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Amerika' da 
Grevci amele fabrikaları 
işgale başlamış, 11 silah 
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Gazi konağında, Başvekilin riyase- G. Metaksas Adis -Ababa'da 2000 
tinde mühim bir toplantı yaplldl Devletin ekonomik kişi te kif edildi 

rolünü izah etti içtimada, limanın Alsancağa nakli mes'elesi Atina, 24 

görüşüldü. ismet lnönü yeni liman 
yerini gezerek tetkikatta bulundular. 

(A.A) -
Baş bakanl 
G. Metak-
sas, iktısat 
meclisinin 
umumi top
lan tısında 
dev le tin 
bu günkü 
ekonomik 

Başvekilimiz bayramın birinci gününü Çeşme'de, ikinci günü
rıü de Bergama'da geçirdiler. 

Pazar günü Ege vapurile 
şehrimizi teşrif eden Başveki
limiz ismet lnönü ve refakat
lerinde lktısad Vekili Bay 
Celal Bayar, deniz müsteşarı 

Bay Sadullah oldukları halde 
dün gece saat 12 · de hususi 
trenle Ankara'ya dönmüşler 
ve Basmahane istasyonunda 
uğurlanmışlardır. 

Başvekilimiz burada kaldık
ları müddetçe liman işlerile 
meşgul olmuşlar ve civar 
kazaları gezmişlerdir. Bayra
mın birinci günü lktısad Ve
kili, mebuslar, vali Bay Fazlı 
Güleç, belediye reisi Bay Beh
cet Uz ve diğer zevatla birlikte 
Çeşme'ye giden ismet lnönii, 
akşam İzmir'e dönmüşler, 
geceyi Gazi konağınd.a geçi
rerek ertesi gün Bergama'ya 
geçmişler, harabeleri gezmiş
lerdir. Başvekilimiz, Bergama
dan dönüşünde Karşıyaka'ya 

da uğramışlar, iskelede halk 
tarafından coşkun tezahüratla 
karşılanmışlardır. ismet Inönü, 
refakatindeki zevatla Karşı
yaka' dan bir motöre binerek 
lzmir' e geçmişler ve Gazi ko-'i 
nağı önüne çıkmışlardır. Baş 
vekilimiz, o geceyi konakta 

( 

geçirmişlerdir.~ 
Dün öğleden evvel, lkt ısat 

Vekili Bay Celal Bayar' ın ri· 
yasetinde liman işleri için bir ------AS il er bütün cephelerde 

taarruza· geçtiler 
-~~--------~~-1 s p an ya' n ın 50 vilayet merke-

zinden, hükiimetcilerin elinde 
ancak 17 si kaldı 

Asiler, Madrid'i bombardıman ederlerken 
Londra 25 (Radyo)- Kon- mur kullanılacak, bunlar yedi 

trol işi için Portekiz - ispanya istasyonda bulunacaklardır . 
hududuna 130 lngiliz müşahit G.miler, sahile iki mil mesa
gönderilecektir. Fransız mu- feden vazife göreceklerdir. 
rahhası,• Fransız hududuna 180 Londra, 24 ( Radyo ) -
müşahit gönderilmesine itiraz Röyterin Cebelüttarık'tan öğ-

( etmiştir. Bu sebeple mütehas- rendiğine göre, Ispanya'nın 
sıslar komitesi itirazı tetkik cem'an 50 vilayet merkezin· 
için toplanacaktır. den otuz üçü Franko kuvvet· 

Bütün ispanya sahil ve hu· lerinin, on yedisi hükumetçi-

toplantı 

~ sonraki 

yapılmış, öğleden 
içtimaa da Başvekil 

,... 
G. Metaksas 

ismet lnönü riyarset etmiştir. 
şartlar içindeki rolünü izah 

Haber aldığımıza göre, 
ederek ezcümle demiştir ki: 

toplantılarda, lzmir limanının _ lktısat meclisinin hükG-

Alsancağa nakli ve orada metin yanı ba~ında çalışması 
her türlü fenni tesisatı muh- 0 kadar zaruri bir şeydir ki, 
tevi yeni bir liman inşaası meclisin teşkilatını yeni yeni 
mes'elesi görüşülmüş; geçen kuvvetler ilavesile takviye 
sene limanda tetkikat yapan ettik. Bugünkü dünya tahdi
Alman mütahassısının raporu datı rekabeti tamamile ser-
ve projesi tetkik edilmiştir. best bırakan bırakan prensip-
/ Devamı 4 üncü sahifede) Devamı 4 üncü sahifede-

~~~~--..... ...-.~ . ..._. 

Romanya'da darbei hü
kumet mi hazırlanmış? 
Kabinede değişiklikler yapıldı. T ataresko 

dahiliye nazırlığını da deruhte etti 
Bükreş 24 (A.A)- Kabine

deki değişiklikler:hugün yapıl
mıştır. Başbakan Tataresko - - - _ .......... 
Dahiliye bakanlığını da deruh-.... 
t~ --etmi;Li;-- -Müst;şarİı°ğına .,.._ -
Bükreş Polis müdürü tayin 

olunmuştur. Ziraat bakanı Ad
iliye bakanı .olmuŞ, Siİahlanmal 
bakanlığ~ ilğ~-oııın-;;akmua· 
melatı harbiye bakanlığına 
devredilmiştir. Eski Adliye ve 
Dahiliye bakanları, devlet ba
kanı olarak kabinede kalmış
f ardır. Kabinenin diğer erkanı 
arasında hiçbir değişiklik~ya· 
pılmamıştır. 

Siyasi mehafil, kabinede 
yapılan bu değişikliğin ·difı!li 
siymt.bakınlınd~ çokmü:' 
him-~ld~ğunu ve son -hadi~ 
lerle alakadar bulunduğunu 

mütalea ediyorlar. 
Bay Tataresko'nun Dahiliye 

Nezaretini deruhte · etmesi, 
kralın bu hadiseleri tasvip 
ettiğini ve müsteşarlığa da 
kralın maiyetinden olan ge
neralın tayini de dahili siya
sette kralın bundan sonra 
daha faal bir roloynıyacağı· 
nı göstermektedir. 

Romanya Kralı Karol 
Bükreş, 25 (Radyo) - Bay 

Tataresko, kabinedeki deği
şikliği müteakip şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Bütün memlekette tam 
bir .. sukun hükum sürmekte· 
dir. Dahili sulh ve asayışı 

bozmağa teşebbüs edecek 
gayri mes'ul bütün anasıra 
karşı şiddetle muamele ede· 
ceğim. Kanunsuz hiçbir hare-

(kete müsaade etmiyeceğiz. 

~-~-------·~·~·~·--... --~~~~-
Buca cinayeti 

~--'-~-------------~~~ il yas, Mümin ve Mustafa adın-
daki canavarlar, iki kişiyi 

balta ile öldürdüler 
Bayramın ikinci günü Bu

ca' da Yukarı mahallede feci 
bir cinayet olmuş, Mümin, 

l!yas ve Mustafa adında üç 

kişi, Kocakafa Mehmed ile 
Tikveşli Hakkı'yı balta ve 
tabanca kurşunile öldürmüş· 
lerdir. . . 

nın sebebi, bir gün - evvel ku
mar oynarlarken aralarında 

çıkan kavgadır. llyas, Mümin 
ve Mustafa, ertesi gün Meh
med ve Hakkı'nın yolunu 
beklemişler, Hakkı'yı tabanca 
kurşunile, Mehmed'i de balta 
ile feci bir şekilde öldürmüş
lerdir. Katiller yakalanmış-

E_v~erinde silah bulunanların "hepsi de 1 
:ıtalyanlar tarafından kurşuna_dizildilerL 

Adis - Ababa'da Habeş'lerin geçid resmi 
Adis-Ababa 25 (Radyo) - Mareşal Graçyani'ye yapılan suij 

kastla alakadar olanlardan ikibin kişi yakalanmıştır. 
Uzun tahkikattan sonra birkaç yüz kişi serbest bırakılmıştır. 

Mahalli zabıta taratından birçok kimselerin evleri araştırıl· 
mış ve evlerinde silah bulunanlar, derhal kurşuna dizilmişler· 
dir • 

Tahkikat devam ediyor. 

~~-~-----~·~· ........ ·-~~---------~--
Vo n Noraht Viyana-
dan Berlin'e döndü 

Viyana görüşmelerinden son
ra dün bir resmi teb-

liğ neşredildi 
Berlin, 25 (Radyo) - Al

manya hariciye nazırı Baron 
Nöraht, dün Avusturya baş
bakanı Dr. Şuşning ile hari· 
ciye nazırı Dr. Şmit, ziyaret 
ederek uzun müddet konuş
tuktan sonra tayyare ile bu
raya dönmüştür. 

Baron Nöraht, Avusturya 
ricalile iki memleketi alaka
dar eden mesail hakkında sa
mimi bir surette konuşmuş 
ve mutabık kalmıştır. 

Bay Nöraht, seyahati hak
kında B. Hitlere uzun izahat 
- Devamı 4 ncu &ahif P.de -·-. -· Fon Nöraht 

Altay ve Göztepe Milli 
gümeye girecekler 

Milli gümege giren Göztepe takımı 
yapılan yendi; Altay da Altınordu ile 
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derhal oradan içeri girerek 
damın üzerine çıkmak için 
.orada demir halka ve çiviler 
mevcud olduğunu gördüğün
.den Karter aynklarile yavaşça 
o halkalara basıp dama çık
tığı sırada odada merdivenin 
birdenbire kuyuya doğru düş
mesini işitti. Kendisinin biran 
evvel o belalı yerden kurtul
duğuna sonderece memnun 
oldu ve kendi kendine: 

- Şaycd iki dakika daha 
odanın içinde bulunmuş olsa 
idim hiç şüphe yok ki helak 
olacaktım. 

Diye söylenmekte iken oda 
kapısından Kroserin sesını 
işitti. 

- Uğurlar olsun Mister 
Karter cennete (1) gidiyorsun. 
Fakat hasmını yakalamadığın 
için müteessifiml.. 

Beş dakika sonra makine· 
nin hareketini duyunca artık 
merdivenin eskisi gibi duvara 
dayandığını anladı. Fakat Kar 
ter, başka bir belaya daha 
duçar olmamak için son de· 
rece ihtiyatla hareket ediyor· 
du. Biraz sonra oda kapısı· 
nm açıldığinı ve haydutların 
oraya girdiğini görünce he
men fenerini söndürdü. Men
fezderı dikkatle bakıp Mak 
ile Kroseri gördü. Kroser, 
Günifal'a: 

- işte · dedi - şimdi Kar
tcr'in kuyuya düştüğü bizce 
tahakkuk etti. Bu divane ken· 
di elite kendisini helak etti, 
fakat rica ederim direktör, 
asansör makinelerinin munta· 
zam olduğuna emin misiniz? 

- Son derece eminim, şa
yet siz, emniyet etmezseniz 
yüz dolar koyup: bahsedelim, 
ben, birkaç kere bu maki
neleri muayene edip seri ha
reketli olup iyi iş işledikle-
rini gördüm. Hatta, hangi 
bir memur, gizli bir polis 
parmağını (.... Deliğine) sok
mak istediyse bu makineler 
kendisini cennete (1) gönder
di. iftihar ederim ki bu ma
kinenin icadı benim kendi 
fikrimin mahsulüdür. 

Sonra hepsi odadan çıktılar. 
Ortalıkta bir sükunet hasıl 
oldu. Karter, onlara karşı 
kendi kendine dedi ki : 

- Ey cani, hırsız, katil he
rifleri Şimdi gülüyorsunuz. Fa· 
kat işin akıbetini hiç düşün
müyorsunuz. 

Yarım saat sonra dama çı· 
karak kendisinin kıyafetini ve 
elbisesini son derece müthiş 
buldu. Zira elbisesi tozdan , 
dumandan rengi sim-siyah ol
muş, gece dahi yandan geç
miş idi. Kartcr, damın kapı· 
sına baktı fakat kapalı buldu. 
Damdan diğer bir odanın içe
risine inmek için mıknatıs bir 
direğe bağlı bir tel vardı. Te· 
lin bir tarafı cadde cihetinde 
yıldırım inmesine mani olmak 
için yapılmış ve bir kuyuya 
raptedilmişti. Karter, öteden 
beri hanelere inip çıkmakta 
.~eharet sahibi olduğundan 
buradan da bu tel vasıtasile 
inmekte hiç zorluk çekmedi. 
Yere indikten sonra gayet ih· 
tiyatlı olarak ilerlemeğe baş· 
ladı. Gördüğü iki kişiyi ken
disini göstermeden takibe baş· 
ladı. Bunlar, Bop Albi cad· 
desi üzerinde ilerliyorlardı . 
Caddedeki fen erin ışığında 

a ı ope isı 
Bir haydut ~etesi Göring - Herman Göring, geçen ay Roma ve Milfın~ ·-·-bunların Mak ile Kroser ol· ' ' Kırmızı eV n esrarı nasıl 

duklanm anladı. Şimdi bun- meydana çıktı ? 
lan daha dikkatle takip et· 
meğe başladı. Bir aralık Kro· - Ben sadece beynelmilel 
ser'in cebinden bir zarf çıka· haydutların memuruyum, bu· 
np posta kutusuna attığını na mukabil, kötü bir adam 
gördü. Karter kendi kendine:: değilim; ancak bir vasıtayım. 

- Muhakkak bu mektup Valizimde bulunan şeylerin 
refikası (lnis) e yazdığı mek- hepsi de beynelmilel Vilya-
tuptur. sındır!. 

Dedi. Hatırlardadır ki mez· Stuır'ın ceplerinde sadece 
kur mektubu Nikola Karter bir kart bulunmuştur; bu kart 
(.... deliğinde) iken Kroser'in Üzerinde de bir telefon nu· 
cebinden alıp okuduğunu ve marası, 21 rakamı! Fakat bu 
yann gideceği yeri ve karısı· sayede "Kırmızı ev,,in çetesi 
nın ismini de bu suretle öğ· meydana çıkmış demekti! 
renmiş olduğunu yazmıştık. Acaba, bu (Kırmızı ev)de 

Kroser, mektubu kutuya kim oturuyor, 21 numaralı 
attıktan sonra geri dönerek telefon abonesi kim idi? 
Mak ile birlikte dış kapıdan Zabıtanın en kabiliyetli 
mahzene girdiler. Karter se- mensuplarından beş kişi he-
vinçle: . men tahkikat için saldırıldı; 

- Ey Kroserl Senin bugün fakat 21 numaralarda hiçbir 
ölmüş zannettiğin adam yarın kimse bulunamadı. Yalnız 
gene seninle beraber olacak, Kormey üstünde "Kırmızı ev n 

zannederim ki yarın sen, beni bulundu ve bu evde Ameri· 
kalı ve İngiliz, çok zengin 

gördüğünde pek mahzun ola· kimseler oturmakta idi. Tele-
caksın. Evet yarın .. Yarın.. 1 fonları da vardı, amma, nu-

Diye, diye mırıldanıyordu. marası 21 değil, 121 idil 
Oradan ayrıhp kendi dairesine Bu vaziyete rağmen zabıta 
giderek, temizlendi ve her tahkikata devam etti. Zabıta 
günkü elbiselerini giydi. "belki,. diye bu gibi işlerde 

- 10 - kılı le.ırk yarmakla maruftur. 

Hindistanlı Ni- Ne Malum? Bu evde Stuar'm 
birçok ortağı bulunamaz mıydı? 

kola Karter Zabıta, "Kırmızı ev"in ha-
len sakini bulunan üç Ame· 
rikalı ile zevcelerini tesbit 
etti.Bu kadınlardan birisi, Paris 
modasile bilhassa alakadar 
olur. Zabıta, kurduğu pusu· 
lardan konağın her tarafını 
tarassud ctmel..1:e iken, •kırmızı 
evin fkapısı açıldı ve bu ka· 
dm kapıdan çıktı. Bundan 
sonra bir adam daha çıktı. 

Ertesi gece Hintli kıyafe· 
tinde üç polis memuru saat 
on raddelerinde 73 [numaralı 
caddede kiinMandison meyda· 
nında dolaşıyorlardı. Dördüncü 
Hindli dahi onları takip edi· 
yordu. Mezkur şahıs onların 
yanına geldiği gibi kendisine 

~hürmetle ve Hintli lisanile 
resmi selamı ifa ettiler. 
__ - Nasılsınız, hazır mısınız?: 

Sualine üç Hintli kıyafetin-
deki polis memurları şu 

cevabı verdiler: 
- Evet, her türlü afete, 

belaya hazırız. Biıler meta
n~~H ve gayretli memurlarız 

bir dakika bile sizin tayin et
miş olduğunuz hattı hareket
ten ayrılmıyacağız. 

işte Hind'liler ile mükaleme 
eden şahıs onlann reisi Ni
kola Karter' di. Cebinden sa
atini çıkarıp baktıktan sonra 
dedi ki: 

Zabıta bu adamı durdurdu, 
adının Ekros olduğunu anla
dı. Hüviyet cüzdanı üzerinde 
olmadığı halde zabıta kendi
sini serbest bıraktı. 

Ertesi gün kırmızı evden 
bir kadın daha çıktı; zabıta 
bu kadını da durdurdu. Hü
viyetini sordu. 

Kadın: 

- Ben evin sahibiyim! Ben 
madam.. Derken, zabıta çan
tasından bir paket afyon buldu. 

Kadın kızardı ve : 
- Ne yapayım? Her kulun 

bir kusuru var, benim de bu 
zafım vardır, dedi. 

Artık tereddüde, vakit kay· 
betmeğe imkan kalmadığı için 
zabıta kırmızı eve girdi, tahar
riyat neticesinde bir şark sa· 
lonu ve salonda birçok afyon 
pipo ve kabakları, çubuklan 
buldu. 

Evet, taharri memuru Şar· 
pantiye bu arada ağır hapse 
mahkum olanlardan Rober 
Stanleyi burada Maks Lord 
müstear ismi altında bulundu. 
MahkumlardanMari Piyersonın 
da elde etti . 

Bu Stanley garip bir tiptir, 
altı devlet tebeasından ve bir 
düzine isim ve hüviyet sahi· 
bidir. Yalnız geçen sene Fran 
sa' da yedi milyon frank ka
zanmış bir adamdır. 

Beynelbilel meşhur bir hay· 
dut; 1924 senesinde bir Hol
landalı' dan 1,200,000 Frank 
çarpmıştır. Saf Hollandalı'yı 
Nevyork'ta bir banka tesisi 
bahanesile kandırm1ştır. İşin· 
de çok mahir idi. Eline ge· 
çen 10 franklık · bir çek, biri-

1.birinin tamamile ayni ' olmak 
üzere tam elli çek oluyordu. 
Bu çeklerin hiç birisi de tedi
ye edilmemiş olarak elinde 
kalmazdı. 

Bu adamın dolandırıcılık 

plancosunda belli başlı şu 
hesaplar göze çarpar: 

Amerika' da Kolorado' da 
60 bin dolar, Hollanda' da 2 
milyon ve Almanya' da 200 
bin Mark, İngiltere'de 15,000 
Sterlin vurğunl 

Bu adam beynelmilel bir 
dolandırıcı olmakla beraber 
beynelmilel bir de çele kur· 
muştur. 

Stanley'i~ hadi;;;r ü~rin; 
Fransız zabıtası çetenin belli 
başlı efradını ve reisini mey
dana çıkarmışhr. 

Halen Lord lakabım taşı
yan Mak, zabıtaya: 

- Ne yapalım? Herkesin 
kendine mahsus air san'at ve 
meselği, bir geçim yolu var· 
dır. Benimki de budur. Firar 
etmiyeceğime size namusum 
(?!) üzerine söz veriyorum. 
Bileklerime kelepçe vurma
yınız. Çünkü halktan utanı
yorum! Demiştir. 

Bitti - Şimdi saat on buçuk, 
yarım saat daha vakit var 
Magırl Yanıma gel, sana tali· 
mat vereceğim. Siz dahi ar· 
kadaşlarl Göstermiş olduğum 

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

yoldan şaşmayınız. Saat on 

bir olduğu zaman : size tarif 
etmiş olduğum evin kapısına 
gidiniz. Orada vereceğim 
emirleri harfiyen tatbik ediniz. 

Karter, Magınn elinden 
tutarak caddenin bir tarafına 
çekilip gayet hafif bir sesle 
şunları söyledi: 

- Kroser, gelip evin mer· 
divenlerinden çıkacağı sırada 

bir bahane ile ben onun ya
nına ynklaşır ve onun ile gö
rüşmeğe başlarım. Kroserin 
ne kadar şeytan, dessas, hil
lekar bir hırsız olduğunu bi
lirsin. ihtimaldir ki bu cana· 
var herif benden şüphele· 
nir, tabancasmı çeker, beni 
tehdid etmek ister. işte o za
man sen arkadan çabuk ye· 
ti şip ellerini ~ · ının boynuna 
koymalısın. 

- St1nu j'tırm. -

8 ir hlngiliz .kadını 
~~~--------·•-M•-------

Kocasına bir tahtelbahir he-
diye etmek istiyor! 

Nevyork'tan bildiriliyor: başlıyacaktır. Yani 1938 de ... 

· Yüksek bir sosyete kadını· Ben de kocama bu hususta 

nın emel ve ihtirası ne ola· 

bilir ? En güzel ve kıymetli 

bir gerdanlık, büyük ve süslü 

bir konak, en son model lüks 

bir oto, değil mi? 

Fakat Laydi Vilkins'in 

e!'lei ve ihtirası, arzusu bun

lardan hiçbirisi değildir; ko· 

casına bir tahtelbahir hediye 

etmekten ibarettir . 

Mister Vilkins maruf kutup 

kaşiflerindendir. Güzel ve genç 

Laydi Vilkins bu hususla ga· 
zetecilere: 

- Kocam, Hubert kutup 
keşiflerine yeniden ve yakında. 

müfit olmak istiyorum, arada 

henüz biraz vakit var, ben bu 

müddet içinde kocama bir 

tahtelbahir hediye edeceğim 
ve bunu temin için de Nev· 

york'un en şık gece eğlenti 

yerlerinden birisinde dansözlük 
ve şantözlük edeceğim demiş· 
tir. 

Laydi Vilkins tahtelbahiri 
temin ettikten sonra kutup 
keşfine keşfine kocasile bir· 
likte gidecektir. 

Reklamı fevkalade surette 
yapılan bu yeni şantöz nam
zedine şimdiden 4000 müsaid 
teklif yapılmıştır! 

seyahatlan ile faal bir siyaset hayata geçirmiş idi. Bu günler· 
de de siyasi maksatlarla Lehistan payhitatım ziyaret etmiş ve . 
Leh ricalile temaslarda bulunmuştur. 

General Göring, Hitler'den sonra Almanya'nın en nafiz bir 
siyaset adamıdır; siyasi faaliyeti itibarile bütün Almanya'nın · 
en faal adamıdır. 1893 de Rozenhoyın kasabasında doğmuş· 
tur. Bavyera'nm asil ve zengin bir ailesine mensuptur. Genç 
yaşında imparatorluk ordusuna intisap etmir umumi harpte 
tayyarecilik etmiş. Rihtofen'den sonra Alman,.c.;' ı ın en maruf 
tayyare zabitleri arasına geçmiştir. 

1922 denberi Hitler'le beraber ve Nasyonal Sosyalizm na· · 
mma çalışmış. 1932 de Rayihşatağ reisi olmuş bundan sonra 
Prusya Dahiliye bakanı tayin edilmiştir. Şimdi Prusya Baş· 
vekili ve Almaya'nın Hava Bakanıdır. 

Estepona - İspanya'nın Malaga tersane ve müstahkem 
mevkii civarında askeri mahiyeti büyük bir kasabasıdır. Asi 
kuvvetler bu kasabayı işgal edince Malaga tehlikeye düşmüş 
idi. Cebelüttarık ile Malaga ortasında kaindir ve 10,000 ka· 
dar nüfusu vardır. 

----------------------Del b o s - lvon Delbos Fransa'nın şimdiki hariciye baka-
nıdır. Hitlerin geniş, dolambaçlı siyasetine karşı Fransanın 
bugünkü menafiini ve istikbalini müdafaa gibi çok nazik ve 
mühim bir vazifeyi ifaya çalışmaktadır. 1885 te doğmuş, bir 
öğretmenin oğludur; Ekol Normal (Öğretmen mektebi)nde 
tahsilini bitirmiştir. Tahsil zamanındanberi gazeteciliğe heves 
etmiş, "Radikal,, gazetesinde çalışmıştır. 

Umumi harpte tayyare zabiti olarak memleketine çok biz· 
met etmiş ve harp liyakat madalyası almağa muvaffak olmuş· 
tur. 

1924 te meb'us, bir müddet sonra Penleve kabinesinde 
Kültür bakam müsteşarı olmuştur. 

Detruat - Birleşik Amerika'nın büyük şehirlerinden birisi 
ve en kuvvetli amele merkezler1ndendir. General Motörs oto· 
mobil müesseseleri amelesinin grevleri ve müesseselerin amele 
tarafından işgali ile bir haftadan fazla cihanın alakasını celbet· 
miştir. Holivud şehri gibi bu şehir de sinema şehri ve ayni 
zamanda otomobil sanayii merkezidir. Ford, Kantiyak, Bakar 
ve DJdoınut gibi en meşhur ve büyük fabrikalar buradadır. 
300 bin amele senede iki mi1yondan fazla ve 1,600,000,000 
dolar kıymetinde~ otomobil yapar. 1903 senesinde tesis edilmiş 
olan Ford fabrikalarında 1928 senesine kadar tam 15,000,000 
otomobil yapılmıştır . 

Şehrin film ve otomobil sanayiinden başka mühim sanayii 
vardır. 

Bu şehir 1610 senesinde Fransız tüccar tarafından kurul
muş, 1824 senesinde 1500 nüfuslu bir kasaba idi. Fakat bu 
gün 1,568,000 nüfusa maliktir. 

Çamberlagn - Osten Çamberlayn, İngiliz maruf rica· 
linden Sir Jozef Çamberlaynrn oğludur. Babası liberaliz.'11 
şampiyonu idi. Sir üstenin parlamento hayatını, irsi addet
mek lazımdır. 

1895 te birinci bahriye Lordu o1muş 1900 senesine kadar 
bu vazifede kalmıştır. 

1900 · 1917 seneleri arasında Maliye ve Hindistan bakan
lıklarında bulunmuştur. 

Sir Üsten Çamherlayn 1918 ve 1919 senelerinde lngiliz 
kabinesi erkanından olmuş, 1924 ten 1929 senesine kadar 
harfciye bakanlığı yapmış ve yeniden 1931 senesine kadar 
bahriye Lordu tayin edilmiştir. 

Centilmen, dil bilir ve Fransızcayı kendi dili gibi konuşur 
bir diplomattır. 

F ratelli Sperco 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASININ 
S/S "GANYMDEDS"--v-; 

puru 20 şubatta limanımıza 
gelip yükünü tahliyeden sonra 

BURGAS, V ARNA ve KÔS· 
TENCE için yükliyecektir. 

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

tahmilatta bulunacaktır. 

S/S CERES,, vapuru 4 
Marta doğru bekleniyor, yü
künü tahliyeden lsonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE'ye yük alacaktır. 

"SAYMEDES" vapuru 10 
Martta gelerek AMSTERDAM 
ve RAMBURG için yükliye· 
cektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPA YASININ 
SiS "NORRUNA,, vapuru 

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

vapur acentası 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASININ 

S/S "PELEŞ,, vapuru 20 şu
bata doğru beklenmekte olup 

PiRE, MAL TA ve MARSIL YA 

limanlarına yolcu ve yük kabul 
eder. 

SiS "AEBA-JUL YA,, vapu-

ru 26 şubatta gelerek PiRE, 
MALTA ve MARSlL YA liman· 

larına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 
--sıs -"SÜÇEAVA-:-~apur; 
21 Marta doğru bekleniyor, • 
PIRE, MALTA ve MARSIL
y A llimanları için yolcu ve 
yük kabul ede ~ ir. 

Daha fazla tafsı at için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında • FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğma 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142/4221/2663 



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

25 Şubat 937 

Teşkilat, esasiy deki 
değişiklik nasıl oldu? 

~~~--------~~-
Kamu ta)' ı n bu celsesinde dikkate 

N. V. 
W.F.H. Van 

Der Zee 
& Co. 

şayan müzakereler geçmiştir DEUTSCH~a~\~~NTE LıNıE 
- 3 - vadır. Biz diyoruz ki dinler, "MlLOS,, vapuru 17 şu· 

lardaki zamanlarda kendi bil- vicdanlarda ve mabetlerde batta beklenilmektedir. ROT· 
diği, kendi yaptığı kanunlarla kalsın maddi hayat ve dünya TERDAM, HAMBURG ve 
idare etseydi devlet ve millet işine karışmasın. Karıştırmı· BREMEN için yük kabul 
idaresini mistik ve doğmatik yoruz ve karıştırmıyacağız. eder. 
esaslara bağlamasaydı ilk za- (Bravo sesleri, alkışlar) "DELOS,, vapuru 18 şu-
.tnanlarda ve Osmanlı'ların ilk Türk'lerin fena miras olarak batta beklenilmektedi. ROT· 
devirlerinde olduğu gibi ken· diğer şeyi de bir takım tari· TERDAM, HAMBURG ve 
dini kendi kanunları ile ve katlara salik olmasıdır. Bizim BREMEN için yük kabul eder. 
usulleri ile idare etseydi bu- bildiğimiz, Türk için yegane "HERAKLEA,, vapum 3 
günkü bulunduğundan daha doğru yol ve tarikat müsbet martta beklenilmektedir. HAM
çok ileri ve geniş olur ve me- ilimlere dayanan milliyetçilik- BURG ve ANVERS'ten yük 
deniyete daha çok hizmet eder· tir. Bu yolu tutmak Türk'ün çıkaracaktır. ' 
di. Türk milletinin son asırlar· maddi ve manevi hayatı için "ACHAIA,, vapuru 3 martta 
da gördüğü felaketlerin, çek· en büyük kuvvettir. (Bravo ses- beklenilmektedir. ROTTER· 
tiği sıkıntılann sebepleri, asıl leri, alkışlar) Bunun içindir ki DAM, HAMBURG ve BRE
bir takım gayri mes'ullerin ve eğer şurada burada vatandaş· MEN için yük kabul eder. 

gayri mer'i memba ve vasıta· larımızın kalbinde bu yanlış EXPORT SS. CORPORA TION 
ların yaptıkları kanunların al· gidişlere küçük bir rabıta kal· NEVYORK 
tında zebun olarak iş görmek mışsa o rabıtayı B. M. Meclisi· "EXIBITOR,, vapuru 19 şu· 
mecburiyetinde kalmasıdır. nin kararile kökünden silerek batta beklenilmektedir. NEV-

Mademki tarihte determi· bu tarikatlardan uzaklaştırmak YORK için yük kabul eder. 
nistiz, mademki icraatta prag· istiyoruz. (Bravo sesleri) Koy· "EXPRESS,, vapuru 25 şu-
ınatik maddiyetçiyiz, o halde duğumuz prensiplerden biri batta br klenilmektedir. NEV-
kendi kanunlarımızı kendimiz de budur. YORK çin yük kabul eder. 

yapmalıyız. Kendi cemaatımızı Diğer prensiplerimizden mad· REEDEREI H. SCHULDT 
maverayı dünyaya taalluk eden delerde tesadüf edeceğiniz bir "DUBURG,, vapuru 15 şu· 
hertür]ü endişelerden, hertürlü iki nokta daha vardır. Bun· batta beklenilmektedir. ROT. 
lahuti hayallerden müberra !ardan biri; çiftçiyi toprak sa- TERDAM, HAMBURG ve 
olarak kanunlarımızı bugünün hibi yapmaktır. Arkadaşlar; BREMEN i,cin yük kabul eder. 
icaplarını ve maddi zaruretle- 18 milyon Türk'ün 15 milyonu "MA:RlTZA,. vapuru 25 şu-
rini gözönünde tutarak yap· çiftçidir. batta beklenilmektedir. ROT. 
malıyız. Memleketin maddi Bu 15 milyonun bir çoğu TERDAM, HAMBURG v~ 
hayatı ancak bu suretle kur· kendi toprağında çalışmaz.Çift· BREMEN için yük kabul eder. 
tuulr. Maneviyatı için Türk'ün çiyi, Türk çiftçisini toprak sa· S. M. R. BUCAREST 
temiz ahlakını inkişaf ettirmek hibi lyapmak demek, Türk " DUROSTOR,, vapuru 5 
kafidir. Onun içindir ki biz çiftçisini yani Türk ekseriye- k d KÖS 

martta bekıenilme te ir. • 
her şeyden evel laikliğimizi tini kendi ekonomik mukad- TENCE, SULINA ve GA· 
ilan ettik. Kanunlarımızı ona deratına sahip kılarak bu mem· LA TZ için yük kabul eder. 
göre yaptık, şimdi de teşkilatı leket için hayırlı ve aktif bit GALA TZ aktarması olarak ta 
esasiye kanunumuza koymak eleman yapmak demektir. Bu BELGRAD, NOVlSAD, BU· 
istiyoruz. Eşhasın vicdan hür· büyük kütleden eğer büyük DAPEŞTE , BRATISLA VA , 
riyetine ve istedikleri dinlere bir menfaat bekliyorsak, öte· VIY ANA ve LINZ için yük 
intisabına zerre kadar müda- kinin, berikinin olacak olan alacaktır. 
halemiz yoktur. Herkesin vic· topraklara hakim kılmalıyız. ------
danı hürdür. Bizim istediğimiz (Kurtaracağız sesleri). D. T. R. T. BUDAPEST 
hürriyet, laikten maksadımız Asırlardan ve asırlardanberi "SZEGED,, vapuru şubat 
dinin memleket işlerinde mü- canlarile, kanlarile müdafaa nihayetinde beklenilmektedir.' 
essir ve amil olmamasını te· ettikleri topraklardan elinde BELGRAD, NOVISAD, BU· 
min etmektir. Bizde laikliğin kalan kısımdan olsun kendi- DAPEŞTE, BRATISLAVA, 
çerçevesi ve hududu budur. sine hür ve efendice yaşıya· ViYANA ve: LINZ limanları 
Arkadaşlar; biz şerayii salife· bileceği kadar bir parça ver· için yük kabul eder. 
nin geçmiş hükümlerinden çok ınek, hiç bir kimseye çok gö· 
zarar gören bir milletiz. Onun rülmez zannederim. ( Bravo 
fena göreneklerinden gene en sesleri, alkışlar). 
çok zararı biz Türk'ler gör· Bunun tatbikini kolaylaştır· 
müşüzdür. Çünkü Türk'terin mak için Teşkilatı Esasiye ka
hasleti ve karakteri, inandığı nununa bir kayıt koyduk. Bu 
şeye sadıkane raptı kalbetmek kayıt büyük Başvekilimizin de 
ve onun uğrunda kanını dök- bilvesile söylediği gibi, hiç 
meği ve hayabnı feda etmeği kimsenin hukuku tasarrufiye· 
emreder. Fert ve aile hayatın- sine bir taarruz teşkil etmez. 
da beğendiğimiz ve inandığı· Biz işlenmiyen toprakları 
mız ahlak esaslanna bağlılığı- işletmek için, sessiz kalan 
mız da bundan gelir. topraksız köylüyü topraklan-

Lütfi Müfid Özdeş (Kuşe· dırmak için kanun yapıyoruz. 

DEN NORSKE • OSLO 
"SARDJNIA" 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 

hir) - Yiğit millettir. Elbette toprağını işliyen ve tehlik vaziyete de koyacağız. 
Da. V. Bay Şükrü Kaya (D e işletebilen çiftçi bizim en bü- Bugün ancak kendini ge· 

vamla) - Hiçbir din kendi· yük yardımımıza ve himaye- çindirir vaziyetten kurtararak, 
sini müdafaa için Türk'ler mize mazhar olacak bir ele· medeniyetin verdiğii saadetten, 
b ar azimkhr, Türk'ler kadar mandır. (Bravo sesleri) Güm- ze~kten hissedar etmek isti· 
fedakar bir millet bulamamış- rük kanunlarımızın, ekonomik yoruz. (Alkışlar) Medeniyetin 
tır. (Bravo sesleri, alkışlar) kanunlarımızın hedefleri hep bugünkü yiiksek huzur ve re-

Eğer, dünyada islamiyet budur. Eğer biz çiftçinin yük· fahından'~Türk milletini mr.h· 
ya.,ıyorn, 10 asırdanberi ken· sek istihsal kabiliyetinden is· rum bırakmak bizim için zül 
disini... tifade ederek onu ayni za·: ve şin olur. tElbetle ki mah· 

Bay Rasih Kaplan (Antal· manda müstehlik bir vaziyete ~ bı~akmıyacağız, e~~t~-~i 
ya) - Tam 12 asırdanberi.. koymazsak ekonomide ; yaptı· Türk milleti kendini umumi 

Da. V. B. Şükrü Kaya {De- ğımız işler dahili pazarda.müş- refah ve saadet seviyesine çı· 
vamla) - 10-12 asırdanberi terisiz kalır. Bizde köylünün karacaktır. Bu da istihsal ka· 
kendisini müdafaa eden Türk· ocağı tütmezse fabrikanın ba- biliyetini arttırmak sayesinde 

0 li vi er ve şü-
rekisı L ·mited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

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

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

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

THE GENERAL STEAN NA

- -
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kuıiıaş fabrikas• 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edinız 

S Yer ri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMİR Oğlu 

VIGATION L TD. 
"ADJUTANT,, vapuru 25 ~j;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

şubatta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabtıl 

edilmez. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
fzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• • : .'." ·:,, ! \I "'"ll 1Ç ...._ -.;.'ı~~· ,'. ~ '•' ,. 

.. 

ZM R 
Pa k ensucatı 

Türk Anonim Şirketi 

•·= ...... fi 

.. ,. 
Sıhhat alıkyağı 

Norvcçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

, B d k. Büyük Salepçioğlu hanı 
aş ura . karşısında ·- -

• 

1 - .. 

lerin koluna, kanına ve kafa- cası söner. Yaptığımız ekon~:' olacaktır. Koyduğumuz} kayıt r • / 
sına medyundur. (Bravo ses- mik hareketlerin verimli - ol;; bundan ibarettir. ı.Diğtr kayıt n~ 
leri, alkışlar) bilmest'"için ~b"Chem~hi(Türk gene biiyük Başvekilin sırasın- / , • ~ • •:ı 

Bizim davamı7. bu hakika· köylüsünü ve Türk çiftçisini .... da söylediği gibi hükumet teş· 1 ' . • ırCIOI _.C~~,t<A1! 

tın da çok fevkinde bir da- müstahsil olduğu kadar müs- (Devamı varlı)..i•--•••-•-••-·--------------> ---------• 

P •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zara_rsızdır ki gebelerekalp,~öbrekl~rı 
UrJ en 3 3 p ·ahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ecJ•r er 



Sancağın ana yasası hazırlanıyor 

20 Şubat 937 -Ali paşa ve kira Frosini 
. 

Y anya gölünün kanlı f acıası 
------~ 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

- 68-

Müzake elere bugün başlanacaktır. "~nfes ~irölü~.~~~ıi huI~0~· 
oyle guzel hır olum şeklı kı 

Murahhas heyetimiz Cenevre' de 
Toplantılar~ Isveç dış bakanı da · iştirak edecek. 8. lvon Del
bos, Sancak meselesinin hallinden Fransa memnundur· diyor 

Paris 25 (Radyo) - Fransız Hariciye Nazırı M. lvon Del- dır. Sancağın ana yasasını tanzim edeceıc ve konseyce tasdik 
bos, parlamentoda mühim beyanatta bulunmuş ve Sancak olunan esaslar dahilinde muahedenameyi hazırlıyacak komis
mes' elesinden bahsederek, bu davanın da, Türkiye ile Fran-
sa arasında gayet dostane bir surette halledildiğini ve bu- yonlar bugün Uluslar sosy~te~i binasında ilk toplantılarını ya· 
lunan sureti hallin, Uluslar sosyetesi paktına mutabık oldu- pacaklardır · 
ğunu söylemiştir. Bu içtimaa İsveç Hariciye Nazırı ve Hatay mes'elesi için 

Cenevre 25 (Radyo) - iptidai maddeler etrafında konuşmak raportör tayin edilen M. Sandler riyaset edecek ve Fransız, 
üzere Uluslar sosyetesinde toplanacak olan konferansa Alman· İngiliz murahhasları da hazır bulunacaklardır. 
ya'nın iştirak etmiyeceği kat'i surette tahakkuk etmiştir. Sancak muahedenamesi ve ana yasası tanzim edildikten 

Cenevre 25 (Radyo) - Bay Numan Menemenci'nin riyase- sonra, Uluslar sosyetesi konseyinin 11 Mayıs fevkalade içti· 
tindeki Türk murahhas hey'eti Cenevre'ye gelmiş bulunmakta- maında müzakere ve tasdik edilecektir. 

-------·~ ... ııt-+-+-• .......... . 

lngiltere deniz kuvvet-Amerikada grevciler f ab 
lerine ikiyüz otuz mil- rikaları işgal ediyorlar 

yon sarf edecek 
------------~---~~---lngiliz deniz ticaret filosu, 

umumi harpten evvelkine na
zaran 2 bin gemi noksan imiş. 

Londra 24 (A.A) - Deyli betle 42 milyon fazladır. 
Londra, 25 (Radyo) - Bir Telgraf gazetesinin yaı::dığma 

göre, 937 /38 deniz inşaatı 

masrafı, 230 milyon İngiliz 
lirasına baliğ olacaktır ki, bu 
rakam, 936/37 masrafına nıs· 

istatistiğe göre, lngiliz deniz 
ticaret filosu tonaj itibarile 
umumi harpten evvelkinden 
fazla ise de aded itibarile 2 bin 
gemi noksandır. 

---~~--..... -..--.... --~----
Necaşi 

••• 
Taç giyme me
rasimine davet 

edildi 
Londra,· 25 (Radyo) - ln

giltere hükumeti, Kral altıncı 

Jorj'un taç giyme merasimine 
Habeş imparatorunu da da-

vet etmiştir. imparator, mera

sime bir mümesil göndere

cektir. 
İtalya, kral hanedanının, 

bu merasimde hazır bulun-

mıyacakları sanılmaktadır. 

-------t-•~•··~---------

G az i konağında 
RaJttırafı 1 inci sahifede 

Öğleden sonraki toplantı 

iki saattan fazla sürmüş; saat 
16 da ismet İnönü; beraber-

lerinde Bay Celal Bayar, vali, 

Deniz musteşarı, belediye reisi 

liman işletme müdürü ve ala

kadar zevat olduğu halde Al
sancak istasyonuna gitmişler, 

bir otorayla istasyonun dahili 

vaziyetini, antrepoları ve ora
daki iskeleyi gezmişler ve 

tetkikatta 'oulunmuşlardır. 
Başvekilimiz, refakatlerinde-

ki zavatla birlikte oradan Kül
türparka geçmişler ve atla spor 
kulübüne de uğr1yarak üyeler· 
le görüşmüşler ve akşam köş

ğe avdet buyurarak gece 11 
buçuğa kadar orada istirahat 
etmişlerdir. 

Haber aldığım1za göre, lk· 
tisat Vekili bay Celal Bayar 
burada bulundukları sırada 
üzüm kongresi için alakadarlar 
ile iÖrÜşmüş ve izahat almıştır 

1 Bayram nasıl 
• 

geçıyor 

Dün f ırtınadun va. 
purlar işliyemedi 

Kurban bayramı, hemen he
men her sene olduğu gibi 
bu sene de yağmurlu geç
miştir. Bayram yerlerinde 

kurulan salıncaklar, birinci 
günü boş kalmış, ikinci gün 
hava düzelince çoluk·çocuk 
sokoğa dökülmüştür. Dün ha-

va gene bozmuş, geç vakte 
kadar yağmur yağmıştır. Saat 

on sekize doğru şiddetli kara 
yel fırtınası başlamış, Karşı
yaka Alsancak ve Konak is
kelelerine uğrıyamamışlar hatta 
bir aralık seferi kesmişlerdir. 
Fırtına gece tamamen dur
muş, hava düzelmiştir. Bay
ramın son günü iyi geçeceğe 
benzemektedir. 

Rodos, 25 (Radyo) - Kur· 
ban bayramı münasebetile 
Türk ahalisi, büyük tezahü
rat yapmıştır. Rodos valisi, 
Süleymaniye camiine giderek 
cemaatı tebrik etmiştir. ---····---M. Metaksas 
(Başta rafı 1 inci sahi/ ede) 
leri ilga etmiştir. Bu prensip 
kararları üzerinde bugün dev-
letin tanzim edici kudreti yük
selmektedir. Devlet, ferdi 
kollektif veya mahalli men
faatler arasında çıkmasının 
önüne geçmek mümkün olmı-
yan ihtilaflarda hakem mev· 
kiindedir. lktısat meclisi, hü· 
kumetin memleket ekonomi
sini inkişaf ettirmek yolundaki 
faaliyetinde müşaviri olmak 
dolayısile çok geniş ve yük· 
ıck bir mevkii vardır. 

...... 
11 Silah fabrikası grevcilerin eline geç-
ti.Bay Ruzvelt kongreye bir layiha verecek 

Nevyork, 25 (Radyo} - Grevciler, ikisi hükumete ait ol
mak üzere on bir silah fabrikasını işgal etmiş buJunuyor!ar. 

Reisicumhur Bay Ruzvelt yakında kongreye bir layiha ve
recek ve grevler için mühim kayitler koyacaktırr 

Şikago' dan gelen son haberler, bir milyon amelenin, grev 
ilan etmek üzere bulunduğunu bildirmektedir. 

"i •• 

Faşist meclisinde 
•• 

Kont Ciyano, Milano mülakatı 
hakkında izahat verecek 

Roma, 25 (Radyo) - fa. 
şist meclisi, önümüzdeki pa· 
zartesi günü toplanacak, da
hili ve harici siyasayı ınüza· 
kere edecektir. 

Hariciye nazırı, Kont Ciya
no, bu münasebetle ltalya· 
Almanya münasebatından bah
sedecek ve müteakiben, Tür-

kiye hariciye :nazırı B. Tevfik 
Rüştü Aras'la Milano' da yap
tığı mülakat etrafında uzun 
beyanatta bulunacaktır. 

İtalya'nm Londra sefiri B. 
Grandi de, bu mecliste bulu
nacak ve İngiltere'nin silah
lanma programı hakkında 
verecektir. -·--Altay ve Göztepe jAsiler bütün cephe. 

milli gümeye gire. lerde taarruza geç. 
cekler tiler 

f Baştarafı 1 inci sahi/ ede J 
3·3 berabere kaldı. Altay-Al-

tınordu maçını lngiliz antrenör 
idare etti. Maç çok heyecanlı 

oldu, havanın yağmurlu olma

sına rağmen stadyumda gö
rülmemiş bir kalabalık vardı. 

Oyun, hemen hemen tama
men Altınordu'nun hakimiyeti 

altında geçti. Altay'lılar, be

raberliği güçlükle temin ede

bildiler. 
Bu maçlardan sonra milli 

gümeye iştirak edecek kulüp

ler meydana çıkmıştır. Ancak, 

puvan itibarile müsavi olan 

Altay ve Göztepe, şampiyon

luk için bir daha karşılaşa

caklardır. -···-Von Noraht 
-B~ıarafı birinci $ahifede-

verecektir. 
Dün Viyana' da neşredilen 

resmi tebliğde, Alman ve 

Avusturya nazırları arasındaki 
müzakerelerin dostane bir hava 
içinde cereyan ettiği ve bütün 

mes' elelerde tam bir muta· 
bakat müşahede edildiği bildi· 
rilmektedir. 

(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede J 
lerin elinde bulunmaktadır. 

Valansiya, 24 (A.A) - Asi 
deniz tayyareleri sabaha karşı 

3 de ve sabahleyin sekizde 
Valans şehrini bombardıman 

etmişler ve üç kişiyi öldür· 
müşlerdir. 

Salamank, 25 (Radyo} -

Oviyodoyu istirdad için hü· 

cuma geçen 40 bin amele, 

ihtilalcilerle iki gün çarpış

mışlar ve onbin telefat ver

dikten sonra ric'at etmişlerdir. 

Oviyodo kapılarında ikibin 

ikiyüz kişi telef olmuştur. Mi

lisler, altı köy tahliye ederek 

geriye çekilmişlerdir. 

Salamank, 25 (Radyo} -

Madrid cephesinde, büyük 

muharebcl~r cereyan etmek

tedir. 
Geçen pazar günü Zarama 

şehri civarında başlıyan kan
lı harpler, bütün şiddetile 
devam ediyor. Milisler, şimdi· 
ye kadar görülmemiş derece
de mukavmet göstermişler ve 
çok zayiat vermişlerdir. İhti
lalciler, hakim mevkileri elde 
etme e muvaffak olmu lardır. 

Frosini kadar güzeldir!,, 
Dedi. Paşa, başını salladı. ı vardır, yoksa acemileştin mı 

içini derin, derin çekerek; Tahir? 
- Keşke şu anda ben de - Acemi değilim paşam, 

ölsem 1 dedi Böyle bir red ve ne gibi bir ölüm usulü arzu 
istiskale uğrayacağımı hiçbir buyuruyorsanız emrediniz de 
zaman aklıma getiı miş değilim ben hemen yaparım! 
bu bfrl Sonra .. Hançeri biraz - Tahir, Tahir!. Enfes bir 
daha yukarıya sallamış olsaydı ölüm şekli buldum, öyle güzel 
bağırsaklarımı da dışarı döke- bir ölüm şekli buldum ki 
cekti. Bunu da bir türlü haz- Frosini kadar güıeldir! Bizim 
medemiyor? Yanya gölü çok güzeldir; yaz 

Tahir, elpençe divan paşa- ve kış sevimlidir; benım bu 
nın önünde duruyor ve susu· gölün dibi, çok rahat ve serin 
yordu. Vezir : bir yer olacaktır. 

- Tahir oğlum, dostum - Pekala, arzun yerine he-
bana anlat, kendisini zındana men gelecektir vezirim! 
götürecğini söylediğin vakit - Evet benim sadık dos-
Frosini ne yaptı? Hiç ağla· 
madı mı? Çocuklarım düşün· 
medi mi, hiç bir pişmanlık, 
korku eseri göstermedi mi? 

- Ağlamış olsa da ne çı· 
kar vezirim; bu kadın ölümü 
can ve gönülden istemektedir! 
Fakat hiç ağlamadı; o ölüm, 
hem de en çabuk bir ölüm 
istiyor! Bunun için ben, bu 
inadcı kadına nasıl bir ölüm 
usulü tatbik edeceğimizi soru
yorum. 

- Ben şimdi sade Fro
sini'nin ne düşündüğünü anla· 
mak istiyorum, aklım hep 
burada! Evet, Tahir, bu kadın 
ya~amamalıdır; bana bu kadar 
eza ve cefada bulunan bir 
kadın cezasını çekmelidir. 
Halka karşı da benim fikrimce 
şöyle bir haber işae etmeliyiz, 
Yanya'daki Müslüman ve Hris· 
tiyan, herkes Frosini'nin koca
sına ihanette bulunduğunu, 
Muhtar'la gayri meşru müna
sebetleri olduğunu bilirler? 
Frosini'yi, fahişeliii hasebile 
cezalandırdığımızı ilan etmeli
yiz ve halk arasında dediko
duya m~ydan vermemek için 
de birkaç kadını daha fahişe 
diye tevkif eder, Frosini ile 

- Çok güzel bir fikir pa
şam. Umumi ahlak namına 
yapacağımız bu hareket hase
bile hiç bir kimse senin adın 
üzerinde dedi, kodu yapamaz! 
Paşam, sen bana birkaç Rum 
dilberinin adını daha ver, ben 

onları da zındana tıkarım! 
Bir sabah da hepsini birer 

birer darağaçlarma sallandı· 
rırız. 

• 
- Yok Tahir, yok. Frosini 

için ben böyle bir ölüm ta
savvur etmiyorum. Böyle ya
parsak, Muhtarla başım bela
ya girer. 

- Canım vezirim, Faosrni
yi öldürecek değil miyiz?. Bu
nnn şekli mese'lenin mahiye
tini değiştiremez! 

- Hayır Tahir, hayır! 
Böyle güıel bir kadın yağlı 
iple bir ağaca sallandırılamaz. 
Sonra oğlumun da güzel kalbi 
incinir! Bu güzel vücudü ben 
halka çırıl·çıplak gösterir mi
yim hem? Tahir arz üzerinde 
daha binbir çeŞid ölüm usulü 

tum, sevgili Tabirimi Sen la

zımgelen hazırlıkları yap, bir 

kaç tane daha güzel ve adları 

dıle biraz dile gelmiş kadın 

bul; ve zavallı güzel Frosiniyi 
suların altında da yalnız bı-

rakmak istiyorum. Haydi oğ-

lum, Tahir .. Sen benim emir· 
lerimi yerine getir. 

Tahir, paşanın yanında da-

ha fazla durmadı; Frosini ile 

birlikte Yanya gölüne aiılacak 
bir miktar drha bedbaht ka
dın bulmak için çıktı gitti. 

* • • 
Gün oldnkça ilerlemişti. 

Frosini'nin başına gelen vak'a 

evvela mahallesinde ve sonra 

Yanya Rum muhitinde binbir 

şekle girerek dalgalanıyordu . 

Bu şayialar tabiatile Yan

ya' da derin bir rahatsızlık ve 

endişe uyandırmıyordu. 
Akşama kadar F rosini ha-

yat ve memata hakkında bir 

haber sızmadı. Bu hal, Yanya 
Rumları arasında derin bir 
matem husule getirdi. Frosini· 

nin evvelce aleyhinde bulu

nanlar bile müteessir idi. Ali 

paşa hakkındaki Rum hoşnut

suzluğu, ufak bir teşvik ile 

bir isyan haline geçebilecek 
dereceyi bulm·Jştur. 

Akşam üzeri Yanya' da bü

yük bir korku ve telaş baş 
gösterdi . 

Tahir, paşadan aldığı emir 
mucibince muhtelif semtlerden 
ve biraz da din ve mezhep 
gözetmiyerek on altı güzel 
ve adı biraz dillenmiş kadın 

topladı. Bunlar arasında Rum
lar olduğu gibi bazı Müslü· 
man ve bilhassa cariye sınıfını 
mensup kadın vardı. 

Bu haber, ağızdan ağıza 
intikal etti, kadınlardan he' 
birisi ayrı ayrı saatlerde ve 
ayrı yerlerden alındıkları için 
halk ağzında yüzlerce kadın 
toplattırılarak zındana atıldığı 
şayiaları çıktı . 

Yanya, Müslüman~ ve Hris· 
tiyan umumi birJ tedhiş altın· 
da kan ağlıyordu. 

- Arkası var • 

İzmir vakıflar direktörlüğün
den: -
Pazaryeri camii altında bila no. dükkanın icarı müzayedeye 

konulmuştur. ihalesi 26·2·937 15 dedir. istek 
iler· v 


