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ltalya,Biziınle ____ ,t m_a_ğ;._a_l(-ara11~Verdi 

Sancak mesel~-~inin Cenevrede hal lta!ya, Ha~~şistanın is-

i d. . .h . ı· k .f . tlsmarı ıç_!!t~lman-__ 
e ımesı ı tıma ı ço zaı dır ya ile birleşti 

Suriyelilerden mürekkep:kalabalık bir heyet, Şekip Arslanın •Bugün tekra~ -~onuşaci!._klar, 
başkanlığında olduğu halde Cenevreye geldiler General Gorıng, şubatta 

- ,, _· Antakyadan bir görünüş 
Cenevre 22 (A.A) - Ana· ı-çeteler teşkil edildiğini bildir

dolu ajansının hususi muhabiri mektedir, Sancak havalisine 
bildiriyor: yeniden teslih edilmiş Çerkes 

S~riye millicilerind.:n mürek· bölükleri gönderilmektedir. 
kep kalabalık bir hev' et bura- Bundan başka bir takım Arap 
ya ael · t• · 

0 mı~ ır. Hey' etin Sancak çeteleri teşkil edilmiş ve bun-
nıes'elesi hakkında milletler !ar da Sanrak mıntakasına 
cemiyeti baş kitabetine bir gönderilmiştir. Halep civarında 
~uh~ıra vereceği bildiriliyor. teslıh edilen bOO Araba Rey· 

ey et azasının bir kısmı şap- haniyeyi basmak vazifesi ve-
kah ve sivil kıyafette diğer rilmiştir. 
kısmı da m"mleket kıyafeti İstanbul, 23 (Hususi) -
olarak entarilidir. Bu hey' etin Sancak ihtilafının halli için, 

hatta üç sene Fransız manda· yeti akvam mes'elesi oldu2'un· 
sının devamından sonraya bı· dan bahsetmektedirler. 
rakılmasının mevzuubahs edil- Bu gazeteler, son teklifimi· 
diğıni yazmaktadırlar. zin Lübnan dahil olmadan 

Gazeteler, statükonun mu- Suriye ve Sancak federasyonu 
hafazası zaruretinin, Suriye olduğunu, fakat Fransa'nın 1 
ile Fransa' dan ziyade Cemi· f Dev;.,mı 4 üncü sahifede J ı - ------· . ------
Alman gazeteleri Çekos 
lavakyayı tehdid ediyor 1 

-~----Çekoslavakya, Rusyaya alet 
Olmakla itham edilnıektedir ) 

• man gazeteleri, Çekoslovakya- 1 

ya şidddetle hücum ediyorlar. 
Bu neşriyat, İngiltere avam 

kamarasına kadar aksetmiş ve 

, Lehistana da gidecek 

bazı istizahlara yol açmıştır. Göring zevcesile birlikte 
=--Alman gazeteleri, Çekoslo- Roma 23 (Radyo) - ltal· mükalemelerde:vukubulacalcbr. 

v~ky~1E!-emeller _ beslediğini ya; başbakanı, lbugün Kapri- --Roma -23- (Radyo) - Soa 
ve Rusya'ya alet olduğunu den dönecek olan Almanya haberlere ıöre, ltalva ile:Al-
yaiıyorlar. hava nazırı general Göring manya arasında Habqiitanın 

- Almanya'nm resmi gazetf'si jle bir kere daha konuşacak· istismarı için bir pakt imz.a· 
b~ mes'ele etrafında yazdığı tır. lanmıştır. Bu münasebetle A1· 
bir makalede diyor ki: Varşova 23 (Radyo) - Al- manyanın en meşhur Jeolor-

•Çekoslovakya, coğrafi va· h l l d N b - 1 d ciye nazırları Cenevre'de mü· manya ava nazırı genera arın an oyman, ugun er e 
ziyet itibarile avucumuzun için· Göring, şubatın 15 şinde hu· Habeşistar.a a-idecek ve ora· 

başında Dürzü Şekip Arslan Rus, Romen, ve İngiliz hari-
bulunmaktadir . 

Ankara_23 (Hususi)- Gaze· 

telerin Sancaktan ve Suriyeden 

aldıkları haberler, Tüı kler aley· 

hine harekete geçmek için bir 
çok şüpheli Türk olmıyan kim 

temadiyen görüşmelerde bu· -dedı'r. Bu 1't"ıbarla Almanya· ı k L h · d b k raya ie ece ve e istan rı- a, a ır, altın, çinko, platin 
lunmaktadırlar. nın s'ıyasetı"ne ayak uydurması, l l k d k k k ı d ca i e ur avma çı aca tır. ve ni e ma enlerinin bulun· 

Fransız gazeteleri, vaziyetin kendi menfrat a' ktizasındadır. Bu münasebetle bazı siyasi duğu yerleri teıbit edecektir. 
ümidsiz olduğunu, müzakere· M E Aksi takdirde şimdiki vaziyet -----...--• .. •·•--------

. en?s (i Y • . , 
nin başka bir zamana tehiri Berlin, 23 (Radyo} - Al- uzun müddet devam edemez.,, r•ı p UDaDtSt&D da 
ihtimali mevcud bulunduğunu, • -• ·--------

A 
.-. ... • ......... B • • 1 b Ati na 23 (Radyo) - Dev• 

merikada korkunç sey- ır ıspanyo vapuru O· Lon\lra'da şid- ıet meclisi, dış mcmıeketıer· 
k 

den alınacak olan 58 propa· 

selerin teılih ve bunlardan 

laplar vukua geldi gazlardan ge_ çer. e detlidir ganda filminin ahnmall için 

Od gitmiş Londra, 23 ( Radyo ) lazım gelen dövizin verilmeai· 

Z 1 
- . eseya ni kararlaştırmıştır. arar 12 mı•fyon dolardır Grip hastalığı, burada bütün • şiddetile devam ediyor. Bu § Atina 23 (Radyo) - lı· 

canı .fabrikaları kapandı Dün de;Madrid ile Malaga şe- hafta, bir gün, içinde 717 mu- tila eden Maliye nazırı M. 

b d d•ıd• sap kaydedilmiştir. Zavçiyano'mrn yerine, M. Re-
Ca Nevyork, 23 (Radyo ) - de!er fıkdanmdan dolayı mu· birleri bom ar iman e l l ·•·--

- m fabrikaları, iptidai mad- vakkaten kapanmıştır. Ellibin Ras Desta 
_Çe~b4::_rliyn amele açıkta kaldıklarından Avenesile beraber 

Paris' e gı.ttı·-- grevcilerle birleşmişlerdir. k 

Osten Çemberltign 
Paris, 23 (Radyo) - Sabık 

lngiltere hariciye nazırı Üsten 
Çemberlayn, buraya gelmiş ve 
•kademi azasından büyük mı· 

• ılao ur. 

Nevyork, 23 ( Rady<• ) - açmış 
Aleganis ve Misisipi havali- Roma, 23 (Radyo) - ltal-

d Yan ordusu, Ras Desta'nın 
sin e büyük seylaplar olmuş- kumandasındaki çeteleri takip 
tur. 25 bin kişi açıktadır. On ederek kaçmağa icbar etmiş-
vilayet, merkezden yardım tir. Ras Desta'nm avenesi, 

istemişlerdir. Haber verildi· 1500 tüfek, 5 mitralyöz, bir 
1 

ğine göre, bu hava\ide mah- top ve binlerce hayvanat hı· 
sulların en çoğu mahvolmuş· rakıp kaçmışlardır. 
tur. Zarar, 112 milyon do· panya cumhur reisi M. Azana, 
lardır. dün kabineyi toplantıya davet 

---·• etmiştir. 
Zaharof 'un 1 Azana, içtimadan sonra he· 

M lhtilalcılar top başımla lediye dairesine giderek orada 
ezarına hırstz girdi Paris, 23 (Radyo) - Dün Paris, 23 (Radyo) - Milis mühim bir söylev vermiştir. 
Paris, 23 (Radyo) - Zaha· / hava çok müsaid olduğundan tayyarelerinin Geta limanın· Roma, 23 (Radyo) - lstan· 

r.of'un gömülü bulunduğu Ba· 1 Madrid ile Malaga, tekrar daki hacı vspuruna attıkları bul'dan alınan haberlere göre, 
lınkor çiftliğindeki türbeye bombardıman edildiler. Bu bombalar neticesinde beşyüz ispanya hükumetine mensup 
hırsızlar girmiş ve Zaharof'un sefer, büyük hasarat olmuştur. hacı kısmen ölmüş ve kısmen Sanse·Bastiyen vapuru, Boğaz. 
yanı başında gömülmüş olan General Gepdolyano'oun, yaralanmışltr. Bu' hacılar ara- lardan Odesa'ya gitmiştir. 
zevcesinin tabutunu kırarak otu.: bin kişilik bir kuvvetle sında, mucize kabilinden kur· Mezkur vapurun, Rus askeri 
mücevherat aramışlarsa da yeniden Malaga üzerine yürü- tulan Fas sultanı da vardı. alıp lspanya'ya döneceii söy· 

birıey bulamam111arclır. yeceti ıö)'lcniyor. Valanı, 23 (Radyo) - lı• leniyor. 

General Meta/esas 
viyadı getirilmiştir. 

§ Atina 23 (Radyo) - Mi· 
dilli ahalisi, alınacak olan 
yeni tayyareler için ilk parti 
olmak üzere yediyüz bin drah· 
mi iÖndermiftir, 



~ahife 2 (Ulusal'Birlik) 

, Zabıta Romanı: 
Sağ iken gömülen 

.. - 18 _ .. 
yorum. Sizden 25 bin dolar olduğun halde gene selameti 
( 5 bin lngiliz lirası) alırsam buidun mu? 
size de 30 bin dolar kalır, - Kroser, şimdi latifeyi 
buna dahi emin olunuz ki bırakalım geçen ·geçmiş, elle. 

tanınmıyacak bir hale geldi 
Meksiğe gittikten az bir müd- rini başının üstüne doğru kal-
det sonra buraya avdet ve ya· dır. Yoksa seni şu tabanca 
pacağımız desiseli, meharetli ile öldürürüm. 
sirkatler sayesinde 60 bin do· Sonra Midavsa atfı nikah 
lara malik olacağız • ederek dedi ki: 

- Git paraları getir, kendi - Sen dahi Kroser gibi 
hisseni al, şayet benimle Mek· ellerini başının üzerine koy. 
siğe gelmek arzu edersen ay· Karterin sözünün ciddi ol-
rıca 10 bin dolar takdim duğunu bildiğinden hemen 
ederim. düşünmeden ikiside eJlerini 

- Hayır, hayır şimdi mev· başları üzerinn doğru götür-
sımı değildir, az bir zaman düler Kroser dedı ki: 
sonra yanınıza geleceğimi cid· - Böyle ellerimizi uzatarak 
di surette size söz veriri~. mı kaldıracağız, bu pek müş-
- Zararı yok, kalk paraları küldür. 

getir. - Şayet utak bir noktada 
Paraların bulunduğu oda ise bana muhalefet ederseniz sizi 

Karterin orada bulunup, Kro· daha ziyade tazyik ederim, 
ser ile Midavs'ı dinlediği oda yerinizden hiç kımıldamayın. 
idi • Acaba sizden gaflet etmek be· 

Kroser, sandalyasından inip nim için mümkünmü ki sonra 
kapıya doğru gelerek odanın beni zavallı Lafon gibi böyle 
kapısını açtığı gibi, kendisini meş'um yerde bırakasınız. 
Karterin karşısında bulunca - Evet hiç şüphe yok sizden 
bu hal vahşetiengizden hayret bu hususta mazeret talep ede-
ederek ağzı açık kaldı. rım, 

Karter ise metanetlt! dedi ki: - Görmiyor musun ben 
- Sabah şerifler hayır olsun senin bütün yaptığın fenalık-

arkadaşlar, affedersiniz; sizleri lara rağmen berhayat bulunu· 
taciz ettim, lafınızın kesilme· yorum . 

Iİne ıebep oldum . - Maatteessüf görüyoru~. 

-10-

Kroserin tuzağa 
düşmesı 

Kroserin böyle birdenbire 
tuzağa düşmek hatır ve haya
line gelmediği gibi daima ef'al 
ve harekatında dahi fevkalade 
ihtiyata riayet ederdi. Her va· 
kit te kardeşi Lefingston'un 
ihtiyatsız, tecrübesiz olduğunu 
ıöyler ve onu da ikaz ederdi. 

Fakat, mister Karter böylece 
takat ve tahammülün fevkinde 
zahmetlerin hepsine dayanarak 

kapalı kapıları açmağa muvaf
fak olup büyük bir meharetle 
Kroseri derdest edeceği hatır 
ve hayalinden bile geçmezdi. 

Kroser, Karterin iki elinde 
tabanca olduğu halde karş.sın
da durduğunu görünce acı acı 
feryat edip gerisi geriye dö
nerek arkadaşı Midavsın üze· 
. d I 
rıne üştü. 

En ziyade Kröserin hayre· 
tini mucip olan bir nokta, Kar· 
terin kıyafeti, siması idi. ilk 
bakışta Kroser karşısında l ir 

heyk~lin bulunduğunu zannetti 
İs~ .?e iyice dikkat ettikte yüzü 
gozu toz, toprak içinde elbi
sesi parça parça olmuş, vü
cudunun birkaç yerinin yaralı 
olduğunu gördü. Hatta Karte
rin pantalonu diz tarafından 
yırtılmış olduğundan dizi gö· 
rünüyordu,. Parmaklarından 
d~mla damla kan akıyor, el
bı~elerine çamur yapışmış idi. 
Nıhayetülemir Karter mezardan 
henüz çıkmış bir ölüye ben· 
ziyordu. 

Gasıl yakanızı kurtardınız? 
- Bütün zahmetlere ta

hammül ederek duvarı deldim. 
- Hakikat böyle mi? Pek 

tuhaf şeydir. 

- Lakin Kroser, yapmış 
olduğun binanın metaneti 
cesameti o derecede idi ki, 
onu yıkmak herkesin karı 
değildir. 

- Evet öyle icap etti. Mü
saade edermisiniz ben şu ta· 
nanda asılan kandilin halka· 
sını tutayım? Zira böyle dur· 
duğum yerde çok zahmet çe
kiyorum. 

- Şayet yerinden hareket 
edecek olursan hiç tereddüd 
etmiyerek sizi öldürürüm. 

- Nasıl emrederseniz öyle 
olsun. 

- Kurtulacağını aklından 
çıkar, benim elime geçtikten 
sonra kurtulmak imkansızdır. 
Hile, desise yapmak fikrine 
düşme. 

- Teşekkür ederim. Beni 
bu düşünceden kurtardın. Fa· 
kat senin elinden kurtulmak 
için beiıcmehaı bir kurnazlık 
düşüneceğim. 

- Zararı yok, tecrübe et 
te bak. Midavs sen. 

Gizli bir sacla ile 
verdi. 

- Ne istiyorsun? 

cevap 

- Cebinde silahın, birşe· 
yin var mı? 

- iki tane tabancaaaaam 
var. Ah, muktedir olsamda ' 
onları senin kafana sıksam. 

- Yeter, tabancalar nerede? 
- Birisi caketimin sağ ce· 

binde, birisi iç cebindedir. 
- Pek güzel, şimdi ellerini 

yukarı kaldırarak karşıma gel. 
- Niçin? 
- Ha> di çabuk buraya gel, 

maksadım silahları cebinden 

J una ita Hansen, bu1 ismi 
yakın zamanlara kadar Avru· 
pa' da işitmiyen var mı idi ? 
Juanita yalnız bir film yıldızı 
değildi. Ayni zamanda bir 
tiyatro aktrisi ve meşhur bar· 
ların hemen hemen her gece 
sahnede gözüken yıldızların
dan birisi idi. Juanitanın dan
sını seyredenler yalnız onun 
bacaklarındaki harıkulade ha-

reketle büyülenmezlerdi. Ayni 
zamanda kadının derisinde 
insanı ilk bakışta teshir eden 
büyük bir tazelik ve parlaklık 
ve kelimelerin tarif edemiye· 

ceği biı ğüzellik vaıdı. Daha 
sonra Juanita yüz itibarile de 
güzeldi. Bilhassa konuştuğu 
sıralarda, kullandiğı kelimelere 
verdiği mimik hareketler, onu 

bütün salonların en gözde 
bir kadını haline getiriyor ve 
zenginler Juanita için sarfet· 
tikleri meblağları hiç düşün· 
meden bir nehir gibi akıtı· 
yorlardı. 

Bir gece, Kaliforniyada bu· 
lundu sıralarda, Kaliforniya 
Vinter barında bir gangserin 
onu kaçıracağı şayi olmuştu. 
Bu, hakikatte belki bir şayia 
idi. Fakat inanılmıyacak) bir 
Şey-d;-değildi. Bununla b~ra· 
ber · JÜa-Oftanm-ceseretrdaima 
şaşılacak derecede ileri idi. 
Bu şayiadan kendisini tele· 
fonla haberdar ederek bara 

gelmemesini rica edenlere kar
şı cevap vermişti : - Şimdiye 

kadar yapmak için en arzu 
çektiğim şey hayvan müreb· 
biyeliğidir. Fafat buna bir 

: türlü fı~5;ibulumıyorum. Ben
ce Gangs~erlerin vahşi fakat 
asil hayvanlardan hiç farkları . 
yoktur. 

Bir hayvan mürebbiyesi 
vahşi bir hayvan karşısında 
onu nasıl terbiye etmek kud· 
retine malikse, ben de ken· 

:dimi, bir gangster karşısında: 
öyle buluyorum. Beni kaçıra

caklarına üzülmeyiniz. Bu, 
onların meydana attığı bir 

blöftür. Çünkü, benim dans
larımın karşısında teshir edi· 
lemiyecek hiçbir kimse hatta 
insanların tıyncten en vahşisi 
olan bir gangster bile yoktur.,. 

Hakikaten o gece belki 
Juanita için boyle öi;-hadi;e 
hazırlanmıştı. Fakat Juanita
nın da o geceki kadar hiçbir 
vakit kabiliyetine malik olma· 
dığı söylenmektedir. O derece 
ki daha sahneye çıktığı . ilk 
dakikalarda, büyük ve muaz
zam bir sessizlik, Vinterbar 
salonlarını baştan aşağı dol· 
durmuş bulunuyordu. Juanita 
dansetmiyor, adeta bir mele· 
ğin kanatlarına takılı olduğu 
masalarına üstünde uçuyor ve 
şarkı söyliyen sesi, tabiatın 
en iyi seslerinden biri olarak, 
insanı düşünebileceği en gü· 
zel aleme götürüyordu. 

• • • 
Kroser aklını başına topladık 

tan sonra adeti kadimesini ele 
alarak müstchziyane dedi ki: 

- işte karşımaa duran hey· 
kel aynen ,Karter'dir. 
Hoş geldiniz azizim Karter! 

Nasılsınız iyimisiniz? 

1
1 ...... =-........... ... 

çıkarmakiır, sakın elini, par· Doktor' 1 
maklarını oynatma, yoksa kur· 

şunla kafanı delerim . Alı• Ag~ L 
Midavs ilerliyerek Karterin i:III 

yanma zeldi. Karter de onun Çocuk Hastalıkları 
- Çok şükür. 
- Tuhaf, sen bu kadar 

felaketlere, tahmetlere düçar 

caketinin cebinden silahı aldı, mütehassısı l 
k lkinciBeylerSokağı No. 68 

sonra dedi i : Telefon 3452 
( Arkası flar) . 

Bununla beraber Juanitaya 
ne oldu. Birdenbire bu yıldız
yıldızının, tanınmıyacak bir is· 
kelet haline geldiği görüldü? .. 

Fakat, acaba bu birdenbire 
mi olmuştu?.. Yoksa Juanita 
ihtiyarlamışt ?.ı 

Resimde dünkü ve bugün· 
kü Juanitayı görüyorsunuz ... 
Bu değişmeye inanabilir misi
niz?., Kat'iyen... Bu bir ha· 
kat bile olsa isnanın buna 
hiçbir vakit inanamıyacağı ge
liyor .. Fakat bu bir vakıadır. 

Bu nasıl oldu? .. 
Juanitanın keyif verici zehir 

kullandığı ötedenberi zaten 
bilinen birşeydi. Yakın dost· 
lan Juanitaya kendisini birden 
bire kucağına alacak olen bir 
tehlikeyi daima işaret etmiş· 
!erdir. Fakat, onların bu teh· 
like işaretine karşı Juanitanın 
etrafını sararak, keyif verici 
zehir kullandığı sırada onun 
güzeJliğinden istifade etmek 
istiyen bir takım insanlar var 
idi ve Juanita onlara da tıpkı 
keyif verici zehize karşı duy
duğu yakınlıkla kendisini mer
but hissediyordu. 

Bununla beraber, dostları 
Juanitayı bu veziyetten bir 
hamlede kurtarmak için hatta 
polise müracaat ederek apar· 
tımanında bir araştırma bile 
yapmıya sevketmişlerdir. Fakat 
Juanita buna kahkahalarla 
gülmüştü; çünkü Juanita'nın 
etrafındakiler bir dost tuzağı 
olsa bile, hususi vasıtaları iJe 
bunu çok daha evvelden ha· 
ber almışlardı. 

Bununla beraber, Juanita· 
·nın keyif verici zehirlerin 
elinde günden güne erimesi, 
o kadar yavaş oldu ki, bunu 
hatta kendisi bile hissedemedi. 
Çünkü Juanita'yı tabiat ayni 
zamanda mukavim olarak da 
hazırlamıştı. Fakat bir gün, 
birdenbire hastalandığı zaman, 
artık bu mukavemetin önüne 
ne güzellik, ne arzu hiçbir 
şey geçemiyccekti. Nitekim, 
yataktan kalktığı gürlerde onu 
görenler hiçbir vakit Juanita'yı 
tanıyamadılar, Juanita kısa bir 
hastalık içinde, bir daha eski 
günlerine dönmemek uzere 
artık mahvolmuştu. 

---+•---
Genç sportmen 
lerin 31eni re

korları 
Orta Asyada Taşkend 

şehrinde hafif atletizm müsa
bakalarında genç atletler, bir 

çok yeni Sovyetler birliği re· 
korlan tesis etmiş bulunmak
tadırlar. 

14/ 15 yaşlarındaki Junior 
lardan iki ' genç, kız, bomba 
ve fisk atmada büyük maha· 
ret göstermişlerdir. Küçük 
Klebnikova, bombayı 41 met· 
re 92: gene küçük Riyakovs-

kaya dadiski 25 .netre 68 san· 
timetreye atmıştır. 

16-17 yaşlarında :sporcular 
arasında Drobçinski, hız alarak 
3 adımda 12 metre 99 san ti· 
metre atlıyarak yeni bir Sov-
yet rekoru tesis etmiştir. 

14 yaşındaki koşucu, 100 
metreyi 12 saniyede alarak, 
kendisine aid bulunan Sovyet 
rekorunu bir kerre daha tek
rar etmiştir. 

Frankfurter Saytung gaze
tesi, endüstri seferberliği baş· 
lığı alıtnda neşrettiği bir baş 
makalede diyor ki:I 

lsti'(baldeki harbın " Top· 
yekun ,. bir harp olacağı doğ· 
ru ise, bu hususta yapı l acak 
olan hazırlığın da, sadece kıs· 
mi bir hazırlık değil, " top· 
yekun ,, bir hazırlık olması 
lazımdır. Esef edilecek birşey 
fakat, ne care ki hakikat de 
budur. 

Bir memleket ya tastamam 
silahlanmak mecburiyetindedir. 
Veya hiç silahlarnamıştır. Hiç 
bir memleket, hatta, silahlan· 
maya en çok taraftar olan 
memleket bile, silah taşımağa 
elverişli olan erkeklerin, nere· 
de silah altına çağ ı rılacakla
rını bu bun !arın nereye sev
kedilecek~erini, seferberliğin 
ilan edildiği gün tesbit etmi· 
yecektir. , 

Bu itibarla, ekonomik kuv
vetleri fnaliyete geçirmek ve 
bu hususta planlar hazırlamak 
ihmal edilemiyecek tedbir
lerdir. 

Ekonomik seferberlığin de, 
sfrf askeri olan seferberlik 
gibi hazırlıklara ihtiyacı vardır. 

Kaşla göz arasında bildir· 
mesine imkan olmıyan müs
takbel harbın, barba ğirişen 
memleketlere muazzam ekono
mik vazifeler yükliyen ve cihan 
harbında olduğundan çok 
daha büyük ölçüde bir mal
zeme harbı halini alması za· 
ruri olacaktır. 

Yalnız, harp ekonomisi için 
çok ehemmiyetli olan ziraat 
işleri değil, bu memleketlerin 
endüstrilerine de çok büyük 
vazifeler düşoıekte'dir. 

Konjoktür araştırma ensti· 
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tüsü, dünyanın 1936 yılındaki 
silahlanma masrafını 30 ile 36 
milyar rayhşmark arasında 
tesbit etmiştir. Bu miktar 1913 
deki silahlanma masrafından 
tam üç buçuk defa daha 
çoktur. 

8u masraf çoğalışı, yalnız 

ordunun tcknikleşmesidden, 
makineleşmiş , motörleştirilmiş 
olmasından ileri gelmiyor. 

Milletler cemiyetinin 1930-
31 de neşrettiği bir istatistiğe 
göre bütün dünyanın silahlan· 
ma işinde kullandığı malzeme, 
cihan vasatisi olarak yüzde 
40 dır. Bu, sulh zamanında 
harcanandır ki, ne ateşli silah 
kullanılmakta ve nede malze
me kullanılarak harap olmak· 
tadır. 

Buna hiç şaşılmasın; çünkü 
modern harp techizleri çok 
pahal ıya mal oluyor. 
Lehlilerin yaptıkları bir he· 

saba göre,J ._ bir topnn kilosu 
80 ili 100 zloti. otomatik el 
silahlannın kilosu 250 ila 275 
zlotiye mal olmr.ktadır. Buna 
mukabil bir lokomotifin kilosu 
3,5 ıla 4 zlotiye mal oluyor, 
bütün bunlar göz önünde tu· 
tulacak olursa, bir harbın bu 
günkü günde ne kadar malze· 
meye ihtiyacı olduğu hakkında 
bir fikir edinmek kolaydır. 
Modern harpte malzemeye dü-
"şen vazife, harp başlar başla· 
maz, milli okonominin tekmil 
ihtiyaçlarını "topyekun,. birre· 
viziona tabi tutmaktır. Bundan 
dolayıdır ki, harp hazırlıklarının 
vaktiyle olduğundan tamamile 
başka tarz ve gaye ile yapıl· 
ması. üretimi temelinden de· 
ğişmiş olan ihtiyaçlara göre ve 
tamamı tamamına ve devamlı 
bir surette olduğu gibi kısa 
bir zamanda temin etmek la· 
zımdır. ____________ .. ._ ... ~~ .. ------·~----

Sovyet Rusya, Uzak 
Şark mıntaka~ı -·-On sekiz yıl içinde buranın 

inkişafı için dört buçuk mil
yar para harcanmıştır 

Moskova, ( T.A. ) - Üç 
milyon altıyüz kilometre mu· 
rabbaı mesahasında olan Sov· 
yet uzak şark · mmtakası, az 

nüfuslu ve kültürce ekonomice 
geri bir memleket olmaktan 
çıkmaktadır. Bu mıntakanın 

nüfusu, bugün iki milyondur. 
Burada oturan halk, kollektif 

ve semereli gayretlerile, vak· 
tile mefkut gibi telakki edilen 
bu araziyi modern endüstri, 

yüksek ziraat ve müterakki 
kültür sahası haline getir· 
mektedir. 

Son sekiz yıl içinde, uzak 
şark :arazisinin inkisafı ıçın 
dört buçuk milyondan fazla 
para harcanmıştır. Yalnız 1936 
yılında burada yapılmakta 
olan esaslı inşaata üç milyar 
hasredilmiş bulunmaktadır.1932 
yılından beri, bu mıutakada 
yeni olarak elli kadar mües· 
sese faaliyete geçmiştir. Me
kanik İnşaat, elektrik ve ma· 
denoilik fabrikaları, •çok ça
buk bir seyir ile terakki ede· 

cektir. 1936 sonunda bu mm· 
taka beş ınilyon ton kömür 
istihsal edecektir; halbuki 1932 
yılındaki istihsal ancak iki 
milyon idi. Dalstroy tröstü, 
bu yıl, son dört yılın istihsa· 
lı kadar altın istihsal edecek-
tir. 

Son iki yıl içinde bu mm· 
takada 23 yeni elektrik istas
} o :ıu çalışmağa başlamıştır. 

Halen de Artemgres büyük 
santralı faaliyet sahasına geç· 
mek üzeredir. 

Sovyet Uzak şarkında yeni 
yeni endüstri merkezleri ku· 
rulmaktadır. 

Yeni yeni endüstri şehirleri 
doğmuştur, Bunların en mü· 
himleri, Komsomolsk, Birobi
can, Sovetskaya Gavan, Koh
ma, Artem, Suçan, .Spask, 
Voroşilov, Okha ve Surajovka 
şehirleridir. Ancak birkaç yıl· 
danberi mevcud olan ve ha· 
len 60 bin nüf bulunanusu 
Komsomosk şehri, yakın bir 
istikbalde uzak şarkın en mü-
Devamı 4 iincii salai/etl• 
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kapıyı açtığı veErikayı yukarı Der Zee t Türk A. Şirketinin . - Size nasıl anlatayım? 
kata çıkardığı sıtada da, ko- & c vapur acen ası Bılmem kil Her gün rastlanı

lan hadiselerden biri! Dün 
81 kşamdı bir erkek bana ses-
e d' ' 

nuşmadılar. Ancak, odaya o. Birinci Kordon Rees binası Halkapınar kumaş fabrikası 
girdikleri zaman, erkek ka- DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 dının omuzlarmdan kürkü . l Hamburg LONDRA HATTI Tar af ından mevsim dolayısile yeni n ı.. Sokakta.. Burada, bu 

otelin ·· ·· d f onun el Çocuklar, o, 
~:k~.lade komikti! Katılasıya 

guldum haline! Öyle bön 
bönd·' k. B u, . ı bana bakışları ... 

ana hın türlü saçmasapan 
şey söylüyordu; mesela "sevi· 
yorum sizi!" ve "sizi görme!. . 
ıyım tekrar!" ve "bir randevu 

veriniz banal,, gibi lakırdılar .. 
- Ya sen, Erika? 
- Ben, gayet ciddiydim. 

alıpta koltuğu şömineye doğru 1 "ANDROS" vapuru 20 ikin- ''GRODNO,, vapuru 15 ikin· cıkardığı kumaşlar: 
itince, . kadın ona büyüyen lı ci kanunda beklenilmektedir. ci kanunda LONDRA, HULL 'sagv lam 
gözlerle bakıp: 23 ikinci kanunda ROTTER-

- Bu, dedi nahoş bir şa· DAM, HAMBURG ve BRE- ve ANVERS'ten gelip yük Zar-ıf 
ka idil ' MEN için yükliyecektir. çıkaracak ve ayni zamanda 

Erkek h k d'· "MANISSA,, vapuru 3 şu· LONDRA ve HULL için yük 
E ' a ver ı. batta gelecektir. 6 şubata alacaktır. V d ~ vet, fakat başka çıkar kadar ROTTERDAM, HAM· "FLAMINIAN" vapuru 25 e ucuz ur 

yo yoktnl BURGrve BREMEN için ük ..Kadın, bir müddet düşün- kabul edecektir. y ikinci kanunda LONDRA, Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

dukte;,:~n~:~i. sizi takip et· AMERICAN EXPORT LINES ~~L~k::a~~~~RS'ten gelip Satlş Yerleri 
O ne kadar komikse, ben de 
0 kadar ciddi Mcb'usten mü· 
tenasipl Doğrusunu isterseniz 
bana yapılan ilk "ilanı aşk d~ 

mekten imtina etseydim? THE ~~~~kA~rg~MSAIP ''THURSO,, vapuru 7 şu- Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
· Şu cevabı aldı: batta gelip LONDRA ve 

"EXMOOR" vapuru 21 ikin· HULL . . ..k 1 kt HA// T. A. Ş. 

bul n 

- E, sonra? 
Erika, cevap vermeden, bir 

an sustu: 

d -: Sonra mı? Ona bir ran· 
evu verdim. 

- Ne zaman? Nerede? 
- Burada. Şimdi. Otelin 

holünde. 

- O zaman, seninle evle
nemezdim; çünkü, zevce ola
rak arzu ettiğim kadın olma· 
<lığın anlaşılırdı!. 

Bitti 

• Birinci sınıf mutahassıs 

ci kanunda beklenilmektedir. ıçın yu a aca ır. 
NEVYORK için yük kabul "POLO,. vapuru şubatın 
eder. sonunda LONDRA, HULL ve 

"EXMINSTER., vapuru 30 ANVERS'ten gelip yük çıka-
ikinci kanunda bekleniyor. racaktır. 
NEVYORK için yük kabul LINERPOOL HATTI 
eder. " THURSO ,. vapuru 25 

"EXILONA" vapuru 3 şu- ikinci kanunda LIVERPOOL 
Dr. Demir Ali batta beklenilmektedir. NEV- ve SWENSEA'dan gelip yük 

YORK için yük kabul eder. çıkaracaktır. 

caddesinde F AHRı Mimar Kemalettin 
ıKANDEMIR Oğlu , __________________ ... ______ _ 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Gruptakiler, ayrıldılar. 
- Nerede? Herhalde 'bu

rada olsa gere! iErikanın işıkı 
nerede? 

Kamçıoğlu PiREDEN AKTARMALI "DRAGO., vapuru 15 şu· 
Cilt ve Tenasül hastalıkları SERi SEFERLER batta LIVERPOOL ve SWEN-

ve elektrik tedavisi AMERICAN EXPORT LINES SEA' dan gelip yük çıkara· 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Mikael, ayağa kalkmıştı. 
Pek ciddA ·d· 1 1 ı. 

- Buradayım! 
. ~anki :kimse nefes almıyor 

gıbı bir ••kA t 1 l . . su un. nerkes, göz-

dermı ona dikmişti. Arkasın
an b. 

b 
' ır kahkaha tufanıdır 

oşandı· Ôn .. f 
topluca' k hkee mun erit, sonra 
k b a alar attılar. Ddr· 
lee~, A ağırıp çağırma, birbir-

f.l~ınlın omuzlarına el vurma 
ı an Alay l . . ' y ' . gır a gıdıyordul 

alnız Erıka 'dd' · · h f cı ıyetını mu-
~ aza ediyordu. Mikaele eli

m uzatırken, titriyordu. 
- Yalnız g ı · .. 

müteessifiml e meyışınıze, 

- Bu, kasoi değildir· bir 
rastgelişle... ' 
~ Bıliyorum. Buna rağmen 

şahıt hazır b l t "h d u unmamasını 
ercı e e .. diml 

- Şahit mil 
Mikael, başını salladı: 
~ Evet. Sizi, [şahit müva

ced ın~e götürmemeği tercih 
e erdım B 1. k K : en, po ıs omiseri 
ramerım! 

- Demek siz beni? 
Si-:- Ed~et! Vazife, vazifedir 
lak~ un tevkif edecektim: 
c lbın, sokakta nazarı dikkat~ 

e etmem ... .. 
Şimdi )~~· gozettiğimden .. 

', ge ınız, haydıl 
Neşe uç 'd· ş' d' G up gı ıvermişti 

t:la ı. ruptakiler, şaşırmış· r. 

- E~ika, lakin .. 
- Erıka, kıpırdamad G .. 

!erini yere çev· . . ı. oz· . ırmıştı. 

Mıkael, ötekilere dö d" 
şöyle dedi: ' n u, 

- Mazur ·· ·· ·· . . . b gorunuz, hoşbe-
şınızı ozmak . . h ' sızı ra atsız 
etmek istemezdim. Fakat 
mecburum. Burada b b , 

• u era er 
gıtmemiz lazım! 

. Ve elini uzatarak E "k • 
bıleğini tuttu , rı a nın 

K .. 
. adın, ıradesizce drkeğ· t 

kıp etti. 1 a-

Otomobil, geniş ve .. k k 
b' k .... d yu se 

ır apmın onun e yaav 1 d 
D M 

ş a ı. 

urunca, ikael önden i d'. 
G 1 .. I n ı. 

- e ınız 
. Erika, bütün sefer müdde
tınce hiç ağız açmamıştı. Mi
kael de, rona tek söz söyle
memişti. Otomobilden inip te 
;apıya yürüdükleri, Mikael 

lzmir ·Birinci beyler sokağı· 
1

THE. EXPORT STEAMSHIP caktır. 
CORPORA TION DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

"EXCHORDA,. vapuru 29 "GALILEA,, vapuru 2 şu-Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 . 

Telefon: 3479 
ikinci kanunda PiRE' den batta HAMBURG BREM EN 

• 
hareket edecKekti1~· B0

1 
ST?~ ve ANVERS'ten , gelip yük 

ve NEVYOR ıman arı ıçm k kt 

F ll • S "'k k b l d çı araca ır. 
"\ .. ·, . ·. 1. :'-':-

rate ı Perco yu a u e er. T 'h 1 1 d k. d · 
EXCAUBUR va uru 12 arı ve nav un ar a ı eğı-

Vapur acentası şubatta PIRE'de~ har~ket ede· şikliklerden mes'uliyet kabul 

RÜYA EERLA DA S 
cektir. BOSTON ve NEV- edilmez. 

L N N I YORK limanları için yük 
KUMPANYASI kabul eder. 

SiS "SATURNUS,. vapuru Seyahat müddet!: · 
elyevm limanımızda olup 16· PIRE-BOSTON 16 gün 
1-937 tarihine kadar ROTTER- PIRE.NEVYORK 18 ,. 

DAM, AMSTERDAM ve HAM- O TON W ARREN LlNES 
BURG için yük alacaktır. J HNS L TD.-LIVERPUL 

SiS "TBERIUS,, vapuru 14- .. JESMORE., vapuru 7 .. şu· 
1-937 doğru beklenmekte olup batta beklenilmektedir. LIVER
yükünü tahliyeden sonra ROT- PUL ve ANVERS'ten yük 
TERDAM, AMSTERDAM ve getirecek ve BURGAS, VAR
HAMBURG limanlarına yük· NA ve KôSTENCE limanları 
liyecektir. ' için yük alacaktır. 

SiS "ULYSSES" vapuru 22· Cie ROY ALE HONGROISE 
1-937 tarihine doğru beklen- DANUBE "MARITIME,. 
mekte olup yükünü tahliyeden BUDAPFŞTE 
sonra BURGAS, VARNA ve "DUNA,. vapuru şubat or-
KÔSTENCE için yük alacaktır. tasında beklenilmektedir. BEL-

GRAD, NOVISAD, BUDA-
SVENSKA ORIENT LlNIEN PEŞTE BRA TISLA VA, Vl-

KUMPANY ASINA YANA ve LINZ için_yük ala-
M/S "ERLAND" motörü caktır. 

21 ikinci kanunda beklenmekte ARMEM•E•N•T-H•.•s•c•H•ULDT-
olup yükünü tahliyeden sonra HAMBURG 
ROTTERDAM, HAMBURG, "TROYBURG,, vapuru 30 
GDYNIA ve SKANDINA VY A ikinci kanunda beklenilmekte-
limanlarına yük kabul ede- dir. ROTTERDAM, HAM-
cektir. BURG ve BREMEN için yük 
ZEGLUGA POLSKA KUM- alacaktır. 

PANYASI "GLUECKSBURG,,· vapuru 
S/S~"LEHISTAN,, vapuru 8-Şubatta- beklenilmektedir. 

ROTTERDAM, HAMBURG 
16-1-937 tarihine doğru AN- ve BR3MEN için yük kabul 
VERS, DANTZIG ve GDYNIA eder. 
lımanları için yük aİacaktır. "MARITZA" vapuru 28 şu-

SERVICE MARITIME batta doğru beklenilmektedif. 
ROUMAIN .ROTTERDAM~--HAMBURG-

S/S "AEBA· JUL YA., vapu- ve BRE.MEN için yük ala-
ru elyevm limanımızda olup caktır. 
18-1-937 ye kadar PiRE, MAL
TA ve MARSIL YA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

SERVlCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• .;:-.. ,. • , ! • I • 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm 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 Ba durak . Büyük Salepçioğlu hanı 
Ş • karşısında 

··~~~-~~~~~~====== 

"SUÇEAVA,. vapuru 27-
1-937 tarihinde beklenmekte 
olup PIRE, M~L TA ve MAR-

"DUROSTOR" vapuru 21 
ikinci kanunda beklenilmekte· 
KôSTENCE için yük ala
caktır. 

l 

~-N~A ~lliıi ... MlllMi•.illıW" , -

SIL YA limanları için yük ve 
yolcu kabul edecektir. 

İkinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri· 
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

0~ ıu r
1 

, t 

aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebele1·ekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Yanya gölünün kanlı f acıası 
.... "" .... ... ................. _____ ,,.,,.,.,, ___ 

Japonyada hükiimetle parl~mento 
arasında derin ihtilaf baş gösterdi 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

- 56-

FroSini, Muhtar'n gittiğine çok 
üzülüyor v~ bir an evvel dön"' 
mesini dörtgözle bekliyordu .. 

Fesh kararnamesinin, imparator tarafından tasdik edil~ 
mediği, dün gece geç vakit haber alınmıştır 

Muhtar paşa kuvvetleri Ya .. · ihtiyar Ali paşanın geoÇ 
yayı sabahleyin erkenden da· karısı Vasilikide hiç uyumadı. 
vullar çalarak te,rkettiler? Fro- Ali paşada göz kırpmadı. 
sini de bu sefer hey' etini kalbi Ali paşanın endişesi, Muh· Tokyo 23 (Radyo) - Japonya kabinesi, dün fevkalade bir toplantı yapmış ve parlamentoda maruz kaldığı muhalefet etra· 

fında müzakerelerde bulunmuştur. Başbakan M. Hirota, içtimadan sonra saraya gitmiş ve imparator tarafından kabul edilerek 
malumat vermiştir. 

sızlıyarak: seyretti; alay 2'Özden tar'ın son zamanda sefere 
görünmez olunca, F rosini ken· gitmekten vaz geçmesi ihti· 
di kendisine : mali idi. Hatta, Muhtar'ın Japonya parlamentosu, başbakan M. Hirota ile Finans bakanı Baya'yı, Harbiye bakanı Teros'u, Hariciye bakanı Erita'yı 

şiddetle hırpalamıştır. Bu vaziyet üzerine askeri parti müdahale etmiş ve parlamentonun feshini istemiştir. Hükumet, her"'ne 
kadar askeri partinin müdahalesini iltizam ederek parlamentonun feshine karar vermişse de, bu baptaki kararnamenin impa· 

{atorca tasdik edilip edilmediği, geç vakte kadar anlaşılamamıştır. 

- Nereden Muhtar'ı sevdim. askerin başına geçince bir 
Bu da kara bahtımın bir cil- isyan har!!keti yapmasından 
vesi 1 Ah Muhtar, dinsiz, iman· de kurtuluyordu. Bunun için 
sız Muhtar. Hayatımın en kor· de bazı tertibat alınmıştı. Paris 23 (Radyo) - Tokyo'dan gelen haberlere göre, Japonya diyet meclisinin feshediğini hakkındaki kararname, impara

tor tarafından reddedilmi~tir. kunç, en felaketli devrine sen Kira Vasiliki'nin davası büs· 
hakim oldun, Şimdi ne yapa- bütün başka; Frosini'yi Muh· -----------------·· .... ·~·~···~·~·~··---tı• .. -------~r-- cağım? Evimi kendim bir ma- tar'm himayesinden kurtulmuş 

Rüştü Aras Ciyano mü- Eliza sarayında mühim nastar yapmalıyım ve · buraya bulmak ve Ali paşaya mal 
kapanarak Muhtarın dönme· olmadan ezmekti! 

lakatı şimali ltalya'da bir toplantı yapılacakmış sini veyahut kara taliimin yeni Sabah olduğu vakit, Ali 
cilvelerini beklemeliyim. dedi. peşa Tahir'e: 

vuku bulacak 
----~-------~~~--Gayda, ltalya'nın hiçbir zaman Türkiye. 

ye taarruz niyeti beslemediğini yazıyor 
Roma, 22 (A.A) - Havas siyasetine karşı Türk şüphe-

Ajansı bildiriyor: lerinin giderilmesine matuftur. 
Henüz resmi bir mahiyet Jurnale d'ltalya fgazetesinde 

almamış olmakla beraber T. bir makale neşrede Virginci 
Rüştü Aras ile Kont Ciyano· Gayda, Roma ve Ankara ara· 

nun karşılaşmaları pek yakın sındaki anlaşmazlıkların n·e>'u· 
addedilmektedir. linetini tahrikatçı ecnebi pro· 

Bu karşılaşmanın üç dört pagandasına yüklemektedir. 
gün sonra ltalya'nm şimalinde Muharrir nasıl bugün ltalya· 
bir şehirde vukubulacağı söy- ispanya topraklan hakkında 
lenmektedir. bir taaıruz fikri beslemiyorsa 

Diplomatik mesai, ltalya- Türkiye haklrmda da hiçbir 
nın Montrö muahedenamele- taarruz niyeti beslememiş ol· 
rme iştirakini temine ve ltalya duğunu yazıyor • 

----~~------~~---·~· ......... --------------L iz b on Toprak 
Kabincai şiddetli 
tedbirler alınması. Kanunu yakın· 

na karar verdi da çıkıyor 
Lizbon 23 (Radyo)- Porte• foanbul, :!3 (Hususi) - Köy· 

Jülerimizin biran evvel toprağa sa· 
kiz kabinesi. dün başbakan hib olmalan için hükumetçe tan· 
M. Salazar'ın riyasetinde top· 

lanmış ve evvelki gün anar

şistler tarafından atılan bom· 

balardan sonra baş gösteren 

vaziyeti tetkik eylemiştir. Ka

bine, şiddetli tedbirler alınma· 

ıına karar vermiştir. 

s:im olunan kanun, bugünlerde ka· 
mutaya verilecek ve müstaceliyet 
kararile miiıakercei istenecektir. 

Alakadar mnhaf ilin verdiği 

maltlmaıa göre, toprak kanuna ka· 
bul edildikten eonra, köylülere 
maledilecek turla va airenin tevziat 
ioi hususi bir tP-okilatla idare edi· 
lecek ve topraksız köylünün, az 
bir zaman i~inde toprağa t1ahib ol· 

Parlamentolar ması lemin olunacaktır. 
Yapılan tedkiklere göre, Lütiin 

Muahedeyi 
e,tmişler 

tasdik memlekette beo milyon çiftçi top· 
rakeız duruyor. 

Paris, 23 ( Radyo ) - Su· 

riye ve Lübnan parlamentoları, 

Fransa ile aktettikleri son 

muahedeyi tasdik etmişlerdir. 

Fransız parlamentosu, bu mu· 
ahedeyi yak1nda müzakere 
edecektir. 

••• 
Paris -Tokyo 

Rekorunu kıracak 
tayyareciler 

Londra 23 (Radyo)- Paris 
Tokyo rekorunu kırmağa te· 
şebbüs eden Fransız tayyare· 
cileri Dore ve Mikelet'in yüz 
saatten eV\·el Tokyo'ya var· 
malan muhtemeldir. .•. -
Cevap bugün 
Berlin 23 (Radyo) - in· 

ıilterenin notaaına Almanya 
b•r\iD u vap verilı .. ktir. 

••• 
İptidai maddeler 
konferansına mu
rahhas gönder

miyecekler 
Cenevre, 23 ( Radyo ) -

f ptidai maddelerin taksimi 
için uluslar sosyetesinde vuku
bulacak müzakerelere Alman· 
ya'mn murahhas ğöndermiye· 

ceği ve bu sebeple ltalyanın· 
da iştirak etmiyeceği bildiril· 
miştir. 

Kanada ve Amerika hükii· 
mt!lleri, birer heyet göndere· 
ceklerini haber verdiler. 

---+••• .. -------

infilak 
8 kişi öldü 

Londra 23 (Radyo) - Mar· 
kam maden ocağında bir in~ 
filik vukua ielmiı ve 8 kioi 
ilmüıtür. 

Alakadarların, bu tonlantıva Bu sırada at nallarından ÇI· - Muhtar şimdi gitti de· 
r 'J kan bir gürültü nazarıdikk'ltini ğil mi? Diye sordu: 

büyük ehemmiyet Verdik- celbetti. Bunu bir kıhnç şa· - Evet vezirim, gitti, or· 
kırtısı takip etti. du da gittif 

feri söyleniyor Bu kıhnç şakırtısı, Frosini Muhtar'ın da askerin 
Paris, 23 (Radyo) - Fransız kabinesi, Pazartesi rünü M. de derin bir intibah husule başında gittiğini gözlerinle 

Leon Blum'un riyasetinde ve ertesi günü de, Eliıa sarayında getirdi. gördün mü? 
reisicumhur M. Lebrun'un ba~kanlığtnda toplanacak ve harici Frosini bu sese, bu gürül· - Evet, vezirim, sizi şura· 
siyaset etrafında uzun müzakerelerde bulunacaktır. Alakadar· tüye bigane de.ğildi/ eğildi ve da izzet ve ikbal içinde gör· 
lar, bu toplantıya büyük ehemmiyet veriyorlar. baktı; evet.. Gelen o, sevdiği düğüm gibi gördüm. 

_______ .,...,_. ........ ....._. adam, kahraman Muhtar idil - A~kolsun bre Tabir, 

Sancak mes' elesi Yeni Lokomo· Muhtar, kapıya kaaar gel- aşkolsunr 
-lla~wrufı 1 itıci sahifede - diği halde, nedenıe kapıyı Eğer Pazvan oğlu Muhtan 

idari, iktısadi, kültürel müsaa· tif/er gümrük- açmadı ve ıeriye döndü gitti. adamakıllı tepeler, esir alır, 
delerden mada muhtariyete • - 1 - derisini yüzer ve bana gön· 
yanaşmadığını ilave ediyorlar. ten çıkarılıyor Devam eden kin derirse ben de kabeye gide· 

Aokara, 23 (Hususi) - Vekil· ' Devlet Denıiryollan umum Muhtar kuvvetlerinin Yan· ceğim. Orada bir şükran kur· 
ler heyeti daima toplanb halinde ··d- ı··p fı d 1 . banı eda edeceğimi 

mu ur u tara n an zmır • ya'yı t".rkettı"ğı· sabahın geces·ı, bulunmakta ve Cenene•deki Tazi~ •· f k T h 
. d d kib LJ b Ankara ve lzmir • Bandırma uykusuz kalan sade Fros·ın·ı a at a ir bu fikirde de· yetı a ım a ım ta etme& e C• ld 

raber, letanburla temae hılinae hatlarında işletilmek üzere Al· değildi. ği i; başını salladı ve: 
bulunmaktadır. 

Gece Baovekilin evindeki top
lantıya, Mareoal Fevzi Çakmak da 
iotirak ctmiotir. Bazı •ekilet bina· 
larında mutadın fevkinde faaliyet 
nrdır. Gece yanlanna kadar me
murlar Tanfeler batında kalmak· 
tadırlar. 

Belgrad, 23 [tluıoıi) - CeneT• 
rede bugiin de .kat'i neticeler elde 
edilememiştir. 

Yugoslavya murabhaeı M. Pu· 
riç Türkiye Hariciye Vekili . Rü~dü 
Aras ve İngiltere hariciye nazın 
M. Eden il~ görüşmüştür. 

Romanya hariciye nazırı :M. 
Antonesko ile Aras ve Delboe gö· 
rüomesi uzun sürmüştür. 

Belgrad, 23 ( llusmi ) - Ce· 
nevre'<len hildiriliyor: Rüşdü Aras, 
Delbos ve Litvinof, def 'atle top· 
lanmışlur ve görüşmüşlerdir. En 
ruiibim hadise, Dclhos'un L'itvinof· 
la öğle yemeği yimesi ~e Kolonel 
Bek.'lc temasıdır. 

Fransız gazeteleri, Sancak mee· 
clesinin itilllftıın çok uzak olduğu· 
nu yazmaktadırlar. 

lle1grad, 23 (llusuıi) - Türk 
murahlıa~larının, Antakya mes'cle· 
ıini Türkiye'niu ııildlıla halletmiye 
teşebbüs etmiyeceğini, beyan eyle· 
mcleri, Cenevre ınabaf ilinde çok 
iyi bir te ir icra etmi~tir . 

Gazeteler, Sancak mes'eleeiode 
İ11giltero'nin Fransız tezine müza· 
lıerette hulundııgunu yazmaktadır· 

lar. Şu muhakkaktır ki, Cenevre 
müzakereleri çok güçlükle inkişaf 
etmektedir. 

Cenevre, 23 (Radyo) - f11ken• 
derun mes'eleııi yeni bir eaf haya 
girmiştir. Raportör M. Sandler dün 
Fransız ve Türk murahbaslan ile 
görüşmuştür. 

Y ııgoslavya murahha'ı 1\1. Pu· 
riç de dok.tor Tevfik Rüşdü Aras'ı 
ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin bir 
tavassut teşebbüsünü iıııa elliği 

ıöylenmektedir. 

Elde edilen bir uzlaşmıya göre 
Sancak mes'cleıi blrk.ç poden ev· 
ul •bakeH ulaauaa k•••ı7a· 

manya'ya ıipariş edilmiş olan - - Paşam; bu arzunuzun 
son sistem lokomotifler, bir Sovyet Ruaya Uzak yerine geleceğini pek sanını· 
Al ·1 ı· yorum. Çüııkü Muhtarın ~im· 

man vapurı e ımanımıza ge· Şark mıntakası y 

)erek gümrük ambarlarına çı· diye kadar mağlup ·olduğunu 
karılmıştır. Dün bu lokomotif- ( BaştaraJı 2 inci sahifede) görmedik. Yazvan oğlunun 
!erden bazıları, ayrı parçalar him: endüstri merkezlerinden Muhtarı mağlup etmesine de 
halinde domuz arabaları deni· birisi olmağa namzeddir. imkan göremiyorum. Bundan 
len arabalarla Basmane istas- Uzak şark [köylü arazisinin başka Muhtar şimdi eski 
yonuna götürülmüş ve oradaki yüzde doksanı, •1935 kolkhoz Muhtar değildir. ~Onun şimdi 
atölyelerde montaj ameliyesine halinde toplanmıştır. Bu mm· bir de aşıkı var; Frosiniyc: 

b l Ç k takada ekilen arazinin miktarı, biran evvel kavuşmak •çın 
a~ anmıştır. o ağır parça· • 

)ar halinde bulunan lokomotif bir milyon yirmi altı bin hek- bir arslan gibi harekel ede-

aksamının nakli 
yapılmaktadır. 

çok zorlukla tardır. Bu mıntakadaki kolk· cek ve Pazvanoğlunu olduğu-
hozlar arazisinde 4500 trak- muzdan daha çabuk berbad ______ .... __ 

Şoförün mahka
miyeti istendi 
Burnava civarında bir oto· 

mobil gezintisi esnasında, sar· 
hoşluk yüzünden otomobilin 
devrilmesine, Necla ve Fahri· 
yenin ölümüne ve altı çocu· 
ğun da yaralanmasına sebe
biyet vermekle maznun şoför 
Faik'in muhakemesine dün 
Ağırcezada devam edilmiştir. 
Bu celsede müddeiumumi mu· 
avini Şevki Suner, iddiasını 
serdederek maznunun Türk 

.ceza kanununun 455 inci mad· 
desi mucibince beş sene hap· 
sine karar verilmesini iste· 

. miştir. Maznun şoför, müda
faasını yapmış ve: 

- Yerler ıslaktı, otomobil 
dar bir virajdan dönerken te· 
kerlekler kaydı, kaza oldu. 
Ne kadar tedbir almağa ça· 
lışsa idim kazanın önüne. geç· 
mek mümkün olamazdı. 

Demiştir. Karar önümüzde· 
ki Sah günü tefhim edilecek· 
lir, 

caktır. Bu birkaç güo içinde mü· 
ıaid bir semin huırlaııaca&ı ta.la· 
aia~tetlir. 

tör ve 1200 harman makinesi edecektir. Dedi. 
çalışmaktadır. Ziraat rekoltesi Ali paşa biraz durumsadı: 
fazlalaşmakta, hayvan sürüleri - Bre Tahir. Bu kanyı bu 
çotalmaktadır. oğlan bu kadar çok seviyor 

Eski uzak şark mıntakasının mu? Diye sordu. 
en büyük derdi, yolsuzluk ve - Çıldıracak derecede ıe· 
şimendifersizlik idi. Bugün ise, viyor vezirim; buna ben de 
uzak şarkta nakliyat işlerine şaşıyorum, Yanya' da sanki 
tahsis edilen büyük miktardaki Frosini'den başka güzel yok 
sermayenin neticesi olarak, mu? Muhtar pa'şaya hangi 
yeni demiryolları vücuda geti· dilber gönlünü vermez! 
rilmiş, deniz ve nehir ticaret - Bu köpek çocuğun ak· 
filosu da fazlala,tırılmıştır. lını ben başına getireceğim. O 
Bu yıl, Uruşa-Voroşilov de· kaltağa da cihanı dar getire-
miryolu hattı çift hale getiri- ceğim, ya benim emrime tabi 
lecektir. Voroşilov·Komsomolsk olacak, bana ram olacak, ya-
hattı inşaatı da muvaffakıyetle hutta geberecektir. 
ilerlemekte ve yeni yollar - Paşam, Muhtar paşanın 
inşaatına hararetle devam bütün iaskerile Frosini'nin evi· 
olunmaktadır. nirı önünden geçtiğinden ha-

Vaktiyle Çarlık Rusyasının beriniz var mı? 
zalim valileri elinde inliyen - Frosini ne yaptı? 
Uzak şark ahalisi, bugün Sov· - Muhtar, biraz sonra 
yetler birliğinin her tarafında Frosini'nin kapısına kadar 
olduğu gibi serbest bir tarzda yürüdü, fakat nedense geri 
ve refah içibde çalışmak.a ve döndü. Frosini evvela pence· 
buralarda yaşıyan milletlerin reden gözleri yaşlı olduğu 
hepsi Koreliler, Yahudiler, halde alayı seyretti, daha 
Ruslar, Ukranyahlar, Çinliler doğrusu gözlerini Muhtar pa-
ve Japonlar, Sovyet kanunu şadan hiç ayırmadı. Muhtar 
esasisinin vermiş ol uğu PJitün paşa, tem Frosini'nın önünden 
haklardae tam surette müste· geçerken Frosini'yi selamladı. 

1 fit elmakbdır. · Ar"8ı t1•r • 


