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Otto'nun A vde i üzalie eleı·i aşlı yor 
Kontrolü, yalnız dört dev- Bu~~a=~~l!'ya Yunan başvekili 
)etin donanması yapacak dönüyor Matbuat m~m;ssillerine Bal

-· kan konseyınden memnun ol-
Katalonya gazeteleri, komitenin ver- doğunu resmen bildirdi 
diği arara şlddetle hücum ediyorlar Atina, 19 (A.A) - Başvekil Metaksas müttefik ve dost 

hariciye nazırlarının sonra matbuat mümessilerini kabul ederek 
demiştir ki: Londra, 20 (Radyo) - is

panya, işlerine ademi müda
hale komitesi, dün toplanmış 
ve Portekiz delegesi B. Mon
teyironun kontrol hakkındaki 
beyanatını dinlemiştir. 

Portekiz delegesi, hükume
tinin, altmış kişiden ibaret 
bir lngiliz eksper heyetinin, 
Portekiz sahillerinde kontrol 
vazifesini almasına riza gös
terdiğini söylemiş ve eksper 
heyetinin, lngiltere'nin Lizbon 
sefaretine tabi olması lüzu· 
munu ileri sürmüştür. 

Paris'ten gelen haberler, 
Portekiz'le beraber Sovyet 
Rusya donanmasının da kont
rola iştirak edeceğin i bildiri
yor. 

Diğer bazı haberler ise, 
kontrol işinin selametle yürü
mesi için kontrolun, yalnız 
lngiltCTc, Fıcı.ıı:>a, ft4lyo. 

Almanya donanmaları tarafın
dan yapılacağını bildiriyor. 

Komitenin dünkü içtimaında, 

Rusya 
Tahtelbahir muha
rebesi hakkındaki 
mukaveleyi kabul 

ediyor 
Londra, 21 (Radyo) - Sov· 

yet Rusya'nın bura sefiri Bay 
Meski, Rusya'nın, tahtelbahir 
muharebesi hakkındaki muka
veleyi imzalamağa hazır oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

••• 
Almanlar 

Jngiltereyi haklı 
buluyorlar 

Berlin 20 (Radyo) - Alman 
gazeteleri, lngiltere'nin silah· 
}anma programını çok haklı 
bulmakta ve sulhün, ancak bu 
suretle muhafaza edilebilece
gini yazmaktadırlar. 
----tH••··----

Çekoslovakya 
Almanya'dan fena

lık beklemiyor 
Berlin, 21 ( Radyo ) 

Prag'da bulunan (Niyuz Kro· 

nikel gazetesinin hususi mu
habiri, Çekoslovakya hariciye 
nazın B. Krofta ile bir müli· 

kat yapmıştır. B. Krofta, İn· 
giliz muhabirine demiştir ki: 

- Almanya ile münaseba· 
tımız düzelmiştir. Günün bi
rinde Alman'larm bir hücu· 
mile karşılaşacağımızı ümid 

etmiyoruz. 

Franko askerleri hücum halinde 
İtalya delegesi, İ spanya' dan Paris, 21 (Radyo ) - Ka
Avrupa'ya sevkolunan altınlar talonya matbuatı, ademi mü. 
hakkında sualler sormuştur. dahale komitesinin kontrol 

Londra, 20 (Radyo) - İs- kararını şiddetli tenkid etmek-
OAnVA 1~J11ırİnıPı n~on,; ,..,,.;;,...I,.. 

hale komitesinin eksperler 
komisyonu, dün toplanmış, 

kontrol için bir metod tesbit 
etmek üzere İngiliz ve Por
tekiz delegasyonlarını memur 
etmiştir .. 

" .. . .. ,, f 

maktadır. 

Bu gazeteler, Franko'nun 
kuvvet kazandığını ve bu iti· 
barla ltalya ve Almanya' dan 
daha uzun müddet yardım 
iÖreceğini ileri sürmektedirler. 

B. Etlen 
.... v.tu• a, ,~v \l'-ttuyoı - 111· 

giltere hariciye nazırı B. Eden 
yarın akşam buraya dönecek 
ve avam kamarasında mühim 
bir söylev vererek lngilterenin 
silahlanma programını müda· 
faa edecektir. 

- Yunanistan da tıpkı üç müttefiki gibi Balkan antantı 
konferansından lamamile mem nun olabilir. Balkan birliğimiz 
bu konferanstan her zaman dan ziyade kuvvetli olarak 
çıkmıştır. Yunan milletine bu teminatı vermek ve bir sulh 
ve nizam unsuru olan Balkan antantının ebediyen 1arsılmı
yacağı kanaatini iizhar etmekle bahtiyarım. 

---~-~-----·~·~·--~--~~-----

Grevciler, zabıta me_m_ur: 
larına kezap suyu sıktılar ------Amele,~hayli mücadeleden son 
ra f alirikaları [tahliye etmişler 

Kollej'e 
Bugün Türk bay. 
rağı çekiliyor 

Lik Maçları --Netice: Yarınki yapılacak olan 
maçlarda belli olacaktı~. 

B. Ruzvelt 

Kızılçullu' daki sabık Ame· 
rikan kolleji hükumet tarafın
dan 62,500 liraya satın alınmış 
ve tapuda ferağ muamelesi 
bitmiştir. 

Sabık kolleide "Köy öğret· 
men enstitüsü kurulacak ve 
Kültür bakam bu mühim ve 
yeni enstitü i şlerini bitirmek 
üzere lzmir' e gelecektir. 

36 sene Genç Hristiyanlar 
cemiyetinin İzmir ve Ege'de 

menafiine hizmet eden bu ' 
müesseseye bugün saat 16 da 
şanlı bayrağımız merasimle 
çekilmiştir. 

İzmir civarında zen
gin altın madeni 

bulunmuş 
Bay Faik adında bir zat 

dün vilayete bir istida ile 
müracaat ederek lzmir civa
rında zengin bir altın madeni 

bulduğunu, işletme için yapa
cağı masrafın yarısı verilecek 

olursa yerini gostermeğe ama
de olduğunu bildirmiş ve im· 
tiyaz istemiştir. 

Haher aldığımıza gör~ bu 
tat, bulduğu altın madeninin 
tahlilini İngiltere' de yaptırmış, 
tahlil neticesi çok iyi çıkm1ş· 
tır. Tahlil raporlarının suret· 
leri de vilayete verilmi§tir. 

Vaşington, 21 (Radyo) 
(Ven Kin Avabe) de fabrika· 
lan işgal etmiş olan grevci 
amele, zabıta tarafından tazyik 

G. Göring 
• •••• 

Varşovaya Danzing 
mes'elesi için gitti 

Altay takımı 

Berlin, 20 (Radyo) - Al· 
manya Hava Nazırı ve Brus· 
ya Başbakanı General Göring 
Polonya Milli Lideri Riç 
Miğly tarafından şerefine ve
rilen ziyafette hazır bulunmuş 
ve bir söylev vererek, Alman
yanın Polonyaya karşı fena 
emeller beslemediğini söyle
miştir. 

Pazar günü, mevsimin en 
mühim maçları yapılacaktır. 
Bu müsabakaların neticesi, iz· 
mir şampiyonunu ve Milli kü
meye iştirak edecek iki takımı 
meydana çıkaracaktır. 

ilk karşılaşma Buca-Burnava 
takımları arasında olacak, bu
nu lzmirspor·Göztepe maçı ta· 
kibedecektir. Eğer bu müsa· 
baKa Gözte pe lehine netice
lenirse, Göztepe Milli kümeye 
girebilecektir. Maçı lzmirspor 
kazanırsa, Göztt:pe'nin yer.ini, 
bundan sonraki maçın netıce· 
sine göre ya Altay veya Al· 
tınordu alacaktır. Bu mü!ıaba
kının hakemi K. S. K. tan 

Esat'tır. 
İzmir şampiyonunu meyda

na çıkaracak olan Altay · Al
tınordu karşılaşması, muhak
kak ki çok heyecanlı olacak
tır. Bundan evvelki karşılaş· 
mada Altay' a mağlub olan 
Altınordunun, nasıl bir netice 
alacağı şüphesiz ki şi~d.iden 
belli olamaz. Fakat herıkı ta-
raf ta canla başla çalışacak 
ve şampiyonluğu kazanmağa 
uğraşacaktır. 

Bu müsabakayı ehemmiye
tine binaen antrenör Bay Bren· 
vell idare edecektir. Ayni gün 
sabahleyin bu kulüblerin ikin· 
ci takımları da oynıyacaklardır 

Göring'in, Danzing mes'ele· 
si hakkında Polonya ricarile 
konuşmak üzere Varşovaya 
gittiği tahakkuk etmiştir. 

Dinarlı Mehmed 
Şehrimizde bulunan ve bay

ramın üçüncü günü Tekirdağ'lı 
Hüseyin'le güreşecek olan Di· 
narlı Mehmed, bayramda Mı· 
sır' da bir güreş yapmak üzere 
1000 Dolarlık bir teklif almış· 
tır. Dinarlı, bayram için yapa· 
cağı güreşe söz vermiş oldu
ğundan Mısır güreşini, bay-
ramdan sonra için kabul ede· 
bileceğini bildirmiştir. 

edilmiş ve tulumbalarla grev
ciler üzerine gözleri yaşartan 
gazlar sıkmıştır. Amele, demir 
parçaları ve kezap suyile mu· 
kabele etmişler ve polislerin 
birçoğunu yaraladıktan sonra 
teslim olmuşlardır. ····-Ad en 
İngiliz müstemle -

kesi oluyor 
Londra, 20 (Radyo)- Ade· 

nin, 1 Nisandan itibaren f n-

giliz müstemlekesi olarak ilan 
edileceği ve Aden için yeni 
pullar basılacağı bildiriliyor. 

Radyolar 
İcabında bir anda 

durdurulabilecek 
Kopenhağ 21 ( Radyo ) -

icabında bütün radyo istas· 
yonlarını bir anda durdurabi-

lecek bir makine icat edilmiş
tir. Bu makinenin tecrübeleri 
yakında yapılacaktır. 

Geneler • 
Ankara Coğrafya ve Tarih 

Fakültesi talebesi, dün Atatük 

heykeline çelenk koymuşlar ve 
şehrin muhtelif yerlerini gez· 
mişlerdir. 
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Cihan röportajları 
----~-----------·--------------~- • 

eçhul bir kıyafet Londra radyosunda söylenen Bir ay t Si 
-21- .. bu söz, az kalsın bir 

mes' ele çıkarıyordu 
Mak Günifal akıbetin veha

metini düşündüğü sırada Moris 
Kroser direktörün yanına ge· 
lerek elini omuzuna koydu ve: 

- Azizim Mak-dedi-sakın, 
sen bu dessas, hilekar herifin 
sözlerine itimad etme, ben 
Karter'i iyice tanırım, ne ka· 
dar hilekar olduğunu biliirim. 
Emin ol ki bu herif, kendi 
meharetine ve cesaretine iti
madla yalnız buraya gelmiş 
ve mehareti sayesinde bizim 
sırlarımıza vukuf hasıl etmiştir. 
Yoksa polis müdürü Mikilaski 
vesairenin katiyen burada çev· 
rilen entrikalardan haberleri 
yoktur. Karter'in şimdiye ka
dar yapmış olduğu şu mahi
rane desiselere eminim ki 
meslektaşlarından hiçbirisi ha· 
berdar değildir. 

Karter, Moris Kroserin şu 
hakikatamizi sözlerini işitince 

iüldü, cevaben dedi ki : 
- Kroserl Geri çekil, ben 

bugünkü günde resmi bir me· 
murum, sen bana itaat etmeğe 
borçlusun. işte ben hiçbir za· 
man azmi.nden geri durmam. 

rek: 
- Artık zanenderim ki bir 

şeyden korkmazsınız. Silahınızı Londra radyosunda gayet ele çıkacaktır. Benim söyliye· 
burada bırakınız. Benimle be- tuhaf bir vak'a olmuş, sabık ceğim şudur ki, bu, çok fela· 
raber geliniz ki sizi odaya kral Vindsor Dükünün sevgi· ketamiz bir dil sürçmesidir." 
götüreyim. lisi Madam Simpson'a iste- Eseri yazmış olan Yang 

İki saniye içinde Karter'in nilmeksizin yapılan bir telmih isimli kadın muharrir de şu· 
elindeki silahlar kayboldu. Bü- dolayısile spiker itizar etmeğe nu diyor: 
tün haydudlar hayret ettiler. mecbur kalmıştır. "Doğrusu fena halde şaşır· 
Direktör, Karter'in yanına ge· "- Çünkü bizler, hepimiz mış bir vaziyetteyim. Hadise 
lip dedi ki: cinsi cazibeye malikiz.,, tamamen bir tesadüfidir.,, 

- Haydi gidelim, Mister Şeklinde bir mısre söylen· Ayni temsilde bulunan se-
Karter odaya girdiğinizde mü- dikten sonra aktörlerden biri: yircilerden biri, aktör Rork'un 
teharrik bir merdiven göre- "- Ah, Madam Simpson,, "Ah Madam Simpson,, diye 
ceksiniz. O merdiven sizi beş diye atılmıştır. yanlışlıkla Vindsor Dükünün 
katlı bir yer~ indirir. Beşinci Vak'a İngiliz gazetelerinde sevgilisini andıktan sonra 
kata vardığın zaman ayağını şöyle anlatılıyor: "Birden irkilip elini ağzına 
kuvvetle basarsın, o zaman Milli program neşriyatı ara· kapadığını,, söylüyor. 
karşınıza bir kapı gelir, par· sında "Erkek şöhretinin geçit Aktör Rork Londra rad-
mağınla kapının zilini bastığı· resmi,, isimli bir hiciv eseri yosunun hele çocuklar pro· 
nız gibi açılır, oradan cad- temsil ediliyordu. gramında büyük muvaffakıyet 
deye (!) çıkarsınız. Başlangıç şöyleydi: kazanmış, sevilmiş ve 1929 

Mak, Karter'e bunları tav· "Bizler tarihin meşhur er· danberi çalışan bir yıldızıdır. 
siye ettikten sonra odanın kekleriyiz. ŞimdiyP. kadar böyle bir ha· 
kapısına geldiler. Direktör, Bizi hiç şüphesiz, işitmişsi· taya düştüğünü hatırlamıyor. 
parmağını zile bastığı gibi nizdir. • • • 
Karter, içeriden bir gürültü Bütün piyes muharrirleri Fransız gazeteleri de Lon· 
duydu, merdivenin indiğini bizim için bayılır. dra radyosunda geçen bu ha· 
anladı. Tabiidir ki merdivenin Ve Derbett de bizi açıkta dise hakkında şöyle yazmak· 
indiği gibi lağım kapanır, bırakamaz. tadır: 
sonra birisi merdivene aya· Keşke bizi görebilseydiniz Neşriyat arasında " Bugünün 
,imı basınca, kuyunun dibine Çünkü bizler, hepimiz cinsi adamları,, ünvanı altında bir 

' ' Kırmızı ev ,, 
meydana 

esrarı nasıl 
çıktı? 

Corc Stuar hu akşam Lon
dranın Viktorya istasyonundan 
Fransa'ya hareket eden vapura 
bindi. Fransa'ya ayak bastığı 
vakit şimendifere bindi ve bir 
kompartımanda diğer bir mös
yönün oturmakta olduğu yere 
yerleşti. Bu meçhul mösyö ye
mek ısmarladı, Stuar da ayni 
şekilde hareket etti. 

Kompartımanda bu iki kişi· 
dt!n başka hiçbir kimse yoktu 
kendilerini birbirlerine takdim 
ettiler : 

- Ben, kaptan Glavil t 
- Ben Corc Stuar 1 
- Bir Viski almaz mısınız? 
Bir değil, iki yol arkadaşı 

dört viski aldılar. Kaptan: 
- Ben Venedik' e gidiyorum, 

oradıt bir vapurda kaptanlık 
vazifesini üzerime alacağım. 
Vapurun bütün işlerini ben 
tanzim ettim. Masrafları hep 
ben yaptım; bunun için vali· 
zimde ihtiyaçlarımı geniş bir 
şekilde karşılıyacak kadar .. 

yasdik altındaki küçük valizi 
karıştırdığını hissetmiş gözünü 
açınca, rüya görmediğini an
lamiş fakat alnına bir tabanca 
dayandığını görmüştür. 

Ayni zamanda sert bir ses te: 
- Eller yukarı! Emrini ver· 

miştirl 

Glavil bir elini kaldırmış, 
diğeri ile de imdad işareti 
vermek istemiş, fakat yolcu
luk dostu ~Stuar gülerek: 

- Haydi canım.. Manasız 
hareketlere lüzum yok! 

Fakat trenin imdad zili ha· 
rekete gelmiş bulunuyordu. 
Bunun için Stuar birden va
ziyeti değiştirdi ve gülerek: 

- Camm, bir şaka için 
böyle hareket ~edilir mi? Ben 
şaka etmiş idim! Demiştir. 

Tren durmuş, zaten bir 
istasyonada gelmiş idi. 

Stuar'ın tabancasını zabıta 
tetkik etmiş, hiçbir merminin 
kullanılmamış olduğunu ve 
mermilerin hep patlamaz mer· 
milerden ibaret bulunduğunu 
görmüştür. 

Direktör, hazıruna hitaben : 
- Aziz arkadaşlarım! Bil

miş olunuz, mister Karter'in 
bizim meskenimize birinci gi· 
rişi değildir. Ben biliyorum 
ki Karter, bizim sırlarımıza 
ötedeuberi vakıftır. Fakat biz 
kat'iyenl meyus olmamalıyız. 
Bize hiçbir zarar dokundur
mıyacağını taahhüt etmiştir. 

gider. cazibeye malikiz.,, numara bulunuyordu. Mikro· 
Sonra direktör, parmakla· İşte temsilin tam bu sıra· fonun önünde iki artist "Erkek 

rını diğer zillere basarak kapı sında, başlıca aktörlerden seksapeli,, hakkında bir şarkı 

- Ben de öyle.. Fransız 
Akdeniz sahillerinde mühim 
bir vazife için gidiyorum. 

Stuar çok nazik, yakışıklı, 
gayet temiz ve iyi giyinmiştir. 
Ceplerinde birisi 1000, diğeri 
de 1500 lngiliz liralık iki açık 
bono vardır. Fakat bu çeklerin 
kimler tarafından verildiği 
meçhuldurl 

Hadisenin bir şakadan iba
ret olduğu kanaatı hasıl ol· 
muş ise de .. Tahkikata devam 
zaruri görülmüştür. açıldı. Direktör, Karter bak- Rork: söylüyorlardı. Bu sırada artist· 

tı ki yanın saat evvel mezkur "-Ah Madam Simpsonl,, ferden biri heyecana kapılarak 
odanın duvarında görmüş ol- Diye haykırmıştır. gayriihtiyari rurette ağzından 
duğu merdiven şimdi kapının Bu yukışıksız sözü söyliyen şöyle bir cümle kaçırmıştır : 
ağzına inmiş. Bundan anlaşı· aktör, sonradan kendisile gö· - Bu madam Simpsonu 

Kırmızı ev. 
Zabıta memuru M. Şarpa

nite: 

Evet, Mister Karteri iki de· 
fa buradan benim vasıtamla 
Zir:a onlar bizim hrkadan de· 

lıyor ki güya diğer bir mah· rüşen gazetecilere demiştir ki: alakalandıran birşeydir. 
zene girmek için bu merdi· " - Hakikaten yaptığım On dakika sonra spiker şu 
mnJ: 'lnk«-ulcntıJl" .. kcıYıer~ h~~ .. Il!~t~iş_,~.i.r:.,_ş_;r.~~.:. SöJ:I:· tarzda beyanatta bulunmağa 

Bundan başka, Stuar'ın va· 
lizinde mükemmel ve otoma
tik bir tabanca ve bir de, 

- Sen, beynelmilel haydut 
Corc Sutar'sınl Dedi. 

Şarpanite, emniyet umumi· 
ye müdüriyetinin mühim bir 
ız peşınae buraya gonderdlği 
mahir bir zabıta memuru 
dedi. 

ğildiler. Ben onların şerrinden 
emin değildim. Ben itiraf ede· 
rim ki Karterin bu esrara va· 
kıf olmasına sebep ben ol
muşum... İyice dinleyiniz • 
gizli bir i~aret ederek • bizi 
hiç farketmez, bu adam isterse 
Nikola Karter olsun, isterse 
Toni Ergü, buradan selametle 
çıkıp gitmek istiyorsa, dışarıda 
bize karşı fenalık etmiyece· 
ğine ve bizi hükumete teslim 
ettiremiyeceğine, kendi namu· 
su üzerine yemin etmelidir. 

Sonra Karterin yanına yak
laşarak usulca gösterdiği pen· 
cereden içeri girmesini işaret 
etti. 

Direktörün maksadı, Kar· 
teri şu altı lağım olan odaya 
sokup orada suhuletle Karte· 
rin hayatına hateme çekmek 
idi, Karter dahi direktörün 
fikrini anlamıştı. Fakat ne 
yapsın, haydutlar içinde, mu
hakkak bir ölümün karşısında 
durmaktansa necat bulmak 
kurtulmak ümidile odaya gir· 
meği kendi fikrince daha 
müraccah buldu. 

- Direktör, Karter'e hi· 
taben: 

- Sözümü kabul ediyor 
musunuz? 

- Evet, hiç kimse benim
le odaya girmemek şartiyle 
kabul ederim. 

- Emin olunuz ki bende 
silah yoktur. 

Hazıruna .hitaben: 
- Haydi siz mahzenin bir 

köşesine çekiliniz ve köpek· 
leri getirdiğiniz yere götürü· 
nüzl 

hitaben: nun müsveddesinde yoktu. w .... _:-Bir:;··~~:~ı·a~tistlerimiz· 
- İşte dediğim gibi beşinci Ben: den biri tarafından affedilmez 

kata indiğinizde selameti (1) ( - Ah, Madam Gibsonl) bir kusur işlenmiştir. Progra· 
bulacaksınız. diyecektim. Fakat nasıl oldu mın bu numarası cereyan et· 

Dedi. Mak, Karter'in ya· Madam Simpson'un ismi ağ· tiği sırada ahizelerini açmış 
nından çıkıp oda kapısını dı- zımdan kaçtı bilemiyorum. olan muhterem zevata itizar 
şarıdan kilitledi. Karter, gözü· Bundan muhakkak ki bir mes- ederiz . 

nü açınca kendisini yeni bir Haydara ....... b .... a ......... t-N-
1
.--z--a_m_ 

1 felaket dairesinde buldu. Ar· 

tık bu kere ölüme mahkum - • ·-----------

olduğunu anladı. Zira, o uğur· 25 İnci cülus sene mevsimini 
suz merdivene ayağını attığı 

1 gibi lağıma düşüp kimsenin 001 gece masallarında ol-
haberi olmadan fena bir su· d v •b• 
rette helak olacağına kapıldı. ugu gı 1 yaptırdı! 
Şayet odada kalacak olsa bile Bir gün Londra'nın en yolu üzerindeki fakirlere avuç· 
açlığa, susuzluğa tahammül zengin bir mücevheratcı mağ· larla para serpmiştir. 
edemeyip en nihayet dünyaya zasmda genç bir Hind'li Nizam müstebid bir şark 
veda etmesi muhakkak idi. prens: hükümdarıdır; fakat çok zen· 

Oda, zulmet içinde oldu· - istersiniz] ki benim gin olduğu için memlekette 
ğundan Karter, derhal elektrik babam sizin Londra'nın bütün mektep miktarını çoğaltmış 
f sokaklarını inci, Elmas vesair ve iki senedenberi de 1500 
enerini çıkarıp yaktıktan son· kıymetli taşlarla do"'şetsı"nl 

d h f hektarlık geniş bir sahada ra o anın er tara ını iyiee Demiş idi. 
f . büyük bir üniversite yaptır· 

te tış ettiyse de kurtulmanın Bu genç, Haydarabat Niza- maktadır. 
çaresi olmadığını gördü. Dı- mı'nın oğlu idi; ve sözlerinde Haremlerine hediye ettiği 
şandan dahi haydutların yay· büyük bir mubalağa yoktu. son sarayı da, muazzam bir 
gara ve istihzaları Mister Kar- Çünkü, Haydarabat Nizamı binadır. 
ter'i • bu yegane memuru • arzın en zengin bir adamıdır! Yirmi beşinci sene müna· 

gayet müteessir ediyordu. O Ve geçenlerde Hindistan'da sebetile bütün köylerde birer 
esnada mahzenin direktörü yapılan yirmi beşinci cülus telsiz telgraf istasyonu yapmış 
istihza ile Karter' e : senei devriyesi şenlivleri, bize bu da kendisine on milyona 

- Sakın Karter f Beşinci bu servetin azamet ve dehşe- mal olmuştur. 
katı unutma! Zira orada bu tini göstermiştir. Haydarabat Nizamı, çok, 
felaketten kurtulacaksın! Bu merasim için kullanrlan zengin olmakla beraber, ma· 

Karter, bu korkunç man· mehtap ve fişekler Nizam'a ruf hasisleri de andırmakta· 
zara karşısında bulunduğun· beş milyon liraya mal olmuş· dır. Nizam, altınlarını, külçe 

d f k lAd tur. Fakirlere dağıtılmak üzere ve çubuk halinde sarayındakı' an ev a a e duçarı hayret 
olmuştu. Fakat gene büsbü· 10,000 öküz ve 10,000 koyun mahzenlere yığmaktan çok 

boX.azlatmıştır. Hı'nd an'ane· zevk d M h 1 r· ·· 'd · ı ~ uyar. a zen erindeki 
un umı sız 0 mayıp, elekti· !erine go"re, bo"yle bu"yu··k me· k ı· 1 ·kı d ıymet ı taş arın tasnifi için 

rı e 0 anın etrafını araştır- rasimde, tebeadan hı.çbı'r kı"m- L d 'd · on ra an getırttiği eksperler 
mağa devam etti. Bu araştır· senin karnının aç kalmaması 19:{2 senesindenberi işlerinin 

--L .. _ .,.,,,,. J.....,nl..nn• "'""o•in; 
andıran iyi sarılmış bir paket 
vardır! 

Eller yukarı 
Bu muhavereler devam etti. 

Diyepe kadar epeyce bir me
safe vardır; yani iki yolcunun 
birbirinden . ayrılmıyacak ka· 
dar dostluk tesisi için kafi bir 
zaman var demektir! 

Bir müddet sonra M. Gla· 
vil, içinde kıymetli çekler, 
para ve tavsiye mektupları ve 
pasaportları mavi valizini yas
tığın altına koydu ve uyu· 
mağa başladı. 

Bir müddet sonra Glavil 
rüya görmüş "gibi, bir elin 

yerlerini bulmakta çok güçlük 
çekmesi diri 

Fakat... Nizam bu muaz
zam defineleri bilmiyor gibi 
hareket etmekte, merasim 
günleri istisna edilirse, bir 
dilenci kıyafetinde gezmekte
dir! 

Bir gün bir at koşusunda 
dondurma yemek istiyen Ni· 
zam ucuz dondurma bulmak 
üzere seyyar bir dondurmacı
ya kadar gitmiş ve fiyatını 
öğrenince: 

- Haydut, namuslu adam
ları soymak mı istiyorsunl 
Diye bağırmış ve... Dondur
ma yemekten vazgeçmiştir. 

Nizamın lüks bir garajı ve 
lüks otomobilleri vardır; fakat 
tasarruf olsun diye eski bir 
F ord il~ gezer! 

Stuar bu ağır ithama: 
- So11 u yarın -

•••• 
Konserlerde yer 

alan köpekler 
Amerika' da bir fare, kuş 

gibi ötermiş; Bu hadise Ame· 
rika'yı baştan başa ayağa kal· 
dırmıştır. Şimdi de Amerika' da 
çok meşhur bir köpek peyda 
olmuş, bu köpek şarkı söylü· 
yormuş ! 

Olur veya olmaz denmeme· 
lidir, çünkü bu iş Amerikada 
oluyor, Amerika ise garibeler 
diyarıdır . 

Amerika gazetelerine göre, 
bu köpek bir garaj sahibi bu· 
lunan mister Vilyam Valter'in 
malıdır, bu adamcağız da boş 
vakitlerinde armonik çalmağa 
çok meraklı imiş. 

Haberin bu kısmına hiçbir 
kimsenin olmaz derneğe hakkı 

yok, değil mi? Fakat bundan 
sonrası için bilhassa dikkat 

rica ederiz; çünkü mister Vil
yam Valter birgün armoniğini l 
çalarak coştuğn bir sırada kö· 
peğin de havlıyarak ahenğe 
iştirak ettiğini görmüş ve duy· 
muş imiş. 

Mister Vilyam Amerika'lı 
ve hem de :cedbeced Ameri
kalıdır. ~Bu vaziyeti görünce, 
köpeğine Armoni ve musiki 
dersi vermeğe başlamış ve bu 
emeği de lhoşa çıkmamış. 

Hepsi direktörün emrine 
itaat edip geri çekildiler. Di
rektör, Karter' e teveccüh ede-

ma neticesinde bir delik gör- lazımdır. [ Amma.. Sade 0 ancak yarısını bitirebilmişler· 
dü. Burası eskidenberi dama 1 gün içini. ] dirl işin tuhafı da, Nizamın 
çıkmak için yapılmıştı. Nizam, cmidekı" merası'm· h ınücev eratını sakladığı yer· 

( Arkaşı oar) den sonra . s~rayına dönerken lcrin adedini bilmemesi ve 

Bir gün de ordusuna res· 
mi geçit yaptırmıştı! Prensin 
merakı, askerini parlak ve şa· 
şaalı üniformalar içinde gör
mektedir. Nizam, ordusunun 
önünden mahud Ford ile ge· 
çerken eski makine birden 
durmuş ve tamiri yanın saat· 
tan fazla sürmüştür! 

Bu köpek bugün Amerika 
müzik hollerinde yayı ile bir
likte . konserlere iştirak et· 
melcte ve sahibine binlerce 
dolar kazandırmakto imiş ... 

\ 

h 
o 
t 

t 

d 
s 
tı 

l 
§ 

it 
t 

q 
ı~ 

1 
tı . 
ıs 

lp 



Sahife .3 (Ulusal Birlik) 

,~~iim:iii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİllİİİİİİiiiiiiiiii•~--ıNu-.-·vv.:---~ o Iivier ve şü-
' 20 Şubat 937 

--.-.iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiii~ 

hikage Kutba dog., ru 1 W F H V 
• • • an rekası Limited lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kı maş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Dehşetli bir sağnak .. Ada
mı boğacak! Nefes aldırmıya
cak kadar müthiş bir kar 
fırtınası .. 

Kar tipisi de göz açtırmıyor 
adama .. Rüzgar, korkunç çığ
lıklarla ölüm gibi geziyor .. 
Dalgalar, acemi bir şövalyenin 
mahmuzları altında şaha kalk
ınış cins bir at gibi yükseli
Yor .. Saldırıyor... Gürültüleri, 
çılgın orkuna karışıyor, rüz
garların... Rüzgarlar, etrafı 
kamçılıyor!. 

Soğuk.. Rüzgar.. Gürültü .. 
* * * işte, kutub budur!. 

On iki kişi bunu biliyordu. 
Bunu bile, bile oraya gittiler. 
Zaten bilmeslerdi. içlerindeki 
cesaret, eli bayraklı bir asi 
gibi, içmerinin sokaklarında 
dolaşabilir miydi ? 12 kişi 
bindi, bu 12 kişinin " La 
Mor" {Ölüm) adlı tayyare
sine .. Havalandılar. Radyolar, 
ajanslar harete geçtiler. On iki 
kisinin, kutba doğru havalan
dığını yayıyorlardı, dünyaya .. 

* • • 
(La nor) kutba indi. On iki 

kişi,onu bir mağaraya:soktular. 
Buraya, Prf. Lanson'un keşif 
heyetini kurtarmıya gelmiş
lerdi. Günlerce aradılar onla· 
tı. Fakat izlerine bile tesadüf 
etmediler. 

Yalnız .. , Yalnız bir ayının 
ağzında bir insan bacağı gör-
~üler. Profesörün bacağıydı 
u!.. 

"' * * Döneceklerdi, artık. Hare· 

f zrnir birinci icra memurlu
ğundan; 
Cezayerli lsmail'in Mustafaya 

ablan borcundan dolayı hacizli 
ulunan kasap bızır mahalle· 

sinin Alipaşa sokağında 141 
eski 127 yeni No. lu zemini 
evkafa mülhak f ngiliz zade vak 
fından mukataalı 22,50 terbi
Yinde ve 1200 lira muham
men kıymetli dükkanın 22/3/ 
937 tarihine müsadif Pazartesi 
?ünü saat 11 de İzmir birinci 
•cra memurluğunda birinci ar-
htması yapılmak üzere açık 
artırma ile satılmasına karar 
lerilmiştir. Bu artırmada veri
ecek bedel kıymeti muham-
l'rıenenin ''- 7 5 ini bulursa en 
Çok artıranın üstünde bırakı-
lacak aksi takdirde en çok ar· 
tıranın taahhüdü baki kalmak 
Şartile gayrimenkul 8/4/937 
tarihinde Perşembe günü saat 
11 de yapılacak ikinci artır
l'rıada en fazla bedelle talibi 

~ Üstünde kalacaktır . 
h Bu gayrimenkul üzerinde 
er hangi bir hak iddiasında 

~l~n ve sair alakadarların ilan 
.atıhinden itibaren 20 gün 
'Çinde vesaiki ile birlikte ic
raya müracaat etmeleri lazım-
~ır. Aksi takdirde hakları tapu 
sıdllile sabit olmıyanlar para· 
~ın paylaşmasından hariç ka· 
acakları ve bu baptaki artırma 
~artnamesi 8/3/937 tarihinden 
~~~r ar en herkes tarafından gö-
lı lllek üzere Birinci icrada 

~sılı bulunacaktir. % 2,5 del· 
ı'1liye resmi ve tapu ferağ harç 
trı müşteriye ait bulunacak-
. •r. Müzayedeye iştirak etmek 

l ~liyenler % 7 ,5 nisbetinde 
ey akçesi ve dosya nu

llıarasını hamilen birinci icra 
tı'ıernurluğuna ayni saatte mü
:~caat etmeleri lüzumu ilan 
'nur. 

ket günü kararlaştırıldı. Dı· 
şanda rüzgar, buzlu kemik 
dişlerini ~göstererek esiyordu. 
Tayyareyi buz kaplamıştı. 
Pervaneler.. Kanatlar.. Buz 
kesilmişti, hepsi! Havalanmak 
için, bu ağırlığın atılması la
zımdı .. 

Acı · acı güldüler. 
* • • Tayyareci mağaradan dışa· 

rıya çıkarabildiler, nihayeti 
Buzlar kırıldı. Depoda donan 
benzin, yedekle değiştirildi. 

Hareket edileceği sırada, 
aç bir ayı sürüsü hücum etti 
Üzerlerine, onların.I içlerinden 
üçünün, birer bacağı eksiksidi. 
Bu tehlikeyi de böyle savuş· 
turdular. 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

"MILOS" vapuru 17 şu· 
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul 
eder. 

"DELOS" vapuru 18 şu
batta beklenilmektedi. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

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

vapur acentası 
Birinci Kordoı Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LlNES L TD. 

"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 ç1-
karacak ve avni zamanda 

~ 

LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 
..LESBIAN" vapuru 15 marta 

LONDRA, HULL ve AN
VERS'ten gelip yük çıkara
caktır. 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satı Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı La Mor havalandı. Avru

pa'ya doğru uçuyordu; mem-
leketlerine götürüyordu, oniki 
kişiyi .. 

"ACHAIA" vapuru 3 martta 
beklenilmektedir. ROTTER
D AM, HAMBURG ve BRE-
MEN · · "k kab l eder THE GENERAL STEAN NA- .KANDEMiR Oğlu 

ıçın yu u . VIGATION L TD. ' • 

* • • 
EXPORT SS. CORPORATlON "ADJUTANT" vapuru 25 .EZJııı~----------------· ... • 

NEVYORK şubatta gelip LONDRA için 1 z M 1 R • Fırtına.. Tipi.. Kar.. La 
Mor ilerliyor.. Beşik gibi sal-
lanarak .. 

Birden motör parladı. Tay· 
yare yanıyordu. 

Yangın ... Tayyare baş aşağı.. 
Tayyare tepe taklak .. 

* * "' Onu aramağa çıkan buz 
kıran gemileri, bir enkaz yı
ğını gördüler. Kanatların üze· 
rinde birer kelime .. "La Mor". 

Çeviren: 
Besim Akımsar 

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASJNIN 
SiS "GANYMDEDS" va· 

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

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

tahmilatta bulunacaktır. 

"EXIBITOR" vapuru 19 şu- yük alacaktır. 
batta beklenilmektedir. NEV- Tarih ve navlunlardaki deği-
YORK için yük kabul eder. 

"EXPRESS" vapuru 25 şu- şikliklerden mes'uliyet kabul 
batta beklenilmektedir. NEV- edilmez. 
YORK için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"DUBURG,, vapuru 15 şu

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

"MARITZA,, vapuru 25 şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

S. M. R BUCAREST 
" DUROSTOR " vapuru 5 

martta beklenilmektedir. KÖS· 
TENCE, SULINA ve GA· 
LATZ için yük kabul eder. 
GALA TZ aktarması olarak ta 
BELGRAD, NOVISAD, BU-
DAPEŞTE , BRATISLAV A , 
VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: 1zmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik 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 balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

-

1 B d r k • Büyük Salepçioğlu hanı 1 
aş u a . karşısında 

.. . 
.·· . . . .,-., .... _-· ~-~ .. ; 

SiS CERES" vapuru 4 
Marta doğru bekleniyor, yü· 
künü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE'ye yük alacaktır. 

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

nihayetinde beklenil~ek~~':.:.~ 
BELGRAD, NOVISAD, BU
DAPEŞTE, BRA TISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ limanları 

için yük kabul eder. 
• • j •• ... o•' t ... E - • •."" • o •; • O • .. 0. o. 

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

KUMPA YASININ 
SiS "NORRUNA,, vapuru 

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

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 yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU- No. 200- 2008 

MAiN KUMPANYASININ Ceza gören esnaf 
SiS .. PELEŞ" vapuru 20 şu· Belediye tenbihatına riayet 

bata doğru beklenmekte olup etmiyenlerden bazı esnaf, be-
~IRE, MALTA ve MA.~SIL YA lediye encümenine verilen 
lımanlarına yolcu ve yuk kabul raporlar üzerine nakti çeza-
eder. lara çarptırılmıştır. 

S/S "AEBA-JUL YA,, vapu- IH.,------~ 
ru 26 şubatta gelerek PiRE, Doktor 1 
MALTA ve MARSIL YA liman- ' 
!arına yolcu ve hamule kabul AJj Agah 
edecektir. k ki 

Sis "SUÇEAVA Çocu .. Hastalı arı 
•• vapuru mutehassısı 

21 Marta doğru bekleniyor, lkinciBeylerSokağı No. 68 
PiRE, MALTA ve MARSIL- Telefon 3452 t 
YA limanları için yolcu ve • . . . 

"k k b l d kt" müracaat edılmesı rıca olunur. yu a u e ece ır. 1 d k" h k 
Daha fazla tafsilat ,.için ikin- Navl~n ar .a ı v~ . ~re ~t ta· 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye rihlerındekı değışıklıklerınden 
binası arkasında .FRATELLI acenta mesuliyet kabul etmez. 
SPERCO vapur acentalığına Telefon: 4142/422112663 

.. .. 

~ . . .. "' .. .... ·-·~· .. ,.. .....,, t> •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
UrjeD 8 aprahatsı.zve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Almanya ile Avusturya arasında yakınlık 
A man hariciye nazırı Viyana'ya gi.diyor, muallak 

bulunan bütün mes'eleler görüşülecek .. 
Fakat .. B. Nörahtın ziyMefi-pekY8kıÖ olmasına rağmen Al

man gazeteleri Avusturya' daki krallık taraftarlarına 
şiddetle hiicumda devam ediyorlar. 

Viyana 19 (A.A)- Bütün siyasi mahafil B. Von Neurathin lehinde propaganda yapılmasına müsaade etmiyecektir. Avus-
yakında Viyana'ya yapacağt ziyaret hakkında mütalaalar yü- turyadaki saltanat taraftarlarının reisi olan B. Wiesner Kral 
rütmektedirler. taraftarlarının sarfetmekte oldukları faaliyetin 11 Temmuz 933 

Viyanada Almanya ile Avusturya arasındaki bütün mes'ele· tarihli Avusturya · Alınar.ya itilafına mugayir olduğunu iddia 
ler bilhassa B. Sehuchmiggin son nutkundan beri aktualite eden Alman gazetelerini protesto etmektedir. B Wisner di· 
haline gelmiş olan kültür mes'eleleri müzakere edilecektir. yor ki : Kralcıların hareketi dahili bir iştir. Mevzuubahs itilaf· 

B. Neurath Pazartesi günü buraya gelecektir. Avusturya Na- name Almanya'nın, Avusturya'nın dahili işlerine karışmıyaca-
zırlarile yapılacak görüşmeler. bütün Salı gününü işgal ede- ğını tasrih etmektedir. 
cektir. Berlin, 21 (Radyo) - Almanya Hariciye Nazırı Von Nö-

B, Neurath'ın ziyareti pek yakında icra edilecek olmasına raht'ın Viyana seyahatına büyük bir ehemmiyet atfolunuyor. 
rağmen Alman gazeteleri Avustur'yadaki Krallık taraftarlarına Bu seyahatta Von Nöraht ile B. Şuşning arasında Habsburg 
şiddetle hücum etmekten hali kalmamaktadırlar. Daha geçen-~ hane~anının iadesi. mesel~si .. konuşu!acaktır. , 
lerde Münih'te çıkmakta olan bir gazete şöyle yazıyordu : . Alakadar ~ahafıl, A'.şıduk Otto nun Avusturya ya dönme· 

"Almanya, bundan böyle Avusturya' da Habsburg hanedanı sıne Almanya nın muhalıf olmadığını bildiriyorlar. 
---~~~------sa&a-~M~••tt+•~H•'*-tl•lll----~~~~ 

Balkan antantının resmi tebligv i Suriye heyeti Paris 
sefirimizi ziyaret 

Atina, 19 ( A.A) - Mat
buata aşağıdaki tebliğ ve
rilmiştir: 

Balkan antantının dai
mi konseyi beşinci r-içtima
ını 15 şubattan 18 şubat 
7937 tarihine kadar Ati
na'da Yugoslav başvekili 
ve hariciye nazırı ve kon
seyin bu devresi başkanı 
ekselans Stoyadinoviç'in 
riyasetinde akdetmiştir. 

Daimi konseyin en sa
mimi dostluk havası için
de cereyan eden müzake
releri dört memleket dış 
siyasalarını idare edenler 
arasındaki tam görüş bir
liğini ve Balkan mütte/ik
lerini bağlıyan tesanüdü 

bir kere daha tesbit ve 
müşahedeye imkan ver
miştir. 

Avrupa umumi vaziye
tini ve Balkan antantı 
devletlerini bilhassa ala
kadar eden mes•eleleri 
derin bir tetk.ike tabi tutan 
konsey Balkan antantının bü
tün faaliyetini barışın muha· 
fazasına hadim olmak için in
kişaf ettirmek hususunu tE>:yİtte 
müttehit bulunmuştur. Bu is
tikamette vaki olacak her gay
ret Balkan antantının tam mü-
zaheretine nail olacaktır. 

Milletler Cemiyetine sadık 
bir surette bağlı bulunan Bal
kan antantı bu cemiyetin müş· 
kül ahval içinde yüksek vazi-

Izmir daimi encümeninden; 
Açık eksiltmeğe konulan iş: 

Keşif tutarı 
Bu işe ait şartnameler ve 
evrak aşağıda ıösterilmiştir : 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacaiı yer 
tarih, gün ve saatı 

Eksiltmeye girebilmek ıçın 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

Kemalpaşa ilk okuluna yapıla· 
cak pavyon inşaatı. 

(6506) lira 64 kuruş. 

A
B 
E-

Eksiltme şartnameıi 
Mukavele projesi 
Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi 

D - Fenni şartname 
C - keşif ve plan 
Bu şartname ve evrakları Ba· 
yındırlık direktörlüğünde iÖrÜp 
inceleyebilirler. 

25 şubat 937 perşembe gunu 
11 de il daimi encümeninde. 

937 takvim yılı için alınmış mü
teahhitlik belgesi. 
488 lira 434 

İzmir vakıf /ar direktörlüğün
den: 

Maa tahsisat 11 lira vazifeli Selatin oğlu ve 6 lira vazifeli 
Natırzade camii müezzinlikleri açıktır. İsteklileriıı 8-3-937 pa· 
zartesi günü evkaf müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 525 

lzmir Asliye mahkemesi ikinci nün 4/3/937 Perşembe günü 
hukuk dairesinden : saat 10 a talikine ve keyfiye· 

İzmir' de Gaziler mahallesi tin ilanen tebliğine karar veri· 
bedava sokak 11 No. lu ha· lerek dava arzuhal suretile 
nede Tahir tarafından ayni ad- davetiye varakası mahkeme 
reste oturan eşi Hatice aley- divanhanesine asılmış olduğun· 
hine açılan ihtar davasının cari dan müddaaieyhin tayin olu-
muhakemesi sırasında müdde- nan gün ve saatta mahkeme· 
aaley namına gönderilen dava de hazır bulunması veya bir 
arzuhal suretile davetiye vara· vekil göndermesi aksi takdirde 
kası müddaaleyhin ikametga· hakkında muamelei gıyabiye 
hmın meçhuliyetine binaen bila- icra kılınacağı tebliğ maka-
tebliğ iade edilmiş olmakla mına kaim olmak üzere ilan 
bu baptaki mahakemc iÜnÜ· olunur . 

fesini ifa edebilmesi için Ce· 
nevre mesaisine faal bir su· 
rette teşriki mesaiye devama 
azmetmiş bulunmaktadır. 

Balkan antantı konseyi barış 
lehinde beynelmilel icraat 
çerçevesi içinde barışın mu· 
hafazası ve Akdenizde istik· 
rar için mühim bir amil teşkil 

eden son İngiliz · ltalyan an· 
laşmasını bilhassa takdir et· 
miştir. 

Daimi konsey Bulgaristan 'la 
Yugoslavya arasında 24 ka· 
nunusani 1937 de Belgrad'da 
imza edilen dostlu~ paktının 
akdinden memnuniyetle mallı· 
mat almış ve bu paktın Bal
kan antantının gayesine teka
bül ettiğini müşahede ve tes
bit etmiştir. 

Buna binaen konsey Bulgar, 
Yugoslav paktını bütür Bal
kan milletleri arasında dos· 
tane bir teşriki mesainin te
essüsü için kıymetli bir amil 
olarak telakki etmektedir. 

Matbuatın Balkan antantı 
eserine yapacağı hizmeti hak

kile takdir eden konsey Bal· 
kan antantı memleketlerinin 

matbuat konferansı toplantı
larında görünen samimiliği 
memnuniyetle tesbit etmiştir. 

Daimi konseyin gelecek top· 
lantısı eylul ayı içinde Cenev

re' de Milletler Cemiyeti asam
blesinin mutat içtimaları esna· 
sında akdedilecektir. 

Tayin 
Osmaniye Merkez Sıhhiye 

memuru iken sıhhi ahvaline 
mebni istifa eden Bay Hay· 
dar bu kere Antalya birinci 
sımf merkez sıhhiye memur
luğuna tayin edilmiştir. 

Zeytinyağı 
lznıir' deki Zeytinyağı ibra· 

catçıları, lngiliz idhalatçılarile 
mühim işler yapmıya başla
mışlardır. Bu yıl, lspanya'daki 
harblcr yüzünden lngiltere ve 

Fransa tacirleri, her sene is
panya' dan satın aldıkları zey· 
tinyağının mühim bir kısmını 

bu yıl Türkiye'den almıya 
mecbur kalmışlardır. Zeytin· 
yağı üzerinden şehrimiz tüc
carlarına mlihim siparişler 
ıclmiştir. 

ettiler. 
Paris, 19 (A.A) - Suriye 

Başvekili Bay Cemil Mardanı 
ile Suriye Hariciye Nazırı Bay 
Sadullah Cabir'i Türkiye bü-
yük elçisi Bay Suat Davaz'ı 
ziyaret etmişler ve kendisi ile 
dostane bir görüşme yapmış· 
}ardır. 

Sırt hamallığı 
Dahiliye vekaletinin emri 

Üzerine sırt hamallığının yasak 
edildiğini yazmıştık. Belediye, 
bu emre uyarak çarşıda, pa
zarda, her ne suretle olursa 
olsun hamalların sırtlarında 
yük taşımalarına mani olmak
tadır. 

Ticaret ve ihraç merkezi 
olan lzmir' de nakliye işi mü- ' 
him bir rol oynadığt için bu 
emir, ticaret erbabının nakliye 
işlerinde bazı müşkülat tevlid 
etmiştir. 

İhracat mallarımızın bir yer
den diğer tarafa nakli işi, 
şimdiye kadar sırt hamalları 
tarafından yapılıyordu. Sırt 
hamallığı yasak edildiği için, 
bu nakil işine yeni bir tarz 
bulunması lazımgelmektedir. 
Bu sebeple, şarbay B. Behçet 

Uz, B.jTicaret odası umumi ka· 
tibi Mehmed Ali ve diğer ala
kadarlr.mn iştirakile yakında 
bir toplantı yapılacak ve mal
ların ne suretle nakledilmesi 
lazımgeleceği görüşülerek bir 
karar verilecektir. 

Cellat gölü 
Torbalı' da Cellat gölünün 

kurutulması ve Küçük Men
deres yatağının temizlenmesi 
için yapılan tesisatı tetkike 
giden Nafıa Vekaleti müste· 
şan Bay Arif, dün akşam şeh
rimize dönmüştür. Bugün fz
mir'in muhtelif Nafıa işleri 
üzerinde tetkiklerde buluna· 
caktır. 

Göçmen geliyor 
Bugünlerde Bulgaristanlı 103 

göçmen fstanbul'dan Dikili'ye 
gelecek ve Kabakum mevkiin
de iskan edileceklerdir. Bu 
göçmenler, Bulgaristan' dan ka· 
ra yolu ile Edirne'ye, oradan 
da lstanbul'a gelmişlerdi. 

Yakında gene İstanbul'dan 
13 göçmen ailesi gelecek Me
nemen' de Ve 7 aile de Ke
malpaşadı iskan edilecektir. 

eşki atı 
değişiklik 

c 
20 Şubat 9'.}7_ 

esasiyede~,;_ 
nasıl oldu? 

-------------------~-----------------

Kamutayın bu celsesinde dikka.t 
şayan müzakereler geçmiştir. 
Türk milleti devletçidir. A

sırların gösterdiği, tarihin seyri 
ispat etmiştir ki modern tek
niğin ve ekonominin, maliye
nin teknik ve müsbet icapla
rına, gündelik hayatlarını ferdi 
olarak ve cemiyet halinde 
uydurmıyanlar daima geri kal
mağa mahkumdurlar. İlerile· 
memek, gerilemek; gerilemek, 
ezilmek demektir. Hayat mü
barezesinde, bazı devletler ara· 
sındaki hayat mübarczesinde 
geri kalmak çiğnenmek demek
tir. Çiğııenmeınek için Türk'ün 
hergün daha f uzla ileri adım 
atması lazım ve şarttır. Biz 
yakın mazinin bıraktığı · boş· 

lukları doldurmakla mükellef 
olduğumuz gibi atiyen de ço· 
cu.<larımıza hiçbir fena miras 
bırakmamak mecburiyetinde 
bulunan bir nesiliz. Mazide, 
zamanda ve mekanda yapılan 
hatalerı az zamanda telafi ede
rek istikbali ona göre hazır
lamak lazımdır. 

-2-
Yalnız mazinin kusurlarını 

itiraf etmek veyahut örtmek 
kafi gelmez. istikbalin de icap
larını ona göre hazırlamak ik· 
tiza eder. Bu vasfı haiz olmı
yan devletin bilhassa Türk 
devletinin istikbalinden dahi 
şüphe edilebilir. Atatürk'ün 
kurduğu perensibin asliyeti 
bundadır. Eğer biz Atatürk'ün 
Türk'leri kurtarmış olmak iti
barile, Türk'lere yüksek, me
deni vasıflarını tekrar iade 
etmiş olmak itibarile kendi
sine karşı şükran hissediyor
sak bunun ifasını ve ifadesini 
kurduğu prensipleri sadakatle, 
feragatle ve samimiyetle ta· 
kipte aramak icabeder. Türk 
milletinin bu prensiplere ne 
kadar bağlı olduğunu her gün 
bir misalıle görmekteyiz. 

Arzettiğim prensiplerin baş· 
lıcalarının Teşkilatı Esasiye
mizc: geçmesi, Atatürk'ün pren
sipltrine milletçe beraber bağ· 
lılığımızın ve samimi ilgimizin 
hukuki ifadesidir. Biz istiyo
ruz ki, siyaset ve icraat saha
larında yaptığımız işler irfan 
ve vicdanı hukukiler de yer 
bulsun ve hukuki hayatın meb· 
dei , menşei ve istinatgfıhı ol· 
sun. O itiba"rladır ki, devlet
çilik vasfını Teşkilatı Esasiye· 
ye koymak kararını verdik. 

Atatürk'ün vazettiği pren
sipler Türk'tür. Yani as]iyeti 
ve menşei itibarile tamamile 
milletin kendi seciyesinden 
alınmış ve onun bütün ihtiyaç 
ve zaruretlerine uygun olarak 
seçilmiştir. Bu prensipler ayni 
zamanda Türk' çüdür de. Bu 
itibarladır ki millicilik vasfı 

kendiliğinden çıkan bir zaru· 
ret olur. ( Bravo sesleri ) Bu 
milletin son asırlarda, gerek 
ekonomik hayatta, gerek sos· 
yal hayatta çektiği elemleri 
bura<la tekrar etmek istemem. 
O son safhaların hazin sahne· 
lerini Atatürk'ün nutuklarında 
açık olarak görmek miimkün· 
dür. Eğer tekrar bu acı hatı
ralara dönmemek, bu elim ha-
yatı yaşamamak ve beşeriyete 
de böyle bir felaket,. hazırla
mak istemiyorsak, Türk mil
leti. behemehal Türkçü ve 
rnillici olmak lazımJır. (Bravo, 
ÇOk )'&§1 sesleri) (Alkıılar • 

Türk milletini beşeriyet içe· 
risinde medeniyete yarar sul· 
ha hadim, mümtaz bir camia 

yapmak için evvelemirde Türk 
milletini istikbal tarihinde de 
layık olduğu medeniyet sevi· 
yesine çıkarmak lazımdır. 

Bu itibarla millici olmak 
bizim zaı uri şiarımızdır. Fakat 
bizim millici ş iarımız dar ve 
inhisarcı değildir. Bizim milli· 
ciliğimiz medeni beşeriyet için· 
de onun esaslı bir unsuru ola· 
rak insanlığın ila ve tealisine 
ve bütün dünyayı mes'ud ve 
müreffeh yaşatmıya matuf bir 
milliciliktir. 

Diğer bir vasfımız da halkçı 
olmaktır. Halkçı olmak alice· 
nablığımızın nazari eseri değil· 
dir. Zaten biz prensiplerimizi 
koyarken geçmiş zamanlara 
aid veyahut insanların yüksek 
hislerinden mütevellid mücer· 
red mefhumlara kapılarak koy· 
madık. Biz doğrudan doğruya 
husl ve medeniyet amili olarak 
bir Türk istiklalini ebediyen 
kurmak için ne gibi şartlar 
dairesinde yapılacağını arıya· 
rak ve icabeden şartları teshil 
ederek aldığımız halkçılık bir 
merhamet eseri de değildir. 
Halkçılığımız doğrudan doğ
ruya bu memleketin kurtarıl· 
ması müstakil olarak insanca 
yaşaması için bir şartı evvel· 
dir. Bizim halkçılığımız; halka 
doğru, halk için değil, halk 
tarafından ve halkla beraber 
sistemidir. (Alkışlar). Bu sisten1 
memleketin doğrudan doğruya 
halk tarafından idaresini is· 
tihdaf eder. Bizde fcrd ve 
sınıf imtiyazı yoktur. Bütün 
vatandaşlar üzerinde kanunla· 
rımız tamamile müsavi olarak 
mer'i ve caridir. Ittıl3ımıza 
vasıl olacak ta cezasını gör· 
miyecek hiçbir kanuni kaba· 
hat yoktur. 

Halkçılığımızın tatbikatta ve 
teşrii hayatta yeni yeni ele
manlar olarak cihana nümune 
olacak kadar ileriye varmış 
hukuki eserleri vardır, Parti· 
mizin her sene toplanan ocak 
kongreleri, iki senede bir top· 
lanan vilayet kongreleri, dört 
senede bir toplanan büyüle 
kurultayı; Avrupa hukukunda 
insiyatif, lejislatif ve referan· 
dum denilen esasların ameli 
tatbikinden başka bir şey de· 
ğildir. Biz yaptığımız işleri 
her sene bu kongrelerde göz· 
den geçiriyoruz ve oradan 

alınan neticeleri huzuru alinize 
arzetmekteyiz. Büyük meclisin 
kanunlarındaki isabetin en bü· 
yük amili de halkın fikirlerini 
almak ve mütalealarına tayı~ 
olduğu ehemmiyeti verere~ 

kanunların hazırlanmasında 
müessir kılmaktadır. Binaen8' 
leyh bu kadar lüzumlu ve 
önemli bir prensibin Teşkilat• 
esasiyeye girerek ammenif1 
vicdanında bir hukuk esası 
olarak telakki edilmesi elbette 
çok iyi ve zaruri birşeydirr. 

Arkadaşlar; Bu memleket 
kahinlerin ve gayri mes'ullerif1 
vicdanlara amil olmasından ,·c 
devlet ve millet işlerini gör 
mesinden çok zaı ar görmüştCf· 
Eğer Türk'ün yolu başka yer 
le::rdcn geçseydı ve orta a:,ıı• 


