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Amerika; ltalya Kralı namına Mus~o-
lini tarafından yapılan teklifi kabul et
medi ve yapılmakta olan ticaret mü-

zakereleri durdu. ' · -----
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ıemi Kurtarma Şirketi 
· asfiye E d i 1 e c e k .. 
ıkat ~u~u~unun hükOmih bağh bir idareye devri 

hakkmda bir kanun layihası bız1rlandı 
nlcara, 12 (A.A.) - C \ 
p · Gurubunun dünkü 
1•nhaıoda Türk Gemi 
tarrna Anontm Şirketinin 

fiveıile hukukunun hüku-
e hailı bir idareye dev· 

hakkındaki kanun llylha· 
üıerlnde bazı hatiplerin 

ıGtalea11 dinlenmiıtir . 
Hük(imeUn bu mevzuu 

vip olunmuıtur. 

C. H P. Genyön Kurulu 

buyıl 39 yerde yeni hal· 

kevleri açılmasına karar 
vermi~tir. 

Bu yeni Halkevlerintn aç . 

ıhıı. Halkevlerinln açılma yıl · 
dönümOnü kutlama törenile 
beraber 20 ıubat 938 pazar 

günü büyük merasimle ya-iberindeki ızahata · Gurup 
heyetince müttefikan tas l p1lacaktır . 

Amerika 
Mussolininin teklif ini ~a
bul etmedi, müzakereler 

durdu 
Nevyork, )2 { A.A. ) 

Amerika ile İtalya arumda 

yapılmakta o lan ticaret mu 
ahedeıi müzalcereleri dur · 
muştur . 

Sebebi de yeni muahedenio 
İtalya Kralı ve llabeşiıtan 

l mparaloru Aroanuel namı · 

na imza edilmesi için Mus· 
[ ao\inl tarafından yapılan 

1

. teklıf in Amerika tarafmd8D 
kabul edilmemesidir 

il 

Rusya 
Büba; lıcfiini aeri çe

kiyor. 

Romanya Hariciye Na
zın Bükreşe Döndü .. 

Londra. 12 (AA.) - Hav .. 
A' Janaı, Romanya poleUkaaı· 
•un aldıiı ıekil üzerine Ro -
many,1ada ipkaıının kıymeti 
lıalmadıiı kaoaatlle Sovyet· 
ler Birltttnln, Rükrf'ıteki el
çtıtnl ıert Almak ittedtilnl 
btldlri1or 

Bir Holltnda ıemisi bıtmldı 
Parta, \2 (AA.) - Meç· 

hul bir denizaltı remiıi Va
la 
anılya açıklarında bir Hol-
l" d an a vapurunu batırmııt~!· 

~~-· -- ------~~ 

Dün Yugoslavya baııekilile göıüşmelardı bulunan nazu 
uluslar sosyetesı ~onseyinde Küçük itilih temsil edece~ 

Belsrad, 12 (Radyo) -
Romanya hariciye na21rı B, 
Mıeako bu ıabah saat do· 
kuzda Perağdan relmııtir 
Romen nazırı · istasyonda . 
Bat\tekil 8 . Milin Stoyadi. 
noviç. hariciye vekaleti mü
dlranı, Türklyenin Belgrad 
elçiıt B. Alı Haydar, Balkan 
antantı ve milletleri elçileri 

karıılamıılardır . 

Saat ott birde hııvekll B. 
Milin Stoyadinoviçl ziyaret 
eden Romanya hariciye na· 
zm, Jkl devleti alikadar 
eden meseleler frıerinde gÖ· 

rüımelerde bulunmuılardır 

Mısır, itajyaiı Tesiri Al
tında mı Bulunuyor? 

Öğleyin, Romanyanın Bel
grad elçilliinde verilen zi
yafette de ıamlmi görüıme
ler cereyan etmjı; Romen 
nazırı öğleden ıonra aaray 
defterine ismini yaı.dırm•t· 
müteveffa kral Alekaaudrın 
mezarına ç~lenk "oymuı. 
Romen Yugoılav kulübünü 
ziyaret etmııtır 

Bu sebePıandiı ki ingilter;iısıı hHıselerine karşı pe~l 
ali~asız ve uza~ görüaüror. 

8. M11esko akıam üzed 
tcnebı gaz..-ttc lerlni kabul 
ederek be yanalla hulun· 
muı. Romany ırnın Bal 
kırn antantı, küçük 

( Sonu ıkinci sayfad a ) 
Romanya meıeleai ıle btr 

illete Fransız gazeteierinin 
elan mevzubahs etmekte ol· 
duklt'1ı ikincl mesele Muır 
h·d a lıeıidlr . Fran11z gazete 
lert Mııtr me.eleıtne dahi 

azami t'hemmiyet ve dıkkat 

atfetmekte ve yt'nl kabine 
hakkındakı dütüncclerini 
mütevaltyen izhar ve tcba· 
rüz ettirmektedtrler. Yalnız 

( Sonu ikinci 1ayf ada ) 

B u(h r a n V e r g is i 
Kaldırllacak .. 

Muva~-;,.e Vergisinin -indirilme
si için de Tetkikler Yapılı;yor .. 

Ankara , ı 2 Baıba 
kan Celal Bayarın proğ 
ramının . l d ı 
bi ftna ıı erin en 

rı olan Vergilerin azaltıl-
"1aıı ve 
f 

vat~ndaı mükelle · 
tyelirıi L 

n nafıfletilmeıi mev 
zuu Üze 1 r nde tetkikler ya 
Pan kornı 
il l 

1 Yonun çalıımaları 
er emiıttr . 

lndtrtlrn 
kiki eıt etrafında tel · 

er Yapılmakta olan ilk 
verriler b h 

' \1 ran ve müva· 
zene verailertd· H b 1 

ır a er a 
dıjımııa IÖre , ilk olara" bu 
h"'n verıcrı · • IUnln azaltılması 
veya tamam 

en kaldırılması. 
ıonra da nı" . U'taıene vergisi -
nin indırıhn,11. 1 " · 

eıaı arı uze-

rinde t~tkikler yap1lmakta
dır 

Hu ıki verglnm bütçeye 
temtn ettlğı meblağ, otuz 
mılyonu 8fmaktadır. Bu iti· 

bula, bu ıki verginin bir 
anda kaldırılmuına imkan 
görülmemektedir Yalmz hu 

ıuıi olarak haber aldıiımı 
za göre komtıyon az maaf 
la memurların bu vergiler · 
den kurtarılması vaziyeti 
üzerınde ıu imkanları göre· 
bil mittir: 

Buhran vergisi: Yüz lira 
ya kadar olttn maaılarda 

yüzde beı, vüz liradan f ttz 
(Sonu ikinci Hyfada)' 

Stoyadinoviçin 
Berlin S~yahatı -
Hiç bir devletin menlaat
lanm haleldar atmiyecek 

H. STOY ADINOVİÇ 
Belgrad, 12 (A A) - Yu· 

ıoslavya baıvekili ve ha 
riciye nazırı bu ayan on be· 
tinde Berlıne gidecektir. 

Belgratla siyasi mehafiller 
bu ıevahlllı, hiçbir devletin 
vt- bilh.uıa Yugoslavya dost· 

l larının menf aatlarana dokun -
mıyacaiını ıöylemcktedi~. 

Dünya Ne Olacak: Demokrat mı, 
Faşist mi, Komünist mi? .. 
Ruzvelte Göre Demokrat, Mussoliniye Göre 

Faşist, Staline Göre de KomiJnist ... 

~ 

B RUZVELT 
Günün en mDhinı siyasi 

meıelelerinden biri Ameri · 
kan Cumhurrelıinia ıöyledi 
fi nutuktur. 8 . Roo11velt 

8. MUSSOLINİ 
bu nutkunda demokraıiyi 

miidaf aa etmlı ve onun bu 

ıözleri B. Mu11oltnlye bir 

Arnavutluk Kralı Ahmet Zogonun 
Vreme Gaztesindeki Beyanatı : 

''Arnavutl.uk BalkanlıOI 
duğunu Unutmıyacak,, 

- - -------
Arnavutlukta KültiJr ve Sıhhat 
İıler:in~ Ehentmiyet Veriliyor. 

Belgrad, - Arnavudluk 
kralı birinci Ahmet Zoıo, bu
rada çıkan Vreme gaıeteıinın 

bir muharririni kabul ~derek 
heyanatta bulµnmuıtur Ar_ 
navudluk kra l ı, gu.etcclnln 
muhtelif su dl erine · ezcümle 
fU cevapları vermitlir: 

- Yugo~!avya i'e Arna 
vudluk rı.raıındaki münase
betler gayet do~tanedir . Ar-
navudlıığun en hüyük gaye. 
ıi de sükun içinde yafamak
tır Çünkfi küçük blrfdevle· 
tin karıtıklık ve mücadele 
içinde ilerliyebtlmesine im 

kan olmadığına kaniim 
Ben, ıehsan Avrupada bir 

harp çıkacağına inanmıyo· 

rum. Vakıa ufukların berrak 
olmadığı da bir hakikathr, 
dünyayı ve Avrupayı httlll 
müıkül meıeleler lıgal edt-

KRAL ZOGO 
yor, fakat bunları halletmek 
güç dt'ğildir . Harbe inanma-
dığımı ıöylerken yakın bir 
atiye kaadediyorum. BugünkG 
ihtilaflı meseleler muvaffa
kıyetle halledilecek olursa 
bu harbin ula vukubulmı· 

B. STALlN 
cevap ıayılmıftl. 

Frenaızca Jurnal ıazete· 

ıfnde bu huıuıta çıkan fıkra· 
11nda Kleman Votel ı6yle 
diyor: 

Bir iki hafta eYvel H. 
Mu11olint, balkonunudan fU 
peygamberliii llln etti: 

- İstikbal fatlıtllğindtr! 
Dünya f aıfıt olacak .. . 

Amerika Cumburrelıi Ro. 
oıeveh de ıöyle diyor: 

- lıttkbal demokrasinin! 
Dünya demokrat olacak! 

lıte blrlbirtne htç uymı
yan iki tabmtn. 

Acaba en ıonunda hanıi
ainin haklı olduiu ıörillecek? 

Bu ıuale cevap vermek, 
6çüncü bir tahminde bulunmak 

olacak ... Fakat, niçin böyle 
bir tah~ln yapmıyahm? Biz 

( Sonu üçüncü ıayf ada ) 

yacağını ıöyllyebtlirtm 

Balkanlara relfnce, doi· 
ruıunu isterseniz Balkanla
rımızda sulhun devam etme
ılnden çok memnunum. Ev
velce Balkanlar. üzerinde 
aletin ve düımanhfın . aıla 
ka\kmadıiı yerlerdi. Bugün 
iıe Balkanlar, sulhu ıeven 

milletlere oümune teıktl 
edecek bir vaziyettedir. 

Balkan devletlerl kardeıçe 
geçin melidirler. Zira kendi 
kendimizi zayıf !atamayız Ba
lkan devletlerinden biri za
yıflar zayıflamaz Balkanlar 
ve dolayiıtle diler Balkan 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

Suriye Meselesi Sır Per· 
desi Altında mı? 

Fransa - Suriye Muahedesi iki Taraf · iÇin de 
Büyük M a h z u r l a r T e v l i t Edecek 

Mahiyette Görüliiyor •. 
Journal de Genevre gaıe 

teıinin Parla mukabiri yazı 
yor: 

SurJye meselelerini muay · 
yen bir ur perdesi örtmek 
tedir. 111\lk, keodiı.i hakkın· 
da hazırlanan v~ burada 
cereyan ed~n itlerd~n ma. 
li'imaltar delildir. Frania, 

22 ilkkanun 1934 de Şam 
hükumeti ile bir muahede 
imzalamııtar . 

Bu muahede ahkamına 
göre, Suriye (Lübnan hariç) 
üç ıene nihayetinde iıtiklil 
kazanacak ve f ranaa ile, 
lngilterf' ile Irak arasında 
mevcut İnuahedeye mOtabİh 

bir muahede aktedecektir. 
Bu, halk cepbeıl tik hüku· 
meU Lecn Blum kabinesinin 
harici poletikada en eıaılı 
icraatından biriıidir. O za
man, hariciye müıteıarı bu· 
lunan Vienotnun bu diple 
malik eserin tahakkukunda 

( Sonu iiçlncQ aa1f ada ) 
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.. 
Mısır, ltalyan Tesiri Al- om~ nya 

- ~ 
tında mı Bu 1 unu yor ? Harici nazırı Bükresa döndü 

{ B"ıtarafı bırinci sa} fada) 
(Bat tarafı ıkinci ıayfada l lın getirmeyi v e. ad etmittir. 1 itilaf Uluslar sosyeteshıe ve 

Romanya meıeleıinde oldu- Bundan makınt kralın izzeti- j diğer milletlerle olan taah-
ju gibi bu meıelede dahi, nefsini ol(ıamaktır . İtalya 1 hfltlt>rine sadtk balunduğu-
müfrıt ıolda ıükut ıörül- Muırda. ergeç teeuüs edece· nu, y oJ hükümetin bütün 
mektedir. Mısır meeelesinl ğini tahmin etttgi ıahıi re· dostluk lan takviyeyt: çalışa· 

me ubahseden sağ ve mu· jimtn İtalyan ideoloji ve cağını. Belgrad ve Pıerağ se· 
tedll ıoldan bazı gazeteler- usullerinin cazi~eıine kapı· yahatlarmdan memnun ola-

dir. lacağı zannmdadır. Yetil ıak dönrlüğünü aöylemittlr. 
Sağdan("Journal des De - gömleklıler kara gömlekliJe.. Romanya harci)'e nazm 

hata,.) ıazeteaine göre: Ye- ri takltrlen tesis olunmu~lar- ak§am Batvekil B. Mtlin 
ni Mmr kabineılnfn baılıca dır . Mahmud Muhammet ~toyadiooniç tArafmdan §e-

vufını parlamento yant Ve Paıa lngili~ haticiye oeza.. refine verilen ziyafette hi\• 

fd haricinde seçUmlf adam- retine kati teminat vermir zır bulunmuı. bunu takip 
lardan mlrelckep olması tef· tir . Fakat bu teminat ile, eden suvareye de ittirak et· 
ktl eder .. . Genç kralan huı· Mı11r ile mevcut ittifaka im· mit ve gece Bükre~e dön· 
uıi müıaviri olarak Ali Ma. paratorluaun baılıca unıur- müıtür. 
hir pafayı intihap etmesi, larından biri göziyle bakan B. Misesko istasyonda ba· 
töhretl çok büyük olan ve lngiltere hariciye nezaretinin ıvekil, Balkan antantı ve 
bi.klmt mutlak teılrlnt yap · dikkatini uyuıturmuı olamaz. küçük itilaf devletlerinin 
an Baıvekil Na has Paıaya Mutedil ıoldan "Ere No · Belgrad elçileri tarafından 
kartı kendi iradeıini tebarüz uvelle,. ıazeteslne göre: İn· tefvı olunmuıtur . 
ettirmek iıtediii teıirfoi ya- giltere, her ihtimale karıt Bel~rad, 12 (Radvo) · Ro· 
pmııtır ... Genç krala, Mus- halihazırda M111rda bulu . manya hariciye nazırı B. 
tafa Kemal tarafından fes· nan İngiliz ordusunu kuv. Mısesko, Belgraddan Cenev-
hedılen hilafeti ihya etmek vetlendirmektedir. Hitllraf reye gi~ecek ve UJualar sos· 
emelini izafe eylemek mü- bir vaziyet almakta berde- yelesi konseyinde Romanya· 
bali.gah btrıey olur; fakat vam olmakla beraber İngi· yı temıil edecektir. 
kralın müı16man elemanlara. liz diplomaıisi her hangi B Mtseako, Homanyanın 
"'e milılümanlık hiılerine da . bir ıürpriz kar111ında kal Yahudder hakkında aldığı 
yanmak ııtedı.ıc.ı ıüpheden k M tedbirleri konseyde izah ed· 
beridir. & ma iıtememiıttr. lltr me · ece.ktir 

ıeleıt dahili mahiyette bir Belgrad, J 1 
Saldan ('"Echo de Pariı,,) mesele olarak devam ede· 

(Radyo) 

Romanya hariciye nazırı 8. 
Strat Mbeıko bu aün bura
ya gelmi§ ve ıstaayonda ka· 

aazeteılne aöre: Müteveffa ıelmektedir . Fakat dahili 
inal Fuad vefde kartı bir· çaıpıımeların Mısırı, M111r 
kaç defa kafa tutmaya mu- hükümetınin bütün ku\·vet· 
vaffak olmuıtu. Maamafth lerlne hakim olma11nı icap 
neticede Vefd daima muvaf- ettirecek bir vaziyete sok · 
fak olmuıtur . Vefdtn, muha- mıuından korkulur.. Mısır 

lefete ıeçlijl zaman kutlan- hadisesi doğrudan doğruya 
dıjı metodlar ıhttlalcüyane· 1923 teıkılatı eıasiye kanu · 
dtr. Şimdi kral Vefdin diz nu ile hukuku tahdit edil -
glnlerlnl k11mak ve onu ha- mit olan kralın tahıi idare . 
lz bulunduju inhiıardan ma· ıioı teıiıe matuf oian bir 
larum etmek le iftihar etmek· devlet darbeıidir . Kralın İfİ, 
tedtr. Vefd ıimdi. vaktiyle ötedenberi feahlnı talep et· 

rşılanmııtır. Rom/oya hari
ciye oaıırı . Yuıosla vya bat 
ve dıı bakanı Milin Stoya · 
dinoviç tarafındın kabul ed 
limit ve uzun müddet ko-
nuımuıtur. 

Hükreı. I '.::! ( Radyo l ~ 
Romanya hariciye nazıra H. 
Mıseskonun, Uluslar ıos

yetesı konseyinde Küçük İti · 
lafı da temsil edeceği ıöy · 
leni yor . 

@ wcn 
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Zehirli Gazlarda~~ Ko -
runma T e ş k i 1 a t 1. • Mücadele teskilitmm me-

• • - -
18 Vilayette tahsisat tedarik edilerek korunma sa ısı 

Sıtma mücadele teıkilatı 
nın 193'7 ıeneıi faaliyetinin 
birinci ilkbahar yaz devresine 

malzemesi sipariş edildi 
Sıhlıat ve Soıyal Yardım 

Bakanhğı hava ve zehirli 

gaz mücadelesi ıubeaı vJ la
yetlerin hava ve zehirli gaz.

dan korunma te~kilatım ci

hazlamıya baılamı~hr. Ya
pılan teıebbüsler neticeıinde 

937 sonla rıoa kadar ] 8 vı · 

la yet tahs,sat tedarik eder ek 
Kızılfty süzücü, ayırıcı mag · 

keler. ga~ elbiseıııi, gaz. te 
mizleme piiskürlt d, Jcireç 
kaymağı veaaıre gibi ko · 
ruma mal7emesi ılpari~ ~t · 
mi~leıder. Bu hususta en 
ha§ta Adana •ilayeti olmak 
üzere 11ra ile .A. ydın, Mar -
d:o, Balıkeııtr, Kocaeli, Trab · 
zon ve Maraş vilayetleri 
hazırlıklarını bitbmişlerdir . 

936 Senesinde ma lzemf! 
ve muallim temin ederek 
kurs açan vilayet sayısı 38 
iken, 937 tıenttsinin ıonları · 
na doğru bu miktar sn ye 
çıkmıttır . Ankarada umum 
bakanlıblar memurları için 
Sıhhat na kanlığınan hl\ Vft 

ve zehirli gazla. tnücadele 
ıubesince 20 günlük bir 
kurs açılmııtır . 

936 Sent~ıı içinde Aoka- a.ıd olan ihsai malümat lk
radn Sıhhat Bakanlaiının mal edtlmittir. Malum oldu · 
ve vilayet merlre2lertnde ğu üzere yurdun 15 manta 
vtlayetlerin açtığt havadon kasında ve vilayeti içinde 
ve zehirli gazdan korunma çalııan şıtma mücade:e teı-
kuuf arma ittlrak eden dev· kıiatı meseasinl ilkbahar -
let memurları ile muallimler yaz ve ıonbehıH - kıt dev-
ve ıerbeıt meslek ıınhipleri- resi olmak üzere ikiye ay-
nin sayı~ı 3500 iken . 937 ırmakta, tatbiklerini bu esas 
11enesind~ s~ktz bine yüluel - üzerine kurmaktadır. 
mittir · T eıkılata bu ıene Ko yıeri 

937 Sen~ıi içinde henÜ7' mıntaka 61 Vf'niden ill ve eJ -
t ahılıat bulnmadığmı bildi ildiğı gibi birçok n11ntaka-
ren Bitlis vi)ayeUnden Latk n larda da e.ash genitlemeler 
61 vilıiy~tln zehtrlf g"zlar- yapılmııtır. 
dan korunma malzenıeı;i te- Bu mıntakalarda , alınan 
mln edilmJş ve vilayet mer- mafüınata nazrao birinci d~-
kezlerine gönderilmek üzere vre ıonunda ı ~JO 728 kit• 
t.-1mamlannuftır mua yene edtlmit ve bunlar-

Oiğer taraftan merkeı: ve dan 335.894 kıtl dalaklı bu-
vilayetlcrde korunma teıki · lunmuştur . Muhtelif mınta
litının sıhhi ıub.-ıini teıktl ka laboratuvarlarında bu .,, -
eden ilk aıhhiye yar hıılara aid 494 573 kr.n ta-
dım ckıp l eti , ııhhly~ ba · hlılı yapıldığı aibi , muayc· 
kım m erkezleri, yaralı ve ne edilenler arasanda da. 554. 
gazlı tedavı teıislcri v~ d · 960 müzmin 51tnıah tedavi· 
hazları içiu talimat lar veri - ve alınmış ve 12.935 ıah1a 
:saleler nıoşredilmiıtir N~şre da koruma tedavili tatbik 
dllenle beraber bunların aa olunmuştur. 
yısı dörde baliğ olnıuıtur . Bu şah5ıslua meccani ol-

ı--~~·~-~!!!!22!!"!!!!!"!!1'&•'!"'-~~!!!!!!e~!!'!!!!'I'!!'!'"---- "!'!!!!!t~~ts'!!!!EZ!!!!!'!!!"'!!!'!'ft'!'!!!"!l!"~!'!!ı. arıt k 5823 kilo 6:i5 gr• m ki-

B U h r a n V e r a ,· s 01 nan komprime, 665.582 tane 
& çocuklara mahsu~ Ôklnin ko· 

K a 1 d 1 r 1 1 a C a k • • 
mprimeıi ve zayıf, le ansız 
ııtmnhlarn d~ 23.877 tane 

memleketinin kurtarılması tiii paramlliter teıkılatlarm 
nıev~uubahı olduğu zaman lağvı olmuıtur. İngiliz ma · 
fevkalade iıtifade ettıii ıey- kamalı. gızlı tarafl"n henüz 

Belgrad. 1 ~(AA. ) Ro M . 1/ -:- • .--~ -. - J- . ., 
manya. Hıvıc.ıye nazırı Belgrat· UVazene t ergtSlnln ln lTl me• 

kuvvet komprimesi değıtıl

mıttır . 

den, 1ani, halkın ıovınızm tamamiyle malüm olmıyan 
htılerinden iıUfade edeme- ve yabanca devletlerin mü-

ta Yuıo11lav dev let adıımla- · • • -1 T tk "k/ V / 
rile yaptığı ıörüımelerde bü- Sl lÇln ae le l er ı apl ıyor .• 

mektedlr. Vefai bizzat ken· dahaleıine sahne olduğu mu · 
di muvaffaklyeU darbelemit· htemel bulunan Mısır ihtili-
lir. lnıtltere·Mmr ittifakının fmdao uzak kalmaktadır. 

tün meselelerde tam bit' fi. 
kir beraberliği mütahede 
cdild ı ği resmf!n bildırlyor. 

hnzalandıiı zamandanberi M111rrn, bütün Arap ıne · 
Vefd lnıilterc kabinesiyle mleketlerı gihi ltalya Avusturalyada hastahk 
iyi ıeçlnmektedir Ma11r kra. propagandası tarafmd•n Avustralyada Melburn 
it da bundan ıonra. zor za lıtenllen ve mü.lümen hare · şehrinde !ııorkunç bir çocuk 
manlarda İngiltere ıüngüle- ketinin batma geçmesi ken· felci iatili.sı vardır 6 Kanu · 
rine istınat edemiyecektir disindeo defatle talep edıl · nusani tarihine kadar musap 

çocukların adedi 1450 yi 

ı bulmu§ ve 79 zu ölmüıtür . 

Maamafl halk araaınds 

bir millet tefinln parlimen· 
tonun temin edeceği iylık· 

!erden deha büyük lyilıkler 

temin edebtleceğl ve genç 
kralın Araplık dünyuınıo 
ve hatta Müslüman ileml· 
nlo batma ıeçmlye namzet 
buluoduiu hakkında, aarıh 
olmamakla berab"r, bir im· 
an mevcuttur . . 

Birçok ktmıeler İtalyanıo 
yaptajı entrikalarla buıünkü 
M111r buhranını tacil etmJt 
olduiunu zannetmektedirler. 
Salihfyettar müıahitlere gö
re ltalya, Ltbyada ltalyan · 
ların tatbik etmif olduklara 

haıtn metodlara unutmamıı 
olan M111r mıll~u üzerinde 
dojrudao doiruya teıirde 
bulunmak ıurettyle hadise 
lerln cere1ao tarzına lıte
dilJ lıtlkamett veremex, fa· 
kat halya, ötedenberi Mıst 
rın servetlerine lttlrak eden 
ecnebilere, yani Franıı~ ve 
İnıiltzlere karıı halk araaında 
mevcut haımane hisleri teı

vHc etmekte veyahut bunla
ra yardım eylernektedtr. İt· 
alya Kahiredeki elçllijini 

ilkbaharda bOyik elçlllk ha· 

mit bulunan bir memleket 
olduğu unutulmamalıdır. 

'' ArnatJutluk Balkanlı Olduğu 
nu Unutmıyacak,, 

(Baa tarafı birinci &&yfada) 

devletleri de zayıflamıı ol 
urlar. Bundnn dolayı bütün 

Halkan devletler& do5tça ge · 

çlnmeğe mecburdurlar 

Arnavudluğu gördünüz ve 

yazdınız. Sen memleketimin 

ilerlemeıini iıtiyorum Gece 

ıündüz bunun için dütünü · 

yor ve çahııyorum. Bugün 

kü vaziyetten tamamlle me· 

mnun olmadığımı ıöylcınek 
isterim. Fakat 25 ıene rnn · 

ra Aroavudluk çok ilerliye
cektir. 

Her ıeyd~n ev\'el Ba ikan-

h olduğumu:.r.u unutmamalı 

ve malik olduğumuz ıeyleri 

muhafaza etn eyi bi l rnclıyiz 

Buna rağmen kapılarımızı 

da Avrupa medeniyetine aç. 

malı, onlara cidden yetitme 

je gayret ıarfetmeliyı:ı Bi7. 
Amavutlufun ılerlemeııl için 

bir proğram hazırladık . Ş;m · 
dl hunu tatbike çalıtacağız . 

Her ıeyden evvel kültür 
meıeleııioe ehemmiy~t veri · 
yortız 

ikinci mesele olarftk sth · 

hat iılerinl eıaıh olarak 
ele alacağız . ,. 

Zm~anda öf an ban~er 
Aııleo Ukranyalı ve 50 

yaıında bulunan banger 

Barmat Brükııelde zıntlanda 
ölmüıtür. 

Hu lldam. Bclçıl<anıo mali 
alemine epeyce zaman hi

kım olmuş fakat :~d ,000.000 

frank zimmet ile Petteye 
kaçmıttır. 

nelçıko. hükümetinin ta
lehi ile Hrükıele tade edilen 

bu adam nlh" vt:t 1.ınd"ncla 
cuı l>'ermittlr. 

(8"~ tarafı birinci ıarfada} 
la. olanluda hu fazlalık için 

yüzde yedi.. 
Mü \'azene "·~rgisi: Yüz li 

raya kadar olan ma..ıılarda 
)Üzde a ltı . yiiz liradan faz 
la olanlarda bu f a:ıialık için 

yüzde sekız . 

Henüz bir teklif mevzuu 
hdlinde olan bu tasavvur ka
tileıecek olurta memur ma
atılarında bilhusa 10\J lira · 
Vll fclldar mftllŞl olırn kü\· ük 
memurlar yüzde dokuz hır 

tasarruf elcle ede~ekl~rdır. 

Çünkü buhran ve müvaze 

ne veriilerinin bütün . ınanta 
niıbetleri a~R,i?ı yukarı yüz 
r!e yirmidir. 

Komisyonun yaptığı tet 

kiklerden çok entere11an ve 
dıkkate değer netic~lcr çak 
mıttır. Türkivede en çok 
vergı veren vataodftş devlet 
ru~murudur . Bu hakilcat mü 
stehhk olan devlet memu 
ruoun iç pazardan alını ka 
bılıv""Unln arttırılarak pazar 
hart'ketini lrnvvetleştirmek 

ıçin onn imkan niılıetinde 

fazla ı.uua temfn etmek za
ruretini vermektedir Hu tet · 
kık\e.tl e Baıvekil Celal Ba 
yar ve Mail ve Vekili Fuat 
Ağralı bizzat alil.1'dar ol · 
maktadır . 

Mr.liye V ckalt-ti &li.kt\<:far· 
larla yapbğı bir tamimde. 
dul ve y'!tim maaılarındau 
timdiye kadar alınan~ olan 
buhran \ " e müva7.ene verıi 
!erinin o 111 i de edflccelhıl 

bıldırmi~tır. 

Vekaletin. vergi 1 i ıtelerintn 
baıitleştirilmesi ve vasıtasız 

vergileri tevhidl hakkındttki 
k11rarlfHt üıcrinJeki tetkikler 
de bitmek üzeredir 

Bu tetkikler netlceıinde 

teıkil.ittan dl\ Lrr miktar ta
sarruf temin dmek mümkün 
olabilecektır .. \yrtca vasıta 

ısız vergilerin birlctthilmeai 
ve kesirlerin tevhidivle bir 
miktar varidat f aı:l uı da el · 
de ctmiı olllcaktır . Hükiı · 
metin, Büyük Millcı Meclisi 
nln yu tatilinden önce lJü
tün bu projelerini kanunla 
ştırmak üz.ere Kamutayf' ·e· 
vketmeM beldenmt-lded iı. 

...=-:=-.=...> ~fü """'"""=' ... 

1 

Yakasma yapışarak teca
vüz etmiş 

Eğe maqallesinden paça v· 

racı YBhya oğlu Hüseyin, 
YA~ar oğlu lıayı yak~sandan 
çekmek gurıetile iecrı v üz t!l 

mittir Suçlu karalh>la geti 
rildiğl esnada dl\ karakol 

komiserine baimJ> çağıra 

rak hakare tte bulunmuıtur. 
Hüseyin adtlyeve verihnıştir . - -· 

Bir f umda yangm 
Sakarya mahAlie5inden !ı 

rıncı Alt Osmarı o~lu Ah· 
medın liisariçi Malı l'l llıe1> ln 

deki fırınında b ir çuvtıl ka 
dar kömür tutuımuıtor Atef, 
hüyümeğe me dan vNIİmf': 

elen •ÜDclürühnüıtAr 

Silah 
Ve Bıcak 

' 
Taşıyanlar .. 

Dün gece umumi )'erler 
polis tarafından koutrol 
edi lmi§tir . 

Bu kontrol neticeıinde 

Balyanın Ilıca nahiyesinden 

Halille, Avcı köyden İsml'l 
ıhn. Derekö~ünden Süleyma 
nın, Ilıcadan Mehmet Ha · 
lilin, Salrnrya ve Eie mahal

e ıH nden ikl Salihin, Kayabey 
mahl'll!t'lındeıı Ahdullahın, 

Oursunbeylı Alinin, İzmirler 
m1'ha ' lesinden Ahmedin ve 

Bahakö)'·lii lımailin üı:cr 
l eri:ıde hirer bıçak , ERc 

mu lıa ll eaıııden Tahir o~lu 

Hüseyinde bir buruvonig 

tabance , Anafartalar 
hallesınden Hüseyin 

ma· 
oğlu 

Niyazide bir kama, Kıq a

bey m••hallesinden Ahmet 

oğlu Süle ymanm üzerinde de 
hir mikdar kaçak tütün ve 

i ce kopya kağıdı bulun 

mu~tur . 

Bütün suçlular 
vt:nlmişicrdir. - -

adliyeye 

Bir hakaret id~iası 
Yıldırım makoileıindcn th. 

rahim oğlu Ha.sbl u~rho~ h"l 
de, Meyhan~bol.(Ulnda ku · 
nduı acı Ömer o~lu Be kirin 
dükıtanuı& gıderek kendıaln~ 

hokart"t ettiği cikiyet olun· 
rlujund ırn y l\l~" l.ınmış , tı\h 

lclkata haıhmoııılıt 
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Görünmez kadm 
Fen erbabını şaşırtan bir 

hidisedcn bahsedeceğiz; bu 
hadise bir fotogrnf hadise 
sidir 

Dört lngıliz sanatkiu ve 

seyyah, son zamanlarda ::ie 

ylan adaf:mın ortal arında ve 

Budistler nezdinde çok mu
kaddeı bir mabedi ziyaret 

etmtılcr . burada ıuabed ra · 
hibelerindt":n ıcmç ve çolt 

güıel bar kız görmüılerdır. 

Sevyl". hların her biri el. 
l e ri~deki mükemmel fotoğ 
raf ınakınelcril~ bu kızın 

re5mmi almıılardır. fakat 
kliteleri yıkadıkları zaman 

büyük bir hayret i'inde kal. 
mıılardır. Klitclcrin dördün · 

de de mabedin adeıeye ge· 
len kııımları mükemmelen 

çıktığı halde , kızın resmt 
çıkmamııtır 

Dört ıeyyah . bu kadının 
ıörünrneı mahiyette oldu 

ğuna hükmetmiıler, fakat 
ıebebini hulamamıtlıudır. 

Siirin ~ari~uli~esi1 
Şi.iirin harikulidesi .. . Ne 

demektir? Merak ediyorsa 

nız ıu guip; hem de Ame 
rıkeda değil , Fransada geç 

mi~ çok garip hadiseye ba · 
kınız: 

Fran ıilda . Perıate Jan Tu 
ren iıimli bı. şôir vardır Bu 

tıiir • titndiyc k a du.r cildi er 

dolusu fİİr yftzmıf f&kat bu· 
nları baıbcak tAbi buluma· 
ınıtlıt . 

Şair, bu l"ıdar emek sa · 
rfederek. vücude getirdiği ıi 
trleı in çok güı.c l olduğun" 
eınlndtr ~ ve Franıuz milleti · 

nin bu nefuı 'iırlerde:n ma 
hrum kl\lmaııına razı d.-jll. 
dJr . 

Hunun için de bir 

bulmuı: Gü'lel bır 
usul 

kara 
tahta yaptırmıı, bunun 

iiıerıoe ıiirlerden bir 

kaçanı iyi yazı ıl<: yazmıı. 

!fonu ftrkatıına bağlıyarak 
kalabalık yerlerde gezmeie 
koyulnıu1 . 

Ame r ıkada böyle arkala 

rında ilan levh"larlle hrılk 
arn&ındıt gezenlere "Om San· 
dvtç.. derler, bu §i.ire de 

.. Şair Sandviç~ demek la· 
zım gelecektir 

'rOKKDILl 
•• 

Suriye Meselesi sır Per 
desi Altında mı? 

-==·™·~ 

Fransa - Suriye Muahedesi iki Taraf için de 
BiJyük M a h z u r l a r T e v l i t Edecek 

Mahiyette Görülüyor .• 
{ Haı tarafı birinci ıayfacla ) 

mühim bir rol oynamıt1 ol 
duğu zannediliyor 

Mezkur muahede, ttncak 
f ranııız mechılerfnin tasdiki· 
ne iktiran ettikten sonra, 
haJctki bir mevcudiyet lkti· 
ıap edecektir . Huoıı rağmen 
hariciye müste~arlığınm res 
mi bır tebliii \ kt burada 
M Francoiıı de T~11an M . 
V fenotnun yerine kaim ol· 

muıtur . ) Yeni rejiminin te 
ıtıi için derpif edilen müh 
letin 1 iklncikanun 1937 

den itibaren i~lemeie başh 
yacağını beyan ediyor ki, 

bu bir hayli gariptir. Aynı 

tebliğde muahedenin mü 

nakaıaaıoa :yakındn { belki 
ıonkanunun •onunda ) par 

limentoda bathyacajı bil 
dıriliyor . Ve Suriye cumhu· 

riyetı reiıi Cemil Mardanun 
Fran11z hükümetine Arap 
olmıyan ahııhnin emniyeti· 

ne riayet erhleceğt ve Suri · 
yenin f ronıu il·· iktı!adi ı, . 

birliğt yapacağı hakkanda 
teminat verdıit ilave edılı 

yor 

Tiı:neıoe göre I Çünkü bu 
meıeleleri ilk haber v~ren 

lngiliz malbuatıdır 1 Cemil 
Mıudamla M. de Tessao 

nruında mütemmım bir an · 

llltma imza edllmı~tir Bu ' 
nnlaıma, ekallıydlerin hu· 
l<Ukunn, iki ıeneltk i7.hıtri 

müdch: t esasında ittıhaz edı · 

lrcek tedbirlere , iktlAadi 

münuebate ve Suriye Hari 
ci emniyelinin Fransız ordu · 

su tnraf ıodan hırngi tartlar • 
dahilinde temın edileceğine 

müteallik lir. 

Bu mesele etrafındaki ka

lan karanlığı idftme c·ttirmek 
ıçın sarfedilen gayret hu 

kabil itlerde tamamen ala· 

caluız kalan halk tabakala -

rında değil, fakat bu mHe· 
lenin ehemmiyelinı müdrik 
olan insanlarda b ir hoınut

ıuzluk tevlld etmektedir. 
Cezirede vuku bulan ve 

nıullhecientn 1mzasını ılk 

avakibinden olan vahim 
karıııkhklar hakkmdll sarih 
malumat beyao edilmemiı 
olması dikkatle müıahede 

olunma l<tadır . 

Bu meyanda olarak hal· 
ledilmem11 bulunan ve Tiir· 
ktyenio 1926 Türkiye - Su· 
riye muahedesıni feshetme 
ıiy le dıkkat nazarlarını ye · 

niden celbetmif olan S,m· 
cak meselesinin ortaya çık · 

maıma gene bu imzanın 

ıebeblyet vermit olduiu 
itiraf edilnıiıtir . 

Bu ıerait dahilinde baza 
kimseler ıöyle bir sual lrıtd 
etmektedirler: 

llaılıca meıgale, neviıua 

hır hücum sayesinde ekıerı · 

yeti kazanmak için parll 
mento mesdc)'C vaziyet edin 
ciye kadar, en kati bir ıü 

kutu temin etmek değıl· 
midir? Filhakıka, resmi me · 
hafıl. meıelenın ba:r.ı lart.1t 

larının l.,iltnmesin ı n bir mu 
ka ve met yaratma ımdan 
korkmakta ve parlamento 

mürako.besinin yalnız tekle 

inhisar elmeıtni istemekte 

dır . Esaıen bütün, büyük 
meıelelerde, parlamento 

kontrolu bu tekelde nıüliha 
za ~dilmektedir. Ve }'akın · 
da parlimanter rejimlerde, 
bu rt"jlmlerin iyi tnrafları 

olan a lenıyet ve ciddi mü 
n1'kaıa muhaas•matı kalka · 
cak ve yalnız fena ln rafları 

Yftfl)'acaktır. 

Suriye mesele11nin ıeyrini 
yakınrlan takip etmi~ olan 
kendileriyle görüıtüğüm ıah 
siyetlerden hiç bıriıi. 22 ilk. 

kanun 1936 muabedesinın 

iyi nellcelt<:ri olabileceği fak . 

rine itlirak etmedi Hepıi 

ıu kanaattedirler ki , mua· 
hede f rarıaa ıçm olduğu 

kadar , Suriye için de, çok 
büyük mahzurlar tevlid ede· 

cekUr. Su zevata göre , mu· 

fthedenin tatbikine başlan -
dıktan sonra, Surlyc feci 

kargaıalıklar sahne olacak 
tır. De•amını hareketle ar 

zu ettikleri Fransız muahe 
desinin himayesine mazhar 
olmuı oları aayri - Ar•p 
cemaat iosafaızca eziyetlere 
maruE kalacaktır 1 Bazılara 
daha timdtden, mukaveme
mete hazırlanmaktadırlar ] 
Fransa dahi, yirmi seneden· 

beri tahakkukuna çalııtığı 
m<!denı)'·etçl escrınio bir ha• 

rabeye inkiıah E'lltiğlni mü· 

,ahede edecektir 

Bu medeniyetçi eaere kJy · 

metlt meaaiılyltt: ı,urak et· 
mfı olan bir zat şöyle dı · 

yordu: frausa. ya intizam 
ve ıulhü iade eımek için 

b ir h a. rakete geçmek mec· 
burıyellnde &calacftkhr veya 

Suriyenin batka d~vlet l er 
taraf andan iıga 1 edılmcsini 
k•bu l edecektir ki Lübnanı 

ela aynı il kibetıu beklediii 
mohftkkrtktır. Fakat her hal. 

de, anıuıı iç1ade yüzen bir 
Surıycnin kendi kendine bı

rakılmaııınm mümkün oldu · 
iunu zannetmek bir halden 

haıka birfey değildir. 

·oü ya Ne Olacak: Derrıokrat ___ mı, 1 

Bugünkü vaziyet ve iılik· 

bal hakkında btr f ıkir edin
mek iıti}·enler~. Jerome Je
an Tharaud kudetleran 
"Alertt! en Syde,. ismı al

tında neırethkl eri kıtabı ha· 
raretle lıtuaıyc ederim . Bu 

kitabı okumak y.ıılnız falde 
lt değil, aynı zamanda b;r 

zevktir. 811 kitap, ruuharrlr· 
lerm Suri)•ede, ıabilden Ce· 
zıre müntehıuın~ kadar, 
yapmıı oldukları bir anketi 
muhtevidir. Tharaud kardet· 
lerin çıkardıkları netice go · 
yet ıarihlfr. 

·o h!ılde mı? O holde, 
derinden derine tadil edıl 

medikçc bu muahede tasdik 

edılmcmel,dir Bu muahede, 
ne Fransa ıç iıı hayırlıdır, 

çünkü yiruıi l'enelik cu•rı 

hir h,,rakc:tte harap tıdiyor 

ve ne dt' hang i cemaata 

menıup olurll\ı ı.a olıunlBr 

Suriye ahalisi için hayırlıdır. 

Çünkü bunları bedevller?n 
nllanatına intizarcn, Türk
lerden daha ha~in hareket 

edecek olnn hir otuz kadar 
burjuva ve derebeyin bo · 
yunduruğu aitına atacak. 

Komünist mi? .. · Faşist • 
mı, 

Ruzvelte Göre Demokrat·, Mussoliniye Göre Fa
şist, Staline Göre de Komilnist .. 

(Baş tarafı birinci sayfada> 
fakirlerin , gaipten haber ve 
renlerın . falcıların , yıldıl. 

alirnlcı inin, her türlü 1$ adın , 
t!rkeı· peygamberler lıı dev 

r nde Y ııyoruz 
Kahve tel veılne veyn is 

karnbıl kartlarına bakacak 
~erde, aiyasettc ve camiyet 

1 . ıtYatın<la dünyanın ııtikba. 
, '?' . keıfetmek için bugünkü 
nadı~et ere bakacağım . 

Muharrir bundarı ırnnn , 
birçok 

1 
n1cmlcketlerde fa 

ıtst lğiıı .. 
.. . Yer aldıgını ve dik 

latotlüğün .. bi ... l k . 'b r yaı; c esı 
gı I., Ynyı\dığını itaret ettik · 
tf!la ıonr d a cvam edi •or: 

y • dcnıokreııı? Gerileyor 
ve 1"ril"rk~n rle, guç vu:t

yetlni 11'"''1•f az._ elnıdc. lç:lu 

diktatörlüğün nefret ettiği 

buzı ıeylerıni de alıyor . Şu 

muhakkak kı - Bu husuı 
la bildığimlı. birçok şey var 
- demokrasi artık o eskı 

zamırnlardııki hürriyet dini
ni gütmiyor. 

Demek kı doğru çıkmak 

ihtimalı Musııolinin peygam 
b'}rliğinde dah ıı fazla. 

Hakikaten . umunıi Htıf ak 
tan doğmuf olan diktatörlük 
yine ancftk umumi ittifak 
ile devam edebi lir, ~albuki 

halka d -, yanaıı hır idare S.a
dar demokrat ne olablhr? 

O halde, Roose\•eltin ıöz

lcri de doğru 
Fakat görüyorum ki, hü 

tiin bunlu arıumcJ" komu 
nııtli ı u•uluyorlar. Kuınü· 

niıtllk fetiıt midir . demok 

rat mi? Stalin bir demokrat 
mıdır, yoksa 
mü? 

b ir dıktatör · 

O da kehanette bulunu-
yor ve ilan t>diyor : . 

lıttkbal komünistliğın! 

Dünyö komüniat olacak! 

Ne zarar var! Bu idare. 

ler egaıında birbirinr. benzer. 

İnıan cemiyetleri daima ay · 

oi kanuulara döner gelir; 

hiçbir ihtilat jandarmayı 

~e verıi tahsildarlarını kal 

dıramaz .. 

Onun için, itte benim 

fikrim. 

Nf'! kAdu df!!'iiı~e hf!p 

nynı ıcy .. . 

tır... • 
Ru kanaat hiızat müta -

hede edilmlt hlcliıelere •e 
kuvvetlı esha b ı mucfbelere 
htinad etliril'l1lıtır. 

Bilhassa. muharrirlerin ıa· 
hlt olmuı oldukları, Franıı~ 
kuvvetleri tarafındau battı· 

nlan Şamdakf kar~•talığm 
komünist ınahiyeti ıayet 

calibi dikkattir. Bu hldlıe 

btlkbAhn n~le-r vaid ettliini 
ıykc ılttermektedir. 

• sa 

Daha fazla güldü. Bu ak
ıam nöbet ııalonunda anla
tılacak aüzel hir sermayeıi 

v ardJ. 

Conoon bağırdı: 
fluradan çıkını7 . 

Gardiyan hır göz ge-zdır

me .ıle hücre kapısının iyi · 

ce kapalı olduğuna kanaat 

getirdi '*e çchreııi ıayam hay

ret bir ıeytanat ıf adesi takındı; 

pek ağır bir hareketle, çi 

mento zeminine adamakıllı 

11cak yeUleği döktü, calt bir 
dikkatle ekmeğini •alçada 
11lath ve kahveyi de hepıl · 
nln üı.erloc boıalttı . 

Magdur adama muzaff e 
rane bir tavurla bakarak: 

Koluvara bir mahbu

ıun yiyeceğini atmasını men 

edemem, dedi. 
Connor& dudaklarını kıpır 

drıtmakııızın . 

- Alçakl Dedi. 
Gardiyan l\aravanayı ve 

boı kah\le hısını tt-p&inin üze 
rinc hoydu . 

-- Çocuklnr, yemeği yi 
yioce k1tplaruuzı koluvara 
bırakınız , dedi. 

Koridorda adımlaraoıo uzak· 

la~tığı . kupala r ın kapımdığı 

ıtitildi, ıonra her ~eyde 

ıüküoet hasıl oldu. 

Ekmeğini karavana11nda 
ıılaturak, Robert Vestlancl . 

yanıbaıına konmuı tabağa 

yalnızca dokunuyordu. 

V arechanm. bır hayvan 
hırsilc gürültülü bir aurette 

yalanlandığını ititti Yemeği 
nin ve: rkmeğinln lamamt>n 
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bundan bir kimsenin iıtlf a · 
de etmesi ayi olur, dedi. 

Connors bağırdı: 
Vallahi, bana bir den 

vermek için bu budalaya 
hl11enizl verec~kıinlz galiba? 
Ne de olsa ben o kadar mai 
rur değilim . 

Elini parmaklığın araşın -

dıın geçirdi ve Vestland ona 
karavana ile ekmeği verdı. 

Connon hepsini maharet• 
le parmaklıkların anından 

geçirerek: 
- Teıekkür ederım , dedi. 
V arechanıo aç gözleri bir 

limitsizlik if adeei aldı ve kirli 

yanak larından iri yatlar ak· 

tı; hücrealnin bir köıeılne 

çekildi ve bot karavanasını 
gürültü ile ııyırmeğa baıladı . 

Vestland kahvesınin yarı · 

11nı içtikten ıonra kalanını, 

bu defa kabul etmek için 
h içbir müıkülit gösterml · 
yen , Connona uzattı. iki 
adam artık bir birlerini an
lıyorludı ve b ir ölçü dahi . 
liadf' arkadaş · olmuılardı; 
Veıtlandın kalbi ona karıı 

ısınmıfh . 

Olüm sandalyesinden cer· 
yan geçtiği zaman ıtddelli 

ocı hissedilip edtlmiyeceğln• 
eoruıturarak müıterek iki· 
bellerini düıünmeie baıla · 
dılar. 

Gece yansından bira2. ııon · 

ro , Veatlend uyandı. insana 
dokunacak derecede su bu · 
harile dolu rüzgar koridor
da mütemadiyen esiyor \re 

yansını yıy l nce, Veıtland yıı o , ince J' organı altmda. ÜfÜ-

vaıça kalkarak, ihtiyatla hüc· l yordu. 
renin ~ol cepheılne dojru lııdore V &rechn, anlatıl-
ilerledt. ma7. ıözler mmldtınıyordu 

Hala Connou parmaklıja - htemfyorum .. . lıtemi-
yaslanmıt duruyordu, demır yorum ... istemiyorum! .. 
çıbuklardan birinin iÖ tge&l Seaı, hazan, kalın bir ök-
çehı esinfn üzerinde ıakuli sürük halinde yülneliyordu. 
bir çizgi hazıl ediyor ve sol Çıplak koridorda lhlzaz eden 
gözünü örtüyordu. ıtıklar, hareket.iz gölgeler. 

Bundan bir parça yer- daimi hava cereyanı, ınaa-

miydıniz"! Diye Vestland sor- nınkine benzemiyen bıçlu· 

du, ben o kadar acıkmadım . rıklar , inlemeler ve Varec· 
Haydut, hiddetten, katlan hanın derin sükutu ıhlil eden 

birden çatılmıı.ferslz gözlerinin tiddetll öksürüğü, bir ıaatin 
ince hir bakııı ile Vestlaodı büyük zenLereği kmlmıı 
ıüzdü. Bunu takip eden ıü· glbı Robert Veıtlaodın sinir· 
l(ünel içinde, hala emek leriai bırden boıalttı . Yatak-

kıraohlarıoı yutuıturıın Va . tnn sıçradı ve ve.hıi bakıı· 

rechırnır. gürültüsü İfitt ltyor larla koridorun beyaz davar· 
du; sonra , birdenbire Con lıumn bakar.tk höcreıinin par-

nonur. yüzü garardı . maklarma ~lddetle vurmaia 

Teıekkür ederim! Dedi. 
Bunu kendınlz yiyiniz Hiç 

acıkmıı değilim . 

- Fakat kabul ediniz, dl 

ye V <·st1aod tsrar etti . Bentm 
canınl halukalen 11lemiyor. 

Caııı ııkılmıı aörünen Con· 
oors: 

- Hayır. dtye cevap verdi 
PMmo k!ıitıı doiru aıçrıyao 

ve öbür bir hayvanın ihll · 
llçlı bir yüzünii göster~n 

lsidorc Varecba: 
Hey, arkadaı! Dedi Ar. 

kadaı onu ben memnuni) et 
le yirlm. 

Vestland ona doğru btr 
lldım attı v,.: • - Hl~ olmu:ua au:akken 

baıladı . 

Hir seı: 

- Biraz; sakin ol, pik, bu 
hal seni hiçbir ıeye ulat· 
taramaz. dedi. 

Bu, gövdeai yine çıplak, 
parmaklık önünde ayakta 

bulunan Connora idi 
Robert Vestland ellerlain 

çürümüı olduğunu ıördü ve 
çıplak ayaklarının altıodakı 

çimento :r.emtnln ıofuklufu
nu htuettl. 

Şaıkın bir hal ile: 
Hakkınız var, dedt, fa

kat böyle hareket etmeme
niz lazımdır. belki bir talih 
eıf"ri le vtne kurtulabiltri7:. 
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ltalyanın Milletler Cemiyetinden 
Çekilmesi Ve lngiliz Gazeteleri .. 

İngıliz matbuata İtalyanın 
Millettler Cemiyetinden çek
ilm~ıi kararına tamamlyle 
heyecanıız olarak karıılayor · 
lar, İtalyanın çektlmeıl ıle 
cemiyetin hiçbirıey kaybet
memiı olduğu kanaatlııde 

müıterek bir lisan kullanı
yorlar ve Mu11olinin bu ha
reketinjn Almanya, Japon 
ya ve İtalya araaında daha 
büyük bir yakınlak ve daha 
ııkı bir bağlılık teılılne mat· 
uf olduğunu tebarüz ettiri
yorlar. 

SoıyaHat Daily Herald ga
zeteıl 12 ilkkinun 1937 ta
rihli nüıhaaında İtalyanın 
milletler cemiyeUnden çek· 
llmeılnin ne iyi ve ne de 
köUi hiçbir tealr icra etml · 
yeceğtnl, eıaaen İtalyanın 
fUlen iki ıenedenberl MiHet 
ler Cemiyetinden ayrılmıı 
bulundujunu, İtalyanın Ha
beıtıtanda ve fıpanyada it· 
ledijl cürümler, Japoolaran 
Çine karıı girltUklerl cina
yetleri alkıtl4lmuı ve ıulh 
yolunda yapılan teıebüıler 

in ademi muvaffaktyete ui· 
rama11nı memnuniyetle kar · 
ıılamuı bakımından İtalya 
nın Milletler Cemlyett Kon · 
seylnde bili blr müme11ll 
bulundurma11nın bl komed· 
inden batka bJrıey olmadı · 

fını, bugün İtalyanın Mill~t · 
ler Cemiyetinden resmen çe
ktlmeıiyle bu komediye nt · 
hayet verilmit olduiunu. Mu· 
uolinin bu suretle ıulha, ad
alete ve ıerbestiye Jnanma· 
yıp, ıtddet ve hakimiyet ta · 
raftarlığını açıkçrt meydana 
vurmuı oldujunu, Japonya 
sız ve ltalyaeız bir milletler 
Cemiyetinin ııe yaramaz bir 
müe11ese halinde kalacaiı 

iddiaema karıı bu beynel· 
milel aulh müe11eılnde bug 
ün lnılltere, Franıa ve Sov· 
yet .Ruıyadan maada daha el
li milletin aza olarak bul 
unduğunu bildiriyor ve tıpkı 
bir ıehlrde kanuna ka rıı rl 
ayetsizlfk gôaterenlerin ade 
di arthkça poliı kuvvetleri · 

nln ilgaıı düıünülemlyeceğt 
gibi, devletlerin cemiyetten 
cekllmeıi ile bu cemiyettn 
dağılmaeının mevzuubahı 

olamıyacağmı tebarüz ettirt . 
yor. 

Diğer taraftan Milletler 
Cemıyetinin verimıiz ve bı
naealeyh lüzumıuz bir müeı 
ese olduğu kanaatini taıı· 

yan koyu muhafazakar Da· 
ily Mail gazeteıt 10 ilkka· 
nun tarıhlt oüıhaaında ltal· 
ya ile Mılletler Cemıyeti ar· 
asındaki münuebatın İtalya 
aleyhine tetbik edilen sank· 
ılyonlar meseleıdndenberi bir 
hayli gevıemit olduğunu , ~v
rupanm ön safda bulunan 
bir devletin daha cemiyet~ 

ten çekılmesi ile bu tetkili
tın büsbütün za yıflamıt ol 
duğunu, kollektıf teıebbüs · 
lerln ve hareket lerin sulhdnn 
ziyade milletler arasında ho 
ıuntsuzluk ve geçimsizlik te · 
vllt cttiğinJ ,, eıaaen Milletler 
Cemlyetrnl11 tecavüze uğra· 
yan bir memlekete karıı 

mer.evi bır sempati besle· 
mekten başka birıey yapma
dığını defatle 11ab1t olduğu
nu, MiJletler CemiyetJnln 
bugünkü vaziyeti içtnde kü · 

çük devletlerin daimi hare 
keti İngiltereden bekledik 
!erini, buna raimen aynı re · 
ye sahip olduklaranı, l:i!naen 
aleyh İngllterenio Milletler 
Cemiyetindeki vaziyetin aıt· 
gide kötü ve hatta tehlike 
li bir ıekil almakta olduğu · 

nu, Mılletler Cemiyeti tde · 
ali hBdi zatında iyi bir fik · 
ir olmakta beraber cemi ye · 
Un bugüne kadar filiyet aa 
hasında gösterdiği icraatın 

lngıltereyl ıahte, nevmit ve 
ıuçlu vaziyette ıoktugunu 

ve bunu için kollektlf em -
niyet ıtsteminln bir hayal
den ba,ka birıey olmadığı

nının açıkta meydana çık
mıı olmaaı itibarile İngtlte
renln eski direkt diplomui 
uıulüoe rücu etmesi lazım· 

geldiflni bildiriyor. · 
T!mes gauteıi 13 ilkkinuo 

1937 tarihli nüshaaında lt
alyanın Mtlletl~r Cemiyetin· 
den çeltilmesi vatandaılarına 
tlin eden Mussolinln bu mü· 
nasebetle verdiği gitabeden 
bahtıcderek İtalyanın cemi · 
yelten çektlmeainin hiçbir ft · 
li teılr icra f'tmlyeceii~I ve 
eaaıen yine kendi talep ve 
rica ile cemiyet azalıiına al · 
mıı olan bir diğer memle · 
kete kanı 18 ay evv~l gir· 
ittıği iatili hareketinden be. 
ri halyanın Milletler Cemi 
yetınde fiilen ayrılmıı bulun
duğunu btldırlyor . 

Bu gazeteye göre Millet
ler Cemiyetinin tem ve mü· 

eaair bir tekilde iıliyebilme 
si için bütün dibaya devlet · 
lerınin içinde toplanma1t ve 
yahut ona y.-lun büyük bir 
elueriyet azalan aıaları ar 
asında bulundurmaeı lazım · 

gelırdi . Baılangıçtan beri 
Amerikanın uzak bulunma · 
ııodan dolayı zarar gören 
cemiyetin bugün Almanya, 
Jeponya ve ltalyenm aade· 
ce bu teıekkülden ayırmak
la kalmayıp ona karıı düı· 

manca cephe almaları üze
re kendiaınden beklenen va · 
zılei tamamen yapabılmeıi 

elbette kabil deitldlr . Bu 
nunla beraber Milletler Ce 
miyeti karıılaıtıjı bütün müı· 
killere rağmen sulh uğrunda 
çok faydalı hizmetler gör 
müımüıtür. 

İngiltere için Milletler Ce· 
miyettnden ayrılmak mevzu 
ubahı olmaz Bu suretle ha
reket beynelmilel teırık i me· 
aai ümitlerinin tamamlyle 
orta dan kaldırılma11 ve in · 
saoi yet itlerinin tlddet poli 
ttkaıına terkedı l meıi demek 
olur. Eğer Milletler Cemiye
ti bugüokü ıekliyle muvaff a 
klyet göıteremiyorea bu cemi· 
yeti tetkU eden devletler ona 
günden rüne kuvvetleniyor . 
Ve ltalyaya bajlı olmasa 
fÜphesiz ki daha ziyade kuv· 
vetlenecektir, Fakat İtalya, 

yanında Almanya olmazsa, 
muvaffak iyet imkanları vere · 
cek yeni bir ıekil aramalı 

dırlar. 

13 Btrincikioun tarihli 
Dai!v Telegraph gazeteıi 

İta l yanın Milletler cemiye · 
t!nde çekilmek hususunda 
vermtı olduiu ani kararın 

büyük bir tarıhi hadise ol · 
makta beraber ehemmiyetli 
bir mana taııdı&ını, bu ka-

rarın evvel emırde beynel 
milel vaziyet üzeride hiçbir 
teeir lcra etmiyeceilDt, ltal

yanın eıaeen çoktanberl ko 
venant ıartlanna muiayir 

hareketleriyle serbestine ma 
Hk bulundufunu, hatta bir 

müddetenbiri İtalyanın ce · 
mlyette lifzen aza bulun· 

maaınm cemiyete faydadan 
ziyade zarar vermiı olduju, 

diğer taraftan Romanın bu 
hareketi " beynelmilel mü 

uasebetlerde ye~I bir devrin 
baılangıcı ,, ıekltnde tarif 

ettiklerini. bu fikrin bir ba · 
kımdan doiru olduğunu, Al· 
manya, Jakonya ve İtalya 
gibi üç büyük devletin ce

miyyetten çekilmeleri, Ame · 
rlkamn cemiyete karıı ıem· 

pati beelemeslne rajmen 
meauliyet kabul etmekten 

ictinab etmekte devam et
mekte devam etmesi ve Sov· 

yet t\usyanın Stalinln tid · 
dd tetbirlert yüzünden za· 

af a düımeal üzerine beynel 
milel bir ıuretl halle ihtiyaç 

gösteren meıelelerin bundan 
böyle milletler cemiyetine 

tev~i edtlemiyeceilnl? buna 
mukabil yegane çarenin bu 

gün İngiltere, Fransa ve Al
manya eraaında 'yapıldığı ai 

bl direkt müzakere ve temaı 
oldufunu blldlrıyor. 

Mancbeıter Guardtan ıa 
zeteıt 13 birincikinun tarıh 

nüıhasında İtalyanın Mıllet 
ler çemlyetlnden çel<ilmeıi 

mevzuuna haarettlil bir bat 
makalede Mu11oliotnin bu ha 

reketınin ıtddetle aleyhinde 
bulunuyor, Mu•olintye Mai-

ler cemiyetinden çekilmlye 
ıevkeden eebepleri ııralıya · 
rak ıöyle diyor: 

" ltalyanın ıe9trmekte ol· 
duju ekonomik mütkllitın 

bu tıde amal olduğunu ka . 
bul etmek mümkün dejildir. 

Vakta ıiyaıi zaruretler oldu· 
ju gibi ekonomik ihtiyaçlar 

da bir direktörün zaman za 
man caolandmcı bir hare · 

ket gö11ermeainl icap ettirir
ıe de bu haraketlerin nevi· 

lerinin ehemmiyeti yoktur 
ltaıyanan çekilmesinde bat · 

ka ıebepler vardır . Evveli 
İtalya, Berfin, Roma ve Tok-

y o araamdaki anlatmada en 
zayıf aza olarek bulunuyor. 

bu anlaıma içinde Japonya 
en kuvveti isidir ve diğer le -

rioe ihtiyaç göıtermeden 

itini tek oaıma görebilir. 

Almanya ise Orta Avrupada 
pek büyük müıkilata maruz 
kalacaktır . 

Mu11olınin ıöylediği gıbi 

pek muhtemeldir ki dostla· 
randan hıçbiri İtalyayı r.emi. 
yetı terketmek hususunda 

icbar etmlf değitdır. ltalya 
cemiyetten çekilmek suretiy 
le bıtğlılığını kuvvetlendir 
mek arzusunu taııyor. Mil · 
ldler cemiyetine gelınce bu 
kurum lt"lyenın ayrılmuın 
dan f'!vvel az veya çolc ne 
gibi bir eıer meydana çıka 
rıyorsft bu gün italyanın çe 
kılmeslnrleıi sonra ela bu 
verim nde.n zerre kadu kay 
betmiyecektir. 
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i e.:ı;:~ıR TÜRKDILI i Muhafızlığından: 
................... ........ 
Balıkesir Ma~keme 

Bııkitipliğinden: 
Gayri menkullerin açı~ artırmı 

nam 
Açık artlrma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu ev ve tarla, bu
lunduğu mevki mlihalle ıo· 
kağı ve numaraaı Karaoğlan 
mahallerinde Gördeılt Oim· 
Itri, ekmekçi Yuvakim, Pa· 
ıa Sultan kabr11tanı ve yol 
tle mahdut ev He, Söğütlü 

kuyu mevkiinde nalbant 
Muıtafa, Kadir Çavuı oğlu 
Mehmet Çavuı. Solakoğlu 

Abdullah, Sipahi oğlu Ali 
tarlalarile mahdut tarla . 

Takdir olunan kıymet: ev 
200 lira , tarla 100 lira. 

Artırmanın 

gün aaat 2 · 
ba saat ıs 

kaleminde 

yapılacağı yer 
2 938 çarıam 
de mahkeme 

Vıliyeti Mevkii 
Balıkealc Sata 

Clnl'l 
Tarla 

Hududu 
Doju Kabuuian oiul
larından Oıman oğlu 

Haean, bah Yoiurtçu 
oğullarından Hafız Meh 
met kıımen dere, poy
raz Depmeci ojlu Lütfi 
kıbleıl yol. 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla Kara 
oğlan mahalleıinden Helvacı ojullarından Yuıuf oilu Ha
cı '.\tuıtafa evlatları Ahmet ve Yuıuf ve Hatice ve Emi
nenln ıeoeteiz tahta taıarruf ve ziraatlarında ıken bunlar 
dan Muıtafa oğlu Yuıufun 328 de ölümile kar111 Nazife 
ve evlatları Oaman ve Mustafa badehu Muıtafa kızı Emi· 
nenin ölümtle kocası Ali oğlu Mehmet ve evlatları diğer 

Ahmet ve Fatma ve Hafize ve Bedriye ve Müfide bade ·· 
hu Yusuf oğlu Muıtafanın 927 de karııı Bedriye ve klçük 
oğlu İzzettine badehu Mehmet kızı Hafizenin de 930 da. 
kocata Haaanroğlu diğer Mehmet Bedri ve küçük evlatla
rı Haaan ve Bedrl!Uin ve Müıerref badehu Mustafa kızı 

Haticeoln 937 de ölümlle i(ocaaı İımatl oflu bir Mehmet 
ve evlitiarı lımatl Hakkı ve Muataf a Celali ve Saime ve 
Ane ve Fatma Zebraya kaldıiından bahlıle namlarına 

teaçll edilmeelni iıtediklertaden tahkikat yapmak için 
23- ı .938 Pazar günO mahalline memur gönderilecekttr . Bu 
yer haklunda bunlardan baıka bir hak iddiaeında bulu 
nanlar varaa buıün1er içiııde yazı ile Tapu Sicil Muhafız· 
lağına veyahut mahalline ııelecek memura müracaatları 

lüzumu ilin olunur. 

İıbu gayrt menkulün ar · 
tırma ıartnameıt 2- 1 938 ta
rihinden ltlbaren mahkeme 
kaleminde herkeıfn aörebıl
mesl için açıktır. lıinda ya · 
zıh olanlardan fazla malü · 
mat isti~·enler iıbu ıartna· 
me ve dosya numaraılle mü· 
racaat etmelicHr. Artırmaya 
iıtirak için yukarda vazıh 

kJymetln yOzde 7 ,5 obbeUn
de pey veya milli bir ban-

ı ·sahkesir Tapu Sicil · 

kanın t~minat mektubu 
tevdi edilecektir. 

ipotek ıahibl olacaklılarla 
diğer alakadarların ve irti
fak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklaranı 
husuıile faiz ve m a ı · 

rafa dair olan iddiala · 
rını itbu ilin tarJhtn · 

· Muhafızhğından: 
VıJiyeU 

Bahkeılr 

Mevkii 
Kara yer 

Cınıi 

Bai 
Hududu 
Doiu Ômer oilu Mehmet 
Raci, batı demtryolu, poy· 
razı Atanazlı Hacı Ali, 
kıble Erkek ojlu Mehmet 
Emin vereıeıL 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı evvelce tarla 
şimdi bai Karaoflan mahalleıinden Helvacı ojullarından 
Yuıuf oğlu Mustafa iken 323 de ölümile ikinci karm 
Fatma ve bu Fatmadan Doğma oilu Ali Nizamtttin ve 
keodtnden evvel ilk karısı Tayyibeden dajma evlltlara 
Ahmet ve Yusuf ve Hatice ve Emineye badehu Muıtafa 

oğlu Ynıufun 328 de ölümile karısı Nazife ve evlatları 

Osman ve Muıtafaya badehu Mustafa kızı Eminenlnde 
330 da ölümile koca11 Ali oflu Mehmet ve evlatları Ah
met ve diler Fatma ve Hafiye ve Bedriye ve MOftdeye 
badehu Yusuf oğlu Mustafanın da 927 de öliimile kanıı 
Bedriye ve küçük oflu lzzettlne badehu Mehmet kızı Ha
f Jzenln de 930 da kocata ltaaan, oğlu Mehmet Bedri ve kü · 
çük evlatlara Haaan ve Bedrettln ve Müıerrefe badehu 
Mustafa kızı Haticenin 937 de ölümile kocası lımail oflu 
Mehmet ve evlatları İımail Hakkı ve Mustafa Celili ve 
Satma ve Ayte ve Fatma Zehraya kaldığından bahiıle 

namlarma tesçll edilmesi istediklerh.den tahkikat yapmak 
için 23 1 938 Pazar günü mahalline memur gönderaltcek· 
tir . Bu yer hakkmda bunlardan baoka bir hak iddiaıında 
bu,unanlar vana bu ııüoler ıçınde yazı ıle Tapu Sicil Mu. 
hafızhğına vevahut mahalline gelecek memura müracaat 
lara lüzumu ilin olunur. 

elde edilmezıe ihale yapıİ · 

maz ve aatıı ta lehi düıer 
Gayri menkul kendiıine lha
ı~ edilen kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse tlbale karan feıh· 
olunur ve kendisinden evvel 
en yüksek tek lifte bulunan 
ktmıe arz etm iı o lduin be· 

karılıp eo çok drtırana tha 
1 le edılir. lki ıhale arasında

ki fark ve ıeçen günler için 
yüzde 5 den hesap oluna· 
cak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme becet kalmak-
11zıo alıcıdım tahıil olunur. 

den itibaren yirmi gün için 
de evrakı müıbıt~lerile bir· ı 

ilkte memuriyettmtze bildir· 
meleri icap eder. Akıt hal 
de hakları tapu sicll ile sa -
bit olmadıkça ıatıı bedeli· 
nin yapılmaımdan hariç ka 
lırlar. G6ıterilen ıünde art
tırmaya ittlrak edenler artır
ma ıartnameıloi okumuı ve 
lüzumu malumat almıı ve 
bunları tamamen kabul et 
mıı ad ve itiba.r olunurlar. 
Tayin edtlen zamanda gay· 

ri menkul üç defa batınl
dıktan ı1onra en çok artıra
na ıhale edı l ir. Ancak art. 
tırma bedeli muhammen 
kıymetın yüzde 75 ini bul 
maı veya satıf iıtiyenin ala· 
cağına rüçhanı olan diğer 
alacaklılar bulunupta bedel 
bunların o gayri menkul He ; 
temin edilmlt alacaklan 
mecmuundan fazlaya çık · 

mazsa en çok artıranın ta · 
ıR hhüdü baki l<almak üzere 
nrtırma on bet gün daha 
temdit ve on beıioci günü 

aynı uattt": yapılacak artır 

mada bedeli aatıı ıstiy enl n 

alacağına rüçhani olan diğer 
nlacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmtı alacaldarı 
mecmuund"n fazlaya çık 

mak tartıle en çok Artırana 
ihale edilir Böyle bir bedel 

ı delle almağft razı olursa 
ona. razı olmazsa veya bu
lunmazsa hemen on beı 
gün müddetle artırmaya çı· 

Gayri menkulün yukarda 
göıtertleo 2·2-938 tarihinde 
mahkeme kalemi oda11nda 
itbu ilan ve göıterilen art
tırma ıartnameıi daireıinde 

aatılacağı ilin olunur. 
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