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~l\~1m 
2 Martta Madrid'i ala. 

madılar, gene mağlup ol
dular. 

Fiati (100) Para 

Hatay' da Evleri l{undal~landı ,,_____ - - -- xx:= 

zulüm ve tazyik Hatay da 
gittikçe artmaktadır 

Fransız kabi-
• 

nesı 

ihtilalciler, Madrid üze
rine yeni bir taar

ruz yapacaklar -·-Müşahitler H-a-ta-y-a··~an-ay-rılır ayrılmaz 
cinayetler ve · suikasdler arttı 

İstanbul 5 (Hususi) - U
luslar sosyetesi müşahitlerinin 
Cenevre yolunu tuttukları an· 
dan itibaren Hatay' da Arap 
ve Ermeni tazyiki artmıştır. 

İstanbul 5 (Hususi) - Ce
nubta tetkikat yapmakta olan 
Dahiliye Vekilimiz Şükrü Ka· 
ya, dün Mersin'den Tarsus'a 
geçmiş ve orada bazı tetkikat 
yapmıştır. 

Bugün toplanarak 
mali vaziyeti ko

nuşacak 
Paris, 5 (Radyo) - Kabine, 

bugün reisicumhur Bay Leh· 
run'un riyasetinde toplanacak 
ve Fransa'nın mali vaziyetini 
tetkik edecektir. 

Kontrol işi geri kaldı, Alman· 
ya Franko'ya sefir gön
derdi. Oviyedo harap oldu 

Birçok yerlerde mesken 
masuniyetleri nazarı iti bara 
alınmamaktadır. Resmi veya 
gayri resmi, fakat hedef ve 
maksatları meşkuk kimseler 
evlere tezavüzatta bulunmak· 
tadırlar. 

Taharriyat ve sair bahane· 
leri, modası geçmiyen bir taz· 
yık ve zulum vesi\esi olmuş· 
tur. 

Ermeni komitecilerle kafa 

birliği kurmağa çalışan ve Dahiliye vekilimiz Bay 
eskide çöllerde yol kesmekle Şükrü Kaya 
maişetini temine alışmış bulu- karşı teşkilat yapan Arapların 
nan bir takım kimseler Türk başında Hamid devrinin ça· 

pulçu ve mürtekip yetiştirme· 
evlerine yağlı paçavralar sok- leri bulunduğu anlaşılmıştır. 

Facia 

muşlar ve evleri ateşlemek Bunların bir kısmı meşrutiyetin 
istemişlerdir. 11;"'"~" l..-1---- -'- 1 1 

Istanbul 5 (Hususi) - An· dıkları mevkilerden uzaklaş· 
takya ve havalisinde Türklere tırılmış olanlardır. ______________ ..... ._.~·~·~ 
Yunan kralı 

Yarın Giride gidiyor. ispanya sahillerinde 

Dahiliye Vekilimiz, Pazar
tesi gününe kadar Adana' da 
kalacak ve müteakiben Anka
ra'ya hareket edecektir. 

Hataylılar, Dahiliye Veki
limizi hararetli tezahüratla kar
şılamışlardır. 

Finans bakanı Bay Vensa 
Oriyol, uzun izahatta buluna· 
cak ve alınması lazım gelen 
tedbirler hakkındaki fikrini 
söyliyecektir. ····---Graçyani 

Adis-Ababa, 5 (Radyo) 
Mareşal Greçyani'nin sıhha· 
tında görülen tehlike, zail 
olmağa ·başlamıştır. 

Donanmamız, ltalya li
manlarını ziyaret edecek --·--Karadeniz manevraları başla· 
dı, hareket, bu ayın on ikisinde 

• 

~ 

Bombardımanda ölen çocuklar 
Paris 5 (Radyo)- Dün çıkan hükumet taraftarları basklarla 

resmi bir tebliğde, 24 saat beraber çalışmakta ve Bilbao 
devam eden kanlı muharebe· matbuat bürosunda vazife al· 
}erin fa~ıl11v.A ııÖTArl•h• u• () .. : . -··- L •• ı ,,. • · ,• .. , 

hasıl olduğu bildirilmektedir. manya'nın Franko nezdindeki 
Hükumetçilerin, Oviyedo ilk sefiri general Von Kapel, 

cephesinde geçmiş oldukları dün general Franko'ya itimat
taarruzu hafifleştirdikleri, son namesini vermiştir. Bu eınada 
gelen haberlerden anlaşılmak· büyük merasim yapılmıştır. 
tadır . Paris 5 (Radyo) - Burgoı'· 

Son bombardımanda Oviye· dan gelen bir habere göre; 
do şehri, büyük tahribata uğ- ihtilalciler, Madrid'i işgal için 

ramıştır. 

Katederal kilisesi, birçok 
resmi ve büyük binalar, tama· 
men denecek derecede tahrip 

yeni bir taarruz hazırlıyorlar. 
Atina 5 (Radyo) - Yunan batan Yunan vapuru 

kralı ikinci Jorj; yarın, refa· Cebelüttarık 5 (Radyo) -
katında Başbakan general ~~- Petrolla yüklü bir Yunan 
taksas olduğu halde ~ı~ıt vapuru, ispanya sahillerinde 
adasına gidecektir. Kral, Gırıt- torpillere çarparak ateş almış 
de, bir hafta kalacaktır. ve yanarak batmıştır. Vapurun 

Kralın istikbali için büyük mürettebatından hiç kimse 

Burgos hükumeti, Madrid'i 
ele geçirdikten sonra halkın 
iaşesini de düşünmüş ve Mad· 
rid civarında mühim miktarda 

, edilmiştir. ·ıa 
1 ı . t ta b"ın erzak, kahve, konserve ve ı Ç 

hazırlıklar yapılıyor. kurtulamamıştır. 

----~·~----------------~-h ·tı d •• lstan lstanbul S (Radyo) - Ka· ziyaret edecek ve müteakiben 
Müşa 1 er' un - radeniz'de bulunan donanma· Akdeniz'e geçerek İtalya liman· 

bul
'dan geçerek yol- mız, manevralara başlamıştır. larmı ziyarete gidecektir. 

Bu manevralar sona erdikten Donanmamız, bu ayın 12 

tt• ı sonra Köstence' den başka Ro· sinde İstanbul' dan hareket 

larlna devam e 1 er manya'nın diğer limaı1lannı da edecektir. 

~----------------·~·~·~-----------------
Bitaraf lar, Ankara'da ve Istan B. Eden Avrupa 
bul'da hararetle ~karşılandılar Siyasetinisarih Sulhunun mu-

Bitaraf müşahid heyet 
Istanbul 5 (Hususi)- Uluslar nerek Cenevre'ye hareket ey· 

sosyetesinin kararile iki ay ev· lemişlerdir. 
vel Hatay~. gitmiş olan bitaraf Müşahitler, gerek Ankara' da 
müşahitler, dün, Ankara yolu Ik ve gerekse Istanbulda ha ta· 
ile Istanbula gelmişler ve hiç 
durmadan, hareket etmek üzere rafından hararetle karşılanmış· 
bulunan semplon trenine bi· lardır. 

olarak idare haf azası 
ediyor 

Paris 4 (A.A) - Fransız 

gazeteleri B. Eden'in müstem· 

lekala ait mandaların devri ve 

Büyük Brilanya'nın Milletler 

cemiyetine mcrbutiyeti hak· 

kındaki beyanatın vüzuhunu 
büyük bir memnuniyetle kay
detmektedirler. 

---··---

Paris, 5 (Radyo) - Fransa 

parlamentosu, dün toplanmış
tır. Hariciye encümeni tara· 

fından verilen lir takrirde, 

Çekoslovakya'nın masuniyeti 

mülkiyesi hakkında uzun mü

talea dermeyan edilmekte ve 

bu masuniyetin, Avrupa sul· 

hunun muhafazasile alakadar 

olduğu bildirilmektedir. 

Karadenizde Habeş ~~pasları 
kar ve fırtına Is an halindedir 

Bükreş, 5 (Radyo) - Ka· Y M 
radeniz sahillerinde şimdiye Kahire 5 (Radyo) ~ . ısır 
kadar görülmemiş derecede hükumeti, üç aydanberı ı.s~an 
şiddetli bir fırtına devam et- etmiş bulunan Habeş . ~ıl~s~-

kt d·r Ayni zamanda kar ı sindeki papaslarm tenkılı ıçın me e ı . . l . . . 
d .. kt d' lazım ielen emır erı vermııtır. 
uşme e ır. 

n~~oh u~ .. 
. k. .. k" . b 1 .ır.. olmuc.tur depo etmışlerdır. 
ı ıyuz ışıye a 15 y • Madrit 5 (Radyo) - lbti· 
Bunların yarısı, kadın ve ço· 'M d 'd'' . 1· d 

kt 

\ 

lilciler, a n ın şıma ın e 
cu ur. k- .. · d 

Bilbao' dan gelen bir telgrafa ve Elprado ~yu.. cıv~nn 8 

öre, Lord Çorçilin yeğeni, Devamı 4 uncu sahıfede-
g --·~··--~ .. ------------~-

Türk kuşu 
rr· öğretmenlerine Partimiz 
=:;JUafından :ziyafet .. verildi 

Türkkuşu filosu ile Ankara· 
dan şehrimize gelmiş olan tay-

yarecilerle Türkkuşu öğret· 

menleri şerefine dün akşam 

Fuar gazinosunda 90 kişilik 
bir ziyafet verilmiştir. Ziyafeti 

lzmir Parti başkanlığı ver· 

imiştir. 

Vali ve Parti başkanımız 
Bay Fazlı Güleç ile koumutan 

General Bürhaneddin, belediye 
reisi doktor Bay Behçet Uz, 
tayyare komutanı, daireler di
rektörleri , tayyarecilerimiz , 
Türk hava kurumu lzmir şu· 
besi müdürü ve idare heyeti 
üyeleri, Türkkuşu lzmir üye· 
leri ve gazeteciler bulunmuı· 
lardır. Ziyafet, samimi basbı· 
hallerle geç vakte kadar d.-... 
vam etmiştir. 
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Zabıta Romanı: 

Cehennemli Kadın 
-29-

Şik ayağa kalkarak 
rin elini sıkmak üzere iken 
Karter, mumaileyhe hitaben : 

- Rica ederim, Tanşiyi ça· 
buk bana gönder ki kendim 
bizzat Nevyork dahilinde Kro· 
scr'i arayacağım. Birde takib 
esnasında mühim bir hava· 
diıe desteres olursan, ya tele· 
fonla veya telgrafla bildir. 
lcabederse Batsi ve yahut 
Tanşiyi sana yardım etmek 
için gönderirim, şimdilik Al
laha ısmarladık. 

-3-
Karterin emniyet 
umum müdürü ile 

g6rüşmesi 
Ş!k gittikten sonra Karter 

odasına çekilerek yolculuk el· 
bisesini çıkardı . Kroseri takib
etmek için kıyafetini değiş· 
tirerek, evvt:la samimi dostu 
olan emniyet umum müdürü 
mister Meklaskiyi ziyaret et
meği niyet ederek odadan 
çıkıp merdivenlerden indi. Ka
pıya yaklaşınca hizmetçi ka· 
dına rastladı. Kadıncağız ya
bancı bir adamı efendisinin 
evinde görünce gürültü koparıp 
11polis reisinin evine hiç izin
siz gelir mi?" Diye yabancıyı 
tekdire başlamışken, Karter 
gülerek güzelce tebdil kıya
fete muvaffak olduğundan 
memnun olarak hizmetçi ka· 
dına kendisini tanıttırınca ka· 
dıncağız gülmekten bayılacak 
dereceye gelerek: 

- Efendim zatıaliniz misi· 
uiu?ı1.1i"uı'&wycuulı:;- ..J,&rir: fo1..?P 

latmak için hemen polisi ça
tıracaktım. Zazıaliniz bu kıya· 
fetinizle, geniş şapka ve temiz 
elbise ve uzun sakalınızla 
ideta Amerikalı zengin çiftlik 
sahiplerine ve yahut büyük 
fabrikatörlere benziyorsunuz! 

Hizmetçisinin sözlerine gü· 
lerek çıktı. Doğruca Melbari 
caddesinde kain emniyet umu
miye merkezine gitti. Merke
zin cümle kapısından geçerek 
iç kapıya vardığında orada 
nöbet bekliyen polislerin bi

risinden müdürü sorarak, sa

lonun baş tarafında bulunan 

odasında olduğunu öğrendi. 
M6dürün kapısına geldiği za
man kapıda duran müdürün 
yaverliğini yapan zabıta ken· 
disini müdürün nezdine kabul 
olunmasına deJalet etmesini 
rica ettiyse de zabıt ehemmi· 
yet vermiyerek istihza ile mü· 
dür meşguldur. Dedi. 

- Müdür ile görüşmekli
tim icabediyor. Rica ederim 
beni yanına götürünüz: 

- Kendisinden ne istiyor· 
ıunuz? Müdür meşguldür. 

Her müracaat ~eden müdür 
Jle _ görüşemez. Onun kabul 
günleri)nü8Y"YendiZ°B8Şk& Ya." 
kitlerde müdür kimseyi kabul 
etmez, eğer bir işin varsa 
muavinine, yahud şu odada 
bulunan katibine müracaat 
edebilirsiniz. 

Karter, hiddetle cevap ve· 
rerek: 

- Bilinmesi .. sana elzem 
olmayan bir işten doJayı izaha 
mecburdeğilim, °Şimdi-derhal" 
müdürü görmek isterim, zabit

1 

~lüniin ağzından çıkan ha
fln, nezaketsiz sözlerden gü· 
c:enerelc:, sert bir çehre ile 

yuzune bakıp şiddetle : 

- Sane meşgul olduğunu 
V f: kimseyi kabul etmiyeceğini 
söyledim. Mutlak kendisini 
görmek arzu ediyorsan burada 
bekle, çıkarken görürsün, yok· 
sa muavinine gidersin. 

Karter, cebinden ziyaret 
verakasını fçıkarıp zabitin gö
züne sokarcasına: 

- Okumağı bilirsen al 
şunu okul 

Dedi. Zabıta kendisine kar
şı edilen şu tahkire karşı köy
lüyü koğmağa az kalmış iken 
birdenbire gözlerini kağıda 

çevirerek aşağıdaki cümleyi 
okudu. 

"Hamil varaka bilatehir is-
ter gece, ister gündüz be· 
nimle görüşmeği arzu ettiği 

anda kat'iyen mümanaat edil· 
memelidir.,, 

Mikaloski 
Zabit, hiddetini yenerek, 

kağıdı eline alıp müdüre gö· 
türdükten sonra dışarı çıktı, 
hamil varakanın tarassut 
reisi Nikola Karter olduğunu 
anlamış olduğundan kendisine 
karşı ızharı teessüf ve mazeret 
etmeğ-e başlıyarak dedi ki: 

- Müdür, sızı bekliyor, 
İçeri buyurunuz. Bu kıyafete 
girdiğinizden dolayı sizi tanı

yamadığım cihetle özrümün 
tenezzülen kabulünü rica ede· 
rım. 

Karter, içeri girince Mika· 
loski'yi ta kapı yanında ken· 
disini karşılamağa koştuğunu 
gördü. Mikaloski, dostunu gü· 
Jer yüzle ve hürmetle kabul 
ettikten sonra : 

- - •• 1 ı·"'. . 
den dolayı iyi ctmışsiiiii, 
yoksa, sizi bu kartla tanımak 
bence gayri kabil idi. Doğ
rusu tam bir köylü kılığına 
kirmişsiniz. Ne ise hoş gel
diniz azizim, şuraya karşıma 
geçip oturunuz. 

· Arkası var -

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANY ASiNiN 

"CERES,, vapuru 4 Martta 
gelip BURGAS, VARNA ve 
KôSTENCE 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 
SKANDlNAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

"ISA,, vaeuru 14 Martta 
gelip ROTTERDAM, HAM-
BURG GDYNIA ve SKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacakbr. 

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 

•k 1 J SSN Lira K. Tarihi vesı a ar 634' Karantina tramvayc.668ve670No.hyıkıkŞık 1300 ()() 

A Si N D A sinema arsası 622 M. M. ve hava payı eşhası ... _____ A R --• saireye ait bulunan motör mahalli yeri ve en· 

M d • kazı da birlikte. 
Padişah Abdülmecit - e enı- 636 Karataş halil rifat paşa c. 226/2 taj No.lı 124 49 60 

yet - gelincikci Meryem Dudu. 638 ~~r~~ş ~:iiı rifat paşa c. 401 eski No.lı 112 33 60 
' b' k ğ M. M. arsa. 

Şu Viyanalı doktor Şpitser çocuğu olduğu gı 1 ız çocu u 635 Karataş halil rifat paşa c. ada 615 parsel 10 52 75 
Türk milletine bilmiyerek bü- da vardı. Oğlanlarla ne su· da 105 M. arsa. Bedeli nakıt tediye edilmek şartile. 
yük fenalık etmiş: Çiçekten retle baktırdığını bilmiyoruı, 639 Tepecik hamam s. kızılçullu c. 21 taj lNo.lı 135 90 
kavrulmuş suratile pek çirkin amma, kız çocuklarını bir 113,25 M. arsa. 
göründüğünü bildiği için ziya- hekimin karşısına çıkarmak 640 Karantina gönül s. 12/14 taj No.lı 78

1
75 M. 100 00 

fetlerde, kabul resimlerinde loş ona çok ağır gelirdi. Kendi- dükkan ve arsası. 
bir köşede oturmağı tercih sine gen fikirli demesinler 641 Karataş dokuz eylul s. 12 kapu No.lı 215 M. 53 75 
eden Padişah Abdülmecidi diye kızlarının hastalığını dok- arsa bedeli nakıt tediye edilmek şartile. 
evirip çevirip muayene etmiş, torlara haber vermezdi ve 642 Bayraklı mahmut s. 20/6 taj No.Jı 65,53 M. 40 00 
onun da daha evvelki Padişah saklardı. zeminli ev. 
ikinci Mahmut gibi veremli Onun zamanında üfürükçü· 643 Salhane şehit kemal 27129 kapu No.lı 97,75 78 97 

F k M. arsa bedeli nakıt tediye edilmek şartile. olduğunu görünce: lük de yasak edilmişti. a at 
644 Karataş halil rifat paşa c. 363 eski 328 taj 28 20 - Haşmetmeab, demiş, bu o hem medeni görünüşüne, M 

k 1 No.lı 84 . arsa. 
Topkakı sarayında kaldıkça hem de yaptığı anun arı ay- 645 Reşadiye şekip çıkmazı yeni ferah s. 43 eski 29 25 
sız ye bütün nesliniz mahva kın olarak el altından Gelin· 23 taj No.lı arsa. 
mahkumsunuz. Bu sarayın gü- cikçi Meryem duduyu çağırtır 646 Reşadiye selamet s. 3 taj No.lı ev. 
neş görmiyen rutubetli odaları ve kızlarını ona tedavi etti- 647 ,, kaptan hüseyin s. 12/l eski 18 taj No.lı ev 
sızın neslinizini tüketecektir. rirdi. Bu kadın Katolik Er· 648 ,, metres tepe 37 kapu No.lı yıkılmış ev ar· 

Osman oğullan bu nasihat· menisidi. Padişah ona o sası ve içinde kuyu ve bazı aksamı noksan yel· 
tan sonra Topkapı sarayım kadar kapılmıştı ki birçok değirmeni ve eşcarı. 

71 00 
600 00 
200 00 

terkederek Beşiktaş sırtlarına hediyeler, bahşişlerden başka, 649 Karataş gaziantep s. 6 taj No.lı ahır halinde 80 00 
k ld k b l b. kullanılan ev. çekilmişler ve orada hakika- dünyada a ı ça o ır 

ten kanlanıp canlanmağa baş· maaşa da bağlamıştı. Hatta 650 Reşadiye güneş s. 3.5.7. No.lı üç dükkan. 250 00 
lamışlardı. Onların sıhhatlerin- bu kadarla da kalmıyarak 651 " güneş s. 29 eski 35 taj No.lı yıkılmış 10 50 

b .. k ev arsası. de görülen bu salahın kafala- Meryem dudunun ütun a • l 
652 kinci karantina eski tuğla yeni yol s. 6 eski 40 00 rında yaşıyan dejeneresans'a rabalan da vergilerden ve 4 taj No.lı ev. 

şumullü olmadı, amma, ne devlet mükellefiyetlerinden 662 Hurşidiye mahallesinin eminiye s. 2 eski ve taj 187 50 
yazık ki onun oğulları olan affolunmuştu. Padişahça me· No.h evin 60 hissede 15 hissesi 11 lira 6S k. 
ikinci Abdülmecit ile Vehi- deni ve terakkiperver görün· taviz bedeli alıcıya ait ve nakıt tediye edil· 
dettin gibi en sayılı kepaze· mek başka, hakikat ise büs· mek şartile. 
ler de uzun seneler hayatta bütün başka idi. 661 Karataş postacı ali nza s. 31 kapu No.lı 248,SO 99 40 
kalmış oldular. Dr. O. Ş. Uludağ M. arsa bedeli nakıt tediye edilmek şartilc. 

Ne ise, mes'ele burada de· • • • • • 658 Reşadiye tramvay c. 1010 yeni No.lı elektirik 907 50 
ğiJ, Biz göğsünü sırmalarla, Vels' e göre tramvay deposu karşısında 1815 M. arsa be-

l t l l d ld k b deli nakıt tediye edilmek şartile. pır an a ar a o urara e· 50 sene sonra ne 
yaz bir at üzerind~-· F;;;;sa 660 3. cü karataş halil rifat paşa c. 280/1 taj No.lı 25 00 
sefarethanesinde bal; ~eyret-" hal alacağız? baraka ve yeri· 

663 2. ci kahramanlar şemsiye s. 33 taj ve arkasın- 57 80 
meğe giden ve bu hareketile lngiliz muharriri Vels, za· da 3/1 taj No. alan 115,65 metre arsa. 

l kendisini ileri fikirli göster· manın muhayyelesl en genış 659 2. ci sultaniye osman zati dede s. 13 kapu 15 
:meğe çalışan Abdulmecidin bir muharriridir. Eserleri, ke- taj 33,50 M. arsa. 

!~~~~~~p~~~r v ... Jt~.~~H~~nj~e ,?.,~?:~ ... ?~~i~~:.~.:. a:~~ol~~~~ll~~~ 653 ismet paşa 2. ci sakarya 6 eski ve taj No.h ev. 
termek istiyoruz: umumi telakkilerin ne şekil c&4 n.r • .ı:,.. ~ ı, •• > ... 1 ... ?Q hnu 15 tai No.lı ev. 

B P d h 655 ,, erik s. 33 eski 35 yeni 15 hj No.lı 63,75 

9 90 

100 00 
40 00 
25 50 u a işa ili mekteplere alacağına dair, gözün, eğlen· M 

d . arsa. 
gi erek talebeyi huzurunda dirici eserleri vardır. 656 Göztepe şafak s. 16 kapu 14 taj No.h 95,25 22 60 
imtihan ettirdi. Bir defa Bah· Vels'in eserlerinden birisi M. M. arsa. 
rıyeye, iki defa Tıbbiyeye lngiliz vaz'ı sahne edenlerden 657 Salhane duygu s. 12 kapı No.lı 70 M. arsa. 14 ()() 
geldi. Dümenin niçin gemi- Aleksandr Korda tarafından 664 Bozyaka günar çay mevkiinde 27314 M. bahçe 1485 70 
lerin arkasına konup da öne filme alınmış ve büyük bir ve kule. 
konmadığını dahi bilmiyen Pa- rağbet kazanmıştır. Maamafih Yukanda yazıla emvalin mülkiyetleri hizalannda nakıt tediye 
dişah kim bilir Bahriyede matbu eserleri de daima rağ· e?ile~ek yazılar_ı.ndan madası bedeli ikinci tertip tasfiye vesikası 
talebelere neler sordu? Kim- bet kazanmaktadır. ılc odenmek uzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuı-
bT T bb' d h 1 tur. ihale 15/3/937 pazartesi günü saat 15 tedir. Alıcıların ı ır ı ıye e nüs a yazı - Vels, ara-sıra gazetecilere Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 576 
madığı ıçın ne kadar merak de beyanatta bulunur. Son 
etmişti. olarak bir gazete muharririne 

Tiyatroyu da Türkiyeye so· arzın yarım asır sonraki umu· 
kan o oldu. Sarayını Avrupa mi vaziyeti hakkında şu iza· 
kumaşlarile ve Avrupa saray· batı vermiştir: 
ları gibi döşemeğe özendi. - Merak ve şüphe caız 
Sarayına birçok yerli, ecnebi değil. Bundan elli sene sonra 
hekim ve eczacı aldı. Bunları yaşıyacak olanlar hayret ile 
gören herkes: (Evet. Bir vakitler evlerde 

- Ah ... der, nihayet Os- pencere :lenilen garip şeyler· 
man oğulları arasında Avru- de vardı! Ve evden çıkanJar 
palılaşmağa azmetmiş, uyanık da başlarında şapka taşırlar· 
fikirli, safsatalardan nefret dıl) Diyeceklerdir. 
eden bir adam bu.. Vaka insanlar yarım asır 

Eakat harice karşı gösteriş· sonra da mesken ihtiyacından 
lerinde medeni olmağa çalışan kendilerini kurtaramıyacaklar· 
Padişahın şu hareketini mu- dır. Fakat bu meskenler hak· 
hakeme ediniz: kında saf ve temiz hava mah-

Abdülmecid 'in birçok oğlan Devamı 4 üncü sairi/ede 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
icar 

sıra No. L. K 
ıra . 

150 Şehitler 2 inci Altın çıkmazı 21 taj N. lı ev 60 00 
151 Kahramanlar Mortakya S. 197 eski N. lı ev 40 00 
152 Karşıyaka Yemişçipaşa S. 32 N. lı dükkan 36 00 
153 Darağaç Paralı koprü tramvay C. Havai S. 144 00 

517 eski 5 A. taj No. lı iki depo. 
156 Hatzniye Dikilitaş S. 13 eski ve taj N. lı ev 120 00 
157 Birinci kordon balıkhane altında 3N.h dükkan 130 50 
158 Karşıyaka Donanmacı Kemalpaşa C. 141 276 00 

eski, 137 taj No. 1ı ev 
159 2 inci Tepecik Kocatepc S. No. 21 dükkan 18 00 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

artırmaya konulmuştur. ihalesi 15 131 937 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müra· 
caatlan. 577 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran laeha 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginden birinin de senin olmıyacatmı kim iddia edebilir. 



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

5 Mrırt 937 

Teşkilatı esasiyedeki 
değişiklik nasıl oldu? -

Kamutayın bu celsesinde dikkate 
şayan müzakereler geçmiştir 

- 10 - vasfın yan-yana bizim cümhu· 
Yeni hükümler anayasaya riyetimizin farik vasıf ve esas-

geçerken bunların manalarını lan olarak kanunda zikredil· 
uzun uzun metne sokmıya ka· mesi elzemdir. 
nunun konstrüksiyonu itibarile Sonra arkadaşımız bilhassa 
imkan yoktur. Fakat bir nok- bir noktayı ifade ettiler ve 
ta pek açıktır ki, şimdiye ka· dediler ki: 
dar ana kanunun temelini teş· İnkılabcıyız diyoruz, cümhu· 
kil etmiş olan cumhuriyetçilik riyetçiyiz diyoruz. Bazı insan· 
aleyhine yurd içinde hiç kim· lar komünizm faaliyetinde bu· 
::enin hiçbir faaliyette bulun· lunurlar. Böyle bir adam ha· 
ması caiz olmadığı gibi şimdi· kim huzuruna çıktığı zaman, 
den sonra da cumhurinctçi· evet ben inkılabcıyım ve bil· 
liğin nakızı olan saltanat le· hassa cümhuriyetçiyim der ve 
hine bir hareket; hiçbir kim· inkılabcı olduğu için komü· 
seden bir hareket sadır olamı· nizm yaptığını söyler. Bu hu· 
yacağı gibi, teşkilatı esesiye- sus Teşkilatı esasiye kanununa 
nin umumi bünyesinin teyidatı konmuş olan vasıflara hizmet 
altında olarak milliyetçiliğin vadisinden beni nasıl olup ta 
nakızı olan beynelmilelcilik muateb addedildiğiri ileri 
ve halkçılığın nakızı olan imti- surer. 
yazcılık veya sınıfçılık ve dev- Hayır; bütün vasıflar yan-
letçiliğin nakızı olan liberallik, yana mütalea edilince ne ko· 
laikliğin nakızı olan klerikallik münist ve ne de faşist bir 
ve inkılapçılığın nakızı olan hareketi bizim rejimimizin der-
irtica lehinde hiçbir faaliyet piş ettiği bir inkılab aiye ileri 
yapılmıyacaktır. sürmeye imkan yoktur. Diğer 

Bu esasların Kamutay' ca ka· vasıfların tamamlayıcı manası 
bulünden sonra memleketin içinde bizim inkılabcılığımızın 
sosyal, kültürel ve siyasal hiç- farikaları vardır. 
bir sahasında ne tek adamın, Sade cümhuriyetçi veya sade 
ne de cemiyet halinde hiç inkılabcı oluşumuzun değil; 
kimse kat'iyen faaliyet ifa ede- diğer ana vasıflarımızın da 
miyeceklerdir. (Bravo sesleri, başka yerlerde, başka ideolo-
alkışlar.) jilerde kullanıldığından ayrı 
Bir Anayasa kanununa madde ve bize mahsus manaları 

konurken yazılan ana hükümlerin vardır. 
manalarını uzun uzun izah ve Milletçilik vasfı: 
tefsir edici sözler ilavesine im· Arkadaşlar; milliyetçiyiz, de· 
kan olmadığını söylemiştim. mekle milliyetçilik bakımından 
Fakat Kamutay huzurunda da bugün dünyada kullanılmış 
yapılacak konuşmalardır. Bu çeşitli manalar vardır. Mesela 
itibarla bu izahlar üzerin· kan milliyetçiliğini tatbik 
de müsaadenizle biraz fazla ederler. 
duracağım. Bu nevi milliyetçilik baz! 
Biz cumhuriyetçiyiz: yerlede aktif ve passif vasıf-

Arkadaşlar; biz Cümhuri· larla tatbik sahası buluyor. 
yetçiyiz diyoruz. Cünıhuriyet Kendi kanından ve kendi ır-
Türkiye'nin değişmez devlet kından olmıyanları-yurd dışına 
şeklidir diye Ana kanuna hü- atmak veya yurddaş hakkın· 
küm koymuşuz. Fakat cümhu- dan mahrum etmek passif bir 
riyetin bizde tatbik edilen tar- kan milliyetçiliğinin tatbikidir. 
zından başka çeşidi, nevileri· Bir de sınırlar aşırı yerlerde 
de vardır. halta kıt'a ve deniz aşırı yer-
Sigasi ııahdet: lerde mevcud ve kendi kanın-

Türkiye öyle bir cümhuri- dan olan insanların siyasal 
yettir ki bu; şimdiye kadar hudud ve birlik içerisine gir· 
Ana yasaya girmemiş olan ve mesini ihtiva eden geniş çer· 
bugün girecek olan diğer beş çeveli irredcntist milliyetçilik 
vasıf ile bcrabt'r bir siyasi vardır. Bu da kan milliyetçi· 
vahdet teşkil eder. Mesela liğinin aktif bir görüşüdür. 
Amerika da bir cümhuriyeltir. Daha birçok milliyetçilik fikir 
Fakat idaresi itibarile büsbü- ve şekilleri vardır. 
tün başka esaslara dayanır. Fakat bizim · milliyctçiliği-
Fransa da bir cümhuriyettir. mizin ana vasfı ana yasamızın 
Fakat tam liberal lıir cümhu· diğer hükümlerinde ve Cüm-
riyettir. Nihayet müttehit şu· huriyet Halk Partisinin rejim 

ralar So\'yet Rusya da bir prensipleri içerisinde de belir· 
cümhuriydtir. Fakat sınıf ha· tilmiştir. Beynelmilelci her ce· 
kimiyetine dayanan büsbütün reyan milliyetçilik telakkisine 
başka şekil ve manada bir muhaliftir. 
cümhuriyettir. halkçılık: 

O halde Türk Teşkilatı esa· Arkadaşlar; halkçılık diye 
siye kanununda Türkiye' nin yer yüzünde çeşit çeşit teşek-
yalnız cümhuriyetle idare edil· küller vardır. Son zamanlarda 
diğini ve Türkiye'nin yalnız sol fikirlerin müşterek çalışma· 
cümhuriyetçi olduğunu ifade lan için yapılan ve halk cep· 
etmekle bugün ilerlemiş ve heleri diye isimlenen bir takım 
İnceleşmiş olan siyasal mef- siyasi kurumlara raslarız. Bun· 
humların anlaşılması alanında larla bizim halkçılık telakki· 
kafi bir vuzuh yapmış olur mizin münasebeti yoktur. Bu 
muyuz? (Hayır sesleri.) kelimenin aslı inkılabın ilk 

O halde bunu herkesin müş- günlerinde partiye ad olarak 
tereken ve derinden anlama· alınmıştı. Büyük Şef lisanı ile 
sına imkan verecek bir vuzuhla daha o zaman yapılmış olan 
belirtmek gerektir. işte bu altı halkçılık tarifi parti progra-

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Hamburg 

"HERAKLEA,, vapuru 3 

martta beklenilmektedir. HAM

BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"ACHAIA,, vapuru 3 martta 

beklenilmektedir. ROTTER

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 
"MARITZA,, vapuru 25 şu· 

batta beklenilmektedir. ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN için yük kabul eder. 

S. M. R. BUCAREST 

" DUROSTOR,, vapuru 5 
martta bek:eoilmektedir. KÖS

TENCE, SULINA ve GA· 

LATZ için yük kabul eder. 

GALA TZ aktarması olarak ta 

BELGRAD, NOVISAD, BU-

DAPEŞTE , BRATISLA VA • 

VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

D. T. R. T. BUDAPEST 

"SZEGED,, vapuru şubat 
nihayetinde beklenilmektedir. 

BELGRAD, NOVISAD, BU· 

DAPEŞTE, BRATISLAVA,_ 

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 

mında kemalini bulmuştur. Bu 
vasıf yurdu imtiyaz iddiaların
dan ve sınıf kavgalarından 
koruyan büyük ehemmiyeti 

haizdir. 
Sonra laik ve inkılabcı te· 

lakkiler. 
Arkadaşlar; laik telakkisinin· 

de yalnız nazari hayatta değil, 
bilhassa tatbiki sahada da 

Türkiye' de olan derinlik ve 
samimilik ile tatbik edildiği 
yer dünyada yok denebilir. 
Laisizmi ilim ve politika mev· 
zuu olarak ilk telaffuz eden 
insan kütleleri bunların bu· 
günkü devlet şekilleri içinde1. 
bile bizde olduğu kadar in
celik ve ciddiyetle takib edil· 
diği ~er"'yoktur. Bu, me~hum: 
tarın bizim tatbik şeklimızdekı 
esas manaları da gene parti 
proS{ramımızda açıkça yazılıdır. 
Halk Partisi ve devlet: 

Dikkat buyurulmuştur · ki 
devlete vasıf - olacak. yeni hü· 
kÜmkri7ı~aıann;-izah - ede
bilmek için hep Parti pro
gramından yardım alıyorum. 

- Devam edecek -

•• 01 i vi er ve şu-
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

"EGYPTIAN,, vapuru Mart 

iptidasında LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan gelip yük çı

karacak ve ayni zamanda 

LIVERPOOL ve GLASKOV 

için yiik alacaktır. 
"LESBIAN,, vapuru 15 marta 

LONDRA, HULL ve AN· 

VERS'ten gelip yük çıkara

caktır. 

... ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiQ;. 

lzmir Yün Mensucatı 
· Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Sa ış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii '[. A. Ş. Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
•KANDEMİR Oğlu 

Birinci sınıf mutahassıs t-~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ll&lll~llllll----------
Dr. Demir Ali 

Kamçıoğlu 
Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı 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: Izmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
G eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarmın en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 B J r k . Büyiik Salepçioğlu ham 1 
aşau a . karşısında 

• • 
. . . _, . ... . , ,:. : . . 

9.A!~A 
KUrUf -oJI ıu r· 

, 

P •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
UrJeD a aprahatsızve tansıyonlarıyüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Faşist konseyinin iki içtimaının 
dikkate şayandır kararları 

Faşist ltalya, gayri müsavi şartlarla lngiliz teslihatına mu
kabeleye çalışırken yeni istila emellerini göstermektedir 

Paris 5 (Radyo) - Faşist meclisinin birinci içtimaında ver· maddelere malik, ltalya hatta kömür ve petrolden bile mah-
diği azami silahlanma ve askeri hizmet müddetinin 20 yaşına rumdur. ltalya'nın mali vaziyeti de düzelmesi kolay olmıyan 
kadar çıkarılması kararını ikinci içtimaada nüfus azami artırma bir fenalık arzetmektedir. Bu cihetten bu kararlar manasızdır. 
kararı takip etmiştir. 1 

Fransa matbuatı bu kararları herşeyden evvel manasız, fakat Fakat talya'nın işba haline gelmiş nüfusunu cebri surett~ 
sulh aleyhine telakki etmektedirler. artırmak teşebbüsü sulha karşı bir tecavüzdür; Habeşistan' dan 

Bu gazetelere göre bay Mussolini'nin, lngiltere'nin emsalsiz sonra ltalya'nın ilhak arzusunu beslediği yerler olduğuna bu 
teslihatına mukabelesi imkansızdır. lngiltere her türlü iptidai karar delil addedilebilir. 

Kanada ve 
Amerika 

Arasındaki iktisadi 
münasebetler 

kuvvetlendirilecektir 
Londra 4 (A.A) - Kanada 

başvekili bay Machenzie King 
pek yakında Vaşington'a gi
derek Cumhur başkanı Ruz· 
velt'in misafiri olacağını bildir-
miştir. Bu mülakat esnasında 
iki memleket arasındaki eko· 
nomi münasebetlerinin görü· 
ıüleceği zannedilmektedir. ---··---Bay Şuşning 
Propagandalarına 

başladı 
Viyana, 5 (Radyo} - Avus· 

turya başbakanı Bay Şuşning, 
Graç'a R'itmiş ve propagan· 
dalarına başlamıştır. 

•• 
Ihtililciler 

Madrit üzerine ye. 
niden taarruz 

yapacaklar 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
yeni bir taarruz yapmışlarsa 

da, hükumetçiler tarafından 

püskürtülmüşlerdir. 
Son haberler, üniversite 

mahallesindeki hastahane, an
sızın çökmüştür. Bunun, yer 
altında yerleştirilmiş dinamit· 
lerin infilakı neticesinde ol
duğu zannediliyor. 

Londra 5 (Radyo) - in· 
giliz gazetelerine göre; Elce· 
zire muahedesini imzalamış 
olan devletlerle general Fran· 
ko' dan bir nota almışlardır. 

Gazeteler bu notadan bahs· 
ederek, general Franko'nun, 
F ransa'yı muahaza ettiğini ve 
lspanyol Fas'ını karıştırmağa 
çalışdı~ını kaydediyorlar. 

General Franko, muhtelif ve 

bitaraf bir komisyon vasıtasile 
F as'ta tetkikat yapılması~ı tek
lif etmekte, aksi taktirde vaz· 
iyetin vahamet kesbedeceğini 

bildirmektedir. 
Londra, 5 (Radyo} - is

panya işlerine ademi müda
hale komitesinin, ispanya 
hakkındaki kontrol kararının 
tatbik gününü tekrar talik ey· 
!emiştir. Kontralun, bu ayın 
ya 12 sinde ve yahud da on 
beıinde başlıyacağı söyleniyor. 

Londra, 4 (A.A} - Ademi 
müdahale komitesinin yarın 
aktedeceği içtimada kontrol 
projesinin tarihini 21 Mart 

olarak teabit etmeıi muhte-

_._._._._ ..... 
lsviçre 

Tayyare/erinden 
ikisi düştü 

B. Markoni Yeni Lokarno 

Zurih 5 (Radyo)- İki İsviçre 
harp tayyaresi, manevralar es· 
nasında çarpışarak yedi yüz 
metreden düşmüş ve parçalan
mıştır. 

Yüzbaşı rütbesinde olan pi· 
lotlar, parça parça bulunmuş· 
tur. --····----
Franko ta
raftarları 

Fransa'nın Franko
yu tanımasını isti

yeceklerdir 
Paris 4 (A.A) -Union Re· 

publiken parlamento gurubu 
general Franko lspanya'sında 
bir seyahattan dönen senator 
Gauthertin raporunu dinledik
ten sonra dış bakanlığından 
bütün lspanya'da konsolos· 
lukların tekrar açılmasını ve 
hunların harpten evvel olduğu 
gibi çalışmalarını istemeğe ka· 
rar vermiştir. ····---İngiliz ordusu 
1937 senesinde ta. 
mamen makinele

şecektir 
Londra, 4 ( A.A) - 1937 

senesi harbiye bütçesi tahmin
leri 63, 120,000 lngiliz lirasına 
baliğ olmaktadır. Şu halde 
1936 senesi bütçesine nazaran 
munzam krediler de dahil 
olduğu halde 7,239,000 lngiliz 
lirası miktarında bir fazlalık 
vardır. Bu tahminlerdeki nıa· 
sarif fazlalığı askeri hazırlıklar 
pı ogramınııı tevsi ve tacil 
edilmesi neticesinde meydana 
gelmiştir. 

Hindistan hariç olmak üzere 
ordu mensuplarının yekunu 
168,900 kişiye baliğ olmak
tadır. 1936 senesinde 156,400 
kişi idi. Ordu mensupları mık· 
tarinın artması tanklar ekipleri 
ile hava taarruzlarına karşı 
vücuda getirilen cüz'ütamlar 
hariç olmak üzere iki piyade 
taburu vücude getirilmesi, sa· 
hillerin ve limanlann müdafa
asına ait tertibatın ve sefer
berlik esnasında orduya aid 
bazı ihtiyaçların tatmin edil· 
ı . esi için ittihaz olunan ted· 
birlerin neticesidir. 

meldir. Çünkü müşahitlerin 
teknik bir takım sebeplerden 
dolayı evvelce tesbit edilmiş 
bulunan 6 Mart tarihinde 
yerlerine vasıl olmalarından 

korkulumaktadır. 

· Yeni icadlar 
düşünüyor 

Roma 5 (Radyo) -Meşhur 
mucid B. Markoni; bay Mus
solini'ye çekmiş olduğu bir 
telgrafta, bütün İtalya fen 
akademisinin, ltalya'yı en mü· 
him gıda maddelerini hariçten 
getirmek mecburiyetinden müs· 
tağni kılmak üzere geceli gün· 
düzlü çalışdıklarını bildirmiştir. 

- --.-.·- - -
Balkan devletleri 

ticaret odaları 
kongresi 

Geçen sene Yugoslavya'nın 
Bled şehrinde toplanmış olan 

Balkan antantı iktısadi konse· 
yi; Romanya'nın teklifi üze

rine, Balkan devletleri arasın-

da bir ticaret odası teşkili 

için, mevcud ticaret odaları 

mümessillerinin iştirakile bir 

kongre toplanmasını kararlaş
tırmıştı. 

lktısadi konseyin bu kara· 

rını tatbik mevkiine koymıya 

çalışan seksiyon, odalar kon

gresi için hazırladığı bu rapo· 

ru şehrimiz ticaret ve sanayi 

odasına göndermiş ve bu hu

sustaki mütaleasını sormuştur. 

Bir ayda 
• 

lzmir'lilerin yidik. 
leri et mikdarı 

Şubat ayı içinde lzmir bele
diye mezbahasında 693 kara· 
man, 2291 dağlıç koyunu, 55 
keçi, 4008 kuzu, 20 oğlak, 79 
manda, 408 öküz, 394 inek, 
173 dana, 9 malak, 13 deve, 
11 domuz olmak üzere 8154 
baş hayvan kesilmiştir. Ayrıca 

kesilmiş olarak mezbahaya 392 
baş hayvan getirilmiş ve mua· 
yene edilerek satışlarına mü· 
saade edilmiştir. ----··· ... ···---Kaucuklu 

t 

ayakkabı ---··-·---
Çekoslovakya ' dan 
1 O bin kilo gelecek 

Türkofis meı kezinden şehri· 
miz Türkofis şubesine palamut 

ve palamut hulasası ihracı mu
kabilinde ve hususi takasla 
ithal edilmek şartile ve bir 
defaya mahsus olmak Üzere 
Çekoslovakya ' dan kauçuklu 
ayakkabı ielecektir. 

Müzakereleri 
etrafında 

Londra 5 (Radyo)- Alman
ya'nın Londra sefiri bay Von 
Ribentrop, Pazar günü Ber· 
lin'den buraya dönmüş bulu· 
nacaktır. 

Alakadar mahafil, Alman 
sefirinin, yeni bir Lokarno için 
lngiltere Hariciye Nezaretile 
temasa geleceğini beyan edi· 
yorlar. 

•• 
Vels'e göre 

50 sene sonra ne 
hal alacağız? 

( Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
fezeleri olacaklar, pencereleri 
bulunmıyacak, kapıları da dı
şarıdan bol hava girmesine 
mani olmıyacak mesken yapı· 
lacaktır. 

"Harb, beşeriyet ve mede
niyetin en büyük bir afetidir. 

Bundan on sene sonra harb 
vakıa gene ihtimal dahilinde 
kalacak, fakat harb etmemek 
azmi gökleşmiş bulunacaktır. 
Otuz sene sonra, ! harb, siya
set harici, vahşet telakki edi· 
lecek, ve harb için propa· 
ganda yapan bir iki kişi, ka
nun harici olarak tatbik ve 
takibedilecek, bunlar merkezi 
Avrupa' da karaormanlarda aç
lıktan ve sefaletten ölecek
lerdir!" 

* • • 
Vels'in bu beyanat ve tah-

minleri fena değil; harb için 
müjdelerine -tahakkuku en za· 
yıf bir ihtimal dahilinde bile 
olmamasına rağmen· teşekkür 
ederiz. Fakat.. Açık ve geniş 
pençerelerden mahrum hayat 
vakia 50 sene daha yaşayaca
ğımıza mümkün olmamakla 
beraber- hiçte hoşumuza git
medi. 

Yeis hazretleri, hayalin ze

kai, faikiyeti veya başkabir ma
rifeti olmadığına göre, bu 
hususu daha hoşa gidecek bir 

şekle sokması temenniye ıa· 
yandır. ____ .._. ...... ___ _ 

Konferans 
TeşkilAtl esasiyemizde ya· 
pılan tadilata dair olacak 

Konya saylavı Bay Ali Riza 
Törel'in, cumartesi günü Hal· 

kevinde vereceği konferansın, 
Hatay temel yasası hakkında 

değil, teşkilatı esasiyemizde 
son defa yapılan mühim ve 

feyizli tadilata dair olacatı 
matbaamıza bildirilmiştir. 

5 Mart 937 
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-Ali paşa ve kira Frosini 
Yanya gölünün_ kanlı f acıası 

............................ 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci kısım: Kasırga 
- 74-

Frosini: ''Muhterem peder, de-
mek ki beni Yanya' da düşü

nen varmış. ,, dedi 
Zındana kadar git, o 

kadınlara bütün bu hallerin 
Frosini'nin yüzünden ileri gel
diğini söyle ve onlar son dini 
merasimi yap. Beni de yalnız 
bırak, çünkü derdim çoktur. 

Despot bundan fazla dur· 
madı, hatta zındana bile uğ
ramadan çekilip gitti; maksa· 
dı F rosiniyi kurtarmak idi. Fa
kat buna imkan bulamadı. 

* * * Yanya'da Rumlar arasında 

gizliden gizliye bir hareket 
baş göstermişti. Frosini mes· 
elesi ve yolunu takip eden 16 
kadının tevkifi üzerine çıkan 
heyecan, gün geçtikçe esaslı 
bir kin şeklini almakta idi. 
Despot lğnatyos'un~ Yanya'ya 
gelmesi Rumların bu kinlerini 

daha ziyade kuvvetlendirdi. 

Despot İğnatyos, müteassıp 
ve dik sözlb bir adam olduğu 
için Rumları her hareketi ile 
teşci ediyordu. Bu sebeble 
Yanya Rum ayanının göster· 

diği lüzum üzerine Frosiniyi 

zındanda ziyaret etti. 
Frosini, zındanda milli ve 

ailevi hislerden ziyade Muh

tarın aşkı ile kıvranıp duru

yor, fakat zalım vezirin ken· 

disine layık gördüğü ölümden 

zerrece kokmuyordu. 
Frosiniyi en ziyade sukut 

ettiren cihet, kocası, akrabası 
ve dindasları tarafından met· 
ruk bir halde bırakılması idi. 
Bu metrukiyet genç kadını 

Eski 1. K. T. şirketi ve el

yevm D. D. Yolları 
8 inci işletme me. 
mur, işçi VI! müstahdemin 
istihlak kooperat şirketi ortak
larına: 

Şirketimizin 1936 hesap 
senesi heydi umumiye içtimaı 

28 Mart 937 pazar günü saat 
15 te İzmir Tilkilik halkevinde 
yapılacaktır. 

Ortakların içtima gününde 

hazır bulunmaları veya gele· 

miyeceklerin esas mukavele· 
namenin :~2 nci maddesi ge· 
reğince ortaklardan bir vekil 
tayin etmeleri icap eder. içti
mada hazır bulunacakların 
reylerini istimal edebilmeleri 
için (c;izdanlarmı} beraberle· 
rinde getirmeleri ilan olunnr. 

Koop. idare meclisi reisi n. 
Akif Altunsoy 

Müzakere ruzna-
• 

mesı: 

1 - idare meclisi ve mu· 
rakıp raporlarının kıraatı. 

2 - 1936 senesi pilanço 
ve kar - u - zarar hesabının 

tetkik ve tasdiki ve idare 
meclisinin ibrası 

3 - Kazancın sureti tevzii 
hakkında karar ittihazı. 

4 - Yeni idare kurulu 
üyelerinin ve murakıplerin 
intihabı. 

5 - Şirket unvanının de
ğiştirilmesi. 

6 - Sermayenin çoğaltıl· 
maıı hakkmda karar ittihazı. 

çileden çıkarıyordu . Hiç ol
madığı bir sırada kendisini 
despot İğnatyos'un ziyaretini 
gördüğü vakıt hem h<ıyret 
içinde kaldı ve vicdanında 
büyük bir fırtına hissetti. 

F rosini, dayısı mütcveff a 
despotun çok yakın dostu 
olan ignotiyef'i göriince çok 
sevindi ve ellerine kapanarak: 

- Muhterem pedt:r, dedi. 
Demek ki beni Yan ya' da dü
şünen varmış. 

- Herkes seni ve senenin 
felaket arkadaşlarını düşünü· 
yor kızım. 

Diğer ka<lınlaı da, Müslü
man ve Hristiyan başpapasın 
etrafını sardılar. Papas onlara: 

- Kızlarım, her biriııiz 
dininizce töbe ve istiğfar edi· 
niz. Bu zalim adamın zulmu 
ancak yer yiizünde hüküm 
sürer, onun da zulmunu kıra· 

cak, onu da mahvedecek bir 
kuvvet vardır, dünya azabı 
sizi korktmasın, kader ne ise 
o olur. Dedi. 

Tepedelenlini zulmune he· 
def olan kadın lar despotun 
bu sözlerinden knfi bir 'teselli 
bulamadılar, fakat en yakın 
ve korkunç bir ölüm karşı· 
sında kalanlar için bu kadar 
bir teselli de bir mazhariyet 
demekti. 

* * "' F resini bu ziyaretten sonra 
kendisinden derin bir sükun 
ve teslimiyet hissetti. Ne 
olursa olsun, Ali paşanın 
hayvani ihtiraslarına boyun 
eğmiyecekti. 

3 üncü kısım 
Gizli çalışmalar 
Frosini'nin çok haksız ola

rak ve çok çirkin bir ihtiras 
namına zındana atılması, gün 
geçtikçe Yanya'da daha mü· 
essir bir hadise mahiyetini al
makta idi. 

(Devamı var) 

Adliyedeki yangın 
Geçenlerde. Adliyenin kalo· 

rifer dairesinde yangın çıktı
ğını ve derhal söndürüldüğünü 
yazmıştık. Yapılan tahkikat 
neticesinde, yangının, mahzen 
memuru ve kaloriferi idare 
eden Bay Fchmi'nin dikkat
sizliğinden çıktığı anlaşılmış 
ve Asliye ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Burnava'da 
Bir ay içinde Burnava be

lediye mezbahasında; 32 ka· 
raman, 25 kıvırcık, 11 keçi, 
246 kuzu, 100 oğlak, 1 manda, 
19 öküz, 18 inek, 43 dana, 3 
malak olmak üzere 494 baş 

hayvan kesilmiştir. 

Yumurta kontenjanı. 
Türkofis başkanlığından şeh· 

rimiz 'ficaret odasına gelen 
bir tel yazısında, Avusturya· 
nın Türk yumurtalarına vermiş 
olduğu kontenjanın Mart niha· 
yetine kadar temdid edildiği 
bildirilmektedir. 
Vilayet umumf meclisi 
Vilayet umumi meclisi bu

gün saat 15 de vilayet salo· 
nunda toplanacak, vilayetin 
varidat bütçesini müzakereye 
bqlıyacaktJr. 


