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Maliye Vekilimizin beyanatı Eliza sarayında 
Bugün mühim bir 
toplantı olacak 937Yılı bütçemiz229 mil

yon 676 bin liradır. 
Pariş, 2 (Radyo) - Fransız 

kabinesi, bugün öğleden ~onra 

Eliza sarayında ve Reisicum· 

hur Bay Lebronun riyasetinde 

Bu seneki bütçemiz geçen seneden 17 milyon lira fazladır. toplanacak ve harici siyaset 
etrafında konuşacaktır. 

Maarif, Sıhhiye Vekaletlerine fazla tahsisat veril. 
miş, sanayileşmeye 8 milyon lira ayrılmıştır. Sen nehri 

Ankara, 2 (A.A) - Maliye nan 1937 mali yılı bütçesi 
ve dai
suretle 

Pek az yükseliyor 
fakat •. 

Vekili Bay Fuad Ağralı, bugün masarifatı vekaletler 
kamutaya tevdi edilmiş olan reler arasında şu 
937 mali yıl bütçesi etrafında taksim edilmektedir. 

A d l d k B M M 1. 3 590 200 Parir 2 (Radyo)- Sen nehri 
na o u ajansına aşağı a i . . ec ısi , , , 

beyanatta bulunmuştur: Riyaseticumhur 401,540, Di- yükselmektedir. Yükselişin, 
- 1937 yılına aid bütçe vanı muhasebat 602,505, Baş· tedrici olmasına ve hatta dur· 

hükumetçe 229 milyon 676 vekalet 1,301,960, Şurayı dev· mak üzere bulunmasına rağ· 
bin lira olarak hazırlanmış ve let 236,740, istatistik umum men hükumetçe acil tedbirler 
bugün B. M. Meclisine tak- müdürlüğü 312,920, Diyanet alınmaktadır. 
dim olunmuştur. işleri 608,358, Maliye Veka- Par is sergisinin bir kısmı 

Bu büdçenin içinde bulun- Devamı 4 üncil sahifede. sular altında bulunmaktadır. 

Bag Fuad Ağralı 
duğumuz 1936 mali yılı büd- .,...... • ...._._..__. ______ _ 

ltalyan donanmasının 
manevraları başlıyor 

çesine nazaran 17 milyon lira 

kadar fazlalığı görülmektedir. 
Bu fazlanın iki milyon 300 
hin lirası maarife, bir milyon 
500 bin lirası sıhhiyeye 900 
bin lirası ormanların ıslah ve 
inkişafını temin edecek olan 
orman kanununun tatbikatına; 
8 milyon lirası da memleketin 
sanayileşmesi, madenlerin iş
letilmesi, şimendifer İnşası, de
niz vasıtalarının yenilenmesi 
ve nihayet memleketin müda· 
f aası için geçen sene fevkal
ade varidatla karşılanmış olan 
fevkalade tahsisat ile önümüz
deki sene için gene bu işler 
için alınması mutasavver fev· 
kalade tahsisatın karşılığını 
teşkil eden borçların öden· 
mesi için büdçede mevcud 
tahsisata ilaveten tahsis olun
muştur. 

Mütebaki 4 milyon 300 bin 
lirası da, memleketin her sa· 
hadaki inkişafile mütenasiben 
genişlemekte olan hizmetlerin 
daha iyi !görülmesini temin 
için muhtelif dairelere tefrik 
olunmuştur. 

Bu sene hiçbir verginin tez· 

yidi veya ihdası mevzuu bahs 

değildir. Kuvvetle ümit ede
rim ki, Türk vatanının her va· 
tandaşa inşirah veren iktısadi 
inkişafı önümüzdeki sene de 
bu yılda olduğu~ gibi varida· 
tın tezayüdüne imkan verecek 
ve her vatandaş, vergilerini 
seve seve, kolaylıkla ödemek 
suretile zevk duyacaktır. 
Bütçe ne suretle taksim 
edildi: 

Ankara, 2 (A.A) - Bugün 
kamutaya tevdi edilmiş bulu-

Pazar günü Havacılık 
bayramı yapılacak 

--••11-<•HI._.,._ __ 

Dün Bursa'dan lzmir'e gelen 
Türkkuşu filosu, şehir üze

rinde bir uçuş yaptı. 
Ege turuna çıkmış 

olan Türkkuşu filosu, 
dün sabah saat 8,50 
Bursa'dan hareket 
etmiş ve üç saat 
sonra şehrimize ge
lerek İzmir üzerinde 
bir uçuş yapmış, 
Gaziemir tayyare 
meydanına inmiştir. 

Filo; tayyare mey· 
danında ilbay namına 
emniyet direktörü Sa· 
lahiddin, şarbay na· Türkkuşu paraşütçüleri 
ınına muavini Suad, tayyare yüzbaşı Bay Zeki'nin, diğeri 
alayı komutanı ile tayyare su· Bay Vecihi'nin idaresinde bu-

bayları ve hava kurumu men· lunmakta ve Bay Vecihi'nin 

supları tarafından karşılan· tayyaresine bağlı olan G- 9 
rnıştır. planörü de Türkkuşu'nun kıy· 

Yüzbaşı Bay Zeki'nin ku· metli uçucularından Bay Ferid 
mandası alhnda bulunan filo tarafından idare edilmektedir. 
iki tane motörlü tayyare ile Önümüzdeki pazar günü 
bir tane G • 9 planöründen filo tarafından büyük hava 
ibarettir. grup paraşüt at· 

caktır. Hava 

-·--Amiral teftişlerde bulundu. B. Mus
solini manevraları takip edecek 

ltalgan torpitoları 
Roma, 2 (Radyo) - Amiral, manevra hazırlıklarına başla

mış bulunan donaumayı teftiş etmiştir. 
Manevralar, ayın 11 inde başlıyacak; harb gemileri, 10 

Martta Akdeniz'e açılacaklardır. Hava kuvvetleri de bu ma
nevralara iştirak edeceklerdir. 

Bay Mussolini, amiral gemisinden manevraları bizzat takib· 
edecek ve müteakiben Trabulusgarba geçecektir. 

~-~~-------·~·-...--ı .. --~~----

H er zabit Avam kamar<J.Sl 
Ayni zamanda şoför- Silahlanma kanunu

lük te yapabilecek nun müzakeresine 
Roma, 2 (Radyo) - ltalya başladı 

harbiye nezareti; harbiye mek- Londra 2 (Radyo)- Avam 
tebinden çıkacak olan her 
zabitin, ayni zamanda şoför· 
lük yapabilmesi lazımgeldiğini 
bildirmiş ve bu hususta bazı 
mecburiyetler koymuştur. 

kurumu lzmir şubesince lazım· 
gelen hazırlıklar yapılmaktadır. 

Filo tarafından Bursa'da 
yapılan hava gösterişlerine 
25 bin kişi iştirak etmiş ve 
vesaiti nakliyenin kifayetsizliği 
karşısında halk uçuş sahasına 
yaya gitmeğe mecbur kalmış· 
tır. Bunu öıönündc bulun· 

kamarası, dün toplanmış ve 
silahlanma kanununun müza-

keresine başlamıştır. Kanunun 
birinci maddesi, 101 muhalif 
reye karşı 215 reyle kabul 
edilmiştir. 

duran lzmir Hava kurumu şu· 
besi havacılığa karşı büyük 
bir sevgi besliyen lzmir hal· 
kının o günkü ihtiyacını kar· 
şı]amak için şimdiden nakil 
vasıtaları keyfiyetini de temin 
etmektedir. 

- -------------.. 

Antakya' da 
Kanlı çarpışmalar oldu. 

4 kişi öldü. 15 kişi yara
landı. 

• yor 
";?- ']~ « 

lspanya'ya gönüllü ve 
mühimmat sevkiyatı 
devam etmektedir --Kontrola iştirak edecek olan 

Alman harp gemileri Ak
denize hareket ediyorlar 

Asiler, Malaga'gaJ girerlerken 
Adilla, 2( Radyo) -Havas 

ajansının bura muhabiri, ih
tilalcilerin (Teroel) cephesinde 
bir taarruz ateşi açarak (Por· 
tal Döl Royya)yı işgal ettikle
rini bildirmektedir. 

Son gelen haberlere göre, 
bütün takayyüdata rağmen ls
panya'ya gönüllü ve mühim· 
mat sevkiyatı devam etmek
tedir. 

Madrid, 2(Radyo) - Dün 
gece saat 23 de asi kuvvetler 
Üniversite mahallesine hücum 
etmişlerdir. :Şiddetli bir harb 
başlamış ve gece yarısına 

doğru sükunet avdet etmiştir. 

Cumhuriyet kuvvetleri, mevzi· 

lerini muhafaza etmişlerdir. 

Paris 2 (Radyo) - Madrit· 

teki ecnebi sef arethanelere il· 
tica etmiş olanlar; ispanya hu· 

dutları dışına çıkarılmaktadır. 

Sefarethanelerde pek az mül· 
teci kalmıştır . 

Berlin 2 (Radyo) - ltalyan 
harp gemilerine iltihak ede· 
rek ispanya kontrolüne iştirak 
eyliyecek olan Alman harp se· 
fineleri, bu hafta içinde Ak· 
denize hareket edeceklerdir. 

~~~~-----~~·~•-tı-.ı----~~~-

Çekoslovak ordusunun 
manevraları sona erdi ·-·-· B. Benes, ordumuz, yalnız kendi hudutla. 

rını değil, müttefiklerinin de hudutları
.. ~ nı müdafaa kudretindedir. Dedi 

• 

B. Benes 
Belgrad, 1 (Radyo) - Çe

koslovakya' da ordu manevra· 
ları sona ermiş, Cumur reis 
Bay Doktor Benes, Milli mü
dafaa Vekili ile askeri rical 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 
Bu ziyafette mühim bir nutuk 
irat eden Cumur Başkanı de· 
rniŞtir ki: 

- Ordumuzun muhtelif me· 
rasim ve manevralarını gördüm. 
Bütün vatandaşların orduyu 
tanımasını ve ona imanla bağ· 
lanmasını arzu ettim. Ordu
muz, yalnız kendi hudutlarını 
değil, müttefiklerinin de hu· 
dutlarını muhafaza ve müda· 
faa edecek kudrettedir. Harb 
ve muhtelif ihtilalleri müteakıb 
Avrupa'nın ne kadar müşkil 
vaziyetler ve şerait içinde bu
lunduğunu hepimiz biliyoruz. 
Sulh ve müsalemet devresinde 
yaşıyoruz, fakat silahlı bir sulh 
ve müsalemet ... 

Halkımız, ordumuzun her 
cihetçe müzahiridir ve icabın
da ordu ile omuz omuza, el 
ele çalışacak, kendisine dü· 
şen vatan vazifesini yapacak
tır. Halkımız, vazifesini müd· 
riktir. 

Sulh ve müsalemet için ha· 
zırlanıyoruz, fakat Avrupa'nın 
harp tehlikesini de görüyoruz. 

Bundan korkmıyoruz, bilakis 
/Devamı 4 üncü sahifede 
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Kart er, Şik' e hitaben: 
-işte bu kanunumuzun deh

§etli bir no~şanını gösteriyor. 
Avrupa' da hiçbir vakit caniler 
lehinde bu kadar kolaylık 
gösterilmez. Bizde ise muha
kemeyi tehir ve tecile uğrat
mak için kanunun maddeleri 
pek geniş ve müsaid bir hal· 
de bulunuyor. Caniler, bu fır· 
sattan istifade etmeği, desi· 

selerinin tatbikahnı layıkile 
icra eylemeği ve hatta para 

kuvveti sayesinde en dehşetli 

vesait bile elde ediyorlar. Şik, 

siz sözünüze devam ediniz. 

hayretengiz harekat ve seke
n,atile, davayı şerh ve farazi· 
yat üzerine misal irad etmek 
suretile dinleyicilerin nazarı 
dikkatini celbe muvaffak ol
muş ve bütün dinleyiciler ile 
mahkeme reisi ve juri he
yetinin gözleri kendisine ma
tuf bulunmakta imiş. Mu
maileyha gayet ınce tül
den mamul olan şeffaf 
yüz örtüsünü kaldırıp kemali 
metanet ve vakarla sakin, el
leri şakaklarında bulunduğu 
halde uzun bir düşünceye dal
mış iken teneffüs zamanında 
heyetin çıkacağı anda ve mu
hakemenin tatili esnasında 
kimse tarafından işitmeksizin 
hiddetli ve münfcil bir sacla 
ile Kroser'le konuşmağa baş
lamış imiş. 

- Şik, mahkemede hazır 
mı idin? 

- Hayır, sizin nerede bu
lunduğunuzu ve mahkemeye 
davet olunduğunuzu size ihbar 
ıçın telgrafhaneye gitmiştim. 

Çünkü müddeiumumi vak' ayı 
esasından - teşkil edip asıl 
amil (•lan - mister Karter'in 
şehadetini dinlemek elzemdir, 
demişti. Zira her halde sizin 
şehadetinize istinaden muah
keme hey' eti tarafından hü
küm ve karar sadır olacaktı. 
Buna binaen mahkemeye av
det ettiğimde Kroser oradan 
çıkıp gitmişti. 

- Andan sonra ne cere
yan etti? 

- Heyet tekrar gelip san
dalya üzerinde oturduktan 
sonra, kalabalıktan salona iğ-
ne atacak yer kalmamıştı. 
Adeti veçhile mahkeme hey-
eti tarafından mahkeme mü
başirline hitaben sadır olan 
emir üzerine "sükun ve süku-
tu ihtiyar ederek şap
kalarınızı kaldırınız! " Diye 

(Ulusal~Birlik) 2 ''. rt ' 1 
FlkRA: 

Teklif ve 
zorlama 

Herkes kelime teklif ede· 
bilir: bu kelime, iyi ve doğru 
seçilip seçilmediğine, bir ih
tiyacı karşılayıp karşılama
dığına göre dilde tutar veya 
tutmaz. Kılavuz şüphesiz ek· 
sik bir tecrübe idi. Fakat bu
gün orada teklif olunan ke
limelerden yüzlercesinin işe 
yaramakta olduğunu görmek
teyiz. Merasim unutulmuş gibi
dir. Başarı fransızca succes 
kelimesini karşılamadı ise de 
realisation yerine pek iyi ge
çıyor. 

Lisanlarını konuşma dili 
sadeliğine doğru yaklaştırmı
yanlar, kendilerini ne okurken, 
ne dinlerken asla anlamıyacak 
olanların üniversite kapılarına 
gelmiş oiduklarını belki haber 
bile almamışlardır. 

Herkes kelime teklifinde 
bulunabilir, demiştik. Fakat 
herkes ne terim, ne de mesela 
yeni bir müessese adı zorlaya
bilir. Eğer Bursada ipeğe tam 
nem kararı verecek bir mües· 
sese yapılacaksa ve sadece bu 
işi bilen her genç müesseseyi 
conditionnement olarak tanın
mışsa, onu salahiyetli hey' ete 
sormaksızın ne kanuna koya
bilir, ne de yapının kapısına 
kazdırabiJir. 

Buna biz şartlama veya eğer 
l u tabirin eski bir kullanılma 
manasından hoşlanılmıyorsa 
şartlanma veya şartlandırma 
diyebiliriz veya Dil cemiyeti 
daha başka herhangi bir kar
şılık bulabilir. Bir Bursa ga
zetesinde gördüğümüz kondis
yonöman biçiminde barbar bir 
.tabir bizi bu düşüncelere sevk 
etti. Geçenlerde kurmak, sök
mek yerine monte ve demonte 
kulJanıldığını gören arkadaşı
mız Yankılar, sütununda ayni 
şikayette bulunmuştu. 

ispanya' da ölüme nişanlı l~ejiyonerler 
-- ~ 

Tercio subayları, Madrid'den sonra 
Barselon'a ve cenuba, diyorlar ------General Franko, yetiştirmekte olduğu 
Lejiyonerlerle, yeni bir ispanya ru-· 

hu yaratmağa çalışmaktadır ... 
"Deyli Telgraf gazetesinin 

ispanya' daki asi kuvvetlerle 
beraber bulunan muhabiri Pem 
brok Stefens, gazetesine, lspan 
ya'daki lejiyonerlerin vaziyetine 
dair çok şayanı dikkat bir 
yazı yazmıştır. Bu yazıya göre 
eğer Franko zaferi temin etse 
bile bundan sonra memlekette 
birliği kurmak için yapacağı 
daha çok şeyler vardır. Bu 
da harpten daha zordur.,, 

General Franko'nun yaban· 
cılar lejiyonunda biribirile 
çarpışan faşist ve karlist 
ideolojileri arasındaki rekabeti 
bertaraf ederek harap olmuş 
olan memleketin muhtaç bu-__________________ ...., __ __ 

Seferihisar icra memurlu-
ğundan: D. N. 936-3 

Seferihisarın Hıdırlık ma
hallesinden Hasan oğlu Mus
tafaya 473 lira borçlu Seferi
hisarın Camiikebir mahalle
sinden Hüseyin oğlu Muradın 
işbu borcundan dolayı Scfe
rihisarın Camiikeb r mahalle
sinde sağ · tarafı Kamile evi 
ve mağazası sol tarafı Murad 
hanesi arkası posacı Ahmed 
arsası cephesi yol ile çevrili 
alt kısımda bir oda ve üst 
kısımda üç hüyük oda ve bir 
salon ve alt kısımda bir ma
ğaza ve evin içinde hane 
sahibi ile müşterek bir su 
kuyusu ve üçyüz metre mu
rabbaında bir bahçeyi havi 
ve hali hazır vaziyetine göre 
2000 lira kıymetinde eski ve 
kargir bir bap hanenin mül
kiyeti açık artırma suretile 
satılacaktır. Birinci artırması 

lunduğu asayişi ve intizamı 
vermek üzere bir yeni f spanya 
ruhu uyandırmağa çalıştığı 
anlaşılmaktadır. 

"Tercio" adı verilen bu 
yabancı lejiyonlar olmaksızın 
askeri harekete girişmek ve 
bir zafere ulaşmak imkanı 
bulunamazdı. 

Bunlar, asilerin bazı mu
vaffakıyetlerini temin yolunda 
başlıca amil olmuşlardır. Şimdi 
Franko sulhu pekiştirmek hu
susunda da onlardan istifade 
etmek dileğindedır. 

Tercio subayları yarı ciddi, 
yarı alay şu sözleri söylemek
tedirler: "Madrid'den sonra 
Barselona ve cenuba. Sonra 
fethedilmiş olan memleketi 
temizlemek için geriye döne
ceğiz.,, Tasavvura göre Tercio 
kuvvetleri kırk tabura çıka
rılacak ve bunlar, asayışın 
esasını kuracaklardır. 
Birlikten mahrum ispanya 

ispanya) ordusunun Fas'ta 
rnağlfip olmasından sonra 
ispanyanın prestijini Tercio 
kurmuştu. Saragossa' da askeri 
bir akademi tesis ederek or
dunun itimadını kazanmış 
olan da Franko'dur. Son harp
lrede iş görmiiş ve işe yara
mış olan subayların çoğu bir 
defa Tcrcio'ya girip çıkmış
lardır. Franko, meslek hayatı
nın büyük bir kısmını burada 
geçirmiştir. Bir gözü ile bir 
kolunu Afrika'da kaybetmiş 
olan general Millan - Astray, 
ise Tercio'yu tesis etmiştir. 

1 

imkan yoktur. 
Bu Tercio'Jar içinde her nevi 

ve her cinsten adamlara tesa
düf edilir: karaktersizler, iyi 
bir maziye sahip olmıyanlar, 
toplatmış adamlar, serseriler, 
hırsızlar, macera düşkünleri. 
Bunları bir disiplin altına al· 
mak mühim bir mes' ele olmuş .. 
tur. Bugün bu türlü türlü a· 
damlar birleşik bir cephe ha
linde çalışmaktadırlar . 
Tezadlarla dolu bir mem· 
leket: 

İspanya, tezadlarla dolu 
karmakarışık bir memlekettir. 
Memleketin, coğrafya bakımın· 
dan birliği varsa da ırk bakı· 
mından vaziyet hiç de öyle 
değildir. Katalonyalılarla B~sk· 
lar, çoğu eski faslı sülalesin· 
den gelmiş olan endülüslerden 
tamam ile farklı ırklara men· 
supturlar. 

Sun'i bir surette kurulmuş 
bir payitaht olan Madrid bir 
İspanyol birliği vücude geti
rememiştir. Her ayalet, bir 
başka dilin peşinde ve öteki
lerine üstünlük davasındadır. 
İspanya'nın bir parçası nasyo· 
nalist, öteki parçası kızıldır. 
Nasyonalistler faşist v~ karlist 
olmak üzere iki kısma ayrıl

mıştır. Kızıllar ise daha fazla 
kısımlara bölünmüşlerdir. ls
panya'nm bu birlikten uzak 
hali yüzünden şöyle bir lspan
yol darbımeseli çıkmıştır: 
"Anam Kastilyalı, karım As
turya'lı, metresim Endülüslü, 
daktilom Katalonya'lı olsun." 
Bir lejigonerin tarifi: 

- Jüri hey'etini muhtevi 12 
azanın toplanıp sandalyaları 

üzerinde ma hıceme reis ile be

raber ahzı mevki ettiğinde 

mahkeme ve birinci celse ku

rulmuş olunca, şahitlerden ba

zılarının isticvabına başlanılıp 

öğle vaktine kadar sürmüştür. 

Öğle vakti alelade celse mu
vakkaten yemek ve istirahat 
için tatil edilmişti. Bu muha
kemenin kahramanı Kroser'in 
irtikap ettiği cinayet ve şeka
vetler bütün Nevyork ahalisi 
beyninde zebanzed has ve am 
bulunduğu cihetle mahkeme 
salonu binlerce dinleyici ile 
hınca·hınç dolu idi. Hatta din
leyicilerden bazısı mevkiini ter
kedi p dışarı çıkmağa mecbur 
bulunmamak için teneffüs es
nasında yiyeceklerini bile cep
lerine doldurarak getirdikle
rinden dolayı mahkemeden 
dışarı çıkanların adedi pek az 
idi. Teneffüs esnasında etrafı 
Jandarma ve muhafaza nefer· 
leri ile çevrili olduğu halde 
Kroser müttehim sandalyası 
üzerinde durmakta idi. Krose
rin sağında hüsnü anı, cemali 
ve kemali derecei kusvada bu
lunan ve ( fitne ve aşubu ci
han) ıtlakına seza olan hasna, 
müstesna bir kız bulunuyordu. 

- Ah 1 Bu güzel kadın mı 
müttehimle beraber bulunuyor, 
bu kadın kimdir? 

- Bilmem, lakin bu kadın 
mahkemeye geldiğinde Kro· 
ser'in en yakın akraba ve 

dinleyicilere ihtar ve akabinde 

kanuna hürmeten merasimi 1 
kanuniye yapıldıktan sonra sü-
kut ve sükuna davet olunan 
halk arasında etrafı jandarma 

Teklif evet 1 Zorlama, ha
yır! Onu yalnız salahiyetli olan 
lara bırakmalıyız. Dil cemiyeti 
boş yere yaratılmış değildir. 

18-3-937 tarihine tesadüf eden 

perşembe günü saat ondörtte 
Fatag 

Doktor 
Ali Agih 

Seferihisar icra dairesinde ya-
l pılacaktır. Bu artırmada satış 

bedeli tahmin olunan kıyme
tin yüzde yetmiş beşini bu
lursa en çok artırana ihalesi 
yapılacaktır. Aksi takdirde en 
çok artıranın taahhüdü baki 

Bundan birkaç hafta önce 
Franko Faşist ve Karlist mi
lisleri ordu ile birleştirmek te
şebbüsünde bulunmuştur. Zan
nıma kalırsa zafer kazanıldık
tan sonra bu teşebbüs tekrar
lanacaktır. Çünkü bu yapılma
dıkça ispanya' da birlik tesisine 

Zannıma göre Franko, bu 
gün T ercio saflarındaki lejiyo
nerler nasıl bir nizam ve di· 
siplin içinde iseler, bütün 
lspanya'ya da ayni şekilde 
di.,iplin vermek fikrindedir. 

Devllmı ı ncü sahif P-de --
ve hasımlarından olduğunu id

dia ederek yanı başında otur
masına müsaade olunmasını 

mahkeme riyasetinden talep 

etmişti. Bu iddiasında ısrar 

etmekle beraber bütün ve

saitini serd ve izah ederek 
en nihayet, cemali bimisalile 
-kıyameti andıran- endam ve· 
kameti, mahmur gözleri mah
ker.;e heyetinin nazarıdikkatini 
celbetmiş ve en sonra naili 
emel olmasına ısaf olun
muştu. Zannıma kalırsa Kra
ser'i yakaladığın esnada kendi 
merdivenleri üzerinde senin 
üzerine kurşun atan kadın ol
malıdır. 

- Ah! Odur. lnis Tafa
rodur. Mahkemeye gelmekten 
maksadı ne imiş? 

- Bilmem, ancak muha
keme esnasında öyle bir hüs
nü an timsalinin Kroser'in 
yanında bulunması soz 
mevzuunu teşkil etmiş ve 
bütün Amerika gazetecilerile 
muhbirleri tarafmdan, ayağa 
kalkıp söz söylediği esnada 
müteaddid fotoğraf bile alın
mıştır. Mumaileyha o kadar 
fasih ve belit bir surette, 

ve muhafızlarla sarılmış olan 
Kroser'le güzel kadın kendi 
mevkilerinde bulunuyorlarmış. 

Muhakemeye tam başlanı

lacağı sırada kapıya yakın 

bulunan kadının nakihani hır-

layıp inlemesi, mahkeme sa
lonunu dolduran ve kulakları 
yırtan feryadlarıyla ortalığı alt
üst ederek halk mustarip ol
duktan başka orada bulunan 
kadınların cü 1lesi korkula
rından çıldırmak derecelerine 
gelerek yere düşmüşlermiş. 
Ahali birbirini basa ak koş
mağa, karmağa başlıyarak bir 
karşalıktır gitmiş, mahkeme 
reisi çanını eline alarak var 
kuvvetiyle her ne kadar çal
mışsa da kulak asan olma
m ıştır. Ahali arasında vukua 
gelen şu dehşetli müsademe
den dolayı birbirini ayakla, 
yumrukla vurmağa, tepele
meğe ve mahkeme kapısından 
biran eve) savuşup kaçmak 
için ezilen ezilene, bağıran 
bağırana, hulasaikelam bazı
larıda saikai meralsla bağır
makta olan kadına yaklaşarak 
sebebini anlamak istemişler

miş. Neticede kadının gebe 
olup vaz' ıhaml ettiği ve sancı

dan bağırıp çağırmakta olduğu 
anlaşılarak mahkemede bulunan . 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 .................... 

doktorlar tarafından derhal 
müdavatına, ıstırabının dindi
rilmesine çalışılarak, diğer ta
raftan Kroser'i muhafazaya 
memur jandarmalar ise düşen, 
bayılan kadınları ~ kaçanların 
ayakları altından kaldırmak 
vesilei şef kat ve insaniyet per
veranesile meşgul iken Kroser 
mevkiinden kalkarak şapkasını 
başına koyup gürültü ve ka
rışıklık arasında kimseye sez
dirmeksizin savuşup gitmiştir. 

- Layıkile şeytancasına me
haretle kurulmuş bir hile 1 

- Mes'ele son derece ba
sittir. Nevyork'luların ne ka· 
dar mütecessis olduğunu bil
mez misin Kroser ! "E<Yer bir o 

araba atı yolda düşse, hemen 
başına binlerce halkın topla
nıp sebebini öğrenmekte isti
cal edeceklerine,, emin değil
misin? Nerede kaldı ki gebe 
vaz'ı hamletmek üzere bulunan 
bir kadının mahkeme sa\onun-
da bağırıp çağırmnsını, inleyip 
yüksek sesle velvele elmC'sini 
sonra ahalinin korku ve ıstı
raptaıı koşan lroşana, biribirini 

(Devamı var) 

kalmak şartile satış ' onbeş 
gün dsha temdit olunarak 
ikinci artırma 2-4·937 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat 
ondörtte gene Seferihisar icra 
dairesinde yapılacaktır. Bor-~ 
cun ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarıhten sonraya tesa
düf ettiğinden ikinci artırmada 
satış bedeli ne olursa olsun 
kıymetine bakılmıyarak en 
çok artırana ihalesi yapılacak
tır. işbu gayri menkul üze
rinde herhangi bir surette hak 
talebinde bulun, 11lar ellerin
deki resmi vesika ile birlikte 
yirmi gün zarfında Seferihisar 
icra dairesine müracaatları 
lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicilince malum 
olmadıkça paylaşmadan hariç 
blırlar. 18-2-937 tarihinden 
itibaren şartname herkese açık 
bulundurulacaktır. Satış peşin 

1 

, 
- :(1 
Z: 
~: 
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(1 •= ': // para iledir. Müşteriden ayrıca 
yüzde iki buçuk dellaliye 
resmı alınır. Talip olanların 
yüzde yedi lrnçuk teminat 
akçası veyahut bir milli banka 
mektubu ile Seferihisar ıcra 
dairesine müracaatları ilan 
olunur. 

Bir verirsen bin kazanabılirsin . Bir kaybedersen paran heba 
olma.mıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç. fılo katmış olursun. Bu yüzlerce 

zenginden birinin de senin olmıyacağ1nı kim iddia edebilir. 



Sahife 3 ----~--------...:.(U_IUIAI Birlik) 

-Teşkilat. esasiyedeki N. v. Olivier ve şü-
değişiklik nasd oldu? W. F. H. Van rekisı Limited 

---·-- Der Zee 
Kamutavın bu celsesinde dikkate & C 'J o. 
şayan müzakereler geçmiştir 

- 7 - rakkinin bir remzidir. Zihayat 
umdeler üzerinde tevakkuf et· olan herşey daima ilerlemeğe 
meği ben zaid bulurum. muhtaç ve mecburdur. Tevak· 

Çünkü kıymetli Dahiliye kuf ettiği takdirde inhitat baş· 
Bakanımız çok salahiyetli bir lar. Şu halde onu inhitattan 
lisanla, vakıfane bir şekilde kurtarmak için mütemadiyen 
bunu iz~h buyurdular. Ben ümran yapmak, ileriye gitmek 

zaruretindedir. Buradaki inkı· )'alnız bütün bu umdelerin 
bizden istediği bir noktayı Japçılıktan alacağımız mana 

bu olacaktır. işaret etmek isterim. 
Atatürk bütün icraatında Diğer kttyıdJar hakkında 

hedef olarak bunu kabul et- söyliyecek bir sözüm yoktur. 
Tabiatile madem ki devlet 

işleri gittikçe çoğalıyor, eski 
devlet mefhumu yerine bu· 

DEUTSCHE LtEVANTE LINIE 
Hamburg 

~-" HERAKLEA,, vapuru 3 
martta beklenilmektedir. HAM-
BURG 'e ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

.. ACHAIA,, vapuru 3 martta 
beklenilmektedir. ROTTER
DAM, HAMBUR.G ve BRE
MEN için yük kabul eder. 

EXPORT SS. CORPORA TION 
NEVYORK 

"EXPRESS,, vapuru 26 şu
batta beklenilmektedir. NEV
YORK için yük kabul eder. 

vapur acentası 
Birinci Kordo'l Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

"POLO,, vapuru 21 şubatta 
LONDRA, HULL ve AN· 
VERS'ten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda HULL için 
yük alacaktır. 

.. EGYPTIAN,, vapuru Mart 
iptidasında LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

lzmir Yün Mensu 
Türk A. Şirketini 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dola;yııile yıni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

miştir. Bu da, kendi rahatına 
bakmıyarak yalmz millet ve 
memleket için çalışmağı gaye 
bilmek ve bunun için de gayet 
feragatkar ve fedakar olmak. 
Şimdi her hangi bir vasfı ele 
alsak, mesela devletçilik vas
fım alalım; Bu vasfa isti'laden 
devlet gerek nazımlığını ve 
gerekse başancılığmı üzerine 
aldığı bir işte kullandığı ele· 
manlar e~er bir iş yapan şah· 
si teşebbüs sahibi kadar o işe 
kendini bağlamazsa ve huzur 
ve rahatını feda etmezse dev· 
]etçilik vasfına ihanet etmiş 
olur ve bu vasıf semeredar 
olmaz. Ayni zamanda Ata· 
türk'ün devletçilik vasfını haiz 
bir ferdi olamaz. 

günkü hükumete düşen bir 
çok vazifeler vardır. Elbette 

REEDEREI H. SCHULDT 
"MARlTZA,, vapuru 25 şu· 

"LESBIAN,, vapuru 15 marta 
LONDRA, HULL ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara-
caktır. Mimar Kemalettin 

Binaenaleyh feragat şartbr. 
Gene bir misal olarak 74 ncü 
maddedeki değişikliği göste· 
"relim. Orada belki vatandaş· 
lardan şimdiye kadar elde et· 
tikleri menfaatın bir cüz'ünü 
amme namına müsait şartlarla 
vermesi istenecektir. Eğer bu 
adamlar tam feragatkar olmaz· 
sa matlüp neticeye varılamaz. 
Fakat hiç şüphesiz ki, Halil 
Menteşe arkadaşımın da işa· 
ret ettiği veçhile beşeri dai
ma tekamüle sevkeden ve bu 
hususta dinamik bir kıymeti 
olan mülkiyet hakkını hatır· 
dan geçmez. Zaten 74 üncü 
maddenin kısmı evveli buna 
sarahaten temin etmektedir. 

Binaenaleyh ileride yapıla· 
cak kanunlarda amme men· 
faati ile, şahsın menfaatini te
lif etmek için Yüksek Mecli· 
sin inceden inceye çalışaca· 
ğına emin olmak pek tabiidir. 
işte görülüyor ki, bütün bu 
vasıfların iyi netice verebilmesi 
için vatandaşların, Yüksek 
:.\tasının sözünü tutacak şe· 
kilde feragatı his ve feragatı 
nefisle işe sarılmaları ve mem· 
leketi bu şekilde müstefit et
meleri gerektir. 

ilave edilen beş vasıftan 
biri de, inkılapçılıktır. Muhte· 
rem arkadaşımız B. Halil bu
rada kendilerine arız olan bir 
tereddüdün izah edilmesini 
istediler. Hakikaten sureti za
hirede görülüyor ki memleket 
siyasi inkılabını yapmış ve el} 

teşkilatı bu vazaifi yapabilecek 
şekilde çoğaltmak doğru olur. 
Hulasa itibarile söyliyeceğim 
şudur: Atatürk'ün işaretini bu 
memleketin hüsnü niyetle ka· 
bul etmesi bu memleketin ve 
bu milletin menfaatınadır. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Teşkilatı Esasiye EN. R. 
Şemseddin Günaltay (Sivas)
Arkadaşlar; Halil Menteşe ar· 
kadaşımız çok ince ve esaslı 
bir noktaya temas ettiler. Bu 
nokta da, bugün tadili teklif 
edilen ve Türkiye'nin Esas 
Teşkilatı hakkında umde ola
rak kalması tekarrür eden 
ikinci maddeye aiddir. 

Arkadaşlar; bu madde tür· 
kün hayatından, türkün tari
hinden, türkün asırlar içeri
sinde geçirmiş olduğu inkı· 

lablarmdan mülhem olan kud
si esaslarpır. Bu esaslar arz· 
ettiğim gibi, Türkün tarihin
den çıkarılmıştır: 

Türk'ün tarihini kanştırır· 
sak mazinin karanlıklarına gö· 
millen ve asırların en derin· 
liklerinden kudsi bir varlık 

halinde beşeriyet üzerine yük
selen Türk, ancak o günden 
bugüne kadar, varlığını, bugün 
burada tesbit ettiğimiz esas· 
lara istinaden muhafaza et· 
miştir. Türk yaşamıştır: Milli
yetçi olduğu müddetçe, Türk 
yaşamıştır, devletçi olduğu 

müddetçe Türk yaşamıştır, 
ancak kendi varlığının esas· 
ların kendi ruhundan çıkardığı 
müddetçe... (Bravo sesleri). 

- Devam edecek -

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANY ASiNiN 
SiS "GANYMDEDS., va

puru 20 şubatta limanımıza 
gelip yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve KÖS· 
TENCE için yükliyecektir. 

SiS "HERMES., vapuru 25 
şubatta beklenmekte olup 
AMSTERDAM, BREMEN ve 
HAMBURG limanları ıçın 

tahmilatta bulunacaktır. 
S/S CERE.S., vapuru 4 

Marta doğru bekleniyor, yü
: künü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE'ye yük alacaktır. 

"SA YMEDES., vapuru 10 
Martta gelerek AMSTERDAM 
ve HAMBURG için yükliye
cektir. 

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

S. M. R. BUCAREST 
" DUROSTOR ,, vapuru 5 

martta bekıenilmektedir. KÔS· 
TENCE, SULINA ve GA
LATZ için yük kabul eder. 
GALA TZ aktarması olarak ta 
BELGRAD, NOVISAD, BU-
DAPEŞTE , BRATISLAVA , 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

D. T. R. T. BUDAPEST 
"SZEGED,, vapuru şubat 

nihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVJSAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLAV ~ 
VIY ANA ve LINZ limanları 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE • OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pi· - - - -
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DIYEP ve umum NORVEÇ 
limanları için yük kabul eder. 

"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 

KUMPA YASININ 
SiS "NORRUNA., vapuru 

27 şubata doğru beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BAL TIK ve SKAN
DINAVY A limanları ıçın 

yükliyecektir. 
SERViCE MARlTIME ROU-

MAIN KUMPANYASININ 
SiS "PELEŞ,, vapuru 20 şu· 

bata doğru beklenmekte olup 
PiRE, MALTA ve MARSIL YA 
limanlarına yolcu ve yük kabul 
eder. 

SiS "AEBA-JUL YA,, vapu-
ru 26 şubatta gelerek PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman
larına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

SiS "SUÇEA VA., vapuru 
21 Marta doğru bekleniyor, 
PiRE, MALTA ve MARSIL
y A limanlan için yolcu ve 
yük kah•ıl edecektir. . 

Daha zla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 

THE GENERAL STEAN NA- ,KANDEMİR Oğlu 
VIGATION LTD. "ADJUTANT,, vapuru 25 ,, ___________________ , 

şubatta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navJunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

' ... :_ • ·.ı. "'.'!'.' • .• ':" .. . • • . : ... : ·~ • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
f zmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• 

IZMIR 
Pamuk Mensucah 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip meuu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak ....... r-.r 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Ba J.urak. Büyük Salepçioğlu hanı 
Ş Ui • karşısında 
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mükemmel bir şekli hükumet 
kabul etmiştir. Şu halde bu
rada yani inkılapçılık sahasın· 
da yapılacak olan nedir? içti· 
mai inkılapları yapmış mem
lekette bunun üzerinde de 
söz söylemeğe mahal kalma
mıştır. Memleket iktısadi in· 
kılabı da bir kanun ile ikmal 
etmek üzere bulunmuştur. Şu 
halde inkılapçılık ne ~ekilde 
tecelli edecektir? Daha ne İs· 
tenebilir? Ben öyle zannede
rim ki, bu, teceddüd ve te· SVENSKA ORIENT LINIE Telefon: 41421422112663 ------.... --------------------------------... ~~ p •• • ş h p Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle 

UrjeD a a rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu vsiye ederlı 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 
-----------------------------------

Antakya' da kanlı çarpışmalar oldu. 
4 kişi öldü, on beş kişi yaralandı 

Japonya Torpil 
/ngiltere ile ticari Tarlasına çarpan 

müzakerelere Fransız vapuru 
başlıyor Marsilya 2 (Radyo)- Fran· 

Tokyo 2 (Radyo) _ Sekiz sız bandıralı Mari Terej, Bar· 
selon'dan elli mil uzakta bir kişiden ibaret bir Japon de· 

legasyonu, lngiltere ile ticari torpil tarlasına düşmüş ve bü
yük hasarata uğramışsa da 

müzakerelere girişmek üzere batmamıştır. 
Londra'ya hareket etmiştir. V .. k" 1 1 K 

' apur, romor or er e or-
Budapeşte de vander limanına götürülmüştür. 

Hatay Türkleri yarın Sancaktan aynlacak olan müşahitlere Büyük bir gazetenin, Posta tayyaresi 
1 fi •• 'd k C 'd • • • h 1 • • idarehanesi yandı Parçalanmış bir te gra ar gon erere t evre e V8Zlyeti IZa etme erini Budapeşte, 2 (Radyo) -En halde bulundu 

H t T•• k fd v b•td• ( • • • t • 1 d• büyük Macar gazetelerinden Ve a ayın Ur O ugunu 1 Irme erini IS emış er lr (Pesti Hirlabı)n matbaası, bir Sidney, 2 (Radyo) - 18 
Şubattanberi kaybolan posta 
tayyaresi Kingsland civarında Istanbul 2 (Hususi ) -· Hatay'da vaziyet hergün biraz daha fenalaşmaktadır. Fransızlar, Ermenilere silah dağıtmışlar, çete· kontak neticesinde yanmıştır. 

Ieri harekete geçirmişlerdir. Hatay Türkleri, yarın Sancaktan ayrılacak olan müşahitlere telgraflar göndererek, Cenevre'de bu Zarar büyüktür. parçalanmış bir halde bulun· 
muştur. Tayyareci ve diğer 
iki yolcu ölmüştür. iki yol· 
cuda yaralıdır. 

vaziyeti izah etmelerini ve Hatayın Türk olduğunu bildirmelerini istemişlerdir. 8 v ( d 
Suriye' den Antakya'ya geçmiş olan demir gömlekliler, dün şehirde .nümayişler yapmağa kalkışmışlar ve halk ile çarpışmış· ay anze an 

lardır. 4 ölü, 15 yaralı vardır. Yaralılardan ikisi de ölmek üzeredir. Suriye' den, Sancağa mütemadiyen müsellah Arap çeteleri 
geçmektedir. Türk köylüleri, yağmacılığa meydan verilmemesi için alakadar makamata müracaatlarda bulunmaktadırlar. 

Dr.Grayzer 
Varşova'dan 

döndü 
Danzig 2 (Radyo) - Dan· 

zig ayan meclisi reisi Dr. 
Grayzer, Polonya Cumhurre· 
isinin davetini kabul ederek 
av için gitmiş olduğu Varşo· 

vadan dönmüştür. 
Dr. Grayzer, yeni gelen 

fevkalade komiserle Hariciye 
nazırını kabul etmiş ve her 
ikisile uzun müddet konuş

muştur. 

----..···~·-_, __ 
Habeş impa

ratoru 
Taç giyme merasi

minde bulunmıyacak 
Londra, '2 (Radyo) - Lord 

Grabur, lngiltere Kralı altıncı 
Jorj'un taç giyme merasimin
de hangi devlet murahhasla· 
nnın bulunduracaklarını yakın· 

da ilan edecektir. 
Lord Grabur, bu münase· 

betle gazetecilere verdiği be· 
yanatta, taç giyme merasimine 
Habeş imparatorunun davet 

edilmesinden ltalya'nın gü· 
ctnmemesi lazım geldiğini 

söylemiş, bu davetin resmi 
ve siyasi bir mahiyeti haiz 
olmadığı gibi, Negüs'ün de 
bizzat bulunamıyacağını ve 
oğlu tarafından temsil edile
ceğini ilave eylemiştir. 

---•+-- -
Kral Leopold 

Evlenmemete henüz 
karar vermedi 

Brüksel, 2 (Radyo) - Bel
çika kralı Leopold'un, Stok
holm 'da akrabaları nezdinde 
yapılan bir meclis sonunda 
evlenme kararını verdiği, ta· 
mamen asılsızdır. Kralın ev
lenmeğe niyeti olmadığı söy· 
!eniyor. 

--·•H•-6••••--
Mısır'da 

Umumi nüfus 
yazımı 

Kahire, 2 (R;..dyo) - Mısır 
hükumeti, bu ayın beşinde 
umumi nüfus tahriri yapacak
tır. Hükumet, lazım gelen 
hazırlıkları bitirmiş ve keyfi
yeti halka bildirerek, herkesin 
dof°rt' ıııılumat vermesini ilin 
7lemittır. 

............. ~-------
Fransa'da 

Dolu, lngilte
re' de kar 

Paris, 2 ( Radyo ) - Ba· 
yonda şiddetli soğuk devam 
ediyor. Dün sürekli bir dolu 
yağmış ve çiçek açmış olan 
bütün meyve ağaçlarını mah· 
vetmiştir. 

Londra, 2 (Radyo) - ln
giltcre'nin her tarafında müt· 
hiş bir soğuk hüküm süriiyor, 
düşen karlar, bundan evvelki· 
ferden çok fazladır. 

Karla beraber Britanya'nın 
bütün sahillerini tehdid eden 
müthiş bir de fırtına vardır. 

Yolda bulunan birçok va· 
purlar imdad istemişlerdir. 

Son gelen haberler, (Tay· 
mis) nehrinin giddikçe yük
selmekte olduğunu bildirmek· 
tedir. 

---•·+---
Yunan kralı 

Mart sonlarında An
kara'ya gelecek 
Paris, 2 (Radyo) - Atina· 

dan verilen bir habere göre, 
Yunan kralı S. M. ikinci Yorgi, 
bu ayın sonlarında Ankara'ya 
gidecek ve Türkiye reisicum
huru Kamil Atatürk'ün misa· 
firi olacaktır. 

•• 
Kontrolde 

• 
Bulunacak olan in. 

giliz generalleri 
Londra 2 (Radyo) - lngil

tere hükumeti, ispanya kontra· 
lünde lngiltcre namına hazır 
bulunacak olan askeri ricali 
tayin etmiştir. Bunlar, general 
Mak Donald ile general Şi· 
mit'tir. 

General Mak Donald, bo· 
ğazlar komisyonunda İngilte
reyi temsil etmekte idi. --···-··---
Mısır Kralı 
Mayısa kadar 
Isviçrede otu

racak 
Paris, 2 (Radyo) - Mısır 

Kralı S.M. Faruk, dün Vali
de Kraliçe ile birlikte İsken
derun' dan Marsilya'yı müte· 
veccihen hareket etmiştir. 
Kral, doğruca lsviçre'nin Sen 
Morih şehrine giderek orada 
Mayısa kadar ikamet edecek 
ve bilihara Fransa'ya ieçe· 
cektir. 

lpanya'da ölüme ni
şanlı Lejiyonerler 

/ Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
Bu da ancak Tercio mistisiz· 

·mini bütün f spanyollar ara
sında yapmakla olur ki bu 
işe de başlanmış bulunmak· 
tadır. 

İspanyol yabancı lejiyonu, 
Fransız yabancı lejiyonundan 
farklıdır. Bu, hakikatte yaban
cı lejiyonu değildir. Bunların 

yüzde sekseni gönüllüleri İs· 
panyol, geri kalanı ise Porte· 
kizli' dir. Bunun teşkilatı tipik 

olarak İspanyol usulündedir 
ve bütün lspanyollara tatbik 
edilebilir. 

Tercio'nun akidesi şudur: 
"Lejiyo'nun ruhu birliktir. 

Harpte gözü kapalı olarak 

savaşmaktır. Vazifesi düşman-

Çekoslovak ordusu
nun manevraları-

sona erdi 
( Baştarafı 1 inci sahifede) 
daha kuvvetli bulunuyor ve 
endişe etmiyoruz. Bir panik· 

ten de korkmıyoruz. Millet, 

son tehlikelere tamamen va
kıftır. Bu tehlikelerin bir ha
yat tehlikesi olduğunu da ka
bul ediyoruz. 

Barışın muhafazası için el
den geldiği kadar çalışıyoruz. 
Yakın bir harbe inanmıyoruz. 
lngiltere, Almanya, Fransa ve 
İtalya hükumetlerinin barışı 
korumak için çalıştıklarına ka· 
nıız. ---···---Maliye Vekilinin 

beyanatı 
Buştarafı 1 inci sahifede 

leti 19,740,078, Düyunu umu
miye 58,328, 100, tapu ve ka
dastro U. M. 1,361,806, Güm
rük ve inhisarlar Vekaleti 
5,37 4,040, Dahiliye Vekaleti 
4,880,032, Matbuat Umumi 
müdürlüğü 136,390, Emniyet 
işleri U. M. 500,934, Jandar· 
ma U. M. 937,270, Hariciye 
Vekaleti 3,340,830, Sıhhat ve· 
kaleti 6,487,538, Adliye Ve
kaleti 9,272,612, Maarif Ve
kaleti 12,570,690, Nafıa Ve· 
kaleti 15,003,322, lktısat Ve
kaleti 5,603,060, Ziraat Veka. 
6,098,558, Milli Müdafaa Ve-
46,733,220; Hava 823,755, 
Deniz 6,061,780; askeri fab
rikalar 3,065,990, Harita U
mum müdürlüğü 7 45,890, me· 
teoroloji U. M. 532,138. 

la kendi arasındaki mesafeyi 
hemen kısaltmak ve süngüye 
davranmaktır. 

Arkadaşlık ruhu şöyle ol
malıdır ki her lejiyoner, harb 
sahasında yaralanan bir arka· 
daşını, kendisi ölüm tehlike
sine maruz da olsa, bırakma· 
mağa yemin etmelidir. 

Kendisi bir defa "lejiyon 
bana yetişi,. feryadını duyar 
duymaz, ne pahasına olursa 
olsun, yaralının yardımına 
koşmalıdır. 

Bir lejiyoner, hiçbir yürü· 
yüşten ayrılmamalı, vücudu 
zinde ve sağlam olmalıdır. 
Yorgunluktan, ıstırabtan, aç
lıktan, susuzluktan, uykusuz· 
luktan korkmamalı, her işi 
başarmalı, siper kazmalı, top
rakları itmeli, hulasa, kendi
sinden istenen her işi gör-
melidir. . 

Lejiyonun ve lejiyonerin va· 
zifesi, gece günduz, nerede 
ateş varsa oraya, emirli veya 
emirsiz, koşmak olmalıdır. 

O, ölünceye kadar itaatlı 
olmalı, gün, haf La, ay veya 
sene saymaksızın durup dinlen 
meksizin savaşmalıdır. Ölüm, 
ancak bir defa gelir. Ôimek, 
göründüğü kadar dehşetli bir 
şey değildir. En feci olan şey 
bir alçak ve bir korkak ola
rak yaşamağa devam etmektir. 

Taburun bayrağı şereflidir: 
Çünkü o lejiyonerlerin kanını 
temsil eder, her millet cesur· 
dur. Önümüzdeki vazife, han· 
gi memleketin en cesur oldu
ğunu göstermektir. Yaşasın 

ispanya! Yaşasın Lejiyonl 
Bu esaslar, istinasız, yerine 

getirilir. Bir yaralı arkadaşı 
kurtarmak için bir takımın 
öldüğü görülmüştür. Bir defa 
sıkı ve uzun bir yürüyüş es
nasında bir taburdan dört 
kişi ölmüştür; bunlar ölü ola· 
rak yere serilinceye kadar 
yürümekten geri kalmamış· 
lardır. 

Bu ölüm mistisizmi hızla 
yayılmaktadır, Lejiyona girmek 
istiyen bir acemiye şu sual 
sorulur: 

- Niçin girmek istiyorsun? 
Bunun cevabı şudur: 

- Vatanıma hizmet için. 
Subay: 
- Bu kadarı kafi değildir. 

Ben ölmek istiyorsun! Deme· 
lisinl Der. 

Lejiyonerlerin söyledikleri 
şarkılar arasından en tipik 
olanı ıudur: 

Paristen dönünce 
Bürüksel, 2 (Radyo) -Van

zeland 'ın Paris'ten avdetinden 
sonra Belçika kabinesinde 
tadilat yapılacağı söylenmek
tedir. 

Neş'e taciril 
Neden olmasın? Bir vakit· 

ler lngiltere'de birçok neş'e 
tacirleri vardı! Bu işi, teşeb

büs ve şahsi kudreti büyük 
bir lngiliz 1900 de icad et· 
miş ve üzerinde "Neş' e taciri,, 
levhası asılı bir dükkan açmış 
ve muayyen bir ücret muka· 
bilinde asabi ve nevrestenik 
kimseleri saatlerce güldürmiye 
başlamış .. 

Bu adamcağızı, neş'esi ta
mamen kaybolmuş bir dul in· 
giliz kadını evinde bir hafta 
bulundurmuş ve yüklü bir pa· 
ra ile dükkanına iade etmiş· 
rine mahsus iltica yerleri tesis 
edilmesini ve ihtiyarlara nak
den yardım olunmasını iste
mişlerdir. 

Yarım bilete aklımız erer; 
çünkü adamcağızların yan vü
cudlan yok. Fakat diğer me
talibata birşey söyliyecek va· 
ziyette değiliz. __ _.., ____ _ 

V. U. Meclisi 
Vilayet Umumi Meclisi bu· 

gün saat 15 te toplanacak ve 
yeni yıl büdçcıi üzerinde gö· 
rüşmelere devam edecektir. 
bep, İtalya hükumetiııin, Al-
manya' nm tesiri altında kala· 
rak Habsburg hanedanının 
Avusturya tahtına gelmesine 
asla müsaade etmiyeceği hak· ---·----
Nafıa müsteşarı 

Ankaraya döndü 
Cellad gölünün kurutulması 

için yapılmakta olan kanal ve 
saire tesisatını yerinde gören 
ve şehrimizle civarında bulu-
nan bataklıkların kurutulması 
hakkında bir proje hazırlan· 
ması için tetkikler yapan Na· 
fıa Vekaleti müsteşarı Bay 
Arif, dün Ankara ekspresile 
Ankara'ya gitmiştir. lzmir'in, 
sıtma mücadele mıntakası da· 
biline ithal edileceği haber 
alınmıştır. Bu suretle batak
lıkların daha seri bir şekilde 
kurutulması mümkün olacaktır. 

Cellad gölü, ikinci teşrin 
ayında tamaruen kurutulmuş 
olacak ve gölün kurutulmasile 
meydana çıkacak 100,000 dö· 
nüm arazi gelecek yıl ekile· 
cektir. 

Camdan kumaşı 

İngiltere' de Yorksir eyale· 
tinde Liversed kasabasında 
bir fabrika, altı aylık mesai
den sonra camı iplik haline 
sokmağa muvaffak olmuştur. 
Bu iplik ile seten gibi kumaş
lar dokunmaktadır. 

Habsburglar 
Ve (Jurnale Dital. 
ya)nın bir makalesi 

Roma, 2 (Radyo) - Uur
nale Ditalya} zazetesi; Habs
burgların Avusturya'ya avde
tini şimdilik tehlikeli gör· 
mekte ve bu hususta manev
ralara başlı yan Fransız gaze· 
telerine hücum etmektedir. • 

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

Di Smirna Fik Pa
kers Limited 

Şirketin hissedarlar senelik 
adi umumi heyeti toplanhsı 
23 Mart 1937 Salı günü saat 
onaltıda lzmirde Birinci Kor· 
donda 88 numaralı binada 
bulunan yazıhanelerinde ya· 
pılacaktır. Toplantıda müza· 
kere edilecek maddeler: 

1 - idare heyeti ve mura· 
kıp raporlarile 31 bi
rinci Kanun 1936 ta
rihinde kapatılan bi
lanço ve kar zarar 
hesaplarının tasdiki. 

2 - Müddetleri biten ida· 
re heyeti azalarının 
intihabı. 

3 - Hesap murakıplerinin 
tayini. 

işbu toplantıda bulunup 
reylerini kullanmak istiyen 
hisse senetleri sahipleri top· 
lan tıdan iki gün evveline kadar 
aşağıda yazılı yerlerin herhangi 
birine hisse senetlerini kayt 
ettirip duhuliye varakası al· 
maları lazımdır. 

lzmir veya Londrada şirket 
yazıhaleri. 

lzmirde Türkiye iş bankası. 
lzmirde Banka Komerçiale 

ltaliyana. 
Osmanlı bankası ve şubeleri. 
Lloyds Bank ve şubeleri. 

İdare heyeti emrile 
sekreter 

L. G. Lochner 

Mali~e vekaletinden: 
1-6-937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı 

evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşlukfarla bronz on 
kuruşlukların 1 Kanunuevvel 937 tarihine kadar tedavül mcv
kiinde kalmasının tekarrür etmiş olJutu ilan olunur. 
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