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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 13 Mart 1937 

Toprak kanunu 
Çıktıktan sonra beş mil • 

yon köylü toprak sahibi 
olacaktır. 

Fiati (100) Para 

RomanyaDışBalianıAnliara'yaGeliyor 
- - * Köylüyü toprak sahibi ede- Tayyare pi- Fransa'da, dahili istikrar 

cek kanun hazırhkları yangosu 
İstanbul, ·13 ( Hususi ) 

Tayyare piyangosunun fdünkü 
çekilişinde kazanan numara· 
ları aşağıda yazıyoruz: 

Dahiliye bakanı bay Şükrü Kaya'nın bü -
yük alakasile devam etmektedir 

lstanbul, 13 (Ilusus'.i) - Dahi· 
liye V c.kfiletirıcc hazırlanmış olan 
toprak kanunu projetıi, yakında 

Büyük Millet Meclisine sevk.edile· 
ccktir. 

En büyük ve feyizli inkılab· 

lnrıwızdan birini teşkil eden bu 
l..anu.o, lıu içtima devresinde Ka· 
ınutayelan çıkocaL.: ve derhal tatbik. 
olunarak, köylülerimizin bir an evcl 
toprak sahiLi olmalarını temin 
cyJiyccektir. 

Alakadarlarm verdiği maluma· 
la 'ôre; toprak kanunu çıktıktan 

eonra memleketimizde arazi sahibi 
olacak beş milyon çiftçi vardır. 
Bu yurddaşlar, şimdiye kadar ame· 
le suretile çalışmak.ta ve yalıuı bir 
ye,·miye mukabilinde ter dökmekte 
idiler. Cumhuriyet devrinde arazi 
ıahibi olacak bu emektar köylü, 
ınemleketimizin zirai kalkınmasın-

da, en mühim ve faydalı bir unsur 
olacaktır. 

Ankara, 13 (Ilususi) - Dahili· 
ye Vekili Bay Şükrü Kaya, toprak 
1'.anunu hakkındaki proje ile bizzat 
alakadar olmaktadır. 

Toprak kanununa göre, kö)lü
ye tevzi edilecek olan arazi, bir· 
kaç yüz bin hektardır. Hükumet, 
bu araziyi oimdiden teabit etmek· 
tedir. .Miri arazinin miktarı hak· 
lında bütün vilayetlerde tetkikat 

lngiltere 
Assamblenin de top
lanmasını istiyor 

Bag Eden 
Cenevre 13 (Radyo)- lngil

~ere Hariciye Nezareti, Ulus· 
~t sosyetesi genel sekreterli
tne verdiği bir muhtırada, 
ayısın 25 inde toplanacak 

blan konseyle beraber assam-
11enin de toplanmasını ve Ulus 
~t sosyetesine girecek olan 

ısır hakkmdaki lırabu\ kara· 
"1~1 .tetkik eylemesini rica et· 

Bag Şükrü Kaya 

Dalıiliy~ V ckaletine gönderilecektir. 
Alakadar makamlardan alman 

maliunata giire, toprak kanunu bu 
sene çıkarsa, gelecek seneye kadar 
tevziat sona ermiş olacaktır. 

•• 
Bay Ruzvelt 

Onbeş gün için isti. 
rahata cekildi , 

Vaşington, l:i (Radyo) 
Amerika reisicumhuru Bay 

Ruzvelt, onbeş gün istirahat 

etmek üzere Varştin 'e hareket 
etmiştir. 

Bay Ruzvelt, Fransa'nın mali 

vaziyeti hakkında izahat almak 

üzere ref aka tında Amerika-

50Bin lira 
3450 No. la bilete 

düşmüştür 

15 bin lira 
21902 numaraya 

isabet etti 
10 bin lira 

35257 numaraya 

3 bin lira 
14126 numaraya 

isabet etti 
1788 22666 

yııpılmaktaelır. Bu arazi tesbit celil- nın Paris sefirini de götür- Numaralı biletler bin lira 
elikten sonra cedveller yapılacak ve müştür. kazanmışlardır 
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ın a yan ar e ıyor ~~~!~ :~!~~ ::~~: :::!~ 3~!~: 
General Miyahayı ihtilalcilere /Devamı 4 üncü sahifede) 

kif edilmiştir. Komploya dahil 

teslim etmek istiyen bir olanların bir çoğu, mühim 

komplo meydana çıkarıldı şahsiyetlerin imzalarını havi 
olan vesikalarla her tarafa ve 

Paris, 13 (Radyo) - lhti- Madrid 13 (Radyo) - Mü· hatta hapishanelere girip çık· 
lal ordularının, Guadala Hara ı dafi kumandan ( Miyaha) yı makta idiler. 
cephesindeki taarruzları de· yaakalayıp Franko ordusuna Madrid emniyet komitesi 
vam ediyor. teslim etmek istiyen bir kom- genel sekreteri (Dominiko Rod· 

Havas ajansının Sigoetima- pilo meydana çıkarılmış ve rikes), Madrid civannda öl· 
daki muhabirine göre, ihtilal- yüzlerce kişi yakalanarak tev· dürülmüştür. 
ciler, Torbiros mevzilerini ...... ....-..~-------

Milis~erden alı:nışlardır . . Bu lngiliz donanması yakın• 
mevzıler, askerlık noktaı na· ' 

zarından çok .mühimdir. F~an~ da du•• nyanın en bu••yu•• k 
ko kuvvetlen, bu mevzılerı 

i~g~l ~~m~kle Mili~ kuvvetle· donanması oluyor 
rını muşkul mevkıe sokmuş· 

lardır. 
Milisler, ihtilalcilerin hücu

munu durdurmak için bir ma· 
nevra yaprr'ıışlarsa da, mühim 
telefat vermek suretile mevzi· 
lerine dönmeğe mecbur kal
mışlardır. 

Alakadarlar, Franko cephe· 
sinin, ltalyan askerleri tarafın
dan idare edilmekte olduğunu 
söyliyorlar. 

Sevil, 13 ( Radyo ) - Ge· 
neral Franko'nun arkadaşların
dan general Kepodelyano, 
radyoda verdiği bir haberde, 
ihtilalcilerin Madrid'i müthiş 
surette bombardıman ettikle
rini bildirmiştir. 

Paris, 13 (Radao) - Milis 
kumandanlarından general 
Marona, fırkasının inhilaline 
sebebiyet verdiğinden dolayı 
Barselon harp divanı tarafın
dan idama mahkum edilmiş 
ve derhal kurşuna dizilmiştir. 

Londra, 13 ( Radyo ) -
Mancinster gardiyan gazete
sine göre, fspanya'da Franko 
saflannda h'arp eden ordular 
içinde 80-90 bin ltalyan ve 

Sir Samoel Hoarın nutku, Berfin 
-ı:=:: -= == .... -- -~-- :r-r......:===::::::a::rn:x:a :ı At# e s m 

Kve Rom_~ mahaf ilinde büyükl 
~):-:- alaka :ile ~karşılandı - ------- - - - - ----

lngiliz donanmasında merasim 
Londra, 13 (Radyo) - lngi· zarfında dünyanın en kuvvetli 

liz amirallık Lordu bay Sa • donanması olacaktır. 
moel Hoar'ın irat ettiği nutuk lngiltere Bahriye Nezareti, 
Berlin ve Roma siyasal ma-

donanmanın kuvvetlendirilmesi hafilinde büyük alaka ile kar-
şılandı. tahsisatı ta· 

tahvilleri birkaç saat 
içinde kapışıldı 

--~-----------~~-İkinci serinin, daha büyük ve 
heyecanlı bir rağbet göreceği 

tahmin~ ~f olunuyor 

Bag Leon Blum gazetecilerle konuşurken 
Paris, 13 (Radyo) - Dahili halkın gösterdiği yüksek ha· 

istikraz tahvillerinin birinci se· miyeti hatırlatmakta idi. 
risi, dün sabah satışa çıkarıl- Hükumetin çıkardıtı onbu· 

mıştır. Halk, şimdiye kadar çuk milyar franklık tahvilitın 
görülmemiş derecede bir rağ- beşbuçuk milyonluğu, birkaç 
bet göstermiştir. saat içinde defat!a kapanmlf-

Reisicumhur Bay Lebrun'un tır. Halk, bunun üç mislini 
nutkunu müteakıp istikraz tah· alrnağa hazırlanmıştı. Banka· 
vllatı satın almak istiyenlerin lar, sabahtan akşama kadar 
adedi dakikadan dakikaya bin- vaki binlerce müracatları mil-
lere varan bir kalabalık ha· temadiyen reddetmekte idi. 
linde bankalara koşmuştur. Beş milyar franktan ibaret 

Bugünkü tehalük, 1878 olan ikinci seri tahvilitmm, 
Fransız-Alman harbinde Al- daha büyük bir tehalükle ka· 
man'larılParis'ten çıkarmak için panacağı tahmin ediliyor. •.... ...-.-------

idam 
Bir sürü cinayet iş
liyen adamın kafası 

koparıldı 
Viyana 13 lRadyo) - (Ed

mon Friç) adında bir şahıs, 
dün fevkalade mahkeme tara
fından idama mahkum ol
muştur. (Edmon Friç), karısını, 
metresini, kayın validesini ve 
evindeki halktan bazı kimse
leri öldürmüştü. 

Mahkemenin idam kararı, 
Avusturya kanunları mucibince 
üç saat içinde infaz edilmişi, 
mükerrer katilin kafası kopa· 
rılmıştır. 

Çin ahvali 
Japonya fazla as -

ker gönderecek 
Tokyo 13 (Radyo)- Japon

ya Hariciye Nazırı bay Şato, 
Japon Ayan meclisinin dünkü 
toplantısında hazır bulunmuş 
ve Çin ahvali hakkında uzun 
iz&hl\t vermiştir. 

Bay Şato, Çin'deki Japon 
askeri kuvvetlerinin, derhal 
ziyadeştirilmesini istemiştir. 

Abbas Paşa 
~ısır'1n ilk Londra sefiri 

Londra, 13 (Radyo) - Mı
sır'ın Londra sefiri Abbas paşa 
dün ilk Mısır sefiri sıfatile iti
matnameaini kral altıncı Corç'a 

Belediye reisi An. 
kara, ya gitti 

Belediye reısı B. Behçet Uz 
Belediye reisi Bay Behçet 

Uz, Fuar ve belediye işleri 
hakkında büyük erimizle ko
nuşmak üzere bugün Afyon 
Ekspresile. Ankara'ya hareket 
etmiştir. 

Belediye reisi Ankara'da 
İzmir enternasyonal fuarı için 
muhtelif makamlaı nezdinde 
t€şebbüslerde bulunacak ve 
lktısad Vekaletince yapılacak 
mühim yardım mesclesile 
alakadar olacaktır. Fuann açıl· 
masına dört ay kaldığı için 
muhtelif mühim inşaata derhal 
başlanacaktır. 

Busene hariçten fuara işti· 
rak edecek ecnebi müessese· 
lere gösterilecek döviz ·ve 
pasaport kolaylaklan da ~ 
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Zahı ·a Romanı: 

Cehennemli Kadın 
.. -36-

Karter, veda ederek çıktı. 
ramvaya binerek doğruca 
mniyeti umumiye merkezine 
'dip Mekaloski 'nin mesai 

ıma girdi ve ; 
- Mister Corç - dedi · Kro· 

r'in sefil ve birinçi de-recede 
ulunan hırsızlardan olduğuna 

he kalmadı. 
- Şüphesiz ben de bu fi· 

'rdcyim, bu söylemek ıçın 
i geldiniz? 
- Hayır, ben şimdi lnis 
karonun ~yanından geliyo-

m. Bu kadın, hille ve riya 
umkumasıdır ve Krosere kat 
t faiktir. Hatta şeytanlara 

ile tefevki olduğunu söyler· 
ı ... ~m hayrel etmemelisiniz. 

- Hanesine mi gittiniz? 
- Evet, hem de konuştum. 

Zanmma göre Kroser orada 
aaklanmış olmalıdır. 

- Doğru mu? Tahminimde 
aldanmış olmayasınız? 

- Evet ! Sizin bu odada 
bulundupnuza nasıl emin isem 
Kroıerin de lnis Nakaro'nun 
evinde saklandığına öylece 
şüphem yoktur. 

- Orada ·kendisini yakalıya· 
bileceğimizi ümit ediyor mu· 
sun? 

- inisin evine hücum edipte 
Kreser'i orada yakalıyahm diye 
size kim söyledi. Kendim ev
veli oraya giripı Kroseı i teftiş 
etmedikçe, evi araşhrmağa 

kalkışmak aptallıktır. Çünkü 
deliili kafiye elde edilmedikçe 
kimsenin meskenine taarruz 
olunamaz. Kanun mesakeni 
taarrmdan masun bilir. 

- Ôyle ise Kroserin ora· 
~a bulunduğuna emin değil, 
ıarıı ihtimal dahilinde zanne· 
diyorsun. 

- Şimdi hakiki veya far· 
zoldufunu bilmem, yalnız siz, 
inisin kötürüm pederi hakkın· 
da fte gibi malUmatmız var
dır? 

- Bir "malumatım yoktur 
ve birşeyde bilmiyorum. An
cak memurlar, merkumun 
komşularından öğrenebildik
leri malumatı demin size söy· 
ledim. -

- Memurlarınızla pek ifti
har etmeyiniz. Onlar, bazan 

i!lere lüzumundan fazla şişi
rırler ve verdikleri malumat 
ise faraziyat ve ihtimalattan 
öteye geçemez. 

- Karterl Ne demek isti

yorsun? Bu kadın hakkında 

mütalean nedir? 
- lnis her ne kadar büyük 

ve haysiyet sahibi aileler içine 
girip çıkmakta ve muhterem 
zevat ile görüşmekte ise de 
iddianız veçhile kendisi na· 
mnslu ve her türlü şaibe· 
den beri olmadığı gibi, 
r: • zengin bir adamın kızı 
ve nede asıl ve meşhur 
bir aileye mensuptın. Hasta 
olan pederile, hep gezen tey
zesine gelince kendi cürüm 
vel cinayetlerini örtmek için 
kullandıkları birer vasıtadırlar. 

- Buna dair delilin var mı? 
- Beni dinle, bu kadının 

hil• ve habaseti ve tabii olan 
yüksek zekası, dehşet ve hay· 
retimi mucip olmakla beraber 
alnında yazılı olan mukadde
ratile kalbinde gizlenen esra· 
nnı okumakta müşkülata te
sadüf etmed' m. Bununla bera-

kılmak ıçın büyük bir meha· 
retle ve şeytani emellerle ya
zılmış ve giiya Kroser tarafın· 
dan kendisine gönderilmiş 
olan iki mektubu bana gös · 
terdi . 

- O iki mektupta neler 
görmüş oldu~unuzu öğrenmek 
is erim. 

Kroser kendi cürüm ve ka
bahatını lnis'in temiz kalbiyle 
muhabbeti halısanesine layık 
olmadığını itiraf ediyor, bu· 
nunla beraber, bu ane kadar 
irtikap ettikleri bütün cürüm 
ve cinayetlerde müşterek bu· 
lunduklarım mezkur mektup· 
ların satırları altında sıkışan 
gizlenen manalardan pek açık 
olarak öğr ndim, lnis ise mu
hakemeden evvel Kroser işin· 
den haberi olmaksızın mah· 
kemede isbatı vücud ederek 
beraetine tamamen kani bu- · 
lunduğunu iddia ediyorsa da 
mütlak yalan olduğuna şüphe 
edilemez. Çünkü lnis, Krose
rin firarini hazırlamış hem 
tatbikatma nezaret, hem de 
zadei fikrini ve neticei mu· 
vaffakiyetini görebilmek için 
mahkemeye gitmesi elzem ol-

duğunu düşünmüş ve Krose

rin firarini temin ettikten son

ra inisin hanesine gidip sak

landığı ihtimalini umumun 

nazarından gizlemek için mah· 

kemede yerinde çivi gibi otur
muş olduğunu bilmem tefsil 
ve izaha hacet var mıdır? 

· Arka.sı var -

F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEDERLAND 

KUMPANYASI 

SiS "HERCULES,. vapuru 
15 Marta doğru bekleniyor. 
yükünü tahliyeden sonra BUR· 
GAS, VARNA ve KOSTEN
CE limanlara hareket ede· 
cektir. 

SiS "CrRES" vapuru 18 
20 Marta doğru beklenmekte 
olup A.MSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG için 
yükliyecekHr. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPANYASI 
SiS "ISA,. vapuru 15 Martta 

gelip HAMBU.RG, GDYNIA 
ve SKANDINAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

MiS "AASNE., motörü 30 
Marta doğru bekleniyor, yü· 
künü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINAVY A limanlarına 
yükliyecektir. 
SERViCE MARITIME ROU

MAIN KUMPANYASI 
S/S "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· 
}arına yolcu ve yük kabul 
eder. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FkA TELLi 
SPERCO vapur acentalıtına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki deği 'kliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

ti oa.: 4142/4221/2663 

(U lusa~Birlik) 

Deniz casusları 
·-·-· Meşhur bir ingiliz caşusu Al

manların Doyçland kruvazö
rünün resmini nasıl elde etmişti 

Almanganın Doçland kruvazörü 
Büyük deniz kuvvetlerine bu kadar yar olduğu bir sıra· 

sahip olan devletler her yıl da cesareti de artm1şh. Fakat 
dünyadaki muhtelif milletlere az tamah çok ziyan getirir 
mensup donanmaları teşkil düsturu her yerde hükmünü 
eden harp gemilerinin resim· muhafaza eden bir sözdlir. 
lerini, ebadını, silah ve sür- Cüretini artıran Parke daha 
atini il:itiva eden yıllıklar neş- başka cihetlere de burnunu 
rederler. sokmağa çahşırken kalaba1ık 

Bunlarm içinde en mufas· arasından hirisi omuzundan 
salı İngiltere' de hususi bir çekerek Almanca bir şeyler 
firma tarafından basılan "İa- sorduğu zaman hemen şaşır-
nes Fightin Skipa,. yani "Cey mış fakir Almancasiyle der· 
nin muharebe gemileri., isimli hal cevap verdiği takdirde 
salnamedir. Gayet büyük bir tevkif edileceğini bildiğinden 
cild teşki! eden bu yıllıkta muhatabını şaşırtmak çaresi· 
harp gemilerinin resimlerinden ne baş vurmuştu. 
başka ebatları ve hususiyet· Derhal Baltık ashillerinde 
leri hakkında o kadar tafsilat konuşulan Alman diyalekt· 
vardır ki insan şaşırır. lerine benzeyen Stafordsire 

Ceynin her millette bir ajanı şivesile sür'atle cevap vermiş 
vardır. Bu ajanlar kendi mem- ve iki Alman koluna girerek 
leketleri dahilinde şüpheyi kendisini civardaki bir odaya 
celbetmedt>n dolaşırlar. Salna- götürmüşlerdi. Birkaç defa 
me için lazımgelen malumatı yalnız kalmasından istifade 
ve resimleri toplarlar. En ederek cebindeki fotoğrafı 
ziyade garip olan cihet bu pantolonunun bacaklarının biri-
adamların para mukabilinde nin içine bir sicim parcasına 
bu işi yapmadıklaridır. bağlıyarak sarkıttı. 

Bunların kanaatlerine göre Birkaç dakika sonra odaya 
harp gemilerinin sırlarım ifşa giren Alman'lar Parkesin üs
etmek milletler arasında kar· tünü şöyle bir aradılar. Bir 
şılıkh emniyet telkini için en şey bulamadılar. Anlıyamadık-
müessir bir çaredir. Bu kana· ları bir Almanca ile konuştu-
atin tesellisi altında vicdan ğunu zannettiler ve sersem 
azabı duymadan çalışırlar. sıfatını vererek kurnaz lngiliz'i 

Son seneler içinde Ceynin serbest bıraktılar. Parkes he-
salnamesinin naşirliğinden çe· men elindeki ikıymetli resim-
kilen Oskan Parkes pek cür- lerile lngiltere'ye döndü. Ta· 
etkar bir adamdı. '°lihi ve soğuk kanlılığı kendisini 

Birçok defalar Almanya'ya en aşağı yedi senelik bir kü-
sırf harp gemilerinin sırlarını rek mahkumluğundan kurtardı. 
elde etmek için giden bu ada- Parkes bundan sonra Alman
mm başından çok heyecanh ya'ya birkaç seyahat daha 
sergüzeştler geçmiştir. yaptı. Başından buna benzer 

Seferlerinin birinde Alman birçok vak'alar geçti. 
donanma kurumunun Kiel ter· Bir defasında tersanede nö· 
sanesini gezmek için tertip et· bet bekliyen bekçiye bahşiş 
tiği bir gezintiye iştirak eden vererek henüz tezgahta bulu· 
Almanların arasına kanşmıştı. nan bir harp gemisinin tekne· 
Yüz itibaı ile Almana benzedi· sinin resmini çekti. Tam bu 
ğinden hiçbir kimse onun ya· resmi çektikten biraz sonra 
hancı olduğunu anlıyamamış sonra oradan geçen devriye 
o da kendisinin Alman olma· eğer birkaç dakika evvel onu 
dığını anlatmamak için hiç resim çekerken yakal saydı 
kimse ile konuşmamıştı. Ka· belki lngiltereye dönmek için 

zaen kendisine Almanca hitap 15 sene geriye kalacaktı. 
edenler olduğu zaman rol ya· Parks burada bekçi ile has· 
parak başkasını dinliyor gibi bihale dalmış gibi görünmek 
görünmüş ve yakayı hiçbir su- suretiyle şüpheyi celbetmemiş 
retle ele vermemişti. idi · 

Tersanenin her köşesi gezi· Fakat devriye gözden kay· 
lirken Parkes, kimsenin gör· boluncaya kadar çekmiş ol
mediği gayet küçük fotograf duğu azabı hayatının sonuna 
makinesi ile birçok gizli şey- kadar uuutmıyacağım her 
lerin resmini çekmiş ve tersa· halde tasdik edersiniz. 
neden sonra Alman donan· Parkesin casuslukta kullan· 
masınm topçu atış gemisi ge· dığı hususi bir meto:fu yoktu. 
misi gezilmiştir. Bu gemi ge- Kendini talihine terkederek 
zılirken de Park('s o ana ka· basit şekilde en tehlikeli işlere 
dar mahrem tutulan tahmini atılıyordu. 
mesafe aletini de görmüş hat· Fazla zeka oyunu çevirme· 
ta kendisim Alınan sandıkla- den yaptığı bu işlerde lalih '-
rından yakından temas ve nin büyük bi. rol oynadığı 
tetkikine <le müsaade etmiş- ınuhakkakbr. 
lerdi. Oskar Parkesi ~n ziyade 

Devamı 4 üncü sahi/«le-
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Montrö ve Almanya 
~~~----__.,._.----~--.--

( Lo zan' da imzası bulunmıyan ve Akde, 
niz devleti olmıyan Almanya'nın Bo"' 
ğazlar rejimiyle ne alakası olabilir!) 

Bir /ngiliz dergisinin makalesi 
Almanya'nın son günlerde vetli, hem de sulhçu olma~ 

Montrö muahedesi hakkında yolundaki ihtiraslarını yeniden 
ihtirazi kayıdlar ileri sürdü· muvaffakıyet mühürile pekiş· 
ğüne dair ortaya çıkan şayia· tirmiştir. Lozan muahedesini 
lar-ki yaptığımız tahkikatta imzalıyan devletlerin hep bir-
aslı olmadığı anlaşılmıştir·hak- den Boğazlar mukavelesinin 
kında yazdığı bir makalede tadiline muvaf . ... · gösterme· 
İngilizce Great Britain and !eri Türkiye'nin milletler ara-
the East dergisi diyor ki: sında gördüğü itibarın yeni 

Türk'ler milli düşmanlarma bir delili olmuş, İtalya'nın 
karşı harbederler ken yalnız Montrö konferansına iştirak 
kendi varlıklarını ve gök yü- etmemesinden doğan hava, 
zünden gelmiş önderleri Ata· son Dr. Aras ve Kont Ciyano 
türk'ü keşfetmekle kalmamış- görüşmesinden sonra eski du-
lar, ayni zamanda eski düş- rumundan çıkmıştır. Sözün 
manları arasında yeni dostlar kısası, herşey Türkiye için 
bulmuşlardı. Bunlar, bilhassa, yolunda gitmektedir. 
Rusya ile Fransa idi. Bir Şimdi beklenmedik bir za-
buhran zamanında doğmuş manda Montrö mukavelesinin 
olan bu dostluklar, vakit va- bir takım maddelerinin Ber· 
kit, geçici gerginliklere rağ- lin' de hoş görülmediği haberi 
r.ıen, zamanın tecrübesine geliyor. Türk'ler, bu demarc· 
karşı kovarak devam etmiştir. he' e karşı hayretlerini ifade 

Ankara Moskova ve Parisle ederlerse yeridir. Onlar, Lozan 
kurduğu bu samimi dostluğa, muahedesıni imzalamamış olan 
ondan sonra, gösterdiği ıyı ve bir Akdeniı devleti bu. 
niyetlerle yalnız orta şark ve lunmıyan Alman'yanın bu işle 
Balkan devletlerinin değil, Bü- ne alakası olduğunu sorabi
yük Britanya'nın da dostlu· lirler. Sonra şunu da sora· 
ğunu ilave etmiştir. lngiliz- bilirler: Neden Almanya, bu 
Türk dostluğunun, şimdi, ge- mesdeye Montrö konferansı 
lişmekte ve çiçeklenmekte ol- sırasında karışmamış da bur· 
duğu söylenebilir. Bu dost· nünu sokmak için bu zamanı 
luğun kurulmasını, biribiri seçmiştir? Gene sorabilirler: 
~rdınca Türkiye' de bulunan bu hareket şu meşhur "Berlin-
lngiliz büyiik elçilerinin de- Roma mihveri" ile izah oluna· 
vamlı gayretlerine olduğu ka- bilir mi Ciano·Aras görüşmesi 
dar Ankara diplomatlarının ilan edildiği gibi samimi ve 
realist görüşlerine de borç· şümullü olmamış mıdır? 
luyuz. Alman'ların resmi bir su-

Son birkaç ay içindeki ha- rette ihtirazi kayıdları derme· 
diseler, Türkiye'nin hem kuv· yan etmeleri karşısında Türk-

lzmir sulh hukuk mahke· ler, tabii olarak, hayrete 
mesinden: düşeceklerdir. Montrö'nün Rus· 
İzmirde Memduhiye mahalle· lar için bir zıt.fer olduğu ka-
sinde hacı Ali efendi cadde- bul edilse bile, bu, Türk'ler 
sinde kain 16/1 sayılı arsa ve için de ayni derecede bir 

195/ 1 ve 197 ve 199 S{lyılı kah- zefer olmuştur. Sovyet'lerin 
vehane ve dükkan ve müştcmil Montrö' den sonraki vaziyetleri 

hane izaleyi şuyu suretile Çarlık Rusya·nın 1833 de ya· 
satılığa çıkarılmıştır. Tama- pılan Hünkar iskelesi nıuahe-
mına 445 lira 60 karuş kıy· desinden sonra kısa bir müd-
met takdir edilen bu arsa det istifade ettiği vaziyete 
kahvehane ve hanenin Birlik benzer. Vaziyetin bugünkü du-
gazetesinin 29 Haziran 936 ruşuna göre Sovyet Rusya, 
tarih ve 734 sayılı nüshasında sulh zvmanında~stediği vakit, 
yapılan ilan mucibince 27-7-936 hiçbir takyide tabi olmaksızın 
pazartesi günü saat 15 de donanmasını Akdeniz' e gön-
yapılan artırmada en çok pey derebilir ve faşıst bloku, 
süren hissedarlardan Fatma bundan ve Karadeniz'de Ak-
üzerine ihalesi yapılmış ise de deniz' de girişecek Rus, Fran-
ihale bedelini muayyen günde sız vesair donanmaların bir 
veremediğinden ve ondan ev- üssü haline gelmesinden kor· 
velde pey süren bulunmadı· kabilirler. Bunu:1la beraber, 
ğmdan icra ve iflas kanunun Almanya'nm Rusya'ya karşı 
133 ncü maddesi mucibince gösterdiği telaş, Türkiye'nin 
15 giin müddetle artırmıya kendi emniyetini korumak hu-
konulduğundan mezkur gayri susunda ıelakkilerini değişti-
menkullerin 29-3-937 pazartesi remez. Türkiye, kendi yurduna 

~ünü saat 15de lzmir sulh hukuk sahip olmak ~muvaffakıyetini 
mahkemesinde yapılacak açık göstermiştir ve şimdi bu sa-
artrıma sonunda en çok pey hipliğe karışacak herhangi bir 
sürene kat'i olarak ihalesi ya· projeye karşı mülayim dav-
pılacağı ve taliplerin muayyen ranmıya yanaşmamak azmin· 
günde 0 o 7,5 nisbetinde temi· dedir. 
nat akçasile daireye müracaat- Bu hareket Alman piskolo· 
!arı ilan olunur. Devamı 4 üncü sahifede 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
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Teşkilat. esasiyedeki N. v. Olivier ve şü-
değişiklik nas il oldu? W ~r ~!an rekisı Limited 

lzmir Yün Mensucatı 
J 

------- vapur acentası 
.Kamutayın bu celsesinde dikkate & Co. 

Türk A. Şirketinin 
Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevaim dolayıaile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Şavan müzakereler gec, miştir DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
'-' Hamburg 

- 17 -
karşısında bu vasıfların kanu
nun birinci maddesine ilavesi 
doğru olmadığı için bu altı 
umdenin ikinci maddeye ta· 
mamen sıralanmasını muvafık 
gördük, bu itibarla Cümhu· 
riyetçi vasfını da bu maddede 
tekrarladık. Aksi takdirde bu 
ana prensiplerin yalnız beş 
maddesi, esas teşkılat kanu· 
numuza geçmiş şeklinde bulu· 
nacaktır ki bunun doğru ol
mıyacağına kani olduk. (Doğ· 
ru sesleri.) 

GL. Refet Bele (lstanbul)
Kürsü alışkanlığını kaybetmek· 
liğim dola)'lsile demin arze
dilecek birşeyi unuttum. Fa· 
kat bu maddeden istifade 
ederek bunu da söyliyeceğim. 
Esasen temas edeceğim en 

mühim şey de bu idi. Dev· - · !etçilik ve aksamı olmak üzere 
diğer beş umde maddeye 
ilave ediliyor. Bunların teyid 
kuvveti nedir? 

Arkadaşlar pek iyi izah 

ettiler; bundan sonra hüku

metin programı Devlete mal 

edilecektir. Fakat şimdiye ka· 
dar, Devlete maledilen bu 
umdeden yalnız bir tanesi 

Vardı: Cümhuriyetçilik. Onun 
da bir müeyyidesi mevcultu. 
En son maddenin son fıkrası: 
102 inci madde olan bu son 
madde, işbu kanunun, şekli, 
Devletin Cumhuriyet olduğuna 
dair olan, birinci maddesinin 
tadili ve tağyiri için bir su· 
retle teklif dahi edilemez, der. 

Yarın bir liberal, ekonomik 
Ve siyasi herhangi bir liberal 
çıkıp bunun üzerinde propa· 
Randa yapamaz mı? (Yapa· 
rnaz sesleri.) 

Teşkilatı Esasiye kanunun· 
daki bu maddeden tadil ve 
tağyiri için taraftar tedarikine 
çalışmaz mı? Nasıl ki biz bu
gün Teşkilatı Esasiyenin bu 
ınaddesinin tadil ve tağyirini 
teklif ettik. Fakat bugün hiç 
birimiz çıkıp dn Cumhuriyetin 
tadilini teklif edemezdik. Eğer 
bir kimse diğer beş umdenin 
böyle bir müeyyidesi yoktur 
diye bu hususta elinde silah 
~larak kuvvetle işe girişmek 
•sterse bunu kanun, bu cü
tlimden dolayı yakasından ya· 
kalar, tedib ve tecziye eder. 
(;' akat doğrudan doğruya ikna 
kuvvetile yaparsa buna mani 
0labilecek miyiz? Fakat bun
lar Cumhuriyetin yanında di
~er bir umde olarak bulunursa 
0 zaman bunun aleyhinde 
~irn .. e bir teklifte bulunamaz. 

Ugün olduğu gibi kalırsa, 

~fkarı .hazırlamak hakkına her· 
b es malik olur. Binaenaleyh 
~~ neseleyi Fırkanın nazarı 
•kkatine arzederim. 

'r Ali Riza Türel (Konya) -
b~~kilatı Esasiye kanunundaki 
'tlıkümlerin müeyyidesi gene 

1 
c~kilatı Esasiye kanununun 

~ 03 Üncü maddesindeki umumi 
lbıt h .. k ··da u mu ur. 
t Recep Peker (Kütahya) -
cıa kanunu da var. 

10 
Al~ Riza Türel (Devamla)

...,3 unçü madde mucibince 

bu kanunun hiçbir maddesi 
hiçbir sebeb ve bahane ile 
ihmal veya tadil olunamaz. 
Hiçbir kanun Teşkilatı esasiye 
kanununa münafi olamaz. Bu 
zabıta maddesidir ve bu mü
eyyide iledir ki Teşkilatı Esa-
siye kanununa münafi alelade 
kanunlar çıkmasına mani olu
nabilir ve Teşkilatı Esasiye 
kanununun muayyen eşkal ha
ricinde tadil ve tağyir edil
mesinin önüne geçilir. Bu umu
mi bir müeyyidedir. Bunun 
haricinde cezai müeyyideler de 
·ıardır. Ceza kanununun son 
tadil edilen 146 ıncı madde
sinin aldığı şekle göre, Teş· 

kilatı Esasiye kanuntJna mu· 
halıf bazı hareketler ceza mü· 
eyyidesi altına girmiştir. O 
maddede gösterilen şerait al· 
tında yapılan hareketler ceza 
müeyyidesi altındadır. Ya bu 
şerait tamamen tahakkuk ede
mezse, ne olacak? Yani Ceza 
kanunıı malum olduğu veçhile, 
kıyas yolile tatbik olunamıyan 
kanunlardır. Bu kanunun gös
terdiği bütün şerait tahakku'k 
etmelidir ki o hadise ve o 
faaliyet cürüm olsun. O tahak· 
kuk etmezse ne olacaktır? O 
takdirde vaziyet, kendi kana· 
atımca şöyle tedkik edilme
lidir: Teşkilatı Esasiye kanu· 
nunun bütün maddeleri cezai 
müeyyide altında değildir. 
Amma bu kanunun muta ol
ması da lazımdır. O halde 
Devlet, Hükumet bu kanuna 
aykırı olan bütün faaliyetleri 
menetmekl salahiyetini haizdir. 

Şu halde, benim şahsi kana
atıma göre, Teşkilatı Esasiye 
kanununun tamamını veya bir 
kısmını tağyir, tebdil veya il· 
gaya ve bu kanunla teşekkül 

etmiş olan Büyük Millet Mec
lisini iskata veya vazifesini 
yapmaktan men'e cebren te· 
şebbüs edenler Ceza kanunu
nun bu müeyyidesi altına gir· 
diği gibi, kanunun ikinci fık

rasında da, bu hareketleri neş· 
riyat suretinde meydanlarda 
halkı toplıy.arak tahrik etmek 
suretile başkalarını bu hare
ketleri yapmağa teşvik eden· 
ler de ayni ceza müeyyidesi 
altındadır. Bir de bundan ma
ada 171 inci maddede bu iş
leri yapmak için olan ittifak 
halini derpiş ederken o vazi· 
yette de oldukça ağır bir hü
küm vardır. Bunun haricinde 
cezai müeyyideyi haiz olmıyan 
hareketler bizatihi Teşkilatı 
Esasiyenin müeyyidesi altında 
olmak dolayısile, Hükumet ta· 
rafından menedilmek iktiza 
eder. 
BAŞKAN - Bay Şükrü 

Yaş'ın takririnizi reye arzede
yim mi?. 

Şükrü Yaşın (Çanakkale)
Evet. 
T. B. M. M. yüksek reisliğine 

Teşkilatı Esasiye kanununun 
birinci maddesinde ( Tükiye 
Devleti bir Cumhuriyettir ) 
denmesine ve işbu maddenin 
tadil ve tağyirinin hiçbir su· 
retle teklif dahi edilmiyeceği 
mezkfir kanunun 102 inci mad
desinde zikrolunmasına binaen 

"HERAKLEA" vapu;u li
manımızdadır. HAMBURG ve 
ANVERS'ten yük tahliye et. 
mektedir. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT CORPORA

Tf ON - NEVYORK 
"EXMOUTH" vapuru 19 

Martta doğru bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 
PiRE AKT ARMAEI SEYRi 

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-
ket edecektir. 

"EXCALIBUR" vapuru 9 
Nisanda BOSTON ve NEV
YORK ir n PiRE' den hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün. 

PIRE-NEVYORK 18 gün. 
w• 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 3 
Nisanda KôSTENCE, SULI
NA ve GALA TZ ve GA
LA TZ aktarması DUNA li-
manları için yük alacaktır. 

CIE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

BUDAPEST 
"SZEGED,, vapuru 5 Martta 

BELGRAD, NOVISAD, BU

DAPEŞTE, BRA TISLAV A, 

ViYANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE • OSLO 

"SARDINY A,, vapuru 20 
martta PiRE, ISKENDERIYE, 
HAYFA, DIEPPE ve NOR
VEÇ için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 

"AVIEMORE,, vapuru 21 
Martta BURGAZ, V ARNA, 
KôSTENCE, SULINA, GA· 

LA TZ ve IBRAIL' e yük ala· 
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri· 

şilmez." 
N. W. W. F. VAN DER 

ZEE Co. 
Birinci Kordon, telefon 

No. 200- 2008 

Yaralamak 
Alsancak'ta Yenigün soka

ğında oturan Adem oğlu Mus
tafa beraber rakı içtikleri, kar-
deşi Salih'i şişe ile başından 
hafif surette yaraladığından 
yakalanmıştır. 

artık tadili teklif olunan mad
dede: Türkiye Devleti Cum
huriyetcidir demeye lüzum 
yoktur. Çükü Cumhuriyetin 
en birinci ve en esaslı vasfı 
Cumhuriyetci olmakdır. 

Maddenin aşağıda yazılı şe· 

kilde ıazılmasını teklif eylerim. 
5 121 937 Çanakkale 

Şükrü Yaşın 
- Devam edecek -

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 

"EG YPTIAN,, vapuru Mart 

iptidasında LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan gelip yük çı· 

karacak ve ayni zamanda 

LlVERPOOL ve GLASKOV 

için yük alacaktır. 
"LESBIAN,, vapuru 15 marta 

LONDRA, MULL ve AN

VERS'ten gelip yük çıkara· 

caktır. 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

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

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

• KANDEMiR Otlu 
Birinci sınıf mutahassıs t--------------------• Dr. Demir Ali 

Kamçıotlu 
Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

T elcfon: 3479 

.-Oôktt>r 
1 AÜ Agih 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

- --· -- - - - --- ---- .. - -

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

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 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak
• Büyük Salepçioğlu ham 1 
• karşısında 

• www -· 

1<uruf 

~ •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
UrJ e n a a p rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavaıye ederle• 
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Yan ya gölünün kanlı f acıası 
~-............... .,....,..,,_ ~ 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

Bay Antonesko, Ü~ gün kalmak üzere lkinci_K~·ı•m' Kasırga 

S 1 .. .. A k , 1. Ali paşa, linde tuttuğu mektu-
a 1 gunu n ara ya ge ıyor bu kimin gönderdiğini anla-

Dost ve müttefik Devlet Hariciye nazırını,Hariciye Vekilimiz yıp öğrenmek istiyordu 
B T f •k R•• t•• A J t b l'd k kt doğru yürümeğe karar verdi. aç , Muhtar Yanya kapılarına ay eV ı UŞ U raS S an U a arŞI ıyaca lr Fakat bu sırada hançerini gelirse, mahvolmuş addolunu-

lstanbul, 13 (Hususi) - Romanya Hariciye Nazırı bay Antonesko, önümüzdeki Salı günü Istanbul'a gelecek ve kendisini yukarıda unuttuğunu hat ırladı, ruz. Maamafih beklesinler; 
karşılamak için Ankara'dan buraya gelmiş bulunacak olan Hariciye Vekilimiz bay Tevfik Rüştü Aras'la birlikte ayni gün An· şimdi tamamen silahsız bulu- o nankör Rumlara ben göste-
kara'ya hareket edecektir. nuyordu. rcceğim! 

Bay Antonesko, hükumetimizin resmi misafiri olarak Ankara' da üç gün kalacaktır. Fakat, Karatanos ilerleme- Tepedelenli Ali paşa söz 

• M • • t t • • M • ğe başlayınca, arkasından da söyledikce hiddetleniyor idi. 

Fransa, kontrol için harp'Dünya matbuatı, B. Mus- ~~~eg~l=ş~a~~y~~r :~~~e;es;:~ Sözün~!~~:y:~~:ı:~ kanat 

gemilerini gönderiyor solini'nin seyahatin• ~:.:kı::•ı:d':: bir el Karata- ::;id~~h~?\:.~ı'da E~:::.~~ 
• d b h d • - Çok geç kaldın, Kira varmamalıdır. En kuvvetli ce· 

Harp gemileri, Pazar günii yo- an a se ıyor seni bekliyor. Korkma, gel, sur ve sadık üç Arnavud bul 
-----• ileride bekli yenler hepsi biz- buraya bana getir, ben onla-

Ja çıkacak ve kontrol komite- Bay Mussolini, dün tayyare dendir. Gel! Dedi. ra Zaharya mel 'unu için tali-
Karatanos, hayretinden ne mat vereceğim! Dedi. 

sinin emrine girecektir ile Mısır hudutlarına ka- yapacağını şaşırdı ; bu garip Tahir, paşadan bundan 
Londra, 13 ( Radyo ) - sis edilecek kontrol için Fran· hadiselere karşı kahkaha ile başka bir emir beklemedi ve 

Fransa hariciye nezareti, İs· sa' dan istenilen harp gemile- dar gitmiştir gülmek arzusuna kapıldı. Gene hemen çıktı. * 
rinin, pazar günü (yarın) ha- Tobruk 13 (Radyo) _ Bay ltalya Başbakanı, büyük yo· bir kadın tarafından davet • ııı 

panya işlerine ademi müda- J"I' d B b lk'd b' Ali paşanın aldığı bu imza· reket ederek kontrol komite- M 1. . f k . d 1 lun bu kısmında ku""şad me- e ı ıyor u. u, e ı e ır 
h l k · · d"v · b" usso mı, re a atın e mareşa kt l 1 · a e omıtesıne ver ıgı ır sinin emrine girccegv ini bil· yanlış idi. Kendi kendisine: sız me up nası ge mış ve 

B lb ld ğ h ld h. d rasimini yapacaktır. k f d d l muhtararada, lspanya'da t.e- dirmiştir. a 0 o u u a e şe ır e _ Önüme bir kısmet daha imin tara ın an gön erimişt i . 
...--.~• ... _.. bı'r gezı·ntı" yapmıştır. Her ta- Paris 13 (Radyo) - Dünya d k ı Zaharya'nın Frosini hesabına -------• b B M ı çıktı; bunu a açırmama ıyım. 

T b k • t• 1 l k mat uatı, ay usso in'inin Edı"rne'ye Muht"r paşanın 

O ru Zlyare 1 raf, tayan hayra larile süs- Dedi. .. 

·-·-· Gürültülü bir nümayişten baş
ka bir şey değildir 

Paris, 13 (Radyo)- Bay Mus· Tunus'taki ltalyan unsurunun 
solini'nin Tunus - Mısır hudut· alaka ve tesiri görülmektedir. 
ları arasındaki büyük yolun Sicilya boğazının şark met-
küşat merasimi dolayısile yap- halini tutan lcüçük Pantelarya 
tılt Afrika seyahati, Alman· adasının, Malta'ya rakip ol

ya' dan gayri bütün Avrupa mak üzere ltalyanlar tara
devletlerini asabileştirmiştir. fından tahkimi teşebbüsü İn-

Fransa, esas itibarile bu yo· giliz siyasi ve askeri maha
lun siyasi bir mahiyet! haiz filine infial uyandırmıştır. 
olduğuna emindir. İngiltere ltalya'nın Hind yolu ile 
iıe bu hususta Mısır için bir alakası ve bu yolu tehdid 
endişe göstermemekte fakat edecek teşebbüslerde bulun
Bingazi - Mısır hududunu kafi ması, İngiltere 'nin mühim ka· 
derecede tahkim etmiş bulun- rarlarını mucip olacaklır. 
maktadır. Bu yola müvazi ola- lngiltere Hind yolu üzerinde 
rak yapılacak Mısır yolu da ne bir rakıp, nede en küçük 
bu tahkimatın tabii bir neti- bir mania görmek istemediğini 
cesidir . ltalya'ya ihsas etmiş bulun· 

Tunus'ta çıkan hadiselerde maktadır. -··· Bir nutkun alkışlanma
sından çıkan mudarebe 

---------------~~~ Bay Vanzeland'ın taraf darları gittikçe 
çoğalmakta devam ediyor 

Brilkeel, 3 (Radyo} - Ayan ga Lnşlamı§ ve ayan rci~i , cel~ey_! 
meclisinde şiddetli milnak.aplar ve tatile mecbur olmuştur. 
hBdiseler olmu~tur. 

Ayandan Bay Kil)u' nun beya· Bıı,h:ıkaıı Bay Vanzeland'ın 
nalı ekseriyet fırkalan tarafından tarnf l:ı rı gittikçe çoğalmak.ta devam 
tiddetle alkıolanmı§ ve reksistler edi) or. 
uabilc~mişlerdir. Kont Dö Drun 
111lık çalarak fiyanrlan Koto'yu to• 
katlamıştır. Diğer Lir aza başka 

Lir reksisle tokatla mukabele et· 
ıniotir. 

Bunun üzerine umumi bir kav-

Brüksel, 13 ( Radyo ) -

Sosyalistlerin yarın (bugün) 

yapacakları miting, bay Van· 

zeland'ın namzetliği hakkın

da olmayıp, sırf f spanya va-

Tay yare piyengonu ziyeti için olacaktır. 
Başıarafı 1 inci salıi{ede 

31125 32913 33309 35923 38115 
38849 39369 39594 39695 39i 8 

200 lira kazananlar 
648 2422 3478 12826 16429 

17120 18667 19981 25043 25211 
26641 27020 27803 31559 31705 
32480 32673 33928 34331 37310 
39142 

100 lira kazananlar 
4792 7536 

13649 14998 
21408 22293 
26576 27536 
33025 34731 

8978 
15169 
23453 
28678 
3,705 

9804 
1611 2 
24326 
30622 
37l32 

---·····--• 
Iran konsolos-

luğunda 
Yarın kabul resmi 

yapılacak 
Sa Majeste İran" Şahinşahı 

Riza Pchlevi'nin doğum yıl 

dönümleri münasebetile yarın 
saat 17 de şehrimiz lran kon· 
solosluğunda bir kabul resmi 
yapılacaktır. Kabul resmıne 

birçok zevat davet edilmiş· 
ler · 

lenmı.ştı"r. Tobkruk
1 
seyahatından bahis nezdine gönderilmesi öyle ko-

l ı d 1 1 k · Ve, yeni bir tehlikeden ka-ma a e er e o u o ara ıntişar lay kolay ö1.renilecek birşey 
Dün gece, fener alayları k d" çınmagv a çalışarak bu yeni 5 

etme te ır. değildi. 
tertip edilmiş, binlerce halk rehperin arkasından yürüdü. 

bu alaylara iştirak etmiştir. 

Bay Mussolini, Çarşamba 

günü Trablusgarpta açılacak 

Montrö ve AI- - 3 -

Şüpheler manya 
olan Fuarı bizzat açacak ve (Baştarafı 2 inci sahifede) 
bir söylev verecektir. 

Tobruk 13 (Radyo) - Bay 
jisin!n tuhaf bir tezahürüdür: 
milli hakimiyetini elde etmeğe 

MussoJini, dün saat 13 de bir ve tutmağa bu kadar düşkün 
tayyareye binerek maiyeti ile olan Berlin, şimdi milli şeref 
beraber Mısır hududlarına ve bütünlüğünü aynı derecede 

~şiddetle korumak azmi~d; b~=
g __ it_m_iş_t_ir_. -------- }~an-diğer millcll~rde°Şüph;l 
yarınki maclar uyandıracak tavırlar almak-

' tadır. 
Yeni teşekkül eden Üçok Alman 'yanın müstakbel bo-

Spor, Doğan Spor, Yamanlar ğazlar rejimini tanzim etmek 
Spor ve Demirspor kulüpleri hususundaki fikri, o kadar 
önümüzdeki pazar günü Al- fontastikdir ki bu ilk anlaş-

mazlık haberlerinin kötü ve sancak sahasında karşılaşa· 
caklardır. mevsimsiz birşey olmadığı-

Saat 14 le Demirspor ile na da inanmak güçtür. 

Doğanspor oynıyacaktır. 

Saat 16 da Yamanlarspor 

ile Üçokspor karşılaşacak-
lardır. 

Demirspor-Doğanspor .na· 
çını idareye Bay Mustafa, Bay 
Mustafa Şenkal, Bay Kadri. 

Yamanlarspor-Üçokspor ma

çını idareye ise Bay Sabri, 
Bay Ahmed Ôzgirgin, Bay 
Şahap. 

Hakem komitesince memur 
edilmişlerdir. Oyuncuları fud
bol ajanı davet edecektir. Ta
kımları da fudbol antrenörü 
ve futbol menejeri Alaettin ve 
ajan yapcaklardır. 

Futbol ajanlığınca aşağıdaki 
oyuncular bu haftaki maçlara 
çağrılmışlardır: 

Üçok' dan: Nejat, Hilmi, Ali, 
Fuad, Ziya, Cemil, Enver, 
Şükrü, Mazhar, Mustafa, Adil, 
Kemal, Said, İlyas, Basri, 
Hakkı, Namık, Necdet, Saim. 
Doğan spor' dan : Mahmut, 

Fikret, Adnan, Şeref, Fethi, 
Zihni, lsmail, NurulJah, Selim, 
irfan, Reşad, Halid, Fuad, 
Mehmed, Ömer, Yusuf, Ab
dullah, Abbas, Hakkı. 

Yamanlar spor kadrosunu 
kendisi yaparak sahaya çıka
caktır. Demirspor da keza 
kadroaunu keadiai 

Bununla beraber, vaziyeti 
ele alırken büyük dikkat ve 
ihtiyat göstermek lazımdır. 
Türk · Alman ticari münase
betleri o kadar ehemmiyetli 
~bi;·durumdadır~ki her hangi 
bi;-~iya~i gerginlik --birçok 

rnarlara yol açabilir. Bugün 
Türkiyenin ihracat eşyasından 
çoğunu Alman'lar almaktadır. 
Bundan dolayı Türkiye'nin 
kendi şerefiyle uygun her türlü 
tedbiri alıp bu iyi müşterisini 
gücendirmemeğe çalışacağı 
umulabilir. 

Fakat Türkiye, kendi em
niyet planlarına müdahale 
edilmesine sarih olarak göz 
yumamaz. Türkiye sulh blo
kundan başka hiçbir bloka 
dahil değildir. 

Rusya' da bu blokun için· 
dedir. 

Alman'yanın Rusya'ya karşı 
şüpheli bir gözle bakmasın
dan Türkiye, esef duyabilir; 
fakat kendi bütünlüğü için 
alınmış olan bir tedbir hak
kında başka tasavvurlara ım
kan veremez. 

Her ne olursa olsun, Al
manların Türkiye'ye yaptıkları 
ihtar, boğaz içinden akıp 
giden çetin suları lüzumsuz 

kan~tırmak şeklinde gö-

Tepedelenli Ali paşa kor
kunç bir halle : 

- Bre Tahir, bre .. Vay, 
vayl. Şu kağıtta okuduklarım 
nedir? Bu mektubu gönderen 
kimdir acaba? 

Dedi, Tahir, Paşaya hak ve
rir gibi ; 

- Evet paşam, ğördün de· 
ğil mi? dedi. 

- Rumların böyle hareket
leri tahakkuk ederse hiçbir:
nin başı omuzlarının üzerinde 
kalmıyacaktır, Kaçandonu ve j 
bodur Karıtiskakf hem eh~~
ğimi yiyorlar, hem de bunları 
yapıyorlar ha? Görüyor mu· 
sun?. Muhtar'a haber gönde
riyorlar ve . Frosini'yi kurtar· 
mak üzere onu buraya davet 
ediyorlar. Tahir, gözünü dört 

Deniz casusları 
{ Baştarafı 2 inci sahi/ ede J 

yoran işlerden birisi de Alman 
cep kuruvazörü (Doyçland)ın 
resmini elde etmek olmuştu. 

Alakadar olmayan adam
ların civarına bile sokulama
dıkları bu zırhlının resmını 

1933 yıllığına koymağı kar
l~ştırdığından Almanyadaki 
ajanlarına fotografın muhak
elde edilmesini te lgrafla bil
dirmişti. 

Alman hükumetinin bütün 
tedbirlerine rağmen Parkesin 
ajanları muhafız kordonundan 
bir ahtapot gibi süzülerek 
"Doyçland.,ın tersaneyi ter· 
kederken mükemmel fotoğraf
larını aldılar. 

Fotograflar "İnis., Fighting 
Ships yıllığının 1933 senesi
ne mahsus cildinde çıktılar. 

Bin bir tehlike ve düzenle 
elde edilen bu resimler yal· 
nız bu salnamelerde basıl
makla kalmazlar. Yüksek fi. 
atlarla gazete ve mecmualara 
satılmak suretiyle de sahiple
rine büyük karlar temin eder· 

(Devamı var) 

Koşular 
Busene büyük ikra .. 

miyeler var 
Yarış ve ıslah encümeninin 

4 nisanda başlıyacak ve dört 
hafta sürecek olan at yarışla
rından sonra lzmir muhasebei 
husuriyesinin yıllık ilkbahar at 
yarışları yapılacaktır. Vilayet 
koşu heyeti, muhasebei husu
siyenin koşu programını ha· 
zırlamıştır. Pro,2ram çok zen· 
gin şekilde hazırlanmıştır. 

Bir günde altı koşu yapıla
cak ve kazanacak hayvanların 
sahiplerine 4000 lira ikramiye 
dağıtılacaktır. Hiçbir sene mu
hasebei hususiye koşularında 
bu kadar yüksek ikramiye 
dağıtıldığı vaki değildir. (Bü· 
yük İzmir koşusu) adını taşı
yan halis kan lngiliz atlarına 
mahsus koşud" birinciliği ka· 
zanacak hayvan için 1200 lira 
ikramiye verilecektir. 

Yarış ve ıslah encümenin 
koşularında da mühim ikra· 
miyeler vardır. Dördüncü ve 
son ıcoşuda 1148 lira ikramiye 
verilecektir. 

Müflüs Mustafa Nuri Aka· 
türk iflas idaresinden: 

Müflis Mustafa Nuri Aka· 
türk masasına dahil cem'an 
867 lira kıymeti muhammineli 
ipekli kumaş, yün kazak ve 
ceket, gelinlik elbise, kumaş 
ve tuhafiye '!mtiası ve saire 
17 mart 937 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 14 de 
yeni bitpazarında açık artırma 
suretile satılacaktır. Muham· 
men kıymetin % 75 ini bul· 
duğu surette derhal olmadığı 
surette 19 mart 937 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 10 
da yeni bitpazarında açık ar· 
tırma suretile satılacaktır satış 
bedeli peşin ve q,o iki buçuk 
dellaliye müşteriye aittir talip 
olanların gösterilen gün "e 
saatta yeni bitpazarında hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Müflis Mustafa Nuri Aka· 
türk masa memuru avukat 


