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Yıl : 4 - No : 953 Telefon: 2776 - Cumartesi - 20 Mart 1937 Fiati (100) Para 

Bav Antonesl{o~l\nliara'danDünAyrı1dı 
~~~~-========:::::;:~:::;;::::::::~:;:=:=.::z:;::::~~=======--:::==n::~~~-==:::::::;:=:::==~~53'~~-~~~~-~-~~-~~~~-~-~~-~'o-~~;;..;_ __ -'--____ -'-____ __...;. ____ ;,;_:..;; _______ _;_ 

Atatürk'ün RomanyaDışBa· Grandi bu- Mısır'da Firavun-
kanına yüksek bir hitabesi /ğ~~~~;~!ün ların mumyaları 

--·-· Ekselans Bay Antonesko dün akşam Ana- davet edilmesin
den ileri geldi 

Londra 20 (Radyo) - İtal
ya'nın bura sefiri Bay Grandi, 

dolu ekspresile Ankara' dan ayrıldı 
Ankara,20 (Hususi)-Büyük 

Şefimiz, Romanya Hariciye 
Nazırı Bay Viktor Antonesko 
şerefine verilen ziyafetten son
ra Ankarapalas salonlarmı 
şereflendirmişler ve orada 
muhterem misafirimizin de ha· 
zır bulunduğu hasbıhalde şun
ları söymişlerdir: 

.. 

"Milletler, ıam ve ke
der bilmemelidirler. Şef le- , 
rin vazifesi, hayatı neş0 ve 
şevkle kar. ılamak husu
sunda milletlerine gol ıös
termektir.,, 

11/nsan, mensub olduğu 
milletin varlığını t1e saa
detini düşündüğü kadar, 
bütün cihan milletlerinin,, 
huzur fJe re/ ahını düşün
meli fJe kendi milletinin 
saadetine ne kadar kıgmeı 
verirse, bütün dünya "mil
letlerinin saadetine htidim 
olmıya, elinden geldiği 
kadar çalışmalıdır.,, 

"Tiirkiye, Romanya ve 
diğer dostları kuvvetlidir
ler. Hiçbir taraftan,, "bize 
gelecek birşeg beklemem, 
bek/emeğe de lüzum yok
tur. işte bu sükunet içinde 
bütün tlüngagı mutalea et
mek fırsatı bizdedir. Dün
yanın filan gerinde bir 
1'ahatsızlık varsa, bana ne 
dememeliyiz. Böyle bir ra
hatsızlık varsa, tıpkı ken· 
di aramızda olmuş gibi 
onunla aldkadar olmalıyız.,, 

lstanbul 20 (Hususi) - Üç 
gündenberi Ankaramızın mi
safiri bulunan Romanya Ha
riciye Vekili bay Antonesko 
ve refikaları dün akşam Ana· 
dolu ekspresi le Ankara' dan 
ayrılmışlardır. Romanya Dış 
işleri bakanı istasyonda buyük 
merasimle teşyi edilmiştir. 

Ankara 19 (A.A)- Roman· 
ya Dış bakanı ekselans bay 
Antonesko'nun ziyareti müna
sebetile aşağıdaki tebliğ neş
redilmiştir : 

"Ekselans bay Antonesko 
Ankara ziyareti esnasında cum· 
hur başkanı Atatürk tarafından 
kabul edilmiş ve başvekil is
met İnönü ve dış işleri bakanı 
Tevfik Rüştü Aras'la uzun ve 

~~--~-----~·~·~.-.-------~~~-

Müthiş bir infilak 
Birleşik Amerika'da bir 
üniversiteyi berhava etti 

·~ 

Bay Ruzvelt 
Vaşington, 20 (Radyo) 

Bay Ruzvelt, kollej hadisesin· 
den fevkalade müteessir ol
ll'ıuştur. Kollej ankazı altından 
t-ıkafılan cesedler, civardaki 
kilise ve mağazalara konmuş· 
tur. Yaralı olarak kurtarılanlar 
2so yi bulmuştur. Bütnn ya
talılar, beyhuş bir haldedir. 
~ektepte çocukları bulunan· 
~r, cesedlerle yaralıları birer 
ırer görerek çocuklarını tanı-

mağa çalışıyorlar. Vaziyet çok 
acıklı ve fecidir. Ankaz altında 
birbirini kucaklamış olduğu 
halde sağ iki çocuk bulun· 
muştur. Bunlara hiçbir şey 
olmamıştır. 

Nevyork, 19 (A.A) - No
london' daki mektep kazasında 
ölenlerin adedi 700 olarak 
tahmin ediliyor. Cumhur reisi 
Ruzvelt kurtarma işlerinin bi
ran evvel bitirilmesi için icap 
eden bütün tedbirlerin alın
masını emretmiştir. 

Amerikan Kızıl haçı bu hu
susta seferber edilmiştir. 

Tuna üzerinde 
Yapılacak köprüler 

Belgrad, 20 ( Radyo ) -
Yugoslavya ile Romanya ara
sında Tuna nehrinin iki ye
rinde yapılması kararlaşbrılan 
iki büyük demir köprüsü hak
kındaki mukavele, Romanya 
meb'usan meclisi tarafından 

tasdik edilmiştir. 

dostane görüşmelerde 
muştur. 

bulun-

Bu görüşmeler esnasında 
şimdiki beynelmilel vaziyetin 
ve Ati na' da Balkan antantı 

Negüsün daveti yüzünden taç 
geyme merasiminde İtalya'nın 
delegasyon göndermiyeceğini 

ve yalnız, sefir sıfatiyle ken
disinin bulunacağını bildir-

daimi ~onseyinin son toplan- miştir. 
tısında ittihaz edilen kararla-
rın silratle tatbik mevkiine 
tutulması tedbirlerinin geniş 
ve teferruatlı bir surette tet
kikine tevessül edilmiştir. iki 

müttefik memleketin devlet 

adamları görüşmelerine mevzu 

teşkil eden bütün meseleler 
hakkında aralarında tam bir 
görüş birliği mevcud olduğunu 
Devamı 4 üncü sahifede 

__ ...... __ _ 
Paris'te 

Grevler devamda 
Paris 20 (Radyo) - Sinema 

Stodyolarının hepsi, grev yü

zünden muattal bir haldedir. 

Haber verildiğine göre, terzi

ler, kunduracılar ve daha bir 
çok esnaf greve hazırlanıyor. 

~--~------·~·~ ........ ~--~--~~-
Milisler, ltalyan askerleri 
ni ricate mecbur ettiler 

Esir alınan elli İtalyan askeri 
içinde yedi de zabit vardır 

• 

Madrid'den bir görünüş 
Paris 20 (Radyo) - Madrit- teler, Nasyonalistlerin hezime

ten alınan haberlere göre, mi- tini yakın görüyorlar. 
!isler, Gadalahaıa cephesinde - '._. 
bazı mühim mevziler almışlar yol açıldı 
ve Franko cephesinde harp General Metaksa. 
eden İtalyan kuvvetlerini ric' ate 
mecbur etmişlerdir:. sın söylevi 

Milisler, ric'at eden İtalyan· 
)ardan elli kişi esir almışlar· 
dır. Bu esirler meyanında 7 
ltalyan zabiti vardır. 

Salamang 20 (Radyo) -Ge
neral Mola, milislerin işaa 

ettikleri zafer · haberlerini ya
lanlamakta, havaların müsait 
olmamasından milislerin bu
lundukları cephelerde hiçbir 
hareket olmadığmı ileri sür· 
mektedir. 

Madrid 20 (Radyo) - Al
manya' dan general Frankoya 
yeniden mühim miktarda Al· 
man gönüllüsü geldiği kuvvetle 
söyleniyor. Diğer bir şayiaya 
göre general F ranko, muvaffak 
olmak için yakında zehirli gaz 
harbi için emir verecektir. 

Madrid 20 (Radyo) - Son 
günlerde harb talihi dönmüş
tür. Cumhuriyetciler, mühim 
zaferler kazanmıılardır. Gaıe· 

General Metaksas 
Atina 20 (Radyo) - Yuna· 

nistan Başbakanı general Me· 
/ Dnamı 4 iincii sahifede) 

-Son bir karar üzerine me
zarlarına iade edilecektir! . 

Mısır' da Ehramlar 
lskenderiye'den bildiriliyor: susta henüz münakaşa veya 
Hükumetin verdiği bir ka- ittifakıefkar yoktur. Fakat mü

rara göre, müzelerde ve sair nakaşayı mucip olan cihet, 
yerlerde bulunan Firavun mumyaların yerlerine fevkal· 
mumyaları, yeninden çıkardık- ide bir cenaze merasimi ile 
lan yerlere gömülecek - da- nakledilmesi veya edilmeme· 
ha doğrusu konacak - br! sidirl 
İkinci bir rivayete bakılırsa, Eiravun mumyalarına fev-
Mısır hükumeti bu mumyalar kalade merasim defniye yapıl· 
için hususi bir mezarlık yap- masını müfrit gençler iste-
tırmağı da tasavvur etmekte- mekte ve ezher uleması başta 
dir. olmak üzere diğer Mısır'lı-

Mumyalar ister eski yerle- lar da böyle bir merasime 
rine, ister Mısır hükumetinin lüzum olmadığını ve... bunun 
yeniden vücude getireceği me· bir bidat (?I) olacağını ileri 
zarlığa nakledilsinler, bu hu- - Devu.nıı 2 ncı 5alı.ifede -

(_-_-_-_(_u_ıu_s_al_B_ir_l_ik_J_e_G_ö_r_e::~_) 
Genç~erimizde malumat satmak hastalığı 

Birkaç yıldanberi gençlerimizin ruhunda yerleşen fena bir 
kanaat var, ki bunun, hergün biraz daha fazlalaştığını gör
mekle, doğrusu müteessiriz. 

Gençlerimiz, yarım yamalak bir bilği ile ortaya çıkıvermek
te ve hayatta muvaffak olabilmek için bu kadarcık bir malu
matı kafi değil, fazla bile görmektedirler. Hele, birkaç keli
meyi bir araya getirmekle kendilerini alim farzedenler çoktur. 

Birkaç gün evvel, Lisenin son sınıf talebesinden bir genç, 
neşredilmek üzere bana bir yazı getirmişti. Yazıyı okuyunca, 
o gencin, tamamen çızmeden yukarı çıktığını anladım. Ve, 
tabii neşretmedim. Fakat, yazısının neşredilmediğini gören 
genç, dün beni görünce, sebep soracağına bana ulu orta bir 
takım taıizlerde bulunmağa, yazısının, başka bir gazeteye ve· 
rilmek üzere iadesini istemeğe yeltendi. Acıdım .. 

Viktor Hugo hayatta iken, bir gün, onu gıyaben sayanlar- j 
dan bir şahıs, kendisine bir mektup karalamış ve zarfın 
uzerıne: 

"Fransa'nın en büyük edibine" 
Adresini yazdıktan sonra mektubu, bir posta kutusuna atmış. 

Postahane tevzi dairesi, adresi vazih olmıyan bu mektubu, 
pek haklı olarak Viktor Hugo'ya gönderivermiş. Fakat, o 
büyük adam: 

- Ben değilim. 
Diyerek kabul etmemiş ve postahan\.!ye iade etmiştir. Pos· 

tahane; mektubu başından atmıyarak o zaman Fransa'da alim 
diye tanınmış kimselerin hepsine sıra ile göndermiş ise de 
Vıktor Hugo gibi kimse kabul etmemiş, iade etmiştir. 

Bunun üzerine, postahane müdiranı, bir toplantı yapmışlar 
ve mektubun, akademiye gö.ıderilmesini tensip eylemişlerdir. 
Mektup akademiye gitmiş. Fakat bir gün sonra : 

"Fransa'da öyle bir adam tanımıyoruzl,, 
Cevabile postahanaye iade edilmiştir. 
insan, ne kadar alim olursa olsun, bilmediği, her halde bil· 

diğinden çok daha fazladır. Bu sebeple, gençlerimizin, bir li· 
seyi bitirmekle, kendilerini alim farzedip ortaya çıkmamalarını 
tavsiyeye şayan buluruı • 

• 
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8. Ça beri y'ın yeğeni ile lti~ 

Ka.rter, kanapenin altında dığını gören Batsi şüphelene· 
~ekliyerek onbeş dakika geç· rek amirini aramak ve ne ol· 
tikten sonra hiçbir şey olma- duğuna vakıf olmak için eve 

Son bir karar üzerine me
zarlarına iade edilecektir! 

bar ve genç bir kızın macerası 
Hadisenin bu şekli, Londra 

kibar mahaiilinde bir skandal 
mahiyeti almıştır; çünkü hare:ı 
ketleri son gönüllü hareke~ini 
menneden kanuna tamamen 
muhalif tiri 

Sir Vinston Çurçi\'in henüz 
19 yaşında bir yeğeni vardır; 
adı Sir Omund Rom ili' diri 
bir d~ Lord Redesdol'un 18 
yaşında bulunan kızı Mis 
Jessika Mitford vardır. Bu iki 
asil ve genç lngiliz birbirle· 

.dığından ve Batson ile lnis'in girip taşlığın bir köşesi 'c 

bu tedbır ve fikirleri akim merdiven altında saklanmı 
icaldığmdan bu mel'unlar son ortalık kesbi sükun ettikten 
derecek mahzun ve mükedder sonra Karter'! bulmak fikrile 
oldular. Beş dakika daha geç· yukarı kata çıktığı esnada elini 
ıneden merdiven başının dış yavaşça elektrik tellerine sü· 
tarafından bir feryad ve enin rünce hemen elektrik cereyanı 
işitildi. Bu sacla pek müz'iç fenn halde Batsi'nin vücuauna 
olduğu cihetle Karter'i meraka tesir ederek mumaileyhi ba-
duçar ederek kendi kendine: ğırtınıştır . 

- Mutia başka bir kimse Batsi'nin oraya girdiğini lnis 
haneye girmiş ve zavallı tu- ile arkadaşı görünce artık ha-
ZCiğa düşmüştür. neye Batsi'den başka kimsenin 

Dedi. Lakin lnis süratle girmediğini zannederek, hid-
koşaı ak evvela bir lamba det ve heyecanları zail olup 
vasıtasile, diğer hususi bir müsterih oldular. Bu hususta 
aletle her tarafı elektrikle Karter'in talihi yaver olarak 
aydınlattı. Batson dahi hemen kendisini aramaktan sarfınazar 
koşarak merdiven başında ettiler. Batson birkaç dakika 
lnis' e tesadüf edince: sonra Bat si 'yi önüne katarak 

- İnisi Tabancayı ona elleri bağlı olduğu halde yu· 
doğru sık. karı kata çıkarıp odaya soktu. 

- Karter, muztarip olarak Ceplerinden silahlarını boşal-
işin ne olduğunu anlamak içfo tıp aldıktan sonra bir sandal-
gizlenmiş olduğu yerden çıka· ya üzerine oturttu. lnis, Bat· 
rak herifin imdadına yetişe- si'ye yaklaşarak amirane bir 
bilmek için niyet ettise de sesle : 
bilahare kendi yerinde dur- - Üstadın Karter n~rede? 
mağa ve o suretle meramına - Batsi gülerek İnis'le eğ· 
nail olmağı tercih ederek bi· leniyormuş 'gibi ; 
rinden hareket etmek istemedi - Ben Karter'in bekçisi 
ise de kalben halecan içinde miyim? 
bulunduğundan en sonra ka- lnis, arkadaşına dönerek; 
pıya yanaşarak Batson'u mer· - Bu küçük yılan buraya 
divenin aşağısında düşmüş bir gireli çok olmadt. Bu, bizim 
adama k:ırşı tabancasını çevir· elbiseler arkasından dizlerini 
miş. olduğu halde gördü. lnis gördüğümüz herif değildir. 
ise derhal Batson'un bileğin- Muhakkak Karter gene burada 
den tutup silahını elinden gizlenmiş, kalmtşhr . 
alarak: - Beu de bu fikirdeyim. 

- Divane mısın Batson! - Haydi git oda kapısını 

-Baştar<~{ı 1 inci sahifede
o;Ürmektedirlerl 

Mısırlılar arasında mumya· 
ların defninin çıkardığı ihtilaf 
şımdilik bu skolastik ihtilaftır. 
Belki de birkaç talebe nüma· 1 
yişini ve bir iki kişinin - silahla 
değil 1 Taşla- yaralanmasını 

yaralanmasını mucip olacaktır. 
Fakat başta Amerika eski 
eserler mütehassısları olmak 
üzere fen erbabı mes' eleye 
tekııik bir cephe vermiş bu· 
lunmaktadırlar . 

Bu eski esercilere göre eski 
Nısır'ın tarihi ve içtimai ha· 
yatı henüz tamamen tavazzuh 
etmiş değildir, mumyaların 
bulunduğu yerlerdeki hafriyat 
ve araştırmalar bitmiş adde· 
dilemez, Kazılacak birçok yer· 
ler, aranacak birçok karar ve 
eserler vardır. Bu araştırma 
sahalarının mumyaları yerle
rine iade kasdile yeniden ka
patılması fikir ve ilim haya· 
tına karşı bir suikast teşkil 

edecektir. 
Amerika ve Avrupa'lı eski 

eser mütehassıslarının bu iti· 

razlarının Mısır hükumetini 

yeni bir karar ittihazına icbar 

edeceği sanılmaktadır. 

Mısır'da talebe ve ulema 

denilen iki sınıf arasında ge· 

çen miinakaşalar, garph alim· 
lerin itirazları herkesi alakadar 
etmez. 

Fratelli Sperco 
Önünde bulunan adamı gör- güzelce kapat .. 
miyor musun? Bu adam Kar· - Pek güzel. Fakat Karter Vapur acentası 
ter değildir. Bilakis beni bu macerayı, vukuatı kendi ROYAL NEDERLAND 
gözetlemeğe memur Karter'in gözüyle görüp, kulağiyle işit· KUMPANYASI 
muavini Batsi'dir. tikten sonra artık tuzağa düş- S/S "HERCULES,, vapuru 

Sonra Batsi'ye dönerek: mesi kabil olmıyacağı aşi· 15 Marta doğru bekleniyor. 
- Küçük tilki! velinimetin kardır. yükünü tahliyeden sonra BUR-

için kurulan bir tuzağa ken· f dd · GAS, VARNA ve KÖSTEN-nis ayağını şi etle yere 
din bizzat düştün. Vücudun- vurarak: CE limanlara hareket ede· 
da bir elim, bir acı hisseder· _ Karter, burada olmuş, cektir. 
sen o kadar mahzun olma, S/S "CERES" vapuru 18 

olmamış, bence hiçbir ehem· 
ağlama. Elektrik tellerine çok- 20 Marta doğru beklenmekte 
ca cereyan vermediğime şük- miyeti yoktur. Cehennemin olup AMSTERDAM, ROT-
ret. Öyle yapmış olmasaydım; dibine kadar yolu vardır. TERDAM ve HAMBURG için 
muhakkak:şit. diye ... kadar: öl- Şimdi, benim arzum bu herifi yükliyecektir. 
müş olurdun. Bu, sana ıyı istintak etmektir. Ben, Kar· SVENSKA ORIENT LINIE 
bir ders ibret vereceğime ter' in burada bulunduğuna KUMPANYASI 
şüphe etmiyorum.'R Sakın bu· eminim. Her nerede ise bizim S/S "ISA,, vapuru 15 Martta 
raya bir daha "'uğraınağa, be· bütün konuştuklarımızı i~iti· gelip HAMBURG, GDYNIA 
ni göıetlemeğe özenme .. An· yor. Zannıma kalırsa Karter, ve SKANDINAVYA limanları 
ladın mı? put gibi yerinde durmaz, el· için yük alacaktır. 

Ana git, yaralarına merhem bette muavinini kurtarmak için MiS "AASNE,. motörü 30 
koysun. Aklını da bundan buraya geleceği tabiidir. Çün· Marta doğru bekleniyor, yü· 
dan sonra başına topla. Bir kü bu delikanlının böyle gece künü tahliyeden sonra ROT-
daha divane, sefih Karter'in · Arkası var - TERDAM, HAMBURG ve 

sözüne uyupta sokakta ser- ,,---··-·~-~·----ns SKANDINA VY A limanlarına 
seri çocuklar gibi sokakları, Doktor 1 

yükliyecektir. 
caJdelcri dolaşma, tehlikeli SERViCE MARITIME ROU-
işler peşinde gezmek senin AJİ Agah MAiN KUMPANYASI 
için hayırlı olmaz, anladın Çocuk Hastalıkları SiS "SUÇEAVA,. vapuru 
mı? mütehassısı 25 Marta doğru beklenmekte 

Sonra Batson'a dönerek: ikinciBeylerSokağı No. 68 olup PiRE, MALTA ve MAR· 
B t 1 H d" w • Telefon 3452 - a son. ay ı aşagı ın, SiL YA limanlarına yolcu ve 

bu herifi yakala, odaya getir, iri yük kabul edecektir. 
istintak edelim. Ona doğru SiS "PELES., vapuru 9 Ni-
gideceğin zaman eleklrik ma· Mücellit sana doğru bekleniyor. PiRE, 
cerasını kapa, bir de dikkat MALTA, MARSIL YA liman-

et, bu kijçük :yılan ısırmasın Alı• RIZA larına yolcu ve yiik kabul 
- Eğer, bu küçük eiderha eder. 

bana bir fenalık yapmak is- Daha fazla tafsilat için İkin-
tcrse dişlerini gökiinJen SÖ· Sür'at, zara.ret ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
kerim. T' binası arkasında FRA TELLi 

G• ı• K V h • SPERCO vapur acentalığına 
iZ 1 apı e e venıyet müracaat edilmesi rica olunur. 

Karter, tuzağa düşenin ken· YENİ KAV AFLAR Çarşısı Navlunlardaki ve,. hareket ta· 
di muavını Batsi olduğunu Numara : 34 rihlerindeki değişikliklerinden 
iyiden iyiye anladı. Karter'in acenta mesuliyetıkabul etmez. 
haneye girip bir daha çıkma· Telefon: 4142/4221/2663 

Fakat haklı olarak: 
- ilim ve irfan namına 

Fıraunların 40 asırlık rahatla
rını bozduk, ve çok şeyler 
kazandık; bunu anlıyoruz, yal· 
nız fıraun mumyalarının tekrar 
yerlerine iadesine ne lüzum 
vardı?. Diyenler pek çoktur. 

işte rr.eselenin ruhu asıl 
buradadır: 

Mısır' da vakıa münevver 
denilen bir talebe ve gençler 
sınıfı, ulema denilen bir mür· 
teci ve muhafazaltar kısım var· 
dır? Fakat bunlar, evham ve 
zunun da şayanı hayret bir 
şekilde birleşirler; bunun için 
Mısır umumi efkarı Firavun
ların mumyalarının rahatları-

nın bozulması ile Mısır'a şe
amet fyağdığınnn inanmışlar
dır. 

İngiliz maruf antropoloğla
rından Sir Artur Keys Lon
dra' da vcrdıği bir raporda 
Ehramlarda ve Firavunların 
mezatlarında yeniden hafriyat 
ve ta har ı iyatııı tehlikeli ola-
cağını ve müteaı:.siplerin bir 
taarruzu ile karşılaşmak muh· 
temel olduğunu bildirmiştir. 
Bu zatın kanaatına göre, Eh
ramlarda yeniden hafriyat için 
hiç olmazsa on senelik bir 
tevakkuf tevrcsi l5zımdır. 

Ağızdan kulağa, çok gizli 
olarak deveran eden bir riva
yete göre de, kral Fuad'ın 

uzun hastalık ve ölümü, Totan 
Karnen 'in mezarından çıkarıl· 
ması ile başlıyan şeamet ve 
ölüm silsilesinin eseridir. Ve ... 
kerameti (?!) tecrübe edilmiş 
bir Mısır alimi (?l) de bu şe· 

ametin Mısır ricali üzerinde 
devam edeceğini bildirmiş 
imiş .... 

rini sevmekte ve hatta kendi· 

lerini birbirlerinin nişanlısı 
addetmekt dirler. Fakat, bun· 
dan onbeş gün kadar evvel, 
bu iki genç lngiliz esrarengiz 
surette kaybolmuşla(dır. 

iş, evvela ve pek tabii 
olarak bir aşk kararı addedil· 
mişli. Fakat biraz sonra, bu 
iki asil gencin kararının siyasi 
sebeplere istinad ettiği anla· 
şılmıştır. 

Evet, bu gençler, resmen ve 
kanunen memnu olmasına 
rağmen İspanya'ya gönüllü 
olarak gitmek için lngiltere' den 
ansızın ayrılmışlardır. 

lngiltere hükumeti hemen 
siyasi faaliyete başlamış ve 
Bilbao'da bulundukları anlaşı" 
lan sevdalı ve siyasetçi genç .. 
)ere avdetleri lüzumunu tebliğ 
etmiş ve avdetlerini temin 

için de bir torpito göndermiş· 
tir. 

Mist~r Vişers Rodds, yani 
firari genç kızın hemşire ve 
eniştesi de mis Femika'yı tes
lim için sen Jan Döloz' a gel
mişlerdir. 

Sevdalı ve siyasetçi gençler 
he"nüz İngiltere'ye avdeti kabul 
etmiş değillerdir. 

Bakalım bu işin sonu ne 
olacak ? 

----------·--41mıı----------• 
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A vrupada hava korsanları 
meydana mı çıktı? 

Aşağıda anlatacağımız, ma· 
cera Akdeniz'de bir Fransız 
gemısinin başından geçmiş, ve 
bu gemi, uğradığı tecavüzden 

adeta bir mucize eseri olarak 

kur!arabilmiştir. Hadise 10 
Martta olmuştur. Ccbel-Antar 
ismindeki Fransız gemisi, Salı 
günü saat 17 de Philippe
ville' den hareket etmiş ve 15 
mil süratle yola koyulmuştur. 
Gemi Sardunya adasite Ba\ear 
adaları arasında mutad yoluna 
devam ederken bir tayyarenin 

1 

tecavüzüne maruz kalmıştır. 
Geminin süvarisi hadiseyi 

Lö Jurnal muhabirine şöyle 
anlatıyor: 

u 107 tonluk yük, 12 yolcu 
ve 46 tayfa ile hareket etmiş· 
tik. Deniz sakin, hava açıkt1, 
seyahat normal ,şartlar içinde 
geçiyordu. 

Saat 8, 15 le gürültüsünü 
işitmemiş olduğum bir tayyare 
gördüm. 150 metre kadar 
yüksck'ik!e g mini.1 üze .. ;ude 
uçuyordu. 

il daimi encümeninden; 
Güvertede tayfalar tayyare· 

nin harekl'!tlerini seyredıyorlar 
idi. Birdenbire tayyare başını 

Açık eksiltmeye konulan iş: 

Keşif tutarı 

Bu işe ait evrak şartname· 
leri aşağıda gösterilmiştir : 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih, gün ve saatı 

Eksiltmeye girebilmek ıç.ın 
gereken belgeler. 

Muvakkat teminat 

Bergama ilim evinin bakiyei ın
şaatı. 

(6668) lira (55) kuruştur. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

D - Fenni şartname 
G - Keşif ve pilan 
Bu şartname ve evrakları bayın· 
dırlık direktörlüğünde görüp in
celeyebilirler. 

29 mart 937 pazartesi günü sa· 
at l 1 de il daimi encümeninde 

Müteahhitlik ve ticaret 
gel eri. 
(501) liradır. 

odası bel· 

731 

il daimi encümeninden; 
Açık eksiltmeğe konulan iş: 

Keşif tutarı 
Bu işe ait evrak, şartname· 
ler aşağıda gösterilmiştir. 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı 
yer tarihi günü, saati 

Eksiltmeye girebilmek ıçın 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

Fuarda yaptırılacak vilayet evı 
yapısı. 

(9958) lira (93) kuruş. 

A
B 
E -

Eksiltme şartnamesi. 
Mukavele projesi. 
Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi. 

D - fenni şartname. 
G - Keşif plan. 
Bu şartname ve evrakı bayın
dırlık direktörlüğünde görüp in
celeye bilirler. 

29 mart 937 pazartesi günü sa
at 11 de il daimi encüıncnınde. 

Miiteahhitlik ve 
belgeleri. 
747 (lira) 

ticaret odası 

743 

aşağı dikti ve bize mitralyözle 
ateş açtı. Mucize denebilecek 
bir tesadüf eseri olarak kimse 
yaralanmadı . 

Garptan gelmiş olan tayyare 
birden sür'atlendi ve geldiği 
yere doğru dönerek gözden 
kayboldu. 

Fakat gene geri dönaü. 
Saat 8,25 de, bu defa daha 
aşağıda, 50 metre yüksek· 
likten üzerimizde uçuyordu. O 
kadar bize yakındı ki pilotun 
gemi direğincle sallanan üç 
renkli bayrağı görmemesine 
imkan tasavvur olunamazdı. 
Hatta, geminin hususiyetleri· 
İli de sarahatle fark etmiş ola· 
caktır. 

Üç motörlü bir kara tay· 
yaresi olan ve uzunluğun• 

beyaz çizgilerle boyanmış olan 
bu tayyare etrafımızda dört 
daire çizdikten sonra bomba· 
lannı salıverdi ... 

Bombalardan üçü ön güver· 
teye düşerek kaptan köprü· 
sündc ciddi tahribata sebe-
biyet verdi. Birkaç saniye 
sonra düşen bomba telsiı 
kamarasının kapısını parçaladı. 
Telsiz postasının ve makin~· 
lerinb tahrip eclilmesine bil• 
hassa dikkat edilmiş olduj-U 
aşikardı. 

Sonuncu bomba kaptan köp· 
rüsiine isabet etti. Üç saÇ 

kaplamayı delerek bir oc•" 
dairesine yanlamasına düştü 
ve patlamadı, çünkü çok al" 
( Devamı 4 üncü salıif •J-l 



(Ulusal Birlik) -------.:... r ltikdge Yanlış anlaşılmış! •• 
N, V. 

W.F. H. Van 
Der Zee 

Olivier ve şü-
rekisı Limited ~ .............................................. ~ 

Güz__el ve sevimli bir kızdı. 
,Sinemaya çok düşkündü. Her 
men hemen hiçbir filmi ka
çırmıyor; okumadıfı sinema 
mecmuası kalmıyordu. O sanki 
bİnema yıldızlarının canlı an· 
siJdopedisiydi: Her birinin ne· 
rede ve ne zaman doğdutunu, 
nasJl yükseldiğini, neler bil· 
diğini, kimlerle sevişip kimler· 
den boşandığım bilirdi. Oda
sının heı tarafı sinema yıldız· 
lannın resimleriyle doluydu 
ve arasıra bunlardan birisi ek
silirse yerine bir başkası ge
çerdi. 

Eksilenler piyasadan çeki
len yıldızlar; yerlerine gelen· 
ler de yeniden doğanlardı. 

Ah, o da bir sinema yıldızı 
olaydı! 

Ah, Holivuda gidebilseydi! 
Kolay kolay pasapoı t ver· 

miyorlardı ki ... 
Parası da yoktu. 
iki defa kaçak olarak Ame

rikaya gitmek isterken yaka
landı ve annesine teslim 
edildi. 

Annesi de usanmıştı. Onun 
ikide bir başka başka kılıkla
ra, hatta renklere girdiğini 
görünce hafakanlar basıyor, 
lakin bir .şey yapamıyordu. 
Çünkü pek afacandı. Bir ta
necik olduğu için şimartıldı
na da şüphe yoktu ama, baş
ka ne yapabilirdi? 

Eski adı olan Mebrüreyi 
beğenmemiş Meral yapmışh. 

işte Meral böyle bir kızdı 
ve ikide bir şöyle söyleniyor· 
du: 

- Burası da memleket mi? 
Bir stüdyosu yok.. Avrupa ve 
Amerikadaki studyoların mu
habirleri yok.. Böyle pasla· 
nıp gideceğimi. 

Fakat bir gün tramvayda 
Yanı başında oturan bir <leli· 
kanlının elindeki gazeteye gözü 
kaydı ve orada iri harflerle şu 
satırları gördü : 

"Sinema için bir genç kız 
aranıyor!. ,, 

Altındaki yazıları da oku· 
rnak için şöyle biraz uzanır 
gibi yaptı. 

Lakin tramvay durdu ve de
likanlı hemen . kalkarak indi. 

Meral ancak gazetenin adını 
okuyabilmişti. 

Pencereden baktı. 
Şöyle biraz doğrulup etrafa 

göz attı, Fakat bir gazeteci 
göremedi. f neceği yere yaklaş· 
rnıştı . 

iner inmez adını ğördüğün 
gazeteyi aldı .. 

- __ Sokağın köşesini şimsek 
hızile- döndü:-Birkaç ·-adıiil 
Ötedeki evine daldı: 

- Hiç kimseye, hatta an-
rıcme söylemeyim. Sürpriz 
olsun! 

Diyordu. 
• ' Odasına kapandı. Dıvarları 
~<!olduran sinema yıldızlarını 
l tatlı bir ;gülümseyişle selam-
ladı, Şimdi onları birer f ya
bancı değil, meslektaş ve 
arkadaş gibi görüyordu. 

Kendisini karyolaya attı ve 
ıazeteyi açtı. 

ilanı okudu: 
"Sinema için, güzel, sevimli, 

ttvik ve 18-25 yaşında bir 
tcnç kız aranıyor. 

...., fstiyenler hergün 10 dan 

Yazan: Kadircan l<a/lı 
12 ye kadar aşağıdaki ~dre
se gelsinler! & Co. 

vapur acenta ı 
Birinci Kordo-ı Rccs binas1 

Altında İstanbul'un en bü
yük sinemasının adı okunu· 
yordu. Hem ... de bu sinemayı 

iıletenler film de çeviriyor~ 
lardı. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINJE Tel. 2443 
G. M. B. H. THE ELLERMAN LlNES LTD. 

Genç kız saate baktı: Qn 
biri çeyrek geçiyordu: 

Hambıırg 
" ANGORA " vapuru 30 

Martta bekleniyor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN limanları için yük kabul 
edecektir. - Ferah ferah yetişirim! 

Dedi. - i •& - ' 

"LESBIAN,, vapuru 19 mart· 
ta LONDRA, HULL ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara

cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

Hemen kendisine çekidüzen 
verdi. Son zamanlarda en 
çok moda olan yıldıza benze
mek için hiçbir şeyi esirge
medi ve bunu epeyce becerdi. 

Sokağa fırladı. 
Tramvay bir türlü gelmiyor 

idi. 
Geç kalacaktı. 
Bir taksiyi çevirdi ve adresi 

şöyleydi: 

Otomobil 
ileri atıldı . 

homurdanarak 

Sağdan ve soldan tramvaylar 
lüks otomobiller, kaldırımları 
dolduran halk ve büyük apart· 
manlar gerisin geri kaçıyor

lardı. Hem de onun zafere 
doğru böyle hızla gidişini san· 
ki imrenerek selamlıyorlardı. 

Villalar, oto1ar, tuvaletler ve 
sonsuz alkışlarla dolu hulya-

~lar a dalmıştı. ilanı veren sine
ma rejisörüne kendisini nasıl 

beğendireceğini tasarlıyor, mü
kemmel bir plan hazırlıyordu. 
Taksi durduğu zamau planını 
bitirmiş bulunuyordu. 

Saate şöyle göz attı; Y etmişE 
iki kuruş yazmıştı . 

Çantasını açtı ve oradaki 
bir tek Ji.-ayı şoföre uzatarak 
sinema binasına daldı. Kapı
cıya sorau : 

- Bay direktör nerededir? 
- Ne yapacaksınız ? 
- Gazetede bir ilan gör-

düm de .. 
Kapıcı sırıttı. Şöyle düşü

nüyordu: 
- Bununla arkadaş olmayı 

isterim doğrusu .. 
Pek cici birşey .. 
Genç kıza biraz ilerideki 

büyük bir kapıyı gösterdi: 
- Bay direktörün odası 

burasıdır. 

.., Genç kız kapıyı vurdu. İçe· 
riden cevap geldi. Bekleme
den tokmağı çevirdi ve girdi. 

Büyük ve süslü bir masanın 
arkasında ve maroken bir kol-
tukta şişmanca bir adam otu
ruyordu. Dıvarda birkaç sine-

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT CORPORA

TION - NEVYORK 
"EXTRIA., vapuru 22 Marta 

doğru bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMASI SE YRI 
SEFERLER 

"EXCAMBION" vapuru 19 
Martta PiRE' den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

" EXOCHORDA .. vapuru 
26 Martta PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALII3UR" vapuru 9 
Nisanda PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecPktir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür. 

PIRE-NEVYORK 18 giindür. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 Ni
sanda bekleniyor. KÖSTEN
CE, SULINA, GALATZ ve 

GALA TZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD · LIVERPOOL 

"AVIEMORE" vapuru 21 
Martta bekleniyor. ANVERS 
ve LIVERPOOL limanların-

dan yük çıkaracak ve BUR
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 

GALATZ ve SULINA liman
larına yük alacaktu. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"SARDINY A,, motörü 120 
martta bekleniyor. PiRE, IS-

KENDERIYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük 

alacaktır. 

ma artistinin büyücek resimleri l 
şi mez." 

görülüyordu. Birinci Kordon, telefon 

"Vapuı ların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri· 

Meral hemen söze başladı: No. 200- 2008 
-ilanınızı okudum da, onun ------~----:-

için geldim. Meral oradan da yere atla-
Direktör genç km bir anda 

st;zdü. 
Hoşuna gittiği besbelliydi. 
Genç kız bu ilk ve güzel 

tesirin ardını hır .. kınamalıydı. 
Eteklerini kaldırdı: 
- Bacaklarım çok güzeldir. 

işte bakınız! 
Direktör afallamıştı . 
Genç kız: 
- Onu hayran ettim 1 
Diye düşünüyor ve Ameri· 

ka' da revülerindeki sıra sıra 

kızlar gibi bacak" kaldırıyor, 
sıçrıyor !dönüyordu . 

Direktör şaşırmıştı. 
Meral çevikliğini de göster· 

mek istiyordu. Bir sıçrayışta 
masaya fırladı . 

. dı ve döşemenin üstünde tak
la atmağa, çeşit çeşit numa· 

ralar yapmaga başladı . 
Direktör afallamıştı. 
Genç kız şimdi onun karşı· 

sında soyunmağa başlıyarak: 

- Vücudum çok düzgün-
dür. Hiçbir tarafımda kusur 

yoktur. Marlen Ditrih'ten daha 

güzel değilsem ... 
Diyordu. 
Direktör yerinden fırladı: 

- Aman, dur kızım! Ben 
sinema artisti istemedim. Si

nemada müşterilere yer gös
terecek bir kız istedim. Yanlış 
anlaşılmış!... 

"GRODNO" vapuru 8 ni
sanda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON
DRA, HULL için yük ala-
caktır. 

"OPORTO,, vapuru lima· 
nınıızda olup LIVERPOOL ve 

SWENSEA'dan yükünü tah-
liye ediyor. Ayni zamanda 
LlVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

"FLAMINIAN" vapuru 5 ni· 
sanda LIVERPOOL ve SVEN-

SEA' dan gelip yük çıkaracak 

ve ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOV için yük ala
caktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. LTD. 

"AD JUT ANT,, vapuru ni
san nihayetinde gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği-
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Birinci sınıf mutnhassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

;. 
/ 

1 ı. 
/ ' . 
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lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

al apına:r kumaş f abrika•ı 
Tar af ından mevsim clolayııile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sa vlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHR' 
KANDEMİR Oğlu 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markaların ı havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip rnensu· 
catına faiktır. 

Tele on No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Norvcçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

Başdurak. Büyük Salepçi oğlu hanı 1 
• karşısında 

··~~~~~~~~~~~-· -
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rurjeD a aprahatsız ve
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tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



(Ulusal Birlik) 

Filistinde Arap-Yahudi gerginliği 
korkunç bir safhaya girmiştir 

Filistin hadiselerinin yabancı iki devlet tarafından teş
vik ve tahrik edildiği hakkında kuvvetli bir kanaat vardır 

Kudüs ı 9 (A.A) - Arap - Yahudi gerginliği vahim bir saf- Paris 20 (Radyo) - Kudüs ve Filistin hadiseleri yeni bir 

haya girmiştir, dün bir Arap ve bir de Yahudi katledilmiştir, safhaya girmiştir, Filistin hükumeti, Komünistlerin hepsinin de 

Tdaviv ve Kudüs ticari mahfilleri emniyet tedbirleri alınma· tevkifini emretmiştir. Bu suretle tevkif edilecek olanların yüzde 

sını istemektedirler. Polis müfrezeleri Kudüs sokaklarında dev-. sekseni Yahudi'dir. Bundan başka Façist devletlerle bazı Arap 

riye gezmektedir · . . , .. teşekküllerinin münasebetlerinden şüphe edilmektedir. 
Kudüs 19 (A.A) - Yüksek komıser, lngıltere de kısa suren s· A V , .. , ti d t" A y h d. • 

· · · · b b h 1 k d · 1 ·ı ır rtur aşop un sur a e av e ı, rap - a u ı mes e· 
mezunıyetinı geçırdıkten sonra u sa a s en erıye yo u ı e 

b. d"" ·· t•• lesinin aldığı bu yeniJ şekillerle alakadardır. uraya onmuş ur. . ...... ·--~-------
2 numaralı Lokarno için Bay Hitlere suikast ter-
Londrada konuşuluyor tip edildiği yalandır 

----------·--------~ Belçika Kralının Londra seya-
hatine ehemmiyet veriliyor 

Brüksel 20 (Radyo) - Lon· verilecek ziyafette bulunacak-
dra ve Paris mahafilinde ol- tır . 
duğu gibi burada da 2 numa· Son alınan haberlere göre, 
ralı Lokarno için hararetli Belçika başbakanı bay Van-

müzakereler vardır. zeland, ansızın Londra'ya ha-
Kral Leopold'un Londra se- reket etmiştir. 

yahati, siyasal mahafilinde Alakadar mahafil, Belçika'nm 
ehemmiyetle karşılanmıştır. 2 numaralı Lokarno hakkında 

Kral, Pazartesi Belçika'nın 
Londra sefiri tarafından veri· İngilfere ile anlaşmak husu-
lecek suvareye hazır buluna- sunda büyük ehemmiyet ver-
cak ve Salı günü muhtelif ri· diği kanaatindedirler, 
calle konuşacaktır . Belçika, bir harp vukuunda 

Ertesi gün de, İngiltere Kral ne suretle emniyette kalaca-
ve Kraliçesi tarafından şerefine ğını anlamak istemektedir. _________________ ._.. ...... --..:----------
8. Sandler B. Mussolini 
Şeref ine ziyafet 

verildi 
Paris, 20 (Radyo) - İsveç 

hariciye nazırı Bay Sandler, 
siyasi matbuat birliği tarafın· 
dan şerefine verilen ziyafette 
hazır bulunmuştur. 

Bu ziyafette, hariciye nazın 

Bay lvc.ın Delbos, Bay Şotan 
ve daha birçok rical hazır 
buluumuşlardır. ---·· ..... ·---
O. Çember/ayn 
Ceset, vasiyet mu

cibince yakıldı 
Londra 20 (Radyo) - Dün 

saat 11,30 da, meşhur siyasi 
Üsten Çemberlayn'ın cenaze 

merasimi (Tan Margaret) kili-. 
sesinde olmuştur. 

Cenazede, bütün devletlerin 

Londra sefaretleri birer çe

lenk göndermişlerdir. 

Merasimde, Başbakan Bay 

Baldvin, Loid Corc, Lord 
Çurçil, Lord Serhot, avam 
kamarası reisi, sefirler ve da
ha birçok rical bulunmuş
lardır. Dini merasim bitince, 
cenaze, yalnız müteveffanın 
akrabacı tarafından sade bir 
şekilde kiliseden alınmış ve 
mezarlığa götürülerek, vasiyeti 
veçhile yakılmıştır. --····----

Dikili • Altınova yolu 
Vilayetin iyi yollarından biri 

olan Dikili - Altınova - Ayvalık 
yolunun inşaatının 26.000 li
raya müteahhit Bay Nafiz Zor
lu'ya ;1ı~ 1 esine Vilayet Daimi 
Encümenince karar verilmiştir. 

Tunus hududların
dan döndü 

Trablusgarp 20 (Radyo)
Tunun hududlarına kadar git· 
miş olan Bay Mussolini, dün 
akşam saat 21 de buraya dön· 
müştür. 

---··---
Arjantin 

İran ile anlaştı 
Boynos - Ayres 20 (Radyo)

Arjantin ile Iran arasında bir 
dostluk ve ticaret muahedesi 
ımza edilmiştir. 

••• 
Yal acıldı 

t 

-llaşl11rcıfi /,irinci salıi{Prlt•-

taksas'ın, Balkan antanh ik

tisadi konseyini açış nutkun· 

dan sonra söz alan Yugos

lavya murahhası heyeti reisi 
demiştir ki: 

- iktisadi Balkan antantı 
konseyi, antanta dahil mem
leketlerde müteaddit toplan
tılar yaptıktan iki sene soma 
tekrar, ilk toplandığı Ati na' da 
içtima etmiş bulunuyor. Kon· 
sey mesaisinde göze çarpan 
semereler görüyoruz. Yol açıl· 
mış olduğundan şimdi bu 
istikamette devam etmek la· 
zımgeliyor. Böylece siyasi sa
hadaki teşrikimesai, iktisadi 
sabada da mühim muvaffa
kıyetler temin edecektir. ---·---Nafıa tayinferi 

Şehrimiz Nafıa müdürlüğü 

katipliğine Edirne Lisesi me
zunlarından Bay Hüseyin Sel 
ve daktiloluğuna da Bayan 
Fethiye Se:ııin tayin edilmiş
lerdir. 

------Bir çok kişilerin tevkif edil-
diği haberi de asılsıydır 

Bertin 20 (Radyo) - Bay Hitler' e suikasd tertip etmek isti

yen bir şebekenin yakalandığı ve birçok kimselerin tevkif 

edildiği hakkındaki habeı ler, tamamen asılsızdır. 
Alakadarlar, bu gibi şayiaları ehemmiyetle tekzip eylemek

tedirler. 
--------------·~··· ...... ~--~-------

Kontrol projesi 
diln tasdik edildi -----·-----

Kral dört yüz milyonluk istik
raz kanunun da tasdik etti 
Londra, 20 ( Radyo ) - Kral, dörtyüz milyon dahi· 

Avam kamarası, dün hususi li istikraz hakkındaki kanunu 

bir surette toplanmış ve Is· da tasdik edilmiştir. 
panya için kontrol vazedilme- Londra, 20 (Radyo) - is-
si hakkındaki projeyi kabul 

panya işlerine ademi müdafaa 
eylemiştir. 

Proje, müteakiben kral al- komitesi, yarın toplanacak ve 

tıncı Jorj tarafından tasdik kontrolun ne gün başlıyacağı-
edilmiştir. nı tesbit eyliyecektir. 

----------.-.~ ............. --~-------
Atatürk' ün Roman- 8. Leon Blum 
ye dış,bakanına yük. Parlamentoya gide. 

sek bir hitabesi rek izahat verdi 
(Baş tarafı 1 inci sahi/ ede) 
memnuniyetle müşahede ve 
tesbit fırsatını bulmuşlardır. 
. Bundan sonra Romanya ile 
Türkiye'yi de doğrudan doğ
ruya ilgilendiren mes' elelere 

Paris, 20 (Radyo) - Baş
bakan Bay Leon Blum, dün 
sosyalistlerle radikallara ve 
müteakiben parlamentoya ge
lerek geçen Pazartesi günü 
vukua gelen kanlı hadiseler 
hakkında izahat vermiş, çok 
müteessir olduğunu beyan et· 
miş, ölenlerin ruhunu taziz 
eylemiştir. 

Bay Leon Blum'un sözleri 
şiddetli münakaşalara sebebi
yet vermiş, komünistlerin tah-

temas eden ekselans': ismet 
İnönü ve iki memleket Ha
riciye nazırları Aras ve· Anto
nesko, iki dost memleketin 
genişlemesini görmek arzu
sunda bulundukları ekonomik 
münasebetlerine hususi bir 
ehemmiyet atfetmişler ve yeni 
bir ticaret anlaşmasının esas- rikatına nihayet verecek zama· 

nın hulul ettiği beyan edil· 
!arını koymak üzere Romen 

salahiyettar mahafili ile te

masa girmek maksadiyle pek 

yakında bir ekonomi heyetin 

miştir. 

Arbedelerde ölenler, ya· 
rınki Pazar günü merasimle 
kaldırılacaktır. 

Bükreşe gitmesini kararlaştır- Söylendiğine göre, cenaze 
mışlardır. 

merasimine yüz binlerce halk 
"Bu anlaşmanın ımzasına · iştirak edecektir. 

intizaren mübadele hacminin 
fazlelaştırılması için iki hüku- Bay Leon Blum, Salı gunu 

radvoda bir nutuk irad ede· 
met karşılıklı hususi kolay· cektir. 
tıklar göstermeleri kararlaştı- • 
rılmıştır. Ayrıca iki devlet ve 
müttefik memleket arasınde 
kültürel münasebetlerin tak
viyesi için talebe ve profesör 
teatisini ve karşılıklı Üniver· 
sitelerde ihtiyari Türk ve Ro· 
men dilleri kürsüleri ihdası 
takarrür ettirilmiştir.,. 

Yazımızın çokluğu dolayı
sile (Ali paşa kira Frosirü ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

Akdeniz' de 
Korsanlar 

/ Baştaraf ı 2 inci sahi/ ede J 
çaktan atılmıştı. Tayfalar so
ğukkanlılıklarını hiç kaybet
mediler. Herkes vazifesi ba
şındaydı ve hiçbir karışıklık 
görülmedi. Bir kısmı uykudan 
yeni uyanan yolcular da fazla 
telaş etmediler. 

Fakat ben biran, son sactı
mızın gelmiş olduğuna ciddi 
surette inanmıştım. Hakikaten, 
tayyarenin bize hazırladığını 

sandığım tuzağa düşmüş olsa 
idim, bizim için kurtuluş ihti
mali pek azdı. =Bombaların 
patlamasından sonra, sandal
ları denize indirmek ve gemiyi 
boşaltmak emrini vermem icap 
ederdi. Herhalde tayyareci bu 
neticeyi bekliyordu. 

O zaman, mitralyözle r hepi
mizi haklıyacak ve gemiyi ba
tırmak için istediği kadar za
man bulacaktı. Birkaç saat 

sonra Cebel - Antar'ın denizde 

kaybolduğu öğrenilecek, kimse 

bunun hangi sebep yüzünden 
olduğunu bilmiyecekti. 

Tayyare eminim ki pilotu 
bir imdat işareti çekmiş oldu· 
ğumuzu anladığı için daha 
ileri gitmemiştir. " 

Gemiye düşerek patlamamış 
olan bomba 80 . santime1re 
boyunda ve 120 kilo ağırlığın
dadır. Han2'i fabrikada imal 
edildiğine dair hiçbir kayıd 
yoktur. 

Cebel - Anlar vapuru, çar
şamba günü saat 22 den iti
baren "Foş" isimli kruvazörün 
refakatinde seyretmiştir. Şimdi 

20 Mart ~37 

İzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

Alsancakta Karaköpeci oğlu 
sokağında5no.lu evdeNuri kızı 
Kadriye ile Alsancakta ilkba
har so. 4 no. lu evde kocası 
Hakkı oğlu Mehmed Faik 
aleyhine açtığı boşanma dava
sından dolayı müddeaaleyhin 
ikametgahının meçhuliyetine 
binaen tebligat ilanen yapıl
dığı halde muayyen gününde 
müddeaaleyhin gelmemesi yü
zünden davacının isteğile müd
deaaleyh hakkında gıyap ka
rarı ittihazına ve gıyabın bir 
suretinin mahkeme divanhane
sine talikine ve muhakemenin 
gıyabında devamına karar ve
rilerek bu baptaki tahkikat 

7-4-937 Çarşamba gününe bı

rakılmış olduğundan yazılı 

günde saat 14 raddelerinde 

tahkikat hakimi huzurunda 

müddeaaleyhin asaleten hazır 

bulunması veya tarafından bir 

vekil göndermesi lüzumu be· 

yan aksi halde bir daha tah

kikat ve muhakemeye kabuı 
olunmıyacağı H. U. M. K. 
tebligat faslına tevfikan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

Zayi 
1336 senesinde lzmir sa· 

natlar mektebinden almış ol
duğum tasdiknameyi zayi et· 
tim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 830 

Hayri oğlu Muzaffer 
Yurdaer 

uğradığı hasarın tamiri için 
gemi uzun müddet Marsilya'da 
kalacalctır. 

lzmir 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 

Devlet Demiryollarından; 
1 - Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile 

enaz orta tahsili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi 
alınacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kay
seri, Adana, Malatya, Afyon, Balıkesir, lzmir, Mudanya, Er
zurum işletme merkezlerinde yapılaeaktır. 

3 - Müsabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, mem
leket coğrafyası ve yabancı lisandan yapılacaktır. Yabancı dil 
veya lise derecesindeki tahsil ayni notların kazanılması halin· 
de tercih hakkını verir. 

4 - Müsabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulun
dukları işletme mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda 
yazılı şartlara ait vesaiki ve altışar vesika fotoğrafile beraber 
pulsuz bir istida ile müracacaat etmeleri gerektir. 

Şartlar: 
A ) Türk olmak 
B ) Yaşı 18 den aşağı ve 28 (dahil) den yukarı ol

mamak. • 
C ) En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına 

dair askerlik şubesinden vesikası olmak. 
Ç ) iyi hal eshabından olduğuna ve devlet hizmet

lerinde çalıştırılmasına mani bulunmadığına dair 
alakadar makamatın musaddak vesikası bulun
mak. 

D ) Müsabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz mer
kez sıhhat heyetleri tarafından muayene edilerek 
faal servisde çalışmağa mani bir gCına sıhhi arı· 
zası ve hastalığı olmamak lazımdır. 

5 - Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra ida· 
remizce temin edilir. ( Talipler sıhhat merkezlerimize davet 
edilmek suretile muayeneleri yaptırılır. ) 

6 - Ayni şartları haiz olup ta iyi telgraf muhaberesi bilen· 
ler yalnız telgraftan imtihan edilirler. 

7 - En son müracaat tarihi 10 Nisan 937 kadardır. Bun· 
dan sonra vaki olacak müracaatlar muameleye konulmaz. 

8 - Müsabaka imtihanı 17 Nisan 937 cumartesi güııü sa&t 
oll dörtte yapılacaktır, 

·9 - Kazananlara şehri elliyedi lira ücret verilecektir. isim· 
!eri de gazetelerle ilan edilece~i gibi kendilerine ayrıca trbli· 
ğat yapılacaktır. 20 25 30 837 


