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Mili lerle harp eden, ltalyan ~:!~!k8~:rı:;.: ~ ~ Ameri~~~~ grev, h~r ~ 
Alman askerleri imiş gidiyorlar an buy~_mektedır ve --· Frank~ kuvvetleri ağır topçu ateşi açarak 

fstanbul 12 (Husu~~ :-Baş• Bec bin amele Şevrole f abri-
bakanımız ismet lnonu; Yu- ~ t 

goslav~a B~ş~akanı Dr. M~lan kal&rlDI jcgaJ etmic bulunuyo _, 
milisleri yerlerinden çıkarmak istiyorlar Stoyadınovıç m Ankara zıya- "S ~ 

retini iade etmek üzere Nisa
nın on beşinde Belgrad'a 
gideceklerdir. Başbakanımıza, 

Madrid'den bir görünüş 
Paris 12 (Radyo)- Havas lan adını taşıyan milis fırkası 

ajansına göre, general Franko tamamen teslim olmuştur. 
kuvvetleri, dün yeni muvaffa- Torimostaki ihtilalciler, sü-
kiyetler ihraz etmiştir. vari ve motörize edilmiş olan 

ihtilalciler, Gadalamara yo· kuvvetlerle ilerlemektedirler. 
lunu top ateşi altına alarak Burada bir meydan harbı ola· 
Madrid'e onbeş kilometreye cağı söyleniyor. 
yaklaşmışlardır. Soo gelen haberlere göre, 

Siyeragoaramara cephesini Yarama nehri civarında bulu-
tutan milis orduları, ric'at nan milisler, ihtilalcilerin ilcr-
hattını tehlikeye düşürmemek lemelerine mani olmak ıçın 
için Girid' deki mevzileri işgal çifte ateş açmışlardır. 
etmiştir . Bazı şayialara nazaran ltal-

Eskoryal cephesindeki ihti· yanla, İtalyan generali Poçinin 
Ja!ciler, milisleri yerlerinden kumandasında olmak üzere 16 
çıkarmak için ağır top ateşi bin askerle 40 tayyare gön-
aç.mışlardır. dermişler ve Franko'nun em· 

Franko ordusu, dün Ribreka rine vermişlerdir. 
ve Dutayuna köylerini işgal Londra gazetelerine göre, ih· 

.. etmiş ve bu suretle Kızıl As· tilalciler, bir mermi ile dört ·-·-· B. Mussolini, bu sabah 
Trablusa varıyor ·-·--Fransız gazeteleri, İtalyanın f e 

na niyet beslediğini yazıyorlar 

Bay Mussolini 
Paris 12 (Radyo) -Fransız 

matbuatı, Bay Mussolini'nin 
1'rablusgarp seyahatı etrafında 
neıriyat yapmakta, bu seya
hıtın, iyi mini ifade etme· 

diğini ve İtalya'nın, İngiltere 
ile Fransa'ya karşı fena bir 
niyet beslediğini yazmakta· 
dırlar. 

Roma, 12 (Radyo) - Baş 

bakan Bay Mussolini bu 

sabah Trablusgarb'a varacak· 

tır. Bay Mussolini'rıin muva· 

~.~ı_~oplar atılmak suretile 

karşılanacak ve rady~erkez·i 
lerile bütün dünyaya haber 

verilecektir. Libyadaki bütün 

binalar bayraklarla donatıla

cak ve geceleri ve aydınlatı

lacaktır. 

Belgrad 12 (Radyo) -ltal

ya Başbakanı Bay Mussolini, 

Dobruk'da Afrika İslam ale

mine hitaben bir söylev vere· 

cektir. Son zamanda ltalya 
~ ile lngiıtere ve Fransa'nın 
araları açılmıştır. Söylendiğine ı 
göre; Bay Mussolini, İtalyan
ların, lngiltere ve Fransa'nın 
her hareketini karşılıyacak 
vaziyette olduğunu vereccfi 
söylevde bildirecektir. 

beş binayı birden yıkacak ku
vette yeni sistem Alman top
ları kullanmağa başlamışlardır. 

İhtilalcilere mensup bir tay
yare filosu, dün Valans yolu-
nu şiddetle bombardıman et
miştir. 

Valansiya, 12 (Radyo) -
ispanya hariciye nazm Bay 
Alvarez Delvayo, gazeteciler 
beyanatta bulunmuş ve de
miştir ki: 

- Guadala Hara cephe
sinde yakalanan bir ltalyan 
yüzbaşısı ile dört ltalyan as-
keri, Valansiya'ya getirilmiş· 
tir. Asiler arasından tutulan 
ve esir edilen bu ltalyan 
askerlerine söylediklerine göre 
karşımızda, bizimle harbeden-
ler lspanyol askeri değil, Al
man ve ltalyan askerleridir. 

' Hariciye Vekilimiz Bay Tt:vfik 

1 
Rüşdü Aras'la iki generalimiz 
refakat edeceklerdir. 

! TavYai'e Pi
. yangosu 

İstanbul, 12 ( Hususi ) 
Tayyare piyangosu, dün çe
kildi. Büyük ikramiye bugün
kü keşidede çekilecektir. Ka
zanan numaraları aşağıda ya· 
zılıdır: 

12 Bin Lira 
5296 No. ya isa

bet etti 
10 Bin lira ltalyan askerlerinin, 1 Şubatta 

Kadiks şehrine çıktıklarını ve 
dört tabur halinde tam teç- 37680 numaralı bi-
hizatlı bulunduklarını, ltalyan ~ lef e isabet etti 

Nevgork'ian 6ir göriint;, 
Nevyork, 12 ( Radyo ) - amelenin de işi terkettilderini 

Grev etmiş olan 75 bin amele bildirmektedir. Bunlar, yevmi· 

mümessillerile patronlar ara· yelerinin fazlalaştanlmuını iı· 
sında müzakereler başlamıştır. 

tiyorlar. 
Grevci ameleden yedi bin ki-
şi, fabrikaları işgal etmiş bu- iptidai maddelerin fiatle. 
lunuyoruz. rinde kaydolunan yübelit. 

Son haberler; Şevrole oto- ameleye fazla yevmiye wrmek 
mobil tabnkaıarında çalışan imkanını ortadan icaldırmıftir. -·-- . 

generali Potzi'nin idaresinde 3 bı•n lı•ra olduklarını tesbit ettik. Hatta 

gene bu askerlerin söyledikle- 26600 numaralı bi- Paris'te 
rine göre Londra' da, ecnebi-

lerin de lspaııya'dan çıkarıl· lete .. dü_ştü. Koca bir ban-
1 Yugoslavya 
Kralı ve Prenaea 

Olga hasta 
/ Devamı 4 üncü sahifede) Devamı 4 uncu sahifede 

B B ld . -;: .... ··-: t•f kayı soydular • a vın ın 15 1 ası ve Paris 12 (Radyo) - Dün 

Fransız t 1 • Paris'te, gıda maddeleri ban-

Q az e e e rı kasının açık bulunduğu bir 

Fransız matbuatı, bu hadiseyi 
çok mühim adediyorlar 

Bag Baldvin saraydan dönerken 
Londra 12 (Radyo) - İngiltere Başbakanı B. Baldvinin 

istifası, Paris siyasal mahafilinde çok ehemmiyetli bir hadise 
olarak telakki edilmelde beraber, 1ngiliz kabınesinde husule 
gelecek olan değişiklikler, hiçbir r:zaman İngiliz siyasasını tadil 
etmiyeceği kanaatını gösteriyorlar. 

----~-------·--· ... ···------~-------
Fransız istikrazı yüzde 

dört faizlidir --·--Reisicumhur B. Lebrun, dün gece 
radyoda bir söylev verdi 

Paris, 12 (Radyo) - Fran
sa Maliye Nazırı Bay Vensa 
Oriyol, dün yeni istikraz hak
kında radyoda izahat vermiş, 
bundan franlık :kağıd parala
rının 98 franka satılacağını, 

istikrazın, yüzde dört faizli 
olacağını bildirmiştir. 

Pariı 12 (Radyo) -Franaa 

reisi cumhuru Bay Lebrun, 
dün gece radyoda bir söylev 
vermiş ve Fransız milletinin, 
büyük milli istikraza iştirak 
etmesini söylemiştir. 

Ayan reisi, harbiye nazırı 
Bay Daladiye ve parlamento 
baıkanı Bay Heryo, Salı iÜnü 
bir söylev vereceklerdir. 

sırada, üç meçhul ve müsellah 

şahıs, bankaya girmişler ve 
tabancaları çekerek tehditle 

doksan bin frank gasbettikten 

sonra ortadan kaybolmuş· 
lardır. .. .... 

Tunus'ta 
Soygunculuk 

ve arbede 
Tunus, 12 (Radyo) - Ce· 

belapyük köyü, baştan başa 

haydutlar tarafından soyul
muştur. Çıkan arbede netice
sinde birçok kimseler yara· 
lanmıştır. Zabıtaca tevkif edi
lenler kırk kişiye baliğ ol
muştur. 

Bay Vanzelind 
Büyük bir ekseriyet 

kazanacak 
Brüksel 12 (Radyo) - Bt>l

çika başbakanı bay Vanzelan· 
dm, işçiler partisinin de mua· 
venetile büyük bir ekseriyet 
~azanacağı tahmin ediliyor. ---·---

Londra'da 
Milyonerler gittikçe 

artıyor 

Londra, 12 (Radyo) - Ya· 
pılan ıon bir istatistiğe iÖre, 
ıeçen aene- 77 S milyoner var· 

Yugoslaoya Kralı Piger 
Belgrad, 12 ( Radyo ) -

Yugoslavya Krallık Naibi 

Prens Pol' un zevcesi Prenses 

Olga ile Kral Piyer basta

lanmışlardır. 

ken busene sekizyüz üçe balij' 
olmuştur. Bunların her biri, 

senede vasati olarak altı bu· 
çuk ile yedi milyon lira ara• 
ıında varidaı temin ıtmek· 
tedir. 



gabife 2 

Zabıta Romanı: 

Cehennemli Kadın 
-· ' . ;;. : . .. - 35- .. 

(kinci mektup: 
1' Azizim inisi 
Firara muvaffak olalı yirmi 

dört saat geçiyor. Şimdilik her 
bir tehlikeden mas·Jn ve mah· 
fuz bir yerdeyi111. Saklandı
ğım yeri bulmak ve beni 
tekrar yakalıyabilmek için Kar .. 
ter, dünyayı elemelidir. Şimdi 
kendi hissiyatıma rağmen siz
den rica ederim ki beni unu .. 
tunuz, çünkü ben bir müc
rimimim. Sizden kabahatlarımı 
ayıblarımı gizliyemem. Bina
enaleyh sizin kmiz kalbinize 
kendimi layık ve müstahak 
gormıyorum. Günahlarımı s il
dirmek için birkaç sene siz
den uzaklığı ihtiyar ve ıslahı
nefs etmeğe çahşdıktan sonra 
o zaman avdet edip ayakla
nna kapanarak affını yalva
racağım, bugünden itibaren 
beni unutun .• Halihazırda beni 
ölmüş adederek asla hatırına 
getirme .. 

Polisler, seni, benim cinaye
timle ve firarımda zimethal 
tanıyacaklarından, Nikola Kar
ter gibi dahi bir yılanın bütün 
kuvvetile sizi tazyik ve taras
sut altına alacağından b üs bü
tün rahatsız olacaksın. Bunun 
ile beraber aramızda meslek 
ihtilifı olmasaydı, Karter en 

.birinci dostum olacaktı. Onun 
haiz olduğu meziyetler, az 
kimselerde bulunur. Ah ne 
çaı:e ki bu zat bana dost ola
caA-ına düşman olmuştur. 

lnisciğiml Polisler, seni zi
yadesile sıkıştırmadıkça ve 
mektubumu göstermeğe mec
buriyeti kat'iye hasıl olmadıkça 
kimseye gösterme. ihtimal ki 
benim bu hakiki sözlerime de 
inanmıyacaklardır. Size sair 
işlerimden de bahsetmek isti
yorsam da kalbim pek muz
tariptir. Size olan saygılanmın 
derecesini hırif etmek gayri 
kabildir. Kimseye baş eğme
diğim halde, sana karşı zelil 
ve hakirim. Elveda! Sevgilim. 
Seni daima düşünen ve emin 
olan şu bedbahtın unutulma· 

masanı yalvarırım. M. K., 

Karter, mektublarm tarihini 

ve zarf üzerinde bulunan Pol 
ile, postahane mührünü dik
katle gözden geçirdikten son
ra mektubları Nakaro'ya iade 

etti. Mektubun tarihinden, 
Kroserin firar ettiği günde 
posta sandığına atıldığı anla· 
şılıyordu. Birinci mektup fırar 
ettiği gün diğeri de ertesi gün 
yazılmıştı. Karter, aradığını ve 
istediğini bulduğundan köy· 
lülüğünü bertaraf ederek ke
mali ciddiyet ve abus bir 
çehre ile: 
-Teşekkür ederim madam. 

Bu iki mektubun kıymeti sizce 
tabii fevkalade olmalıdır. La
kin kullanılan cümleler ve 
vahi deliller ancak çocuk kan
dırabilecek şeyler olup kasden 
yazılmış oldukları da aşikardır. 

f nis, bunu işitmesi üzerine 
karşısında bulu:1an adamın 
hakikati anladığını ve Karte· 
rin ta kendisi olduğunu tak
dır ederek: 

- ihtimal, mümkündür.Mis· 
ter Halliloza (isminizi bir tür· 
lü ezhcrliyemediğimden kusu
ruma bakmayınız) bu iki mek
tubu size göstermekten mak· 
sadım Kroserin firarinden 
zimethal olmadığı mı isbat 

için değil, ancak hakikatı bil
dirmek idi. Siz inansanızda, 

inanmasanız da bence müsa· 
vidir? 

- Ne aebebe mebni? 
- Çünkü size Kroser be· 

nimle muhabere etmediseydim 
zaten inanmıyacaktınız. Buna 
binaen size ~mektuplarını gös
terdim. 

Karter, fnis'in oynadığı rol
lerin hakikat ve mahiyetine 
vakıf olarak Kroser'in cinayet 
ortazı olduğuna kanaat hasıl 
etti. lnis'in gözlerinden, sima
sından kalbinde gizlediği hile 
ve riyayı okuyarak kendisini 
melek gibi masum, temiz ve. 
her türlü şaibeden beri olduğu 
hissini vermek için yaptığı 
plaıılara asla ehemmiyet ver· 
medi. Bahusus Kroser'in ne
rede bulunduğunu katiyetle 
anlamış olmasına rağmen bu 
planları ihzar ve tatbik ede· 
nin İnis'ten başka kimse olma
dığını da öğrendi. Karter; 
ayrılmak üzere iken İnis: 

- Şimdi gidiyor musunuz? 
- Yüz dolar bahsi kaybet-

tikten sonra durupta ne yapa· 
cağım. 

lnis, şeytani bir hile ile: 

- Polis sıfatile mi iştigal 

ediyorsunuz? 
Karter, muhatabının yüzüne 

sert çir çehre ile bakarak ve 

gözleri kurd gözü gibi intikam 

hırsile parlamakta olduğunu 

2'Örmüş ve alaylı bir tebes· 
sümle: 

- Hayır, polis değilimi 
Lakin sizin~ile görüşmek ve 

arasıra ziyaretinize gelmek 

için vakında bu mesleğe gire

ceğim. Sizden birşey daha 

sormaklığıma lütfen müsaade 

buyurur musunuz? 
- Buyurunuz. 

- lkametgahınızın etrafın-
da kasap veya bakkal çırağı 

kıyafetinde olan birisinin gez

diğini görmediniz mi? 

- Doğrudur. O genç adam 
casuslar gibi evimi gözetleeli
ğini gördüoı ve dışarıya çıkar
sam beni takip edeceği
m de anladım. Maalesef 
bu saba ı dışarı çıktığımda 
zavallı izimi kaybettiğini gö
rünce müteessir oldum. T e
menni ederim ki sokaklarda 
kaybolmıyarak buraya salimen 
avdet etsin. 

Karter, bu sözlerden müte
essir olmıyarak ve metanetini 
muhafazaya çalışarak cevap 
verdi: 

Ümit ederim ki sizin 
kaçdığınızı ve sizi gözetlemek 

keyfiyetinin zorluklarını layı· 
kile öğrendikten sonra büyük 
bir gayretle vazifesini ifaya 
muktedir olabilsin. 

- Beni takibetmek pek 
kolaydır. Ben ikametgahımdan 
çıkdıktan sonra Sike} Göbr'ün 
mağazasına ve oradan da baş
ka mağazalara giderek evime 
döndüğüm vakit onu göreme
dim. 

- Bir daha sizi görmek ve 
konuşmak icap ederse rahat· 
sız etmek kabil nı'ıdir ? 

- Zatıalilerini kemali mem
nuniyet ve samimiyetle kabule 
hazırım. Hanem her zaman 
sızın ıçın açıktır. 

- Arkan wır -

(UlusaQBirlik) 
:z:: 

Arap - Yahudi davası 
----~-----~--------

yakın şarkın siiküo ve asa .. 
yişini bozan siyonist 

teıkilitı nedir ? 
1926 senesinde Arap icr~ 

komitesi uluslar sosyetesi pak
tm 22 nci maddesinin "Ahva· 
lin müsaadesi derecesinde 
manda altındaki yerlerde ma
halli otonomi verileceği,, hak
kındaki hükmünün tatbik 
edilmediğinden şikayet etmiş· 
tir. 

(Suriye'lilerin de 1937 de 
Sancak istiklaline muhalefeti 
bu iddiaya ne kadar aygırıdır, 
değil mi?) Arap icra komitesi 
bu şikayeti beraber Siyonist
lere verilmiş olan imtiyazların 
lağvını istemiştir. 

işte bu andan itibaren Si
yonistlerin: 

• - Tarihi haklarımıza sa
hip olduk ve olmaktayızl., 

Ve Arapların da: 
- Hayır! Siı bir mes'ul

dan başka birşey değilsiniz. 
Davası, amansız bir şekil· 

de başlamıştır. 
Bu dava, siyonizmin başı 

altından çıkmıştır. Şu halde 
siyonizm nedir? Bunu izahını . 
mecburi görüyorum: 

* • • 
Siyonizmin Teodor Herze) 

tarafından tesis edildiği zan
nedilir; fakat [Filistin• de bir 
Yahudi ocağı vücude getir
mek fikri ilk olarak 1860 da 
M. Hes'in ~aklına gelmiştir. 
Rusya' daki 1882 Pogramlan 
(Yahudi katliamları) üzerine 
(Hoveve Sion) yani ( siyon 
muhipleri) cemiyeti teşkil edil
miş ve doktor M. Pinsker 
tıırafından da Otoemancipation 
neşredilmeğe başlanmıştır. 

Bu neşriyat Yahudilere Şe
ria sahillerinde! bir yurt teşki
lini ve buralara muhaceret 
tavsiye etmiştir. Bu teşebbüsün 
zahiri şekli " insani., idi. Fa
kat Fransa'yı senelerce sars· 
mış olan Dreyfüs mes'elesin
den sonra Herzel'in 1898 de 
Ubrani devleti isimli eserinde: 

"Yahudi mes' elesi ancak 
müstakil bir Yahudi devleti 
tesisi ile halledilir,, esasını ve 
davasını ortaya atmış ve Si
yonizm de bundan sonra asıl 
mahiyetini, siyasi şeklini gös
termiştir. Osmanlı imparator
luğunun mevcudiyet ve devamı 
bu hayalin tahakkukuna mani 
olmuştur. 

* • • 
1917 senesi 11 Kanunuev-

velinde Ceneral Allenbi, lngiliz 
ve Hindli askerlerin başında 
olarak Kudüs'e girmiştir. Os
manlı imparatorluğunun Filis
tin üzerindeki fiili nüfuz ve 

ve hakimiyeti kaldırılmış ve 
lngiliz'ler kendilerine mahsus 
siyaset ile Osmanlı hakimiye· 
tinin hukuku kısmı da o anda 
tanınmamış ve lngiliz . hariciye 
bakanı Lord Balkur 1917 se
nesi Teşrinisaninin ikisinde 
Cihan Yahudilerine "Filistin
de Yahudi yurdu,, tesis eai· 
leceği vadi verilmiştir. Beş 
gün sonra, 7 ~ eşrinisanide 

galipler mevkiinde bulunan 
diğer itilaf devletleri de bu 
vadı tasdik etmişlerdir. 

Ortada mevcud siyasi bir 
hakka tecavüz demek olan bu 
karar ve tasdik, Filistin ve 
Suriye Arapları tarafından 

protesto edilmiş, Arap kongre· 
side fiili bir cevap olarak 

· Faysal'ı Suriye • Filistin kralı 

U~n etmi~lerdir. 
• *. Siyonistler, aldıkları resmi 

vaiddan hemen istifadeye ko
yulmuşlar, Filistine müthiş 
bir Yahudi akın etmeğe baş· 
lamışlardır. Münferit siyonist
ler, yedinci asırda inşa edil· 
miş ve Müslümanların en mu· 
kaddes bir yeri olan Haremi 
şerifin Musa devrindeki şek
line ircaı teşebbüsüne giriş
mişlerdir. 

San Remo konferansında 

(25 Nisan 1920 de) Filistinin 
lngiliz mandası altına sokul
masına karar verilmiştir. 

Bundan sonra askeri bir 
idareyi mülkiyiz bir idare ta· 
kip etmiştir; sir Herbert Sa
muel, 1920 temmuzun birinde 
Filistin ali komiseri tayin edil
miş, bu da kıyametler kopar
mışlardır, çünkü bu adam 
halis bir İngiliz yahudisi idil 

1920 de tesis edilen Filistin 
istişari meclisi 10 İngiliz me
murdan, dört Müslüman ve 
3 Hıristiyan Arap, 3 Yahudi 

mümessilden terekküb et

miştir. 1922 de Arap mümes

sili sekize, Yahudi mümessi

lide dörde çıkarılmıştır ve bu 

on iki Arap, Yahudi mümessil 

umumi ara ile seçilmişlerdir. 

Araplar bu vaziyete itiraz 

ederek Filistin nüfusunun yüz

de 90 nının Yahu diden gayri 

ırk ve dinden olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. 

Uluslar sosyetesi 24 Tem

muz 922 de İngiliz Filistin 

mandası ana yasasını kabul 
etmiş ve bu yasa 23 Eylül 
1923 de nıeriyet mevkiine gir
miştir, bu ana yasaya göre 
Filistin Akvba'nın iki mil gar
bından başhyan vadiülarab' da 
geçerek Lut gölü ve Yavruk 
çayına kabar takip eden hatla 
ikiye ayrılmış bir kısmı Ma
verayı Şeria diğer kısmı da 
Filistin addedilmiştir. 

Mavrayişeria Yahudi mese
lesi harici bırakılmıştır. 

Araplar bütün bu mukarre
ratı protestodan geri durma· 
mışlardır. 

1922 Ağustosundaf o zaman 
lngiltere'nin Müstemlekat ba
kanı olan Sir Vintson Çurçil 
Yahudi yurdunu resmen şu 
suretle tarif etmiştir: 

"Araplann müsaade edecek
leri bir derecede Filistin' de 
talim ve terbiye, san'at mües-

seseleri vücude getirmek hak
kının J Yahudilere verilmesi., 

* • • 
Ne bu resmi tarif, nede 

mütemadiyen ittihaz edilen 
tedbirler, muhaceret hakkın· 
daki tahdidler hükümsüz kal
mış ve Yahudiler, cihan Ya
hudi sermayesine istinad ede
rek Araplara mahsus araziyi 
yüksek fiatlerle satın almışlar, 

Filistin deki Arap hak ve ha
kimiyetini sıfıra indirmeğe 

başlamışlardır. 
Yahudilerin bu hareketleri, 

yakın zamanlara kadar birbi
rine düşman olan Hristiyan 
ve Müslüman Arapların yer
leşmelerini icap ettirmiş ve 
hala devam eden kanlı hadi
seler baş göstermiştir. 

Faik Benliollu 

12 Mart 931 

Suİ1'i aşk 
-~·--istenılen tipte çocuk 

Hayatı idame için düny~ 
ölçüsünde mütemadiyen vu· 
kuka gelen mucizeler arasına 
innsanın dahası da karıştı ve 
bir noktada neslin dahasına 
galebe de çaldı. Amerika he· 
kimleri birliğinin gazetesinde 
France 1. Seymaur ve Alfred 
Koener isminde iki Nevyorklu 
hekimin çalışmaları hakkın· 
deki bir yazıyı okurken bu 
kanaatı elde etmekteyiz. Bu 
çalışmalar neticesinde kadınla 
erkek arasındaki suni müna· 
sesebetler metodik ve mü· 
essir bir şekle girmiş bulu· 
nuyor, 

* • • 
Bundan böyle hekimler bi· 

ribirinden uzak olanları birleş
tirebilecekler, kısır olanı can· 
landaracaklardır. Bu vaziyeti 
bu itibaı la iki nebat arasında 
birleştirme vasıtalığı eden 3 cü 
bir nebata ne kadar andır
maktadı~. 

işte insanlığa oynanmış olan 
bu yeni oyunun senaryosu : 

Çocuksuz kadın hekime ya
zıyor, kocasının da muvafaka
tini bildirerek arzusunu ifade 
ediyor: Sporcu veya entelek
tüel veya kocasıa benziyen 
bir çocuk istemektedir. 

Hemen hayat pınarı açılı
yor; kanı vericisini andıran 
sessiz muhabir, ırkın istikba
lini suyun cereyanına terkeden 
balığın kayıtsızlığile kendini 
harcıyor. 

Amerika'halimler , hayatı 
kaynağından elde ettıkten son
ra onu tübün içinde hapsedi
yorlar, ve günlerce müddet 
sıfırdan aşağı elli derecede 
muhafaza etmek suretile, onu 

tehdit eden ölüm boşluğunu 
izale ediyorlar ve bu hayat 
iksirini, kök salacağı yere nak
lediyorlar. Bu ameliye esna
sında yeni bir insana hayat 
vermekte olan iki insan bir
birini tanımamışlar ~e hatta 
birbirlerinin mevcudiyetinden 
haberdar bile olmamışlardır. 

Erkek tohum, yeni dünya
yı bir baştan bir baş aşarak, 

başka bir gök altında, eşi 
olan dişi tohuma rastlamağa 
gidiyor. Bu, yarının cinsi mü
nasebetlerinin muazzam uçu
rumudur, bu uçurumun etra
fında hiçbir çiçek açmaz; bu, 
nikel ve camın : hissin yerini 
tuttuğu laboratuvarların mut
lak boşluğudur. Bu, mahrumi- 1 

yet ve asepsi içinde ifa edi· 
len vazifenin baridliği, otok
lavm nankör yanlızhğı, bu 
yorgunluksuz, gürültüsüz, mü
cadelesiz v0 ludiyet, ayni za
manda ulvi ürperişlerin sonu· 
dur. 

Bakışların kadifeli yolundan 
aşkın mükemmel intihabı , sa· 
danın, jestlerin fizik daveti, 
kaybolmuş cennetten birini 
arayan ve daima birbirine 
rastlıyan iki vücudun mukad
derat gecesi içindeki haykı
rışları , bütün bunlar artık, 

sabah erkenden taahhüdlü 
olarakp ostadan çıkan bir 
kaphülle nihayet bulmaktadır. 

Günler geçmiştir; çocuk 
doğmuştur ve meşru olarak 
doğmuştur, çünkü Amerikan 
kanunları, gayri meşru müna
sebeti kocadan başka biriyle 
bedeni birl eşme şeklinde ta
rif etmektedir. Şu halde ka
nun tasvib etmekte ahlaki rıza 
iÖstermekted ir. 

Artık cinsi günahlar yqk, 
aşk ve ondan doğan ıevkler 
lezzetler, heyecanlar, humma· 
lar, buhranlar yok. Onlarla 
birlikte beşeri d,ıvayı teşkil 
eden bütün hasretler, acılar, 
göz yaşlan ve bunları teren• 
nüm eden edebiyat tarihe ka· 
nşmaktadır. Ademin kayıtsız· 
lığı içinde bir erkek kendisin
den birkaç hücrenin ayrılma· 
sına razı olmuş ve tayyare ile 
mesafeler kateden bu hücreler 
meyvasız bir yuvada çiçek aç· 
maya gitmiştir. ...... 

Seferberlik 
halinde 

Eşya ve hizmet or
dunun emrine geç. 

miş bulunacak 
Tekalifi harbiyeye ait hazır

lanan yeni kanun projesi tas
dik edilmek üzere yakında 

Meclise verilecektir. 
Bu projenin, öğrenilen ba-

zı esaslı kısımları şu madde· 
leri ihtiva etmektedir: 

Umumi veya kısmi seferber· 
lik halinde ordunun muhtaç 
olduğu mal ve hizmetler mil· 
let efradından tedarik edile· 
cektir. 

icra Vekilleri hey' etinden 
çıkacak bir kararla herkes 
bedeni ve mali varlığını mem· 
leketin müdafaasına terketmek 
mecburiyetindedir. 

Fakat ordunun ell}rine veri· 

Devamı 4 ü~ü sdi/ede· 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NED.ERLAND 

KUMPANYASI 
SiS "HER ,...ULES,, vapuru 

15 Marta dağı J bekleniyor. 
yükünü tahliyede.o sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE limanlara hareket ede
cektir. 

SiS "CERES,, vapuru 18 
20 Marta doğru beklenmekte 
olup AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG için 
yükliyecektir. 
SVENSKA ORIENT LINJE 

KUMPANYASI 
SiS "ISA., vapuru 15 Martta 

gelip HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

M/S "AASNE., motörü 30 
Marta doğru bekleniyor, yü· 
künü tahliyeden sonra ROT· 
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDlNAVYA limanlarına 
yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU

MAJN KUMPANYASI 
SiS "SUÇEAVA., vapuru 

25 Marta doğru beklenmekte 
olup PiRE, MALTA ve MAR· 
SiL YA limanlarına yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

SiS "PELES., vapuru 9 Ni· 
sana doğru bekleniyor. PiRE, 
MALTA, MARSIL YA liman
larına yolcu ve yük kabul 
eder. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığın• 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerindetl 
acenta mesuliyet kabul etmez· 

Telefon: -4142/4221/2663 



" . Sahife :J (Ulusal Birlik) -
Teşkilatı esasiyedeki 
değişiklik nasıl oldu? 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

~~~--------~~-
' Kamutayın bu celsesinde dikkate 

f ayan müzakereler geçmif tir DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

Hamburg 
-16 -

Arkadaşların bilhassa bu 
noktaya'.! nazarı dikkatlerini 
celbetmek isterim. Burada ha· 
yatını, hukukunu temin ettiği
miz kütle, dili olup ta söyle
miyen fakat söylemiye sizleri 
tevkil etmiş olan kütledir. 
Bil.İm yaptığımız kanunları 
okumıyacak, gazeteleri oku
mıyacak, onlar için nasıl ça· 
hştığımızı bilmiyecektir. Bizim 
eserimizin büyüklüğü burada
dır. (Alkışlar) Bunu bilecek 
kütle menfeatine dokunur gibi 
görünenler kütlesidir. Biz on· 
lann da menfeatlerinel dokun· 
muyoruz. Bilakis menfeatlerini 
müdafaa ediyoruz. Biz kendi
:Sine hakkını vermezsek o al
mak yolunu bilir. Biz doğru 
yollardan, kanuni yollardan 
herkesin hakkını vermek, her
kesin haysiyetini, hayatını ve 
hukuku tasarrufiyesini kurmak 
ve korumak istiyoruz. (Şiddetli 
alkışlar.) 

EMRULLAH BARKIN (Ma· 
· latya) - Bir daha söyle, bir 
daha söyle ... 

DAHLIYE VEKiLi (Devam 
ile) - Arkadaşlar; bizim bu 
inkılabımız kendi kendine ve 
demin dediğim gibi tarihin 
zarureti olarak doğmamıştır. 

Bu uğurda çok kanlar dökül

müş ve çok ıstıraplı olmuştur. 

Asırlarca Türk'ler bu inkılaba 

kavuşmanın ıstırabını çekti, 

nihayet Büyük ?dehanın, Ata· 
t örk'ün milletin kuchetile ken
di irade ve kudreti birleşti, 
Türk' e vatan verdi, istiklal 
verdi, prensip verdi. Bu pren· 
sipler kendimiz için ayrılmaz 
esaslardır, hepsi hiribirine bağ
lıdır. Eğer biz bunun birini 
bir tarafa bırakırsak memle-
kctin bir tarafında inhilal olur. 
Biz memleketi bu vasıflı Cum· 

kereyi kabul edenler... Etmi
yenle1 ... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

"HERAKLEA,, vapuru li
manımızdadır. HAMBURG ve 
ANVERS'ten yük tahliye et
mektedir. 

Teşkilatı Esasig kanununun AMERICAN EXPORT LINES 
bazı maddelerinin deliştiril- THE EXPORT CORPORA-
mesine dair ka,nun teklifi TION - NEVYORK 

Madde 1 - Teşkilatı Esa- "EXMOUTH,, vapuru 19 
siye kanununun ikinci maddesi Martta doğru bekleniyor. 
aşağıda yazılı şekilde değiş- NEVYORK için yük alacaktır. 
tirilmiştir: PiRE AKT ARMAEI SEYRi 

Türkiye Devleti, Cumhuri· 
yetçi, milliyetçi, halkçı, dev
letçi, laik ve inkılabcıdır. Res
mi dili Türk'çedir. Makarri 
Ankara şehridir. 
BAŞKAN - Madde hak

kında mütalea var mı? ... Söz 
Şerif llden'indir. 

SEFERLER 
"EXCAMBION,, vapuru 12 

Martta PIRE'den BOSTON · 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
26 Martta PIRE'den NEV
YORK ve BOSTON'a hare-Şerif ilden ( Kastamoni) -

Müsaade ederseniz buradan ket edecektir. 
söyliyeyim. Encümenden bir "EXCALIBUR,, vapuru 9 
kelime soracağım. Nisanda BOSTON ve NEV-

Maddede resmi dili Türk· YORK için PiRE' den hareket 
çedir deniliyor. Bu resmi ke- edecektir. 
limesine lüzum var mı?. Seyahat müddeti: 

Teşkilatı Esasiye Encümeni PIRE-BOSTON 16 gün. 
Mazbata Muharriri Kenan PIRE-NEVYORK 18 gün. 

Orer ( Manisa ) - Teklifte SERViCE MARITIME 
buna dair birşey yoktu, eski ROUMAIN 
madde vardı. Biz de aynen BUCAREST 
muhafaza ettik. "DUROSTOR,, vapuru 3 

Şerif ilden ( Kastamoni) - Nisanda KÖSTENCE, SULI-
0 halde bu kelimenin tayymı NA ve GALA TZ ve GA-
teklif ederim. LA TZ aktarması DUNA li-
BAŞKAN - Tt:şkilatı Esa- manları için yük alacaktır. 

siye kanununun, eski madde· CIE ROY ALE HONGROISE 
sinde vardır. Bu yalnız sizin DANUBE MARITIME 
teklifiniz ve kanaatinizle de- BUDAPEST 
ğiştirilemez. Bunun nasıl de- "SZEGED,, vapuru 5 Martta 
ğiştirileceğini gene ayni kanun BELGRAD, NOVISAD, BU
göstermiştir. 

Şükrü yaşın (Çanakkale) - DAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
Benim sözüm esasa taalluk VIY ANA ve LINZ için yük 

maddesinde Türkiye bir Cum-
huriyettir diyor ve 102 inci 

eden birşey değildir. Madde· ı alacaktır. 

?~n yazılı~ tarzına aiddir. :~ş-. DEN N-O•R•S•K•E.-M•llll!ID!91E•LHAVS· 
kılatı Esasıye kanununun bınncı 

LINJE • OSLO 
"SARDINY A,. vapuru 20 

maddesi de devlet şeklinin 
huriyetle muhafaza ve idare Cumhuriyet olduğuna dair 
etmekle mükellefiz. Memleketin olan birinci baddenin hiçbir 
bu sayede kurtulduğuna ve veçhile tadil, tağyirinin teklif 
yaşıyacağına kaniiz. lnkılibcı· dahi edilmiyeceğini tasrih edi· 
lığa bağlılığımız bundandır. yor. Yani bu hükümle birinci 

martta PiRE, ISKENDERIYE, 
HAYFA, DIEPPE ve NOR· 
VEÇ için yük alacaktır. 

, JOHNSTON W ARREN LINES 

. "AVIEMORE,, vapuru 21 
Martta BURGAZ, VARNA, 
KÖSTENCE, SULlNA, GA-

LATZ ve IBRAIL'e yük ala
caktır. 

Bu inkılabın sağdan ve sol- madde, bir ebediyet iktisab 
dan karşısına çıkacak olan ediyor ve bu ebediyeti de 
her hangi bir cereyan bu in- Teşkilatı Esasiye kanunu te
kılabın kuvveti karşısında dev· keffül etmiş bulunuyor. Hal
rilmeye ve ezilmeye mahkum- buki şimdi teklif edilen ikinci "Vapurların isimleri, gelme 
dur. maddenin tadilinde Türkiye tarihleri ve navlun tarifeleri 

Şimdiden böylelerine haber devleti Cumhuriyetçi, milli- hakkında hiçbir taahhüde giri
vermek isterim ki Türkiye yetçi, halkçı, devletçi, laik ve şilmez ... 
Cumhuriyeti bu gibi cereyan- inkılabçı olup resmi dili Türk- N. W. W. F. VAN DER 
lara asla müsaade etmiyecektir. çe, Makarri Ankara şehridir ZEE Co. 
{Bravo sesleri, alkışlar.) deniliyor. Birinci Kordon, telefon 

Türk milletinin tarih içeri· Devlet şeklinin Cumhuriyet No. 200- 2008 
sinde ve dünyanın bu halinde oldug" u kabul edildikten sonra f Ceza gören esna yap,acağı çok daha büyük onun esas vasfını, daha doğ-
işler vardır. Şu veya bu hayal rusu şartı aslisinin Teşkilatı Belediye tenbihatına riayet 
ve mefhumu mücerredin peşin- Esasiye kanunu ile kendisine etmiyenlerden bazı esnaf, be
den koşacak ne vaktimiz var, verilmiş iken bu vasfın Cum- lediye encümenine verilen 
ne de koşturacak insanlarımız huriyetçilikten başka birşey raporlar üzerine nakti ç.eza-
vardır. Biz tek bir dilek, tek olmasına imkan yoktur. Bu- lara çarptırılmıştır. 
bir ideal için, yani memleke- rada Cumhuriyetçi kelimesini maksadı temin eder. (Türkiye 
tin selameti, bu milletin refah zikretmek veyahut Teşkilatı Cumhuriyeti milliyetçi, hallcç.1, 
Ve saadeti ve alemin huzuru Esasiyenin ebediyetini temin devletçi, laik ve inkılabcıdır. 
İçin kütle halinde çalışmıya etmediği bir maddeye bu vasfı Resmi dili Türk'çedir. Makarri 
mecburuz. Tuttuğumuz yol -Sôkmak;"CV';ıki hüküml; ah~k- . Ankara şehridir.) Bu şeklin 
budur. Atatük'ün bize göster• dar olmaz. Onun için diyo- kabulünü teklif ediyorum. 
diti yol budur. (Bravo sesleri, rum ki Cumhuriyet idatesinin Teşkilatı Esasiye Encümeni 
oiddetli ve sürekli alkışlar.) Cumhuriyetçi olması gayet M. Kenan Orer (Manisa) -
BAŞKAN - Kifayeti mü- tabii bir esas olacağına göre, Teşkilatı J Esasiye kanununun 

2alcere hakkında~mı•htelif tak- bunu burada zikretmekteose 102 inci maddesinin sarahatı 

•• Olivier ve şu-
rekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Recs binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

"EGYPTIAN,, vapuru Mart 

iptidasında LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan gelip yük çı

karacak ve ayni zamanda 

LIVERPOOL ve GLASKOV 

için yük alacaktır. 
"LESBIAN,, vapuru 15 marta 

LONDRA, HULL ve AN· 

VERS'ten gelip yük çıkara· 

caktır. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş f abrika.ı 
Tar af ından mevıim dolayııile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam . 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. Mimar Kemalettin 

• KANDEMİR Oğlu 
Birinci sınıf mutahassıs l---------------------• .... .. ~. • • '! • ('"~,-· ' : " • 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ue elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

-~ -

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izm 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya bahkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet ~çar 
Sıhhat Eczanesi 

1 B durak• Büyük Salepçioğlu ham 1 
aş . karşısında 

~ . 

~~...,·-Y ~CA 

Kuru.r ~ o~ ıu r.· 
~ f .... 

• • 
;irler vardır. Kifayeti müza- maddeyi ıu suretle yazmak - Devam ed.celc. -

P ~. 
1 

• ş hı 1 
Tesir:i tabii, eşsiz bir milshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 

UrjeD 8 8Prahatsızve tansıyonlarıyüksek olanlara bile Doktorlarbunutavsıye ederler 



Macaristanda münferit milliyetper
verler Avusturya ve ltalya aleyhinde 
Macar milliyetperverleri Avusturyanın 
mani olduğu kanaatini yeni milli siyaset 

kendi inkişafları:na 
ittihaz ediyorlar 

Viyana, 11 ( A.A ) - Macaristan'daki vaziyet Avusturya- akim kalmış addedilmemektedir. Darbei hükumetçilerin tama· 
daki saltanat tarafdarları mahafilini telaşa düşürmüştür. mile mufrit sağlara mensup olması, Macaristanda Almanya ile 

Bu mahafilin naşiri efkarı olan Der Ust'!rşer gazetesi bil- teşriki mesai cereyanının fevkalade kuvvetli olduğuna ve hü-
hassa diyor ki: kumet mahafilinden bazılarının yardımlarına istinat ettiğine 

•- Bir takım politikacılar Alman parası ile Macaristan'da bariz bir delildir. 
iktidar mevkiini ele almağa teşvik edilmişlerdir. Eğer hükii- Macar Dış siyasasında yakın bir zamanda mühim değişik· 
met darbesi muvaffak olmuş olsaydı ve Budapeşte ile Berlin likler beklenmektedir . 
Avusturya'yı mengene içine sokmuş olacaklardı.,, Roma, bu vaziyet ile yakından alakadar oldu~u~ için endişe 

Paris 12 (Radyo)- Macaristandaki darbei hükumet tamamile ızharından da kendisini alamamaktadır. _____ ._ ............................. . 
HükUmetimiz vergilerin Demir ve çelik fabrikası 
birleştirilmesi için bir temel atma _merasimi 

proje hazırlıyor -------Vergiler birleştirilirse, memurların 
maaşlarından yapılan tevki-

Merasim, gelecek Pazartesi günü 
başbakanımızın riyasetinde olacak 

Ankara 12 (Hususi) - Ka- olacaktır. Merasimin, gelecek 
rabükte yapılacak olan demir Pazartesi günü ve Başbaka
ve çelik fabrikasının temel nımız ismet lnönü'nün riya· 
atma merasimi, çok büyük setinde olacağı söyleniyor. f at bir kalemde gösterilecek 

Ankara, 12 ( Hususi ) - mek suretile maliyemizde ko· 

Pogingam 
Sarayında 
ilk kabul resmi 

Hükumet, bütün vergileri bir

leştirmek ve devlet memurla

rının maaşlarından kesilen 

paraları bir kalemle göster-

lay bir şekil vücude getirmek 
istiyor. Bu münasebetle Mali
ye Vekaletinde tetkikat yapıl· 
makta ve bu şekil için proje 
hazırlanmaktadır. _____ ..:..__ ..... ~~~···~,··-·~-~--~--~- Londra 12 (Radyo) - Kral 

altıncı Jorj ve validei kraliçe 
dün Pogingam sarayında ilk 
resmi kabulü yapmışlardır. 

Tekziplerden 
Sonra verilen 

beyanat 
Budapeşte 12 (Radyo)- Ma

cariltan hükumet erkanından 
..ılbiyettar bir zat beyana· 
bnda: 

- Bir takım politikacılar, 
Alman parasile iktidar mev· 
kiini almak istediler. Berlin, 
bu hareketinde muvaffak olsa 
idi Avusturya, demir bir men· 
ıene içine alınmış ola~aklardır 
Demiştir. 

••••• 
Bulgaristan' da 
ihtiyat zabitleri ge

ne faaliyette! 
Belgrad, 12 ( Radyo ) -

Bulgar ihtiyat zabitleri teşki-
latı arasında uzun zamanlar· 
danberi devam eden gayri 
memnunluk, son zamanda or-
taya çıkmıştır. Hükumet, ted· 
birler almıştı r. 

Farmason loca1an aley
hine de çalışan ihtiyat zabit· 
leri teşkilatı, ihtiyat zabitle-
rinden localara mensup olan· 
ların, bu localarla alakalannı 
kesmelerini bildirmiştir. Teş· 
kilit reislerinden bir kısmının 
bu localara mensup oldukları 
anlaşılmıştır. 

Güzel san' atları 
Teşvik için 

latanbul, 11 (Hususi)- Gü· 
zel aan'atlan teşvik için her 
sene bir jüri heyeti tarafından 
en güzel eseri veren ressam, 
muharrir, musikişinas ve hey· 
keltraş, devlet san'atkarı olarak 
ıeçilip, büyük mükif atı ala· 
eaktır. 

• • • 
Komünistler 

Naall bir cumhuriyet 
istiyorlarmış? 

Pariı, 11 (Radyo) - Ko
münistlerden B. Dure beya
natta bulunarak: 

- Komüniıt\er F ranaa
1 
da 

Zonguldak 
tüneli 

Dün büyük me
rasimle açddı 

Kral ve validei kraliçe, Lon
dra' nın en yüksek ricali ile 
ailelerini, Lordlarla zevcelerini 
sefirleri ve bütün dükleri ka· 
bul etmişlerdir . 

••••• Zonguldak 11 (A.A) -Zon· 
guldak demir yolunun Zongul· 
dak'taki büyük tüneli bugün T. Piyangosu 
büyük merasimle açılmış ve (Baş tarafı 7 inci sahifede) 
candan tezahüratla yapılmıştır. 

. • Bin lira kazanan nu-
Milislerle harbeden maralar şunlardır 
ita/yan ve Alman 34380 • 101s9 21106 26162 

askerleri imiş 500 lıra kazananlar 
B~ıaraft 1 inci sahifede 

malara meselesi konuşulurken 
ltalya lspanya'ya yeniden as
ker göndermiştir. 

Bu kuvvetler şimdi Guadala 
Hara cephesindedir. Mühim 
miktarda Alman askeri de 
vardır. Alman'larda tanklarda 
vardır. Bu ltalyan askerlerini 
mahkemeye vereceğiz, şimdi 
tahkikat yapıyoruz. Tahkika· 
tımız bitince kendilerini gaze
tecilerle de görüştüreceğim. 
O vakit sizde onlara istedi
ğiniz sualleri sorarsınız. 

ltalya ve Almanya'nın, ls
panya'ya asker göndermelerini 
bütün dünya umumi efkarı 
önünde protesto ederim. 

Madrid 11 (A.A) - Mit· 
ralyöz taburuna mensup ltal
yan'lardan bir binbaşı ile üç 
zabit ve 37 nefer Goadalaraja 
cephesinde dün vukua gelen 
muharebede esir düşır,üşlerdir. 

Bunlar Goadalaraja mmta· 
kasındaki Franlcist fırkalara 
ltalyan ceneralı Coppinin ku
manda etmekte olduğunu söy
lemektedirler . 

Bu esirler bugün öğleden 
sonra Erkim harbiye tarafın
dan .isticvap edileceklerdir. 

bir komünist cumhuriyeti de
ğil, Fransız'Jarın an'anelerine 
uygun bir cumhuriyet iıtemek
tedir\er. demi,tir. 

25723 27169 18232 li808 304 
15532 2735 34459 9557 30507 
12~77 7480 19828 26131 5612 
37170 14219 14011 37099 15070 

200 lira kazananlar 
3940 

17714 
504 5543 11038 19875 

4098 15505 902 15257 
6615 15646 14410 14671 32200 

15499 29741 10453 10315 35744 
32 27230 30453 

100 lira kazananlar 
38665 7634 
12804 23633 
16290 30496 
21924 6512 
9761 223 

13162 1802 
18735 12128 

12005 
6432 
3071 

26649 
5831 

32685 

•• 

16625 38945 
14524 6453 
30206 16787 
366&7 1410:i 
3637 1082 

12972 7444 

8. Leon Degro 
Ayandan al diledi 

Bürüksel, 12 (Radyo)-Rek· 

sistler lideri Bay Leon Degro, 

dün ayan meclisine gitmiş ve 

son hadiselerden dolayı tees

sürlerini bildirerek ayandan 

af dilemiştir. Partiler arasın

daki münaferet, bu suretle 

ortadan kalkmış oluyor. 

~---*-•·----------v. U. Meclisi 
Vilayet umumi meclisi bu

gün saat 15 te vilayet salo
n unda toplanıcak, 1937 vari
dat büdçeaini müzakere ede
cektir. 

Seferberlik 
halinde 

Eşya ve hizmet or
dunun emrine geç

miş bulunacak 
/ Baştarafı 2 inci sahifede J 

len mal ve hizmet karşılıksız 
değildir. 
• Askeri ihtiyaçlar: 

Orduya terkedilen ve ka
nunda gösterilen muayyen 
istisnaların haricinde verilen 
her şeyin karşılığı olmak üzere 
birer vesika verilecektir. Or
dunun ihtiyaç duyacağı her 
türlü eşya, asker için yiyecek, 
içecek ve giyecekten hayvan
lar için yiyecek, inşaat ve 
tamirat için lazım olan mal
zeme vesaireye kadar hep bu 
fasılda mevcuttur. 

Cephede yaralanan askeri 
evine alıp bakmak da bu 
fasıldaki kanun maddesile 
tasrih edilmiştir. 

Seferberlikte sınat mües
ses•ler ve fabrikalar: 

Umumi ve kısmi seferberlik 
halinde her türlü sınai mües· 
seseler ve san' at evleri işle
tenler kara ve deniz ordula· 

rına ve askeri hizmetlere muk
tezi olan tamirleri, imalleri 
ve istihsalleri yapmak ve bü
tün tesisatını ciheti askeriye 
emrine vermek mecburiye
tındedirler. 
. /sktJn ue konaklama: 

Kanunun bu maddeden 
kasdettiği mana şudur: 

Kıtalann duraklama ve yü
rüyü41 hallerinde hususi kış· 

lalar ordununun barınma ih
tiyacına kafi gelmediği tak
dirde gerek insan ve gerek 
malzeme fertlerin evlerinde 
saklanabilecektir. 
Tahrir heg' etleri 
Tahrir hey'etleri seferberlik 
zamanında ordunun ihtiyacına 
ait eşya ve hizmetleri tesbit 
edecdderdir . 

Kanunda bu hey' etlerin kim
lerden teşekkül edeceti ayrıca 
iÖsterilmiıtir. 
lstimldlc olanacak 
vasıta w gerler 

Motörlü kara vasıtaları bazı 

Y anya gölünün kanlı f acıası 
- - Nakleden:._. F. Şemseddin Benlio 

ikinci K ıstm: Kasırga 
- 80-

Kadın, Karatanos'u tutarak : 
'' Gelenin ayak sesinden ta -

nıdım, kocamdır ,, Dedi 
ismimi de biliyorsunuz! 
- Bunu bilmek de marifet 

değildir. Fakat biraz odama 
gelmiyecek misin? Beni ya
kından ve aydınlıkta görürsen 
sen de seveceksin. 

- Buna ben de eminim. 
Sesindeki tatlılık beni şimdi
den gaşi ediyor. Fakat vakıt 
oldukça ilerlemiştir. Burada 
daha fazla durmak tehlikelidir. 
Emin ol bundan sonra ben 
senin olacağım. 

- Zararı yok. Sen biraz 
odama gel!. Hiçbir tehlike 
yoktur. 

Kadın, delikanlıyı çekmeğe 
başladı. Karatanos, bu davete 
muhalefet kudretini kendisinde 
bulamadı. 

• • • 
Karatanos, bu kadının tek· 

lifi~i~kabul d7°muztar kald~· 
en nihayet kendisi de bir er
kek, canlı kanlı bir delikanlı 
idi, ve meçhul kadınla birkaç 
zevk saatı geçirdi. Fakat bu 
anda harem atalarından birisi 
dehlizde peyda oldu; bu ha· 
rem ağası hiçbir kimseden 
pervası olmadığı için adımla· 
rından gürültü çıkmasına 
ehemmiyet vermiyor4u. 

Bu ayak seslerı gerek ka
dını ve gerek Rum delikanlıyı 

Ecnebi kadınlarla 
evli memurlar 

Dahiliye Vekaletinden vila
yete gelen bir tamimde me· 
murlardan ecnebi kadınlarla 
evli olanlar mevcud olup ol
madığı sorulmuştur. Ecnebi 
kadınlarla evli olanlar varsa, 
listesi hazırlanacak, Vekalete 
gönderilecektir. __ _. . ..._ __ 

Koşu heyeti 
DUn Vali muavinliGinde 

toplandı 
Vilayet koşu heyeti, dün 

öğleden sonra Vali muavini 
B. Cavid Ünver'in reisliği al
tında toplanmış, 4 Nisanda 
başlıyacak olan ilkbahar at 
yarışları hazırlıkları hakkında 
müzakerede bulunmuştur. 

Bu seneki yarışlar, dört haf· 
ta ' sürecektir.Ayrıca Muhase· 
bei hususiyenin de yarışları 

!olacaktır. 
--~~-...• ...._. ______ ___ 

Balkan olimpiyad. 
ları için atlet 

seçilecek 
lstanbul, 11 ( Hususi ) -

Sekizinci Balkan olimpiyad· 
larına İştirak edecek olan at
letlerimizi seçmek üzere bu 
ayın 28 inden itibaren mem· 
leketimizin her tarafında mü· 
sabakalar yapılacaktır. 

istisnalarile- asker tarafından 
kullanılacaktır. Demiryolları, 
deniz, göl, kanal, hava kıt'a· 
)arına da harp teklifleri yapı· 
lacaktır. 

Bu mühim kanun projesi 
Mart içinde tekemmfil ettiri· 
lerek derhal bat~l.tıta sunu
lacak ve meclisten bütçe mü· 
zakere\erinden sonra hemen 
çıkanlacaktır. 

korkuttu; kadın: 
- Acaba kimdir?. Diye 

söylendi. 
- Kim olursa olsun. Ya 

beni öldürecek yahud da ben 
onu öldüreceğim. 

Karatanos, bunları söyler
ken belinden hançerini de 
çekti. 

Fakat kadın, elini tutarak: 
- Aman.. yapma.. Rica 

ederim yapma ... Gelenin ayak 
seslerinden farkettim.. Ko
camdır! 

- Sonra? 
- Sonrası yok. Şurıya yu-

karı çık, orada gizli pençere 
var, oradan llf•&'ı atlarsın. 

-Vay gidi vay. Bu bqıma 
gelenler nedir? Ne işim vardı 
burada? 

Fakat daha fazla düşün· 
meğe, tereddüde mahal yoktu; 
kadının gösterditi t.,aftan 
çıktı~ pençereden etrafa ve 
aşağıya bakb. 

Pcnçerenin yüksekliti ol
dukça çoktu; buradan lfBitY• 
ipsiz inmek için insanın ka· 
nadları olması lizımdı. 

Pencerenin alt tarafından 
hiçbir kimse görünmüyordu. 
Karatanoı, bu yükseldikten 
atlama~ ıztırannda idi. Kendi 
kendine: 

- Hay Allah belasını ver· 
sin. Bir işe kadın kanıtı mı, 
onda hayır kalmaz ki. Bir 
beladır, başıma geldi. Bu teh· 
likeli atlamayı da yapacatım 
dedi. 

Ve pencereden asıldı, ken
disini aşatıya doAna ulıver
di. Fevkalade bir bir tesadüf 
neticesinde olarak hitbir yeri 
incitmeden yere kadar indi. 

• • • 
Karatanos, kazasızca yere 

indikten sonra etrafı dikkatle 
dinledi. Hiçbir taraftan hiç 
bir ses gelmiyordu. ileriye 

( Dewanı ""') 

Rusya 
Fransa'ya askeri bir misak 

yaptlrmak istiyormut 
Londra, 1 J (Radyo) - fn

giliz gazetelerine göre, Rusya 
hükumeti, Fransız hükılmeti 
üzerine askeri bir misak akdi 

hususunda tazyik yapmak· 
tadır. 

Fransa hükumeti bu arzuya 

mümaşat etmediti takdirde) 
Sovyet hükumeti Franaız ko
münistlerini 8. Blum kabine
sine muhalefete sevkedecektir. 

Konkurdato komiıerlitin
den: 
Alacaklalarile konkurdato ak· 

dına karar verilen Kasabalı 
zahireci Hayrinin konlcurdato 
teklifini müzakere etmek üzere 
alacaklıların 26/3/937 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 14 te 
lzmir de ikinci beyler -~ 
ğında Abidinzade hanında 6 
numarada avukat Tevfik kar 
tianm yazthanesine gelmelerini 
ve işbu ilanın tarihi ı.ıeırindeo 
itibaren on gün içinde alacak• 
lılann gelerek vhikaı.ta 1 
edebilecekleri ilin olew. 

Kt>miltt 


