu ve 
Bucaspor kulübleri (Üçok) na· 

mı altında birleşeceklerdir. Bu 

kulübün forması siyah - sarı 
renkte olacaktır. 

B - Göztepe, lzmirspor ve 
Egcspor kulübleri (Doğimspor) 

namı altında ve kırmızı • be· 

yaz renkte, 
C - Karşıyaka ve Burna· 

va spor kulübleri (Yamanlar· 

spor) namı altında ve siyah -

kırmızı renkte forma ile bir
leşeceklerdir. 

Bu kulüblerden Yamanlar· 
sporun merkezi Karşıyaka Parti 
binası olacak ve Burnava; lo
kali olarak kalacaktır. 

Diğer iki kulübün merkezi 
lzmir Cumhuriyet Halk partisi 
binasında olacak ve bunların 
şimdiki kulüp yerleri, bu ku
lüplerin lokalleri olarak kala-
caktır. r 

diğer vilayetlerimizde yapıl
dığı gibi bir havacılık bayra
mı tertip edecektir. Bayram 
hakkındaki programın tanzi
mine başlanmıştır. 

/ Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
kansız görmüştür. Mandaterin 
Suriye' deki vaziyeti, mahalli 
ihtiyaç ve cereyanlara göre 
bir idare ve hükumet rejimi 
kurmaktan ibarettir" noktasına 
yani Suriye' de idare vahdeti 
lüzumsuzluğu kanaatrna var· 
mıştır. 

Ceneral Veygant'ın bu ka
naati, vardığı bu netice çok 
haklıdır; Suriye'de Fransa'nın 
noktai nazarına göre 4,926, 700 
nüfüsu vardır. Bu, mübalegalı 
bir rakamdır; fakat burada 
Suriye hakiki nüfusu araştıra

cak değiliz. Gene Fransa'nın 
siyasi maksatlara istinad eden 
noktai nazarına göre Suriye'de 
3,294,000 Müslüman, 923,680 
Hıristiyan, 309,748 Dürzü, 
262,600 lsmaili, 103,600 Ya· 
hudi ve 23,580 Bahai vardır. 

3,294,000 Müslüman içinde 
Halep, Şam gibi şehirlerde 
mühim bir akaliyeti vardır. 
Ve Antakya · lskenderun 
ınıntakasında da general Vey
gan 'ıng kitle halinde gördü
ğü Türk mevcudiyeti vardır. 
Fransa'nın şişirdiği Suriye 
süfusu arasında yarım milyon
dan fazla Türk mevcudiyetini 
kabul lazımdır. Türkçe bilen, 
Türkçe konuşan, Türkçe oku
yup yazan, bütün Suriye hal
kının nısfından fazladır. 

Suriye' de fikir erbabı, Türk 
terbiyesi, Türk nimeti, Türk 

Sovyet filosunun 
kontrolünü kabul 

:etmiyor 
Lizbon 9 (A.A) - Burada 

neşredilen bir tebliğe göre, 
Portekiz hükumeti, lspanya'nın 
kontrolüne iştirak etmek üzere 
Sovyet gemilerinin Portekiz 
limanlarına girmesine mani ol
mak hususundaki kararında 
tamamiyle ısrar etmektedir. 
Bunun aksini iddia eden ha· 
herler asılsızdır. 

---~ .. _.... __ _ 
Yeni kciğıd para 

bastırıyoruz 
Ankara, 10 (Hususi muba· 

birimizden) - Hükumet, yeni 
kağıd para bastırmağa karar 
vermiş ve bunun için bir f n
giliz firmasile anlaşma yapıl
mıştır. Yeni kağıd paralarımız 
çok güzel olacaktır. 

• •••• 
Vasi/ Zaharof 

( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
adımı taşımaktadır; çünkü 
onun babası ile benim büyük 
babam kardeş idiler; amucam 
yani Vasil Zaharofun kuzeni 
hala Halepte ve sağdır; 80 
yaşındadır. Ve bütün vesaike 
maliktir. Bu vaziyete göre, 
Vasil Zaharofun mirascıları 
arasında amucam ve ben de 
varım. Bu davayı kazanmak 
belki biraz uzun sürecek ve 
güç olacaktır. Fakat hakkımız 
sarihtir ve kazanacağız de
mtktedir. 

ulvücenabı altında Türk mek
teplerinde ve diyarında oku· 
muş olanlardan ibarettir. Bey· 
rut ve Lübnan'da Fransa'nın 
ve papas cemiyetlerinin hima
yesinde yetişen Hristiyan Arap 
münevverleri bu iddiamızdan 
hariçtir . 

Sahilin Hristiyan Arapları
nın bir kısmı dahilin hakiki 
Türkleri ve Türk irfanından 

ve ulvücenabından istifade et· 
miş olan yarım Arapları istis
na edilirse Suriye' de bir sürü 
çöl adamı, bedevi kalır. 

Siyonistler işte bunun için
dir ki Filistin' de kendi dava· 
larını müdafaa ederken: 
"Arapların Yahuditere saldır· 

maları hareketi, tarihin maruf 
tekerrürlerinden birisidir. lnti· 
zamsızlık ve bedevilik, her za
man olduğu gibi intizam ve 
medeniyete harp ilan etmiş 
bulunmaktadır.. demektedirler 

F. Benliollıı 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
------~ 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 
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Karatanos, kadının söylediği 
ismi duyunca derin bir hay

rete düşmüştü 
Hala hiçbir ses ve sacla 

yoktu. Gölgede görünmez ol
muştu. Karatanos azami bir 
dikkat ve ihtiyatla gene iler· 
ledi; gölgeyi hissettiği yerde 
hiçbir şey görünmiyordu. 

-Yoksa.. Dedi. Aldandım 
mı?. 

Karatanos hemen geri dön
dü, ikinci bir hadise ile kar· 
şılaşmamak için hemen Kira 
Vasiliki'nin odasına girmeğe 
karar verdi. Fakat kapıya 
doğru daha birinci adımını 
atarken iki elin omuzlarından 
tuttuğunu hissetti! 

Karatanos, bir yıldırım sür
atile geri döndü ve meçhul 
düşmanının göğsüne saplamak 
üzere kamasını havaya kal
dırdı. 

Fakat bir kadın sesi, müm
kün mertebe yavaş olarak: 

- Dur, yapma! Dedi. Ben 
düşman değilim, senin fena
lığını istemiyorum; ben sade 
senin gönlünü, aşkını istiyo
rum. Ben seni senelerdenberi 
seven, fakat senin hiç bilme· 
diğin bir kadınım! Seni ne 
kadar zamandanberi takip 
ediyorum, :bilsen! Hazır fırsat 
elvermiş iken gel seni odama 
alacağım. Korkma, herkes 
uynyor. Haydi vakit kaybetme! 

Bu vakitsiz ilanı aşk, Ka
ratanos'u büyük bir hayret 
içinde bıraktı; vakıa kendisini 
hedefinden uzaklaştıracak bir 

İzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

Davacı Mebruke, Makbule 
ile kocası lzmirin ikinci Sul
taniye m. Nezaket sokağında 
Tavaslı Yusufun evinde De· 
mircili Halil aralarındaki bo· 
şanına davasından dolayı teb
liğat Ulusal Birlik gazetesinin 
13-2-937 T. ve 927 no.lu 
nüshasile ilanen tebliğ edildiği 
halde müddeialeyh tayin olu· 
nan günde gelmediğinden da
vacının isteğile hakkında gı· 
yap kararı ittihaz ve tebliğine 

karar verilerek gıyap karama· 
mesi mahkeme divanhanesine 
talik ve tahkikat 29-3·937 P'· 
zartesi gününe bırakılmış oldu
ğundan tayin edilen günde 
saat 14 raddelerinde müddei· 
aleyhin bizzat hazır bulunması 
veya bir vekil göndermesi 
aksi halde bir daha tahkikat 
ve muhakemeye edileıniyerek 
gıyabında hükümde verileceği 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 692 

mahiyette idi. Fakat korktuğu 
kadar tehlikeli bir hadise 

olmadığı için, silahını indirdi 
ve sakin bir tavırla: 

- Pekala.. Fakat adını 

bana söyleyin! Dedi. 
- Adımı mı? Pekala. Ben .. 
Karatanos, kadının söyle

diği ismi duyunca, bir adım 
geri fırladı. 

- Ne? Dedi, sen Ali pa· 
şanın en sadık kalfası ... Nasıl 
olur?. 

- Dünyada olınıyan, k ızın, 
oğlan olmasıdır! Ben ınsan 

değil miyim? Ben kadın de

ğil miyim? Benim kalbim yok
mu?. 

Karatanos'da bunları dü-- -
şünmekle beraber, kendi ken-
disine: 

- Nay gidi topal ve kör 

talih vay! Dedi. Ben buraya 

niçin geldim, önüne ne çıktı. 

Maamafih vaziyet belki bu 

sayede esasa bir derece daha 

yaklaşacaktır. Hissi bir tarafa 

bırakalım, ameli düşünelim. 

Yalnız bu kadın beni nasıl 

gördü?. 
Karatanos, kısa bir düşün-

ceden sonra kendi kendisine: 

- Ne zararı var, bu kadını 

işimin yoluna talih çıkardı, 

bundan istifade mümkündür. 

Dedi. Açıktan olarak ta: 

- Rica ederim, beni nere

den tanıyorsunuz ve ne sebep 

ile bu kadar sevmiş bulunu· 

yorsun uz? 
• Diyr. sordu . 

(Devamı uar) 

Ademi müdahale ko
mitesinde gürültülü 

celse 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
an evvel tatbiki hakkındaki 
kararı alkışlamakta ve ispanya 

harbının Avrupa'ya sirayet et

memesi için böyle bir kon
trolün zaruri olduğunu kayd
eylemektedir. ----..·-·-··---

Bay Sandler 
Londra ve Paris'e 

gidiyor 
Stokholm, 9 ( A.A) - ls

veç hariciye nazırı Bay Sand
ler 15 Martta Londra'da 
bulunacak, oradan da Paris' e 
gidecektir. 

İzmir vakıflar direktörlüğün
den: 
Satılık ev: 
Kasabalı Halil ağa vakfından Kırımlı sokağında 200 lira 

muhammenli evin mülkiyeti peşin para mukabilinde açık ar
tırma ile satılığa çıkarılmıştır. ihalesi 29-3-937 pazartesi günü 
saat 15 dedir. isteklilerin vakıflar direktörlüğüne müracaat-
ları. 10 15 20 29 696 

Maliye vekaletinden: 
1-6-937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı 

evvelce ilan eClil«liş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz on 
kuruşlukların 1 Kanunuevvel 937 tarihine kadar tedavül mev
kiinde kalmasının tekarrür etmiş olduğu ilin olunur. 
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