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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: İzmir ikinci Beyler sokağı 

.\bone şartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 
Resmi ilanlar için: .Maarif cemiyeti iJAnat 

hürosuna münıcant edilmelidir. 
!:_!~i ilanlar: idarehanede kararlaştırılar 
Basıldığı ~ y~""(ANADOLÜ)M~ba~ 

-
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
--:~~------~~------------~---

•• Yugoslavya' da 
Yakalanan komüniatleria 

muhakemeleri bitmiı ve 
hepsi de mahkum edil
mişlerdir. 

--~--=--=-~-------------------------' Telefon: 2776 - Perşeme - 4 Mart 1937 

Hatay' dan Dönen Müş-ah-i-tl------e-r ~l\dan~'d~ 
Yıl : 4 • No : 939 

Torpito filoIDuz-KÖstence- Yem~rl'dEi ---Madrid'de= erzak fllda: 

d h 
.. J Mecburı asker- nı baş gösterdi 

e teza Ura t a karşılandı Ii!!.y~~~.!!ı et~~ B~ ~y~~t rinden.itibaren halk 
Dün akşam bir ziy;f;i verildi. Vali ve ku- ~;;° k:~~~:~~işm:~bu:;~~:ı'.i vesika ile eklnek alabilf!cek 
m d f ·ı . 1 • • 1 yerlerde kışlalar yapmağa baş- , an an, ı o amıra ını zıyaret ettı. talya- ıamıştır. 

ya yeni gemiler sipariş edecekmişiz Y a_ş_h..._.a_d-is-esi 

Torpitolarımızdan biri 
lstanbul, 4 (Hususi) - Za· reis gambotundan mürekkep 

fer, Adatepe, Kocatepe, Tı- filomuz, dün Romanya'nın 
naz.tepe torpito muhriplerimizle Köstence limanına varm>ş ve 
4 denizaltı gemimiz ve Hızır şehri 21 pare topla selamla-

~•-• ... --~~------
lngiltere, bir senede :>2 
harb gemisi yaptıracak 

--·-· Çelik ve demirden alınan her 
türlü resimler kaldırıldı. Bah-

riye büdçesi neşredildi 
zuhh, 2 tayyare gemisi, 8 bin 
tonluk 5 kruvazör, 3500 ton
luk iki kruvazör, 16 muhrip, 
7 tahtelbahir ve 47 tane muh
Devamı 4 üncü sahifede-

mıştır. M h . k 
Filo amirali, Köstence vali- Ü ım ararfara se. 

sini ve kumandanım ziyaret bebiyet verdi 
etmiş, kumandan ve vali de Bükreş, 4 (Radyo) - Maa-
Zafer amiral gemisine gelerek rif nazırı Yas Diyamandi, dün 
iadei ziyarette bulunmuştur. Romanya patriğini ziyaret et· 

miş ve hükumetin bir kararını 
Romanya'lılar, denizcileri-

tebliğ eylemiştir. Bu karar 
mizi coşkun tezahüratla kar- ' ruhani memurların, siyasetle 
şılamışlardır. Dün gece, büyük ve kendilerini alakadar etmi· 
bir ziyafet verilmiş ve komu· yen işlerle meşgul olmamaları 
tanlarımızla subaylarımız hazır 

hakkındadır. 
bulunmuşlardır. Romanya hükumeti, yaş 

Filomuzun diğer Romen· 
limanlarını da ziyareti muhte- hadisesi münasebetile üniver· 
meldir. siteliler için de şiddetli karar-

lstanbul, 4 (Hususi} - Ste- lar vermiştir. Bu kararlara 
fani ajansının verdiği bir ha- nazaran; iki sene imtihan 
bere göre, Hariciye Vekili· veremiyen gençlerin kaydı 
mizle, İtalya Hariciye nazırı terkin edilmiş ve memleketle· 
.ar.ıu~ınrl~ M;l!"":r11'l l'f'J'""~n .:"..,. rl~wn,,.L- İİ7PrP b•nrtilerine 
Devamı 4 uncu sahııeae nısıt oııet verılmesı taRarrur 

Varşova'da 
14 kişi tevkif 

edildi 
Varşova 4 (Radyo) -Cum· 

huriyetçiler partisine mensup 
olanlardan 14 kişi, dün zabı· 

taca yakalanmış ve tevkif 
edilmiştir. Bu hadise, siyasal 
mahafilde derin akisler yap· 
mıştır. 

eylemiştir. 
Dün, kayıtları terkin edilen 

üniv~rsitelilerden üçbin beşyüz 
kişi Bükreş'i terketmişlerdir. 

Filistin' de 
iki büyük yol 

yapılıyor 
Kudüs 4 (Radyo) - Şimali 

Filistinde inşa edilecek olan 
iki büyük otustrat için yüzbin 
İngiliz lirası sarfolunacaktır. 

------------~----.. ··~-.... + ............. --~------------

A. Reisicümhuru B. Ruzvelt, 941 de si-
yasi hayattan çekileceğini söylüyor • ,.. . .-ı9'. - -- ----

Bay Ruzvelt, amele patronların müsavi şekilde müzakere ma. ~ ___ ,,.... ___ _ 
sasına oturabilmelerini temine f çalışacağını..,bildirdi. 111 

Amerika'nın yeni deniz büdçesi tasdik~edildi J. hl rd 

Bay Samoel Hoar 
Londra, 4 (A.A) - Res

men bildirildiğine göre, çelik 
ve demir üzerindeki ithalat 
resimleri, büyük mikyasta in· 
dirilecek ve halta~ bazı hu· 
susta tamamilc kaldırılacaktır. 

Dökme üzerine mevzu yüz
de 33 nisbetindcki vergi de 
kaldırılmış ve demir levazımı 
üz.erinden alınan harçlar indi
rilmiştir. 

Bu kararın alınmasındaki 
sebeb, İngiliz silahlanma prog 
ramınm tatbiki neticesinde Lon 
dra piyasasında müşahede edi· 
len demir ve çelik azlığıdır. 

Londra, 4 ( A.A) - 1937 
senesinin deniz bütçesi tah· 
minleri 105,065.000 lngiliz 
lirasına baliğ olmaktadır. in· 

at proırımı mucibince 3 

Vaşington, 3 (A.A) - Bay 
Ruzvelt, dün gazetecilere be
yanatında, Nevyork Taymis ga
zetesinde Pazar günü kendi 
tasavvurları hakkında intişar 
eden yazının, kendisi tarafın· 
dan verilen beyanata uygun 
olduğunu, ikinci Cumhur baş· 
kanlığı müddeti bitince, yani 
1941 de siyasi hayattan çeki· 
leceğini ve fakat, memleketi 
vaktilc Cumhur başkanı bay 
Buchananın halefi bay Lincal· ' 
ne bıraktığı halde bırakmak 

istemediğini söylemiştir. 
Bay Ruzvelt, büyük ve zor 

mes' eleleri tamamen hallf!de
memiş olmakla beraber bun· Bay Ruzvelt kızile birlikte :=-
ları, halefleri tarafından tama· . 

h ll d
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bırakılmamasının emnıyet al- patronlara karşı .hareket ede-
men a e ı e ı ece ır a e getirmiş olduğunu da ilave ey- tına alınmasını keza hükumetin bilmesini ve amele ile patron· 
}emiştir .• istihsali tanzim edebilmesini, larm müsavi şekilde müzakere 

Cumhur başkanı, kendi ıs· ı fiatler üzerinde kanunsuz mu- sahasına otorabilmelerini iste· 
lahat kanunlarının meriyeti amelata, spekülasyona ve sos- mektedir. 
hakimler tarafından tesirsiz yal terakkinin düımam olan / Dnamı 4 iinea ıalıi/•d•) 

Milisler müdafaada 
Madrit 4 (Radyo)- Şehirde Salamank, 4 ( Radyo ) -

erzak fikdanı hissedilmeğe baş· Morata Dolgajuna ve VeJika 
ladı. Hükumet, neşrettiği resmi köyleri civarında müthit aau-

b. t bl'ğd h Ik b harebeler olmuştur. 
ır e ı e, a ın, u ayın lbt'l"'l .1 'k' . k" • 

11 
. . .. .. d .. b ı a cı er, ı ınc::a oyl lf-
ıncı gunun en ıtı aren ve· l l . l d' 

.k ·1 k k l b·ı v• • ga ey emış er ır. 
sı a ı e e me a a ı ecegını C b 1.. k 4 (Rad ) 
b.ld' · · e e uttarı , ~o -

ı ırmıştır . Holl d b d l b . d an a an ıra ı m ur 
rı~t4pdJ,J~ vQ}_,-_ M~9- G,.tıipaP hu}'.l\v.a., ctdmiatir. 
harekat olmamıştır. Yalnız; Al- tarafından vapurun nasıl ya· 
man oldukları anlaşılan topçu kalandığını ve ıilihlardan 
kıt'aatı, ağır toplarla muhtelif ibaret olan hamulesinin ne 
mahalleleri bombardıman et- suretle müsadere edilditini 
mişlerdir. Zayiat mühimdir. bir raporla bildirmiştir. ----------.. -
Kralcllar, Otto'nun tahta 
getirilmesini istiyorlar 

--~----~--·~------~-Kraliyet taraf tarları; bu ifin derhal yapıl. 
madığı takdirde, bilahara imkdn

sız olacağı kanaatindedirler 
Londra, 4 ( A.A ) - Deyli 

Meyi gazetesinin bildirdiğine 

göre, Avusturya Kral taraftar· 
ları, başvekil bay Şuşning nez· 
dinde, Kraliyetin derhal iadesi 
için sıkı teşebbüslerde bulun- · 

muşlardır. 

Kraliyetçiler, Habisburgların 
yeniden tahta getirilmesi şim
di derhal yapılamazsa, bila
hara gayrikabil bir hale gel· 
mesinden korkmaktadırlar. 

Halbuki, bugün küçük an
tantın bu meseleye karşı mu
halefeti daha ziyade gevşemiş 
bulunmaktadır. Arşidük Otto 

-~-----.... -.-.~·~···-~~ .... -----------
Japonya' da üç komisyon 

Amerikaproğramına Teşkil edilerek tala. 
mukabil bir proğram kikata baflandı 
yapmalıdır deniliyor Londra, 4 (Radyo) - in· 

T k 4 (R d ) B h 
. giltere hükumeti, üç komisyon 

o yo a yo - a rı-
teşkil etmiş ve torpillere çar-

ye Nazırı, Amerika'nın silah
laşma programına mukabil Ja
ponya' nm da yeni tedbirler 

almasını istemiş ve bunun için 
imparatora bir rapor vermiş· 
tir. 

Tokyo 4 (Radyo)- Japonya 
HMiciye Nezaretine tayin edi· 
len Pariı sefiri bay Şato, bu-

parak mühim hasarata utra· 
yan Landon Kastel adındaki 

lngiliz vapurunun ne ıuretle 
kazaya uğradığını tetkikine 
başlamıştır. 

raya gelmiş ve imparator hu• 
zurunda yemin vererek din 
vazifesine batlamlfbr. 



(UluıaqBırlik) 4 Mart 937 
--------...... -----------------------------------------------------------------.:----------------------------------------------------------------------------~ı 
' Zabıta Romanı: lngiliz hava ordusu, se-

Cehennemli Kadın nede iki '!!isli art.yor 
.. - 2s - .. Bu yüzden kafi miktarda iş 

Evet gördüm, fakat bir - istikbal her hakikatı b 1 f • • • 
şey anlıyamadım. Nakdi kefa- meydana çıkaracaktır. Bu ka- U amıyan ar IÇID yeni 
ıet ile tahliye edilmesi için bir rı güzelliğe malik olduktan bir ufuk: Havalardır 
avukat tayin etmiş olduğunu mada iyi bir terbiye ile ilim 
işittim. Pek iyi bilirsiniz ki ve maharete ve oldukça hatı
cinai davalarda bile Amerika rı sayılır bir servete te malik 
kanunu kefaleti kabul etmiş· imişi Noktai nazarından ka· 
tir. Bugün de muhakemesi icra dınların orta hallisi bulunmaz. 
kılınıyormuş. ihtimal tahliye Ya iffet ve fazilete veya ha-
edilecektir. haset ve rezalete duçar olur-

- Müttehimler mevkiinde lar. Kendilerini bu yollara 
bulunmasının sebebi tabii so· sevkeden yegane vasıta aşk 
rulmuştur. Acaba ne yolda ve muhabbettir. Sevdikleri 
cevap verdi? kimse namuslu ise anlarda 

- Pek sade olarak cevap namus ve iffete mail ve aksi 
vermiştir. Kendisi müddeti öm· taktirde feıat ve ahlaka du
ründe muhakeme ve mahkeme çar olarak girdap, saf alet ve 
salonu görmediği cihetle salo- mezellete atılırlar. 
na girmesile ezilmemek için - Şikl bu felsefeden bir 
müttehimler mevkiini - bilmi· şey. anlamadım . 
yerek • tenha bularak geçmiş - Masadım, ( Mücrümler 
oturmuştur . Kralı)nın sevgilisi lnis'in götü 

- O halde niçin • bağırıp ahlaka malik, şer ve fesada 
çağırmış, neden bayılmıştır. mail bir kadın olduğunu an· 

Biliyoruz ki bugün her mil
let hava kuvvetlerine büyük 
bir ehemmiyet veriyor. Son 
aylar zarfında İngilterenin 
hava kuvvetlerini daha fazla 
artırmak için bütçesine yeni 
ve fazla tahsisat koyduğu 
haber veriliyor. 

Bununla beraber, lngiltere 
hava ordusunu en fazla artı
ran memleketlerden biridir. 
1935 senesind'! İngiliz hava 
kuvvetlerine 22,500 yeni za
bit ve efrat iltihak etmiş; bu 
suretle ordu mevcudu iki mis
line çıkmıştır. 

Bunların 2500 ü pilottur. 
Diğerleri de onlara bağlı ola
rak çalışacak olan diğer 
adamlar. Hakikaten, havaya 
çıkan yeni pilotlarla beraber 
yerde çalışacak adamlar da o 
nisbette çoğalmaktadır. Me
sela, bir senede yetişen bu 
2500 pilotun her birinin 15 
yeni elemana ihtiyacı vaı dır: 
Pilotun idare ettiği o tayya· 
renin karargahında bulunacak 

- Patırdı sükun bulduktan latmaktadır. Zira bu karı is
sonra herkes yerli yerine ge- tediği kadar iffete maiik ol
çerek oturduğunda, kendisi ise su, sevdigi adam uğrunda 
jandarma ve polislerle ihata! bütün akrabasını ayak altına 
olunup hey' eti hakime ile alabilir. Bu kanuna muhalefet 
cümle huzzarın gözleri kendi- edenler enderdir, nadir ıse 
sine matuf bulunduğunu ve madum hükmündedir. Bu 
yanında da güzel bir kadının maraz erkeklerde de saridir. 

Bir erkek bir karıyı severse, memurlar, yedek pilotlar, tay
herhalde sevdiğinin ıktıda et- yarelerin sayısı ile ~eraber 
meğe sonderece çalışır, karı artan telsiz istasyonları me
iyi ise, erl ek de iyi olur, kötü murları ilah .... 

oturmakta olduğunu görünce 
neye uğradığını anlıyarak idam 
edileceğini de hatırına getirince 
!~ku ve dehşetinden yere dü-
şüp bayıldığını söylemiştir. 

- Bu iş evvelce kemali dik
_!tat ve meharetle düşünülmüş 
sonra tatbikatınaihtimam edil
-miş - olmalıdır. Bu: biçare köylü 
ise Kroser'in firarına bir--;asıta 
olmak ÜZC1C •• -~.ldş.tı,Ynıti\1.Iuuı u 

~-mister Mekaloski'nin adamla
rından celse -esnasında kimse 

olursa erkeğini kötülük cihe- Bu suretle, hava kuvvetle
tine sevkedeceği müsellem bir rinin artması fngiJtere'de genç· 
kaziyedir. Binaenaleyh (kadın) ler için yeni bir meslek ufku 
kıvamı alem olduğu gibi mu- açmaktadır. Mühendisler, ma· 
habbet dahi erkekle karı kinistler, telsizciler de pilot· 
arasında en kuvvetli bir ra- larm sayısile beraber artıyor, 

rıenİ l8VV8rP.
1
JPr rılı-'\"'"" .. t, l .. I.. 

ıK.ı:uar kuru uyor, t>u fabrika-

yok muydu? 

- Resmi polislerle jandar-
malardan başka iki kişi daha 
vardı. 

-__Cahil jandarmalarla so
lca~a put gibi durmağa alışan 
polısler yerine muhafaza için 
müdür tarafından en mahir 
müsellah polislerin tayin olun
masmı icap ederdi. Acaba ço
cuk doğuran kadınla kargaşa
lığa sebebiyet verenleri der
dest ettiJer mi? 

- Hayır, gebe kadım mu
alece ve tedavi ile meşgul olan 
d~şarı çıkarıp arabaya bindir
dıkten sonra kendileri de göz
den kaybolmuşlardır. Zannıma 
kalırsa bu ihtilale seb~biyet 
verenler Kroser'in cinayet or

tuları olmalıdır. Kurdukları 
plim kuvveden fiile çıkardık
tan sonra her biri bir tarafa 
savuşmuştur . 

- Doğru söylüyorsun. Kro· 
•er yalınız mücrimler kralı de
ğil,. bel~i hile ve şeytanca 
desıselerınde hükümdarıdır. 
Bundan maada güzel lnis'te 
merkumun cinayet ortağdır. 

L . a.- .. __ ı •1 1 

- Şaki Pek doğru söyli-

yorsun, lakin bu kadının hu

susi ahvaline vakıf mısı~? 
- Hususi ahvaline vakıf 

değilim. Evvelce kendisini 

tarassud etmeğe Batsi'yi me· 
mur etmiştim. Mumail~yb 
köylünün muhakemesinde bu 

gün isbatı vücud etmesi icap 

ettiğinden merkumeyi tarassud 

için Batsi'nin yerine Tanşi'yi 

bu sabah tayin ettim. 
- Pek münasiptir. Rica 

ederim azizim Şik, bugün 
Lizzat mahkemeye git, kövlü· 
nün tahliyesi icra olunduk
tan . sonra onu takip et, 
kendısile münasebat peyda 
etmeğe çalış, hatta ıcap 
ederse köyüne kadar bir 
yolculuk et, efkar ve esrarına 
layıkile vakıf olmağa dikkat 
et. ihtimal ki hazakat ve me
haretin sayesinde, düşmanımız 
olan hain Kroser'in izini bu 
köylüden anlıyarak, bir ipucu 
yakalamağa muvaffak oluruz. 

- Bu ahmak köylüyü al
datmağa, müşkülata tesadüf 
etmeksizin kendisile dost ol
mak için iyi muamele ile bir 
kaç kadeh şarap ikramından 
başka birşeye lüzum görmiyo· 
rum. 

lara yeni İşçiler, mühendisler 
memurlar alınıyor. ' 

Denebilir ki, şimdiye kadar 
yeryüzünde yalnız ufki bir 
surette çalışan insan şimdi 
kendisine şakuli bir istikamet 
vermiş ve düz sahada kafi 
derecede bulamadığı işi, gök 
boşluklarına yükselerek, bü
yük bir nisbette artırmıştır. 

lngilterede açılan bu yeni 
iş sahasının yukarda da söy· 
lediğimiz gibi, yeni eleman· 
Jara ihtiyacı var!. Bunlar yal
nız hava kuvvetlerinde çalı
şacaklar değildir. Bir pilotun 
hizmetinde tayyare karargahı 
telsiz istasyonu memurları ol~ 
duğu gibi, onun diğer ihti· 
yaçlarım temine çalışan diğer 
bir ordu da vardır: 

Pilotun istirahat zamanında 
bütün ihtiyacını tatmin ede
cek tedbirler alınmış, teşkilat 
kurulmuştur. Her pilota hü· 
kumct tarafından mükemmel 
bir oto verilir. Burada onun 
hizmetine bakan aşçısı ve hiz· 
metçisi vardır. Pilotlara mah
sus kütüphanede her nevi 
kitap bulunur. Burada bu iş 
için kullanılan ayrıca memur-

lehe alınır; bir, liseyi bitiren
lerden imtihanla, bir de 15-17 
yaş arasındaki gençlerden. Bu 
gençler tayyarecilik tahsiline 
küçükten başlamış olurlar. 

Bundan başka, tayyarecili· 
ğin diğer meslek mekteplerine 
• mesela mühendis, makinist 
olmak için - daha yüksek 
yaşta talebe alınır. 
- Devamı 4 ncu sahiff'!de -

Menemen icra dairesinden: 
lzmir, Karşıyakanm Ahurku

yu mevkiinde oturan Giritli 
ölü Mustafa oğlu Kadri kah
yaya 2465 lira 42 kuruş ve 
ayrıca mesarif vermeğe borc
lu Menemenin Gaybi mahal
lesinde oturan Y ahşellili hacı 
oğlu Jbrahimin işbu borcunu 
temin tahsili için beş sene te
cil edilen borcunun taksitini 
vermediğinden tecili sakit ol· 
duğundan ba tapu mütesarrif 
bulunduğu Menemenin Yah
şelli köyün hududu içinde (Pı· 
nar mevkiinde kain şarkan 

vakıf tarlası garben hacı oğ· 
lu lbrahim tarlası, şimalen 

keza, hacı oğlu lbrahim ve 
cenuben yol ile çevrili bir dö· 
nüm yeni tutarı -919- metre 
murabbanda ve beher dönü
mü on lira kıymet muhammc-
neli tarla ve Işıklar tepesi 
mevkiinde, şarkan Çoban 
Hüseyin tarlası garben sahip 
senet yanı hacı oğlu lbrahim, . 
leri ve halen demirci Sadık 
dedeye geçen tarla ve muha· 
cir Hüseyin cenuben Tahir 
ve halen yol ile çevrili on iki 
dönüm yeni tutarı -1, 1028)
metre murabbamda ve beher 
dönümü kırk lira kıymeti mu· 
hammeneli tarla, yukarı Az
maklar mevkiinde şarkan Sa
fura ve Muazzez ve F ehime 
satılan tarla garben Belen kö-

Cinayet işlemek 
·-·--

Birleşik Amerika' da bir kar 
ve maişet işi olmuştur 

Birleşik Amerika' da her yer- Amerika' da mühim· bir san' at 
den fazla cinayet ve suç işle- almuştur" demektedir. 
nir. Bilhassa son senelerde, Amerikalı Kriminoloğ iddi· 
içki yasağından sonra cinayet asında haksız değildir, çünkü 

ve suç işlemek pek ziyade ço· Birleşik Amerika' da cinayet 
ğalmıştır. içki yasağı kalktığı işlemeği kendisine bir maişet 
halde Amerika' da erbabı cina· maişet vasıtası ve meslek itti· 
yet gittikçe çoğalmış ve ken· haz etmiş 3,500,000 kişi var
dilerine göre iş bulmuştur. dır. Bunlar ekmek parasını, 

Amerika Adliyecilerinden ve zevk parasını cinayet sayesin· 
cinayet mes'eleleri mütehassıs- de çıkarmaktadırlar. 
)arından Kurtney Kooper mü· Ayni mütehassısa göre Ame 
him bir kitap neşretmiş ve bu rika' da her 20 saniyede bir 
kitabında : cinayet ve her saatta bir katil 

" Cinayet ve suç, birleşik işlenmektedir . _________________ ;._, __ ....;;;.... __ ...;...~-
Maliye vekaletinden: 
1-6-937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı 

evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz on 

kuruşlukların 1 Kanunuevvel 937 tarihine kadar tedavül mev
kiinde kalmasının tekarrür etmiş olduğu ilan olunur. 

, 
~/ 
~ ,,,..,., ... , 

2 4 6 8 10 443/584 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yur?unun ?~~)erine birkaç filo katmış oluuun. Bu yüzlerce 

zengınden hırının de senin olmıyacağtnı kim iddia edebilir. 

larile çevrili beş dönüm yeni . ikide ihaleleri icra kılınacaktır. 
tutarı 4595 metre murabba- Kıymet muhammenelerinin yüz· 
1?da ve .beher dönümü on de yetmiş beşi bulmadığı tak
lıra ~~y~etı muhammeneli tarla tirde en son pey sürenin ta
ve buyuk a~maklar mevkiinde ahhüdü baki kalmak üzere 
Menemen zıraat bankasında satış on b - d h t 
ipotekli şarkan demirci Sadık ~ş ~n a a uza a-
dede ve T h' b h lacaktır. lkıncı artırma 19/4/ 

a ıre gar en acı- 937 'h" 
og" lu lb ah. . 1 R f'k tarı me rastlıyan pazar-

r ım şıma en e ı a, t . .. .. 'k'd 'h I 
Naciye ve Safura cenuben _ esı gunu saat on ı ı e ı a ei 
kurköylü hacı fsmail k çu kat'iyeleri icra kılınacaktır. Mü· 

arJsı d . f k . . .. d 
Kadriye ve kiracı Yaniden ha- zay~ eye ış ıra. ıçın yuz e 
zineye kalan bağ ile çevrili yedı buçu~ temm .. a~ akçesi alı
yüz dönüm yeni tutarı -9 1900- nır. Res?1ı dellalıye ve pul 
metre murabbaında ve' beher ~a~raflarıle saire müşteriye 
dönümü yirmi beş lira kıymeti a~ttır. Hakları tapu sicilile. sa
muhammeneli tarla ve k"' "k bıt olmıyan alacaklarla dığer 
azmaklar mevkiinde 8 ukçu alakadaranın ve irtifak hak sa· 

ş r an h' 1 · · h ·ı f · yol garben topal Mehm d ğl tp erınm ve ususı e aız ve 
Hasan şimalen Safura e o ul masrafa dair olan iddiaların 

ve yo · b T' 'h. d · 'b 

- Azizim, kanyı gören ve 
güzelliğini görenler cinayet 
ertağı değil olsa olsa bir me· 
likei iffet ve fazilettir diyor
lar. Benim fikrime göre lnis 
(Mücrimler kraliçesi) değilse 
de cinayet işlerinde Kroser'in 
sağ elidir. 

- Bu söylediğin sözler 
hem doğru ve hem de tama
mile benim fikrime uygundur. 
Ancak Kroser gibi, bu cadi 
kadının da hebaset ve cina
yete iştiraki henüz belli olma
mııtır. 

- Bence ya bu adam ha· 
kikaten Kroser'in cinayet ar· 
kadaşlarından ve yahut bilmi
yerek meğer ve hilesine kör 
körüne alet olmuştur. Her 
halde kendisini layıkile istintak 
etmek ve mükevvinatı kalbi· 
yesine vakıf olmağa çalışmalı-
sın . , 

- Emredersiniz, emin olu· 
nuz yakında herşeyi öğr~ne
ceğim. 

· Arka.sı var· 

lar vardır. Her tayyare istas· 
yonunda dükkanlar bulunur. 
Burada pilotlara gayet ucuz 
fiatla öteberi satılır. Pilot siga
rasını, gazetesini, kitabını ve 
diger ufak tefek şeylerini bu
radan alır. 

Fakat, pilotların yiyip içtik
ten, kitap ok:ıduktan sonra 
oyuna ve spora da ihtiyaçları 
vardır. Onların bu ihtiyacını 
karşılamak için kapalı ve açık 
spor yerleri, yüzme havuzları 
yapılmıştır . 

İngiltere' de tayyareci yetiş· 
tiren mektebe iki tarzda ta· 

yünden Sarı hacı Mahmut oğ
lu Halil ve Muazzez ve F ehi
me satılan tarla şimalen ban
kacı Hasan damadı bağı ve 
kısmen kuvacı imam oğlu 
Mustafa tarlası cenuben Mu
azzez ve F ehime satılan tarla 
-halen yeni bağ dikilen- çevrili 
on üç dönüm yeni tutan 
1, 1947 metre murabbamda 
ve beher dönümü on lira kıy· 
meti muhammeneli tarla ve 
Dibek mevkiinde şarkan hacı 
oğlu lbrahim garben çay şi
malen hacı oğlu Mehmet ve
resesi cenuben keza hacı oğ· 
lu Mehmet veresesi zeytinliği 
ile çevrili ve içinde 95 zeytin 
ağacı mevcut altmış dönüm 
yeni tutarı 5, 5140 metre 
murabbaında ve beher dönü
mü beş lira kıymet muham
menell Z'!ytinliği ve yineDibek 
mevkiinde şarkan hacı oğlu İb
rahim garben çay şimalen hacı 
oğlu Mehmet veresesi ve ha· 
len hacı oğlu İbrahim cenu· 
ben hacıoğlu Mehmet veresesi 
ve halen yahşelli köy sandı
ğına geçen mera ile çevrili ve 
içinde halen 30 zeytin ağacı 
mevcut sekiz dönüm yeni tu
tarı 7352 metre murabbamda 
ve beher dönümü on lira kıy
meti muhammeneli tarla ve 
tekke mevkiinde şarkan ve 
şimalen yol iarben ve cenu
ben hacıotlu İbrahim tarla-

cenuben muhacir Hasan bağı ı~ u. ı a.~ t.a:ı ın en ıtı aren 
ve tarlası ve Yamanlarlı Çer- yı.rmı ~un ı~ın.de evra~ m~s
kes Şerifin karısı tarlası ile bıtelerıle bırlıkte daıremıze 
çevrili altmış beş dönüm yeni müracaatları lazımdır. Aksi tak
tutarı -5, 9735- metre murab- tirde satış bedellerinin pay
baında ve beher dönümü yirmi laşmasından hariç kalırlar. Ta· 
lira kıymeti muhammeneli tar· liplerin muayyen gün ve saatta 
lanın ki sekiz parçadan ibaret Menemen icra dairesinde ha
emval gayri menkulesinin açık zır bulunmaları ve daha fazla 
artırma suretile paraya çev- malumat almağa arzu edenler 
rilmesine karar verilmiş oldu- 935/830 dosya sayısile memu
ğundan 3/ 41937 tarihine rast- riyetimize müracaat etmeleri 
Jıyan Cumartesi günü saat on ilan olunur. Dos:935/830 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 4 Mart 937 

Teşkilatı esasiyedeki 
değişiklik nasıl oldu? 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee -Kamutayın bu celsesinde dikkate & Co. 
şayan müzakereler geçmiştir DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Hamburg -9-
Arazi mes' elesin de bir em· 

niyetsizlikt bir itimatsızlık me
selesi zannetmiyorum ki ol
sun. Mülkiyet hakkının kud
siyeti Teşkilatı Esasiye Kanu
numuzda tasrih edilmiştir. Bu
rada teklif edilen, bir adale
tin icabının yerine getirilmesi
dir; memlekette çalışan ve bu 
milletin asırlardan ve asırlar
danberi barını çeken asıl hal· 
kın hakiki malına sahip olma
sıdır. Bu iş yapılırken bugün 
bir takım şerait altında bu 
mallara malik olanların huku
ku payimal edilecek değildir. 
Burada Teşkilatı Esasiyede 
yapılan iş, bu malların çiftçi· 
lere tevzii için kanuni bir mü
saade vermektir. Bu kanun 
yapılarak buraya gelecektir. 
O zaman mal sahibinin huku
kunu temin edecek esaslar ta
biatile derpiş edilmiş ola
caktır. 

Recep Peker (Kütahya) -
Arkadaşlar; Halil Menteşe ar· 
kad~ımın ilişmesile uyandırı
lan •mevzu hakikaten bu kadar 
mühim bir işin yüce kamutay
dan çıktığı esnada üzerinde 
konuşmak gibi büyük bir fay
da temin edilmiş olacaktıı. 
Ben de Halil Menteşe arka
daşımın tasavvur ettiği bir 
faydanın şümulüne hizmet et
miş olmak için fikirlerimi arz· 
etmek maksadile bu kürsüye 
geldim. Arkadaşlar, iç rejim 
bakımından yer yüzünün hali
ne kısa bir görüş yapalım. 
Bu görüşün hulasası şudur: 
Yer yüzünde birçok çeşidli 
krizler yanında her yerde ve 
kendi kanaatime göre diğer 
krizlerden daha mühim bir iç 
rejim krizi ve buhranı hüküm 
sürmektedir. içinde yaşadığı
mız günün en önemli bir nok
tası olarak bizim gibi yeni ve 
modern hayata yeni çıkmış: 
bir devlet için kendi rejimini 
daha ileri bir dikkatle göz 
önünde tutmak ve kendine 
yakışan kendi hayat ve ihti· 
yaçlarına uygun şekilde kuv· 
vetlendirmek ve tanzim etmek 
baş işlerin en başındadır. 
Müşterek inan: 
Bizim şimdiye kadar rejimin 

esası olarak devlet kanununa 
geçmiş ve yurdun henüz ha
yata doğmuş en taze çocuğan· 
dan en yaşlısına ·varıncıya 
kadar, hepsi için müşterek 
inan mevzuu telakki edilmiş 
olan mahiyeti cumhvriyetten 
ibarettir. 

Şimdiye kadar C. H. Par
tisi şuuru içinde beslenip bü
yümüş olan ve partinin kendi 
hususi ve profesyonel politika 
telakkisi içinde kalan hayati 
esasları biz bu madde ile 
tt•şkilatı esasiye kanununa ek
lemekle bütün yurdun müşte
rek resmi ve kanuni bir reji
mi haline sokmak istiyoruz. 
Bu hadise, mühim bir mes' e· 
ledir. Bu esasların kamutay 
tarafından kabul edilip resmi
yet kesbettiği dakikadan iti
baren yurddaşların laboratu
varında çalışan profesörler
den günün politikası ile uğraş· 

mıyanlara ve işlerin başında 

bnlunan büyük müdür arka
daşlardan mesela Devlet De· 
miryollarının bir makasçısına 
kadar bütün vatandaşlar bu 
esaslara inanacak, bunları 
sevecek ve bunlara itaat mec
buriyeti altına girmiş olacak
lardır ve bütün milli faaliyet 
ahengi bir manzume halinde 
biribirini tamamlıyan bu yük
sek esasların havası içinde 
akıp gidecektir. 

Bu şu demektir ki bizzat 
hayattan alınarak C. H. Par· 
tisinin programının içinde ya
zılmış bulunan bu hükümler, 
bu devletin bundan sonraki 
varlığında bütün~ yurddaşları 
bütünlük ve beraberlik ruhu 
ile besliyecek ve milli birlik 
için daha sıkı bir tedbir alın
mış olacaktır. Temyiz mahke
mesinin en büyük hakiminden 
en küçük memurlarımıza ka· 
dar hüküm veren, tedbir alan, 
emf;:--;e;e;--ve- t~-;:;zim-~den 
herıets günlük işini yaparken 
ve kararını verirken kendini 
bu esasların çerçevesi içınde 

hissetmek mecburiyeti altına 
girecektir. 

Hülasa arkadaşlar bu ka-
nun çıkınca resmi hüviyeti 
olsun olmasın bütün vatandaş
ların tertip ettiği milli bünye 
müşterek ana esaslara bera· 
her inanan sarsılmaz büyük 
ve daha kuvvetli bir kütle 
haline gelecektir. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Bunun edebiyat kısmı üze
rinde fazla durmaya lüzum 
yoktur. 

Liberal propaganda: 
Şimdi Halil Menteşe'nin 

teknik olarak bahsettikleri 
noktalara gelelim. Lakin pro
paganda Türkiye'de yapılmı· 
yacak mı? Encümen başkanı 
benim de dahil olduğum en· 
cümen arkadaşlarımız namına 
cevabımızı verdi. Ben bu iza· 
hata biraz daha şümul ver
mek isterim. 

- Devam edecek -

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

. "ACHAIA" vapuru 3 martta 
beklenilmektedir. R OTTER · 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük kabul eder. 

EXPORT SS. CORPORATION 
NEVYORK 

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

REEDEREI H. SCHULDT 
"MARITZAu vapuru 25 şu

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAMt HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

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

martta beklenilmektedir. KôS
TENCEt 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. 
BELGRADt NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRATISLA VA, 
VIY ANA ve LINZ limanları 

için yük kabul eder. 

DEN NORSKE - OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

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

"Vapurların isimlerit gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez ... 

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

Birinci Kordont telefon 
No. 200- 2008 

il daimi encümeninden: 
14666 lira 12 kuruş keşif tutarile kapalı eksiltmeye konmuş 

olan Ödemiş - Çatal yoluna istekli çıkmamasından ötürü 2490 
sayılı yasanın 40 ıncı maddesi gereğince eksiltmenin bitimi 
günlemecinden itibaren bu işin bir ay içinde pazarlıkla eksilt· 
meye konulduğundan isteklililerin encümenin toplandığı her 
pazartesi ve perşembe günleri saat 10 dan 12 ye kadar dai-
mi encümenine başvurmaları ilan olunur. 514 

F ratelli Sperco 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASININ 
"CERES,, vapuru 4 Martta 

gelip BURGAS, VARNA ve 
KÖSTENCE limanları ıçın 
yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 10 
Marttan 14 Marta kadar AMS
TERDAM, ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIE 
"NORRUNA,, vapuru 2 

Martta limanımıza gelip ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

"ISA,, vapuru 14 Martta 

vapur acentası 
gelip ROTTERDAM, HAM- . 
BURG GDYNIA ve SKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 21 
Marta gelip PiRE, MALTA 
ve MARSIL YA limanları için 
yük ve yolcu alacaktır. 

Daha fazla 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. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Olivier ve şü-~ 
rekası Limited lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayııile yeni 

vapur acentası 
Birinci Kordo ı 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 navlunlafclaki deği· 

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. 

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

Birinci sınıf mutahassıs• lK_A_N_v_E_M_1_R_o_g_lu--.... -------
Dr. Demir Ali 

Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasül hastalıklar 

fle elektrik tedafJisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Doktor 
Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 
-- - --· - ---

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

Yerli pamuğundan Att Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarınm en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

IJamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 B durak . Büyük Salepçioğlu hanı 1 
aş . karşısında . -· 

1<uru.r 
·-~~~ 

'o~ıu~ 
j .&lraıal .o;NI<•:•) 

P •• • ş h TesiTi tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
UrJ en a a p rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavaıye ederler 



Sahile 4 (Ulusal Birlik) 

Fransız murahhası Paris'e gitti 

Hatay' da tetkikler yapmış olan bitaraf 
müşahitler Cenevre'ye dönüyorlar 
Fransız Vekiller heyetinin bugünkü toplantısında; ana ya
sanın tanziminde esas tutulmasını istediğimiz ve komiteye 

tevdi ettiğimiz proje tetkik edilecek 
Adana 4 (Hususi) - Hatay'dan Cenevre'ye dönmekte olan Cenevre'de müzakerelere devam edilmektedir. Komitedeki 

müşahitler, Adana'dan geçerlerken burada Hataylılar tarafın- Fransız :ııurahhası ana yasanın tanziminde esas olmak üzere 
dan karşılanmışlar ve verecekleri raporda, Hatay'ın Türk oldu- verdiğimiz proje hakkında hükumetine malumat vermek üzere 
ğunun bildirilmesini istemişlerdir. Müşahitler, yarın Ankara'dan buraya gelmiş ve derhal İvon Delbos tarafından kabul edil· 
geçecekler ve lstanbul yolu ile Cenevre'ye gideceklerdir. miştir. Bugünkü kabine toplantısında, projenin tetkik edilmesi 

Paris, 4 ( Hususi) - Hatay'ın ana yasasının tanzimi için muhtemeldir. 

~~-+-+-+ .. ----~~~-
Belgrad 
mahkemesi 
Komünistleri 
mahkômetti 

Top~ to Filomuz Başvekı· ı 
Kostence'de 

Belgrad 4 (Radyo) - Dev
let mahkemesi, yakalanmış 
olan komünistlerin bir kıs
mını mahkum etmiştir. Verilen 
cezalar, 8 ay ile bir sene ara· 
ıındadır. 

- Baştara(ı biri uci sahi fcde-

eden görüşmeler esnasında 

ltalya'ya sipariş edeceğimiz 
harb gemileri mes' eleside mev

zuubahs olmuş ve İtalya hü· 

kumeti, bizden alacağı maden 

kömürüne mukabil harb ge· 

misi inşa edebileceğini bildir

miş ve bu teklif hükumeti· 
micede kabul edilmiştir. 

Pazar günü havacılık 
bayramı yapılacaktır 

•••• 
Paraşütçüler atlıyacaklar, pla· 
nörlerle akrobasi hareket· 

Ieri yapılacaktır 
Geçen gün Bursa yoliylc An· Türk Hava Kurumu lzoıir tubeei 

kara'dan Türkkuşu filosile fzmir'e tarafından zengin bir program ha· 
ıelmiı olan Tilrk:kuıu öğreımenlt•ri, zırlanmaktadır. Program, huıün 

pazar günü Jzmir balkı önünde tamamlanacaktır. 
Gaziemir tayyare meydanında uçu~- Bütün İzmir halkının havacı· 
lar n akroLatik hareketler yapa· lık günü, Gaziemir i&tasyonuna .ko
caklardır. 

İzmir'lilere lıavacılığın ehem· 
miyet ve handa uçmanın zevki 
bak.tı:ında iyi bir fikir verecek 

layca gitmesi için hususi trenler 
ve otobüsler işletilecckıir. Halkın, 

nakil vasıtası bula mı) arak yaya git· 

olan pazar günkü tayyare ve plll· mesi gibi bir vaziyet olmaması için 
nör ve tayyare uçuşlarının ve pa· alakadarlar lazım gelen tedbirleri 
raıütle atlayışların çok zengin ol· §imdiden almışlardır. Hua yağmur· 
ması ve İzmir'lilerin güzel bir lu olursa havacılık günil programı 
(Havacılık günü) geçirmeleri için dcğietirilecektir. 

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

...... 
Yetişmekte olan ti -
yatrocularımıza 

iltifatta bulundular 
Ankara, 4 (Hususi) - Baş 

vekil ismet İnönü, dün bera· 

berlerinde Maarif Vekili Bay 

Saffet Arıkan ile Bay Hasan 

Saka olduğu halde Musiki 

muallim mektebini teşrif et· 

mişler ve tiyatro, opera sınıf· 

lan derslerini tetkik buyur· 

muşlar, tatbikat, teknik ve şan 

d\!rslerinde de hazır bulun

muşlardır. 

Başvekil tiyatro sınıfından 

ayrılırlarken talebeye iltifatta 

bulunmuşlar ve şu sözleri söy· 

lemişlerdir: 

- Tatbikat derslerinizi gör· 
düm. Çalışmalarınız çok ümid 

vericidir. Milli sahne hayatı· 

mızda muvaffakıyetleriniz, bun

dan sonra göstereceğiniz gay

retlerle belli olacaktır. Sizler, 

büyük çalışın Jlarınızla milli 

sahnemizin en yüksek şerefine 

mazhar olacaksınız. içinizden 

milli sahne için büyük bir 
varlık olarak yetişeceklerle 
iftihar edeceklerden biri de 
ben olacağım. Tekrar söylüyo· 
rum, gördüklerim ümidlerimi 
artırmıştır. 

Bay Ruzvelt 
941 de siyasi hayat

tan çekileceğini 
söylüyor 

( Baştarafı 1 inci sahifede) 
Vaşington, 4 (A.A) - Mec

lis bütçe komisyonu, önümüz
deki )'ılın deniz bütçesini 

tasdik etmiştir. Bütçe, şimdi· 

kinden 35,870,000 eksik ola

rak 5,265,555,428 dolardır. 

Yeni inşaat arasında, 397 
tayyare, 2 balon, 8 destroyer 

ve 4 denizaltı gemisi vardır. 
Keza zırhlı 3 tayyare gemisi, 
11 kruvazör, 48 destroyer ve 
16 denizaltı gemisinin inşasına 
devam edilecektir. 

---··-----
/ngiltere bir senede 

52 harp gemisi 
yaptıracaktır 

Başıarafı 1 inci salıife<le 

telif harp gemisi yapılacaktır. 
Londra 4 (A.A) - 937 /38 

mali senesi Bahriye bütçesi 
projesi neşredilmiştir. Bahriye 
bütçesi ve geçen senekine na
zaran 23 milyon 800 bin in· 
giliz lirası fazlasile takriben 
105 milyondur. 

Buna nazaran muhtelif cins 
52 harp gemisi yapılacak, bun· 
dan başka daha bazı küçük 
gemiler inşa olunacak, bahriye 
efradı miktarıl 112 bin kişiye 
çıkarılacaktır. 

~ı;'i; paşa ve kira Frosinlı 
Yanya gölünün kanlı facıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

- 73-

Dostum Yanya'da vaziyet na-
sıldır? Benden ne istiyorsun? 

- Ha şöyle.. Şimdi gö
züme çok daha dost görünü
yorsun! Dedi. 

- Benim büyük vezirimle 
aramda en küçük bir ihtilaf 
bile olamaz. Senin her arzun 
aeniın ve benimle beraber bü
tün hıristiyan tebea için ka
nun demektir. Fakat, vezirim 
bana söylersin, senin kılıcın 
haksız olarak baş keser mi? 

- More despotum, more .. 
Nasıl anladım. Gene ayni 
davalar için beni görmeğe 
geldin, değil mi? Başka görü· 
şecı>k birşey bulamıyormusun 
yoksa? 

- Ali paşa, sen büyük ve 
kuvvetle bir vezirsin; fakat 
sende herhanki bir insandan 
başka birşey değilsin, nihayet 
hepimizde bir avuç toprak ol· 
mıyacak mıyız? 

- More dostum, sen de 
ben de kafi derecede ihtiya
rız; böyle kara topraklardan, 
çukurlardan bahs bize yaraş
maz. Daha zevkli bir mevzu 
üzerine görüşelim. 

- Paşa .. Ben buraya seni 
taciz etmek için gelmedim. 

- Pekala .. Yanya'da vazi· 
yet ne haldedir?. Sonra ben· 
den ne istiyorsen .. Onu ıöyle. 

- Vezirim, kusuruma bak· 
ma. Sözlerim belki sana ağır 
gelecektir; fakat ben daima 
hakikatı söylerim, benim ha· 
yattan beklediğim birşey:yok
tur; her insanın iyi olmasını 

isterim. Bunun için sana haber 

vereyim ki on parmağından 

masum kanı sızmaktadır. Bu 
hal sana dünyamda daralta· 
cak, rahatını yer yüzünde de 
bozacacaktır. Yanya' da herke
sin ağzını bıçaklar açmıyor, 
Rumelide kan gövdeyi götü· 
rüyor, isyan var. 

- Varsa .. Ne yapalım? 
- Fakat bunun bir de se· 

bebi varf 
- Bu sebep de ben mi· 

yim?. 
- Evet.. Sen kazandığın 

mevkii iyi idare etmiyorsun. 
Arap ağayı köylere gönderdin 
orada yapmadığı kalmadı. Se· 
nin zulmüne uğramamış kim 
kaldı paşam ? 

- Sen kaldın, bre Despot .. 
Ben, fena bir adamım, kabul 
ediyorum. Fakat sen burada 
hala nasıl yaşıyorsun? Seni 
öldürmek, öldürtmek, ipe çek· 
mek elimde değil mi? 

- Tabii paşam. 
- Neden sana fenalığım 

dokunmıyor? 

Paşa, mantıki görüşmekle 
beraber, artık asabileşmiş bu
lunuyordu. Despot, bunu fark 
etti. Paşa da, Despotu sindir· 
mek, asıl maksadını söyleme
sine mani olmak için bu vazi· 
yeti ihdas etmiş bulunuyordu. 

Despot sustu. 
Ali paşa biraz sonra: 
- Bunlardan başka 8')ylü· 

yecek birşey kalmadı mı? 
- Var paşam, amma, söy· 

lemeden gideceğim. Çünkü 
yapmıyacağını anlıyorum. 

- Despot sen benim kar
deşimsin, seni severim. Gel 
de tatlı, tatlı görüşelim. Bel· 
ki ikimizin de biribimize fay· 
dası dokunur. 

"B~n senin söylediğin gibi 
birçok zulum yapmiş bir ada· 
mım, fakat bunların hepsini 
de temizliyecek bir zaman 
gelecektir. Despotum, sen 
beni biraz dinle. 

- Dinliyorum, paşam .. 
Ali paşa sözüne devam 

ederek: 
- Despot, ben F rosini ile 

beraber on altı srüzel kadını 
zındanda tutuyorum, bunlar 
öleceklerdir . Çünkü Frosini 
bana ne ıztıraplar çektirmiş
tir, biliyor musun? Beni gün
lerce ağlatan kadından inti· 
kam almak hekkım değil mi· 
dir? Bu kadın benden nefret 

Kemer' de bu
lunan define! 

Beş yılda 
Vilayetimizde 420 
mektep yapılacak 

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

ediyor. Halbuki namus ve 
milliyette sa~lam fbir ayakka
bı değildir. Söyle bana, dost 
gibi, arkadaş gibi söyle, ne 
yapayım? Bana bir fikir ver. 

Şilteden çıkan altın
lar kime aid imiş?. 

Kemer caddesinde t 22 nu· 
maralı evde oturan Bayan 
Leyla ile oğlu Bay Faik'ın, bu 
evin bodrum katında bir de
fine buldukları ve fakirane 
yaşayışları birdenbire değiştiği 
zabıtaya ihbar edilmiştir. Za· 
bıtaca evde ansızın yapılan 
araştırmada şiltelerle yastıkla-
nn içlerinde 249 Türk altını 
bulunmuş ve alınmıştır. Bay 
Faik ve Bayan Leyla, bu al
tınların kendilerine aid olduk
larını söylemişlerse de onların 
fakir olduklarını yakından bi
lenler, şahidlik ederek muha· 
cir sıfatile İzmir' e geldikleri 
sırada bu aile efradının yaşa-
yışlarını anlatmışlar ve sonra 
birdenbire zenginleşerek ev 
satın almalarından, çok para 
aarfetmelerinden hayrete daş· 
tüklerini söylemişlerdir. Bayan 
Leyla, hastadır ve söz söyli
yememektedir. Zabıtaca Bayan 
Ley1a i!e Bay Faik adliyeye 
vcrilmiılerdir. 

Vilayetçe beş yıllık mektep 

inşaatı programının hazırlan

masına devam edilmektedir. 

İ nşaat programında hangi köy 

ve kazalarda kaçar dershaneli 

ilkmektep inşa edileceği tes

bit edilmektedir. Program ya

kında tamamlanacaktır. 

Kültür direktörlüğünce esas

ları çizilmiş olan programa 

ma göre, beş yıl içinde İzmir 
merkezi ile kaza merkezlerin· 

de tam teşkilatlı olarak 60 

ilk mektep binası yaptırı· 

lacaktır. Köylerde de nüfus 

nisbetine göre yeniden yap· 

tırılacak mektep miktarı dört

yüzdür. 

Bu mektepler üç ~e beş 

dershaneli olacaktır. Beş yılda 

bütün mekteplerin inşasından 

sonra bu mekteplere öğretmen 

bulmak mcıcleıi çok kolay 

olacaktır. 

Bataklıklar kurutulacak lngiliz hava or-
·- · -- dusu sende iki 

Halkapınar ve Çığlı bataklıkları . f t 
Nafıa Vekaletince kurutulacaktır mıs 1 arıyor 

( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
Geçenlerde lzmir'e gelen ve 

Cellad gölünün kurutma tesi· 
satile kanallar arasında muva· 
sala ve münkaleyi temin için 
yapılan köprüleri teftiş eden 
Nafıa Vekaleti müsteşarı Bay 
Arif, şimdi Ankara'da bulu
nuyor. Bay Arif, Cellad gölün
den başka İzmir ve civarında 
bulunan bataklıkların kurutul
ması için hazırlanacak projeye 
esas olmak üzere şehrimizde 
de tetkiklerde bulunmuş, ba· 
tcıklıkları gezerek birer birer 
görmüş ve şimdiye kadar ku· 
rutulmuş olan bataklıklar hak
kında belediye reisliğinden 
malumat almıştır. 

Haber aldığımıza göre 
Vilayet ve belediye büd-
çelerinden ayrılan tahsisatla 
kurutulmalan uzun yıllara mü· 
tevakkıf olan İzmir ve civa· 
rındaki büyük batakhklar, bil· 

hassa Halkapınar bataklığı ile 
Çiğli köyü civarındakı geniş 
bataklık, Nafıa Vekaleti tara
fından ve Devlet büdçesinden 
ayrılacak tahsisatla kurutula
caktır. Bu suretle lzmir'lilerin 
kanını emen bu sıtma yuvaları 
ortadan kalkmış olacaktır. 

Sivrisinek yüzünden İzmir
lilerin her sene ne kadar ıs· 
tırap çektiği herkesin malU· 
mudur. Nafıa Vekaletimizin 
İzmir ve civarındaki bataklık· 
ları kurutma hususunda gös
terdiği yerinde ve yüksek ala
kayı şükranla karşılamamak 
mümkün dej'ildir. 

Gene haber aldığımıza göre 
İzmir şehri, sıtma mücadele 
mıntakasına ithal edilecektir. 
Bu suretle bataklıkların kuru
tulması işine Sıhhat ve içti· 
mai muavenet Vekaleti de ka· 
nıacaktar. 

Bir tayyarecinin orduda hiz· 
met edeceği müddet, 18 ya· 
şından başlıyarak, 12 sene 
sayılır. Bu müddet içinde tay· 
yareci orduya konturatla bağ· 
lı<lır ve ücretle çalışır. 12 se
ne sonra, yani 30 yaşında, 
isterse sivil tayyareciliğe ge· 
çer, isterse tekrar 12 sene 
için tahhüde girer. 

Orduda, bu suretle, iki 
kere çalı~mış, yani 24 st>ne 
hizmet etmiş olanlar bundan 
sonra tekaüt maaşı almağa 

hak kazanırlar. 
Askerliğin mecburi olmadığı 

lngilterede, son zamanlarda, 
ordunun lüzumu kadar mev· 
cudü bulunmadığı söylenmekte 
ve ğençlerin orduya rağbet 

etmeleri için ~ftşılmaktadır. 
Fakat, lngiliz gençlerinin ha· 
va kuvvetine daha fazla rat 
bet ettiii ıörülmektedir. 

Dedi. Fakat Despot Ali 
paşaya birdenbire cevap ve· 
remedi, uzun ve aksakalını 
tutarak düşünmeğe ba~ ladı. 

Tepeddenli gene sükütü 
bozdu: 

- Despotum, senden lbü· 
yük bir ricada bulunacaiım. 
Dedi. 

- Emret paşam .. 

(Devamı var) 

Gül fidanları 
Gümrükten çıkarı

lıyor 
Belediye, evelce Ziraat Ve

kaletinin müsaadesini istihsal 
ederek Lüksenburg'dan; Kül
türpark'a dikilmek üzere 200 
çeşit gül getirtmiştir. Fidanlar, 
gümrüğe gelince, gümrük mü· 
düriyeti bunların ithaline mü· 
saade etmemiş ve belediye de 
Ziraat Vekaletine telgrafla mü· 
racaat ederek, fidanların kuru· 
masına meydan verilmemesi 
için, alakadarlara biran evci 
lazımgelen emrin teblit edil-


