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Belçika kralı 
Belçikanın bitaraf lıfı halı. 
kında lngiltere hükumetile 
müzakerelerde bulunmalı 
üzere Londraya gidiyor . 

Fiati (100) Para 

Barse]on Bombardıman Edildi 
o: 

Pda.ris'
1
te ~utkuhbl!lklan1 • kka!111ı h~- ee!.?0~;ev~!in Almanyanın .harp 

ıse erın e 1 e 1 a ıs erı akisler yaptı hazırlıkları 
Son kargaşalıkların plançosu: 5 ölü, 317 yaralı. 

Dün gece on sekiz nümayişçi tevkif edildi. 
Nazırlar, dün hastahaneleri gezmişler ve yaralıları 
birer birer ziyaret etti er. M. Delaruk'un tevkifi istendi 

Paris 18 (Radyo)- Pariste 
vukubulan kanlı hadiseler, bay 
Leon Blum kabinesini müŞkil 
mevkie sokmuştur . 
Yaralılar, -muhtelif hastahane

lere sevk edilmişlerdir. Bun
ların bir kısmı ağırdır. 

Ölülerin cenazeleri, bugün 
kaldırılacaktır. 

Hükumet, asayişin muhafa
zası şiddetli tedbirler alm1ş 
bulunuyor, 

Kanh hadiseler, her tarafta 

; •Paris'te nümayişler 
Paris, 18 (Radyo) - Sos· 

yalistler aleyhine tertip olu
nan nümayişler neticesinde 
üç yüz kırk iki kişi yaralan
mış, beş kişi ölmüştür. 

Yaralılardan 38 kişinin ha· 
yatı tehlikededir. Yaralılardan 
yüz ellisi polistir. 

Nümayişin vukubulduğu (Kli
şi) caddesi baştanbaşa kan· 

Von Riben!rop 
Berlin, 18 (Radyo) - Al-

manyanın Londra sefiri Von 
Ribentrob'a karşı vukubulan 
tecavüz, burada derin akisler 

husule getirmiştir. 

Almanya Hariciye Nazare-

ti, tecavüz talebenin derhal 
yişçi yaralıdır, 18 kişi tevkif tecziyesini lngiltere' den istiye-
edilmişse de bunlardan 11 i cektir. 
akşam üzeri serbest bırakıl- ----+• ••~•------
mıştır. Hükumet, bundan son- 8. Paderef ski 
ra muhtemel karışıklıklara Ô 
mani o!mak için her nevi içti· lüm derecesinde 
malan mennetmiştir. hasta 

Paris 18 (Radyo) - Komü- Varşova 18 (Radyo) - Po-
nist partisinin naşiriefkarı olan lonya'nın ilk Reisicumhuru ve 
Ümanite gazetesi kanlı hadi- meşhur piyanist Bay (Pade-
selere sebebiyet verenler hak- refski), ağır hastadır. 

-----------
Hudutların dört tarafında 
ve gizliden devam ediyor 

Büyük harbın sonlarında Vels 
hiçbir millet erkanıharbiye hey 
etinin aklından bile geçmiyen 
birşeyler düşünmüş ve ilan 
etmişti. Bunlara imkan vere
cek mevkide olmamakla bera
ber yeni bir boğazlaşmanın 
yeni .şekiller inin ve vasıtaları· 

nın de ne olacağını ne biz, 

ne keşif tayyareleri, ne de is

tihbarat boruları kolay kolay 

tahmin edemeyiz. Yeni bir 

harbın "ne zaman, nerede ve 
nasıl" başlıyacağını bilmiyo
ruz. Bunun ehemmiyeti ikinci 
safla gelir. Fakat emsaline ba· 
karak bay Hitler'in Almanya-

Pol Bonkar 

Yazan: Pol Bonkur 

Bay Bitler 
Uçan keşif tayyareleri mi?. 

Fakat Almanya'nın hava ba· 
kanlığı resmi .. Momtör d'em
pur n gazetesinde neşrettiği bir 
tebliğ ile bu hususu Oder 
nehrinin sağ sahillerinde -yani 
Lehistan hududlarında· uçma
sını yasak etmiştir! 

Bu emir mucibince: 
l - Askeri tayyareler 

yasaktan hariçtir. 

tehlikeli akisler yapmıştır. 

Nazırlar, yaralıların yatırılmış 
oldukları hastahaneleri gezmiş· 
ler ve yaralıları birer birer 
ziyaret etmişlerdir. 

lar jçindedir. Binaların duvar

ları kurşunlardan delik deşik 

olmuş, camekanlar parçalan· 

mış ve mağazaların kapıları 
kırılmıştır. 

kında şiddetli davranılmasını Bay (Paderefski) 78 yaşla· 
ve miralay Delaruk'un tevki- rındadır. B·J itibarla sıhhi 
fini istemektedir. ahvnli vahamet kesbetmek· 
/Devamı 4 üncü sahifede) tedir. sında nelere baş vurulduğunu 

--- ---• .. •~•..._• ---.~ ve neler hazırlandığını da is-

2 - Lehistan'dan gelecek 
veya Lehistan' a gidecek bütün 
tayyareler bu mıntakanın ce
nup veya şimalinden ge~ 
ceklerdirl 

Kontdö 
Şambron 

Suikasta maruz ka
larak yaralandı 

Kont dö Şambron 
Paris, 18 (Radyo) - Fran

sa' nın sabık Ankara sefiri 
Kont dö Şambron, Bolon 
ekspresine binmek üzere iken 
bir kadmın suikastına maruz 
kalmış ve tabanca ile yaralan
mıştır. Suikastçı kadın, zabıta 
tarafından yakalanmış ve ya
rala da, en yakın hastahaneye 
ötürillmiiftür. 

Son gelen haberlere göre, 

Versay'da da kanlı nümayişler 
olmuştur. 

Nümayişleri protesto için 
bugün 12 bin amele grev ilan 
etmiştir. Yarın, 24 saatlik 
umumi bir grev ilan edileceği 
söyleniyor. 

Paris, 18 (Radyo)-Aksiyon 

Fransez gazetesi, Başbakan 

Bay Leon Blum' un istifaya 

mecbur kalacağını yazıyor. 

Paris, 18 (Radyo) - Kan· 

lı hadiseler, bütün Fransa'da 

derin akisler yapmıştır. 

Kabine, saat 17 ,30 da top· 
lanmış ve Dahiliye Nazırı, 

hadise hakkındaki tahkikatın 

neticesini bildirmiştir. 
Dahiliye Nazırı, daha va

him \ekayiin önüne geçilmesi 
için mitinglerle içtimaların 
derhal menini tavsiye etmiş 

ve bunun için bir kararname 
istemiştir. 

Hükumet, şiddetli tedbirler 
almıştır. 
Paris 18 (Radyo)- Son kar· 

gaşalıkların blançosu hakkında 
hükumetin neşrettiği resmi 
tebliğde beş kişi öldüğii bil
dirilmiştir, Üçü ağır yaralı ol
mak üzere 150 polis memuru 

yaralı, üçü ağır olarak 84 cum 
huri yet mu haf aza efradı, biri 
ajır olmak üzere 80 nümı· 

G. Franko Burğosta erki tidıaı mümkündür. 

nıharplerle kOnUŞtU ( (Ulusal Birlik) e G6re -

• Deuamı 2 nr.ı .<ahi f et'U • 

Dün, ihtililcilerle milisler ara
sında top ateşi teati edildi 

Madrid'den 
Paris 18 (Radyo) - Gene· 

ral F ranko, cephelerdeki tef
tişlerini bitirmiş ve Burgos'a 
dönerek, Erkanı harbiyesiyle 
uzun süren bir toplantı yap· 
mıştır. 

Paris 18 (Radyo) - Dün, 
ihtilalcilerle milisler arasında 
top atqi teati edibDiıtir. 

kaçarlarken 
Akşam üzeri başlıyan hava 

muharebesi, bir saat kadar 
sürmüş ve elli tayyare harp 
etmiştir. 

Cebelüttarık, 18 (Radyo) -
ihtilalcilere aid harp gemileri, 
Hollanda bandıralı Yuvana 
vapurunu tutmuşlar ve Güta 
( Dnamı 4 ilncii ıalai/ede) 

Izmir tiyatro istiyor 
Güzel san'atlara değer verdiğimiz şu zamanda, bu san'at• 

ların ilk safında yer tutan tiyatronun, bizde çok fazla ihmal 
edildiğini görmekle acı duyuyoruz. 

Tiyatro; medeni memleketlerde, hayatın en mühim ihtiyaç· 
larından sayılır. Tiyatrosu olmıyan bir şehir, ne derece iler
lemiş olursa olsun, geridir, zavallıdır. 

Akşamları radyolarda dinliyoruz; muayyen saatlerde, dünya
yı yoklayınız, mutlak surette, sahneden bir ses kulaklannıza 
akseder. 

Tiyatro; canlı bir propaganda vasıtası, 
ti mai bir ihtiyaçtır. 

Ara sıra lstanbul'dan gelen Darülbedayi ve senede bir kere 
uğrıyan yabancı temsil ney' etleri, İzmir için ne kadarcık bir 
tesir yapabiiir? Bununlaberaber, her gelişte Darülbedayiin gör 
düğü rağbet, hepimizce büyüktür. Bu demektir ki lzmir' de 
nezih bir tiyatroya ihtiyaç şiddetlidir. 

Diyorlar ki, lzmir' de, sahne hayatını yaşatacak ve muvaffak 
olacak kimseler yok. Bu iddia, lzmir için bir iftirad.!". lzmird~ 
Darülbedayi derecesinde bir temsil hey'eti teşkil edecek genc;t 
ler bulunmıyabilir. Fakat, memleketimizde maruf olan • 
Riza'nın, bir iki yıl evvel İzmir' e gelerek en yüksek ecnebi 
ailelerini hayretler içinde bırakan Muhlis Sabaheddinin bile 
takdir ettiği gençler, hiç le eksik değildir.O gençler ki, Aydın. 
Antalya, Muğla ve Mersin şöyle dursun, (Rodos)u bile hayrlD'. 
bırakmışlar, temsil ettikleri piyeslerde gösterdikleri muv 
kıyetle şöhret kazanmışlardır. 

işte o gençler; (Alaçatı) nahiyesine varıncıya kadar kua
larımızda sahne tesisine muvaffak oldukları halde, himayeıizlill 
yüzünden lzmir' de bir mevcudiyet göstermeğe muvaffak ola
mamışlar ve olamıyorlar. Ne yazık. 

Kdml Oral 



(U1usaC8irlik) 
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Zabıta Romanı: ~ inanılmaz bir hadise 
Cehennemli Kadın Yamyamlar gibi insan eti yi-

-40- .. 
kapının arkasındaki demirkolu 
ıkırmadan içeri girmek im
Jcinsızdı. Onu da ke.sdikten 
sonr.- kemali serbesti ile içeri 
girdi. Dar bir dehlizi geçdik
ten sonra bir kapı gördü. Bu 
kapının yarısı buzlu camla 
örtülü idi. Onu da açareık 
ikinci uzun bir dehlize girdi. 
Bunun sonunda yukarı ç.ıkm k 
iç'n bir m rdivan vardı. Dehliz 
küçük bir elektrik Jam basiyle 
ıiyalandınlmışla. Her iki ka· 
pıyı güzelce kapayarak lam
bayı söndürdü. 

olduğu hissini vermek istiyordu 

yerek hayatları kurtaran 
gemicilerin maceraları 

Karter, bu dehlizin nereye 
gittiğini bilirdi, çünkü gündüz 
inisi ziyarete geldiği zaman 
her tuafı iyice tetkik etmişti. 
Ayaklarının ucuna basarak 
yavaş yavaş dehlizin sonuna 
kadar gitti. Orada ne yapaca
ğını düşünmek iç'n biraz te· 
vakkuf etti. Sabaha iki saat 
kalmıştı. Bu vakitte herkesin 
uıkuda olduğunu düşünerek 
hemen tasavvurlarını tatbika 
başladı. Sabahleyin lnis'in 
kendisini kabul: ettiği odanın 
kapısına yaklaşarak dinlemeğe 
başladı. Hiçbir ses işitmedi
ğinden sofada yürüyerek yu· 
karı kata çıkmak istedi, bu 
sırada sokak kapısının merdi
venleri üzerinde ayak seslerini 
ve ayni zamanda kapının zili 
çalındığını da işitince ürperdi. 
Bütün emellerinb mahvolacağı 
endişesile titredi. Çünkü .. bu 
vaz'yette ne dışarı ve ne de 
) ukarı çıkabilmek imkanı yok
tu. Zira yukarıdan da elinde · 
lamba olduğu halde birisinin 
inmekte olduğunu duymuştu. 
Kendisi gizlenmeğe muvaffak 
olmuş olsaydı bile gene mu· 
hataradan kurtulmuş~ sayıla
mazdı. Gelenler, kiiidin• ve 
demir ko'.un kırılmış olduğ~nu 
görünce elbette içeride bir ya· 
bancının vücuduna kani ola
caklar ve araştırma yapacak· 

lardı. Karter, bu vaziyette her 

ne yapsa yakayı ele verece· 
ğini düşündükçe soğuk soğuk 
terler döküyordu. Gözüne ili
şen elbise:dolabma gizlenmek 
için hemen girdi. Fakat dolap 
kapaksız olduğundan kısa el
biselerin arkasında saklandı 
ise de dizinden aşağısını ört· 
meğe imkan bulamamıştı. Ge
lenler, dolaba bakarlarsa mu

hakkak kendisini göreceklerdi. 
Yukarıdan inen dolaba bak
madan kapıya koştu. Gelefl 
kimsenin uzun paltoyu Jabis 
bir kadın olduğunu Karter 
fark etmişti. Pa'tornıu asmak 

_iç_i~ Karter'in bulunduğu do· 
laba gelen bu yeni yolcu Kar-•• 
ter'i görmüş ve arkadaşına 
gizli bir: işarette bulunmuştu. 
Karter, hiç kımıldamaksızın 
put gibi durmakla beraber mu
kavemete müheyya idi. Onlar 
yukarı çıktılar. Karter meta- ' 
netıni muhafazaya çalışmakla 
beraber: kapının kırılmış ve 

( elbiseler arkasında Kerter'in 
dizinin_: görülmüş olmasına 
rağmen kendisin terk ve ih
mal edilmiş bulunmasına ta

accüp edip bu harekete bir 
mana veremedi. Yukarıda bir 
kapının açılıp şiddetle kapan· 
dığmı duydu. Hemen olduğu 
yeri terkederek ve son derece 
ihtiyatla hareket ~ edip taşlık la 

hane kapısını açık bırakmağı 
pütündü ve bu suretle kaçmış 

Sofaya girecek kapının ya
nında bir büyük iskemle ile 
enli yaprakh yeşil nebatatı 
muhtevi çini saksılar konma~a 
mahsus bir raf bulunuyordu. 
Daha ortada istirahat ve ha· 
zanda uzatmak için büyük bir 
kanape vardı. Karter, kauape· 
nin orad9 bulunmasından çok 
memııun olmuştu. Çünkü kim
seye görünmeden altına girip 
saklanapilirdi. Kanapeyi biraz 
geri çekerek altına girip sak· 
landı. Bu sırada ev sahipleri 
gelip odada asılı olan Jamba· 
yı yakarak odayı tenvir etti 
ve görüşmeğe başladılar; 

- Bu herif her kimse mut
laka buradan çıkıp gitmiştir. 
Çünkü dış kapıların ikisini de 
açık buldum . 

- Giren adam eğer Kar· 
ter ise çıkmış olduğuna inan
mak kabil değildir, evin her 
tarafını aramak icap ediyor. 
O mel'unun dimağına, beyni· 
ne öyle kurşun sıkmalıyım ki 
bir daha agzını açmağa ve 
bizi takibe muktedir olamasın. 

Batsi, Karterin 
yerine tuzağa 

düştü 
Mister Karter, İnis'in erkek 

kıyaf~tinde olduğu - hald;;-h;

neye girdiğini gördüğü daki
kadan İtibaren son derece 
canı sıkılmış ve kendi ken
dine: 

· Arkası var -

F ratelli Sperco 
vapur acentası 

ROY AL NEDERLAND 
KUMPANYASI 

S/S "HERCULES" vapuru 
15 Marta doğru bekleniyor. 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE limanlara hareket ede
cektir. 

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

SVENSKA ORIENT LINIE 
KUMPANYASI 

S/S "ISA,, vapuru 15 Martta 
gelip HAMBURG, GDYNIA 

ve SKANDINAVYA limanları 
için yük alacaktır. 

M/S ,. AASNE,, motörü 30 
Marta doğru bekleniyor, yü· 
künü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
SKANDINA VY A limanlarına 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME ROU
MAIN KUMPANYASI 

S/S "SUÇEAVA,, vapuru 
25 Marta doğru beklenmekte 
olup PiRE, MAL TA 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 İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI , 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet. kabul etmez. 

Telefon: 4142/4f221/2663 

1860 senesi ikinci Teşrinin 

13 üncü günü "Senpol" adlı 
üç direkli bir Fransız gemisi 
Kalkuta' dan Marsilya'ya yelken 
açmıştı. Bütün Afrika kıyılarını 
dolaştıracak olan bu uzun se· 
fer Fransız denizcilerini kor· 
kutmuyordu. Denizciler; 

Ölüm çok korkunçtur. Do
kuz gün dokuz gece ölümle 
pençeleşen gemiciler, bile bile 
kendilerine kıymadılar. içle· 
rinden biri: 

- Ben, dedi. Bu fikirde 
değilim. Hepimizin birden öl· 
mesinden ne çıkar. 

- insanlar kara ve deniz 
için ayrı ayrı yaratılmışlardır. 
Denizciye en iyi mezar, dal
galardır. diyorlardı. 

,. Senpol,, gemisi, Kalkiita· 
dan kalkışının beşinci günü 
Sen Brandan adası kıyılarına 
başını çarparak parçalandı. 
Birinci ve ikinci kaptan, sağ 
kalan fayfalarını biri büyük, 
diğeri küçük iki sandala top· 
ladıktan sonra : 

- Yanaşabileceğimiz ada, 
ancak Moris adası olabilir. 
Haydi kürekleri oraya çeke
lim. Emrini verdiler. 

Dalgalar, sandalların ara· 
sında ·dağlar gibi yükseliyor, 
bağrışler, çatlıyan sular ara· 
sın da rüzgarlar, çatlıyan sular 
arasında rüzgarlara karışıp 
kayboluyordu. Sabah ağrırken 
küçük sandal ortadan kaybol
muştu. Dalgalar, hala çatlı
yor, büyük sandal, bir beşik 
gibi sallanıp duruyordu. 

Birinci kaptan: 
- Çocuklar, dedi. Biz Mo· 

ris adasına da yanaşamıyaca
ğız, dümeni madagaskara kı· 
ralım. 

Bu, kaptanın son emri ol
muştu. Dümeni kırmağa ~al· 
dırdığı kolu, bir canavar gibi 
açılan dalganın ağzına kaymış 
orada bütün vücudu kaybol-
muştu . 

Dalgalar durmuyordu. Ge
miciler, Madagaskar şöyle dur· 
sun, bir kara bile göremiyor· 
lardı. Tam 9 gün 9 gece kü-

. rek çekmişlerdi. Bu tarihte 
Süveyş kanalının açılmamış 
olduğuna bilmem işaret etmek 
lazım mıdır? Senpol yelkenlisi 
buna kurban gitti işte .. 

* * * Dokuzuncu gün ikinci kap-
tan arkadaşlarına şunları söy
ledi: 

-Aı kadaşlar, sanıyorum ki, 
hiç birinizde kurtulacağımıza 
dair bir ümit kalmamıştır. 
Bile bile kendi kendimize iş
kence ederek ölmiyelim. 

Açlık, artık kolumuzu kal· 
dıracak kuvvet bırakmadı. 
Kaptan sıfatını taşıdığım için 
düşünebildiğim yol sudur: He
pimiz vedalaşarak hep birden 
denize atılalım. 

Şu dakikada bizi korkutan 
açlıktır. Kur'a çekelim, kim 
kaybederse, onu öldürüp eti· 
ni yiyelim. Madem ki hepi· 
miz ölüme mahkumuz, bu su· 
retle sona karjar dayanabiliz, 

içimizden biri kurtulursa, in

sanlık namına gene kardır. 

Bu teklifi herkes doğru 

buldu. Şimdi kürekler bıra

kılmış, dalgalar arasında ölüm 
kur'ası çekilmeğe başlanmış
tı. Ölüm aşçıya mukaddermiş. 

Zavallı aşçı, hayatında çe

şit ç<>şit yemeklerle bütün 
gemi tayfalarını doyururken, 
şimdi canı ve eti ile onları 
doyuracaktı. itiraz edemezdi. 
İtiraz, hiçbfr surette kabul 
edilemezdı. 

- Bana birkaç dakika mü· 
saade edin.. Dua edeyim.. di
yebildi ve duasını yaptı. 

Şimdi, ikinci bir mes' ele 
vardı. Aşçıyı kim öldürecekti? 
Buna, kimse razi olmadı, en 
sonunda bu da kur'a ı l! hal
ledildi. Aşc;.ıyı öldürmek ma
rangoza diişmüştü . 

Marangoz, hayatında aklına 
getirmediği bir vaziyetle kar· 
şılaşıyordu. Bir an, bu işten 
vaz geçmeği diişündü. Tam 
bu esnada başka bir tayfa 

: söze karıştı; 
- Arkadaş, dedi. On üç 

kişinin hayahnı kurtarmak için 
yapacaksın. 

Kayıkta eşya namına bir 
tek balta vardı. Marangozun 
eline tutuşturdular .. 

- Hazır mısın? 
- Hazırım .. 
Bir saniye sonra aşçının 

başı vücudundan kopmuştu. 

Kayığa fışkıran dalgalar, kıp
kırmızı bir kan oluyordu. 

Aşçının kolu, budu doğra
narak ikinci kaptana teslim 
edildi: 

-Htr gün en çok on lok
ma verilecek .. 

- Kabul.. 
O giin ilk beşer lokma 

yendi. 
Bu hal de tam onüç gün 

ve onüç gece sürdü. Kayık 
Madagaskara vardığı gün aş
çının eti henüz bitmemişti. 
Devamı 4 üncü sahi/ede 

il daimi encümeninden; 
Açık•eksiltmeye konulan iş: 

Keşif tutarı 

Bu işe ait ·evrak şartname· 
leri aşağıda gösterilmiştir : 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılaca~ı yer 
tarih, giin ve saatı 

Eksiltmeye girebilmek ıçın 

gereken belgeler. 

Muvakkat teminat 

Bucada yaptırılacak hayvan ser
ğisi yapısı. 

(8618) lira (92) kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

D - Keşifname. 
Bu şartname ve evrakları bayın
dırlık direktörlüğünde görüp in
celeyebilirler. 

29 mart 937 pazartesi günü ~a· 

at 11 de il daimi encümeninde 

Müteahhitlik ticaret odası bel
geleri. 
647) lira. 760 

18 Mart 937 

Teşkilatı esasiyedeki 
değişiklik nasıl oldu? .. 

Kamutayın bu celsesinde dikkate 
şayan müzakereler geçmiştir 

- 19 - \ muamele tamamdır, kanun 
Madde 9 - Bu kanun neşri (321) reyle kabul edilmiştir. 

tarihinden muteberdir: Posta, Telgraf ve Telefon 
Başkan - ~addeyı kabul umum müdürlüğünün 1936 

ed~nl~r·:· Etmıyenler ... Kabul mali yılı büeçeı,inde ( 43,100) 
edılmıştır. liralık münakale yapılmasına 
Kanunun heyeti umumiyesini dair olan kanun (.':S26) reyle 

tayini esami ile reyinize arıe- kabul edilmiştir. 
diyorum. Teşkilatı Esasiye kanununun 

Kürsüye iki kutu konacaktır, oazı maddelerinin değiştiril· 
lütfen sağdan gelmek sun·tile mesine dair olan kanuna (333) 
kutulara reylerinizi atınız. arhadaş rey vermiştir. Mua· 

Rey vermiyen arkadaş var· mele; Teşkilatı Esasiye kanunu 
m? ... Rey toplama muamelesi mucibince tamamdır. Reye iş• 
bitmiştir. Açık reyle kabul bu- tirak edenlerin adedi istedi· 
yurduğunuz .kanunların netice- ğimiz adetten' fazladır. Kabul 
sini arzcdiy,orum: edenler (333) kişidir. Kanun 

İnhisarlar umum müdürlüğü müttefikan kabul edilmiştir. 
1936 mali yılı büdçesinde (Alkışlar,) Pazartesi günü saat 
( 10,000) liralık münakale ya- 15 te toplanılmak üzere cel-
pılması hakkındaki kanuna rey seyi tatil odiyorum. 
veren arkadaşların adedi (321) Kapanma saati: 17,50 

----------~-----·-----------------

Alman yan ın~.ha rp 
hazırlıkları 

-lfoştarufı 1 İIH i salıifedt•-

Bu kadar geniş bir sahada, 
bu kadar uzun ve devamlı 
bir yasak, Alr.,anya'da ilk 
defa olarak konmuştur. Bu ya
sağın bugün askeri bir sebep 
ve zarurete istinad ettiğini 

kahul etmek mecburi değil 
midir? Bu } asağın istihkamlar 
inşasiyle alakası muhakkak 
değil midir? 

İşin garip bir noktasıda bu 
yasağın 30 Kiınunevvel 1936 

tarihli olmasına mukabil Baro.ı 

Bek'in nutkundan sonra ilan 

edilmemesidir! Şu halde ara· 

daki tahrıri veya şifahi ade· 

mi tecavüz misakları, henüz 

emniyete şayan mlieyyideler 

değil demektir! 

"Danzig koridoru" veya 

"Çekoslovakya mes'elesi,, hak

kında pazarlık olmadığı ve ya

pılmadığı söyleniyordu. Böyle 

olduğu halde bu ani sılfıhlan

maııın manası garip değil mi

dir? Lehistan, kendi emniyet 

ve menafiini '' müşterek tesa· 

nüt" haricinde temine çalış

yor demek oluyor. 
Bu arada biraıda haritayı 

tetkik lazımgclir. 
ilk nokta; Almanya'nın Le· 

Lehistan hudutlarındaki tah· 

kimatı ; 
İkinci nokta; Ren hudutla· 

nnda Almanların iddiasınca 

tedafüi ve küçük ehemmiyetsiz 
tahkimat göze çarpar. Alman-

' ya rıırı son cesurane oyunun· 
dan kafi derecede istifade le
min etmiyeceğini kabul de kafi 
derecede saklama\.- teşkil eder. 

Son Ağustostanberi • Al-
manya'nın mahud (Kara or
man) mıntakası Alman ·askeri 
ricalinin' sık sık ziyarntlerine 
sahne olmaktadır. -Teşrinisani 
ayından itibaren Rrn havza
sında mühim istihkamlar, bir 
fidan gibi bitmiştir. 

Ve İsviç ı c hududlarında ay-
ni hal ·göriilmüştür. Alman 

.... dahas~nın -:--ya;i Alm~nya'nın,.. 
bu isimdeki haı p silahının · 
bu kadar milyonları beyhude 
sarfettiğine inanmak kabil 
deiildir. 

Almanya'nın tedefii bile ol
sa bu tahkimattan evvel Fran· 
sa'ya teminat vermesi lazım 

değil mi? 
Üçüncü ne ' olarak Al

manya üzerinde; geçecek tay
yareler Çekoslovakya hudutla· 
rındaki muazzam orduları ve 
kışlaları, harp hazırlıklarını 
ve tahkimatı görebileceklerdir. 
Burada, iktısadi mahiyeti haiz 
olmıyan yeni şimendifer hat
lan yapıldığı ve yapılacağı 

da görülecektir. Çekoslovakya, 
bu yeni doğan hükumetin hu
dutlaı ının u.ülııııı bir kısmı, 
harp dikcnliğ', ç l l ı~ı haıini 

neden alımşt · r? 

Birçok defalar terki teslihat 
teklifinde bulunmuş bir dev· 
Jeti, eline geçen bir fırsattan 
istifade etmekten ve silahlan
maktan, tahkimattan men'i 
mümkün olamaz, denecektir. 
Bu, görünüş itibarile doğru· 
dur. Fakat Çekoslovakya hu· 

dutlarında mühlik bir vaziyet 

vardır. Buradaki tahkimat 
iJe şark ve garptaki tesli
hat ve tahkimat arasında 
biiyük bir fark vardır. Belki 
diğer yerlerdeki tahkimat 
tedafüidir; tedafüi bir şekil 

arzedebilir. Buradaki tahki
mat, ne komiinizm propa· 
ganda ve cereyanile, nede 
müdafaa ıle alakadar değildir; 
ve, Çekoslovakya'yı istilayı 
istihdaf etmektedir. 

Bu memleket, lspanya'ya 
benzemez. Memlekette anarşi 
yoktur; demokrat ve iradesi 
sağlam bir devlettir. Alman 
akalliyetine de kafi derecede 
müsaadat ve teminat veril· 
mişlir. Buna mukabil, Çekos· 
lovakya'da.korkunç bir Alman 
propagandası devam etmekte 
ve İspanya'dan sonra Çekos· 
lovakya'nın sırası geleceği tah
min edilmektedir. 

Bugün propagandaların ar· 
kasından silahların geldiği mu· 
hakkak bir keyfiyet değil 
midir? 

Haritanın üzerine bu seri 
göz •atmayı, Alman ricalinin 
her giin her fırsatta iradettik
leri nutuklar, takviye etmek· 
tedır. 
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lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Ha kapınar kumaş fabrikas~ 
Tar af ından mevsim dolayısile y~ni 

çıkavdığı kumaşlar: 

W. F. H. Van rekası Limited 
Der Zee 

&. Coe 
Elbisesi koyu mavi renk- yoksa oturmamıya yeminli 

teydi; ve beyaz beneklerle miydi? Bu l[ltife yollu sual 
desenlenmi§tİ. Vücuduna triko üzetirıe, Joe gayrete geler4k, 
bir mayo gibi yapışıyordu . aydınlığı abajurla demlendiri- DEUTSCHE LEVANTE LtNIE 
Gerçi elbisenin uzun etekli len yan odaya doğru yürüdü. G. M. B. H. 

vapur acentası 
Birinci Kordo:ı Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

olması, kusursuz bacaklarını Piyanonun yanına sığındı ve Hamburg 
·· "EGYPTIAN,, vapuru Mart ortüyordu, amma buna muka- düşünceleri darmadağın bir " ANGORA ,, vapu;u 30 
bil darlığı, bacaklarının hat· halde, piyanonun ' kapağını iptidasında LIVERPOOL ve 
1 b Martta bekleniyor. ROTTER- SWENSEA'd l' "k arını arizleştirişle belirti- açtı. Peşisıra yürüyen Martin, an ge ıp yu çı-
Yordu. Bu kompromiste, Joe onun birşey .., çalmasını bek- DAM, HAMBURG ve BRE- karacak ve ayni zamanda 
ile terzisi birleşmiştiler! her liyordu. Boşuna! "Joe, piyano- MEN limanları için yük kabul LIVERPOOL ve GLASKOV 
ikisi de ayni fikirdeydiler! nun yanıııdan ayrıldı, ve bir edecektir. 

Fakat, Joe bu elbiseyi giy- hayli ilerideki iki sandalyeyi AMER-ıc""""A.,.....,,,.N _ _...E __ X.,...P_O_R_T __ LINES 
ıniş olarak tramvaya binince arka arkaya bitiştirerek, bun-
• daha ilk binişinde • bir fe· lardan birisine oturdu. işte, THE EXPORT CORPORA-
laket vukua geldi. Karşısında nihayet oturmağa karar ver- Tf ON • NEVYORK 
bir erkek oturuyor ve gözle· mişti. Ancak, Martinle yiiz "EXTRIA,, vapuru 22 Marta 
ni kendisinden ayırmıyordu. yüze değil de, arka arkaya! doğru bekleniyor. NEVYORK 
Yanı başında oturan iki er· Onun daveti üzerine, arka · · k 1 ıçın yü a acaktır. 
kek d~. Joeden gözlerini ayır- arkaya iki san dalyadan birine 
ınamak hususunda, karşıda de kendisi ilişti . Kendisi, Jo-
oturan erkekle adeta müsaba- enin, "böylece sohbetJ edebi-
kaya girişmişlerdi. Joe oturur- liriz. demesine rağmen bu va-
ken, eteği yukarıya doiru ziyeti adamakıllı yadırgadı 
açık kalmış, bacakları, dizle- doğrusu, Öyle• ya, salonda 
tine değin açık kalmıştı .. Joe gramofon çalıyor, danseden 
eteğini indirmek için uğraşı- çiftler, hışırtıyla ayak sürüyor· 
Yordu. Fakat, elbisesi f o ka- lardı ve kendisi burada hemen 
dar dar yapılmıştı, ki bu işi hiç tanımadığı,; yahut ta pek 
bir türlü başaramıyordu. Fa- az tanıdığı bir kızla adeta sırt 
kat boşu boşuna sinirleniyor- sıra yan gelmiş oturur vaziyet-
Yordu. Her uğraşmada, etek teydi . 
~ağıya inecek yerde yukarı· - Tıpkı, uygun yer buluna-

Ya doğru çıkıyordu. Joe ba- mamış bir yemekli vagonday-
cakları açıldıkça ayni zaman- mışız gibi oturuyoruz böyle ! 
da uzayormuş gibi bir hisse Karşınıza geçemez miyim ? 
kapılıyordu. Gel de sinirlen· - Hayır, eğer karşıma ge-
ıne! çerseniz derhal ayağa kalkıp 

Nihayet, ayağa kalktı ve buradan gitmem icap eder! 
arabadan inmeği, ) ayan yürü· Joe, mahzun bir halde, bu 
ineği tercih etti. Aksi rast mukabelede bulundu. Buna 
geliş! Bu sırada yağmur sepe- rağmen, Martin, sandalyesini 
lemeğe başladı. Buna rağmen, yana doğru çevirmcğe ve üs-
koşmak şöyle dursun, biraz telik, Joenin eli iizerine elini 
0~sun hızlıca yürüyemezdi; koymağa cüret etti. Ve daha 
tunkü, beyaz benekli; koyu fazlasına da cür'etle: 

PIRE AKTARMASJ SE.YRI 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, vapuru 19 
Martta PiRE' den NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

" EXOCHORDA ,, vapuru 
26 Martta PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXCALIBUR,, vapuru 9 

Nisanda PiRE' den BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür. 

PIRE-NEVYORK 18 gündür. 

SERViCE MARJTIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 3 Ni
sanda bekleniyor. KOSTE!>J· 

CE, SULINA, GALATZ ve 

GALATZ aktarması TUNA 
fllavi renkte elbisesinin darlığı, - Sizi üzen nedir, dedi, ~imanları için yük alacaktır. 
Ç<tbuk çabuk adım atmağa bana söylemez misiniz? 
rn·· d JOHNSTON WARREN LINES 

Usait eğildi. Bu anda, Joe, irkildi. Otur· 
L TD - LIVERPOOL 

Joe, o akşam bir salon top- duğu ycrdf" kımıldandı. Kı· 
lantısına davetlidi. Orada Mar- mıldanır kımıldanmaz da, be-
tinle tanıştı. Tanıştığı adam, yaz benekli ve koyu mavi 
Joe'yi ve onun giydiği beyaz daracık elbisenin dcği, büs-
benekli, koyu mavi elbiseyi bütün açılarak, mevzun ba- dan yük çıkaracak ve BUR-

"AVIEMORE,, vapuru 21 
Martta bekleniyor. ANVERS 
ve LIVERPOOL limanların-

&ayet güze) buldu. Joe, şömi- cakları iyice meydana çıktı, GAZ, VARNA, KÔSTENCE, 
nenin yanında, statü gibi du- Martin, bu manzarayı hoşuna GALATZ ve SULINA liman-
ruyordu. Martin, rahat bir gitinedcn ğördtidemek:-doğ· " !arına yu alacaktır. 
koltuğu kendisine doğru itti. ru olmaz! 
Joe, teşekkür etti ve gündüz Joe, birdenbire doğrulunca, 
Pek çok oturduğunu söyliye- o da doğrulmağa davrandı. 
tek, gene ayakta durdu. Ko· - Oturunuz rica ederim. 
nuşmalan herhangi bir engele Yarın ben terziye götürürüm 
takılmış iki insan gibi, bir bu elbiseyi ve yalnız ayakta 
fllüddet susuştular. Martin, dururken giymek için yaptırıi-
Yorgun tavırla, koltuğun arka- madığını anlatırım kendisine; 
lığına tutunmuştu. Yanyana, o da düzeltir tabıi! 

: hareket etmek üzere olan bir Martin, nihayet Joe'nin 
henin önünde, peron üstünde ayakta durmaktaki inadile 
duruyorlarmış gibi heyecanlı- elbise ruasındak~lakay;--an-
dıt1ar; Joe'ye söylemek istediği lamıştıl 
tatlı sözler, vaziyetin müsaid Beyaz beneklerle::desenlen-
olrnayışı dolayısile Martinin miş koyu mavi elbise, ne 
boğazında düğümleniyordu. hızlı hızlı yürümeğe, nede 

Martin, Joeye bir kadeh şa- oturmağa müsaitti; hatta, 
tap getirdi, joe, ürktü; bu ~-}·akta durmağa , bile pek mü-
aralık her nasılsa Martinin sağ said sayılamazdı, filhakika; 
topuğu burkulduğu için teşek- lakin, muhakkak, ki uğurlu 
kürle şarabı aldı. Ayakta dur- bir elbiseydi. Hususiyetile, 
ttıaktan topukları yanıyordu işte onları saadete kavuştur-
Ve kendisinden fazla kendisi- muştu. Çoktan modası geçmiş, 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"SARDINY A,, motörü 120 
martta bekleniyor. PiRE, IS
KENDERIYE, DIEPPE ve 
NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Zayi 
Tire Ziraat bankasından 

almış olduğum 351 numaralı 
tasarruf hesap cari cüzdanımı 
zayi ettim. Yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü olmadı-
ğını ilan eylerim. 

Tirenin Kireli köyü muhtarı 
Mehmed Dinccr nin yüzünden ayakta duran eskimiş olduğu halde, elbise 

topuğu burkulmuş adama acı- dolabının en mutena askısında c 
Yordu. Fakat elden ne gelir? yer verilmişti. Bu hususiyetli eza 

için yük alacaktır. 
"LESBIAN,, vapuru 15 marta 

LONDRA, HULL ve AN-
VERS'ten gelip yük çıkara-

caktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği

şik liklerden mes'ul iyet kabul 
edilmez. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
İzmir - Birinci beyler sokağı · 

Elhamra sineması arkasında 

No. : 55 
Telefon: 3479 

oktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylcrSokağı No. 68 
Telefon 3452 

Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YEN l KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

Sağlam 
Zarif 

v~ ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

atış erleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMİR Oğlu 

ZMIR 
uk Mensucatı 

Türk Anonim Sirke ti 
Jf 

ıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlannın en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

amdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

B d k Büyük Salepçioğlu hanı 1 
aş ura : karşısında 

··~~~~~~~~~~~-· -

N«A .r- (' 
elbisenin darlığı, oturmasına elbiseye. Joe, arada, sırada, Go··ren esnaf 
ttıani teşkil ediyordu. dostça nazarlarla elbiseyi göz- ,. ., r K n n ,,. n n , 

Martin, dayanamadı, sordu; den geçirirken, şöyle scsleni- Belediye tenbihatına riayet - / 1UJ U UJJ 4'( 
acaba Joe "sabit olanın na· yordu: etmiyenlerden bazı esnaf, be- '-t--

o 11 ıu n~ 
\ 

bit olacağını mı,, düşünü- - Saadetimizin başlangıcı, lediye encümenine verilen 1 · .. · / 
~Ot da vaziyet değiştirmeden, Martin; beyazla beneklenmiş raporlar üzerine nakti çeza-
;:ıc dimdik duruyordu ay.akta, koyu mavi... lara çarptırılmıştır. 

0 4 
; ·• 

[ 

h •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,~öbreklerı 
rurjeD 8 aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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Belçika 
lerde 

bitaraflık hakkında rlıüzakerekralı, 
bulunmak üzere Londra'ya gidecek 

Londra, 18 (A.A) - Sala· ı renildiğine göre, Belçika kralı ı Belçika'nın bitaraflığı hakkında 
hiyettar bir menbadadan öğ- önümüzdeki hafta bidayetinde lngiltere hükumeti ile müza-

Dost devlet H. nazırı Anka
ra'da merasimle karşılandı 
Reisicumhur Atatürk, dost devlet nazırını kabul 

ile bir buçuk saat nezdlerinde alakoydular 
Ankara 18 (Hususi) - Reisi 

cumhur Atatürk, dün akşam 

saat 17 de Çankaya köşğünde 
Romanya Hariciye Nazırı bay 
Antonesko'yu kabul buyurmuş
lardır, 

hükumetleri elçileri ile Dış iş- makta olan kalabalık bir halk 
leri Bakanlığı ileri gelenleri, kütlesi tarafından alkışlanmış· 
Merkez kumandanı ve Emni· lardır. 

yet direktörü tarafından kar· Romauya'nın Ankara elçisi 

şılanmışlardır. B. Telemague, Bükreş elçimiz 

kerelerde bulunmak üzere 
gayri resmi olarak Londra'yı 
ziyaret edecektir. 

Paris 18 (Radyo)- Belçika 

Kralı S. M. Leopold'un önü· 

müzdeki hafta içinde Londraya 

gideceği ve Belçika'nın bita· 

raflığı hakkında lngiltere hü· 

kumeti ile müzakerelerde bu-

lunacağı haberi Paris'te fena 

bir tesir yapmıştır. Siyasi ma· 

hafil, Belçika'nın yeni siyasa· 

sının İngiltere tarafından tas

diki takdirinde Lokarno pak
tının artık yenilenmesine imkan 
kalmıyacağı kanaatindedirler. 

Büyük Şef, dost devlet Ha· 
riciye Nazırını bir buçuk saat 
yanlarında alakoymuşlardır. 

---···---Romanya, dış işleri bakanı B. Suphi Tanrıöver ve refi-
müteakıben yanında refikaları k~sı, Romanya Dış işleri ha· p ı 
ve dış işleri bakarımız olduğu kanlığı siyasi işler genel di- o on ya 

Ankara, 17 (A.A) - Ro· 
manya Dış işleri Bakanı Ek· 
.selans V i k t o r Antenesko ile 
refikaları bu sabah Anadolu 

ğu halde kendilerine selam rektörü B. Crstzeane ve hu· Kömür amelesi greve 
resmini ifa etmetete bulunan susi kalem şefi B. fcamid de 
askeri kıtayı teftiş etmiştir. muhterem misafirin refakatin- hazırlanıyor 

Bu esnada muzıka Romen de olarak Ankara'ya gelmiş· Varşova 18 (Radyo) - Kö· 

ekspresile şehrimize gelmişler 
ve istasyonda Dış tşleri Ba
kanı Dr. Bay Tevfik Rüşdü 
Aras ile Vali Bay Nevzad 
Tandoğan, Mevki kumandanı, 
Balkan antantı ve küçük antant 

ve Türk milli marşlarını çal- lerdir. mür madenlerinde çalışan ame· 
makta idi. iki dost memleket dış işleri lenin bugünlerde umumi bir 

Misafirlerimiz ikametlerine bakanlarının karşılaşmaları grev yapmaları kuvvetle muh-
hususi daireler ayrılmış bulu· çok samimi olmuş VI! Bayan temeldir. Bu sebeple bir kö· 
nan Ankar~palasa gitmek üzere Antonesko'ya dış işleri baka· mür fıktanı baş göstermemek 
istasyondan ayrılırlarken istas· nı B. Tevfik Rüştü Aras tara· için hükumet, ihracatı meney-
yonun iç ve dışında bulun· fından bir buket verilmiştir. !emiştir. 

1 M". •-•~• M--il·-------
lngiltere kabinesi dün ce Kontrol işinin, bu ay niha 
vabi notala~ı tedkik etti yetinde baş!ıyacakmış 

B. Eden, başlıyacak olan müza Komite, Hollanda amiralının 
kerler hakkında izahat verdi başkanlığında toplandı 

Londra, 18 (Radyo) - Is· ve ispanya için tatbik edile
panya işlerine ademi müda- cek olan kontrol hakkında 

Londra, 18 (Radyo) - in- nm cevabi notalarını tetkik 
giltere kabinesi, dün Bay eylemiştir. 

Hariciye nazın Bay Eden, 
Baldyin'in başkanlığı altında yeni Lokarno hakkında baş· 
toplanmış ve yeni lokarno lıyacak olan müzekereler etra
hakkında Almanya ile ltalya- fında izahat vermiştir. 

~--~-------··~·--·~·.....-.~--~~~~-

B. Mussolini, bugün mü-
him bir söylev verecek --·-· Trablusgarp Prensinin, ltal-

ya başbakanına bir kılıç 
söyleniyor v• 

verecegı 
Roma 18 (Radyo) - Bay ile Trablusgarp ileri gelenle

Mussolini, Trablusgarp'ta hava rine bir ziyafet vermiştir. 
istasyonunu, büyük bir oteli Bay Mussolini, öğleden son-
ve daha bazı resmi binaları ra fuarı gezmiş ve Alman 
açmıştır. pavyonunu görmüştür. 

ltalya Başbakanı, bilahara Roma 18 (Radyo) - Bay 
kadıyı ve müteakiben haham- Mussolini, bugün saat 17,45 te 
başıyı ziyaret etmiştir. mii ' im bir söylev verecektir. 

Trablusgarp umumi valisi Trablusgarp Prensinin, ltal-
mareşal Balbo, hükumet ko- ya Başbakanına bir kılıc 
nağı bağçesinde Bay Mussolini verect.·ği söyleniyor. -----------·- ·--~----------

Belediye reisi pazar gü-
nü Ankara'dan gelecek 

Ankara'da bulunan ve Fuar 
işleri için Vekaletlerle temas 
ed~n .Belediye ve Fuar komi· 
tesi reisi Bay Dr. Behçet Uz, 
İstanbul yolile Pazar günü 
tehrimize gelecektir. Haber 
aldığımıza göre, lktısad Veka
leti Fuar için Vekalet bütçe
sinden mühim bir para vere
cektir. 

Belediye ve Fuar komitesi 
reiıi lzmir'e gelince Fuar sa· 
hasında İnfa edilecek olan 
daimi sergi binası için derhal 
münakasa açılacaktır. Tahmin 
~dildığme göre, ıergi binası 

150,000 liraya çıkacak ve iki 
senede tamamlanacaktır. 

Kültürparkta, bilhassa Fuar 
sahasında teşcir faaliyetine 
ehemmiyetle devam ediliyor. 

Cumhuriyet mtydanınm ge· 
nişletilmesi için kararlaştırıl-

dığı veçhile tarhlardan bir 
kısmının kaldırılmasına baş· 
lanmıştır. ' 

Buradaki büyük ve kıymetli 

ağaçlar da köklerile birlikte 
çıkarılarak kamyonlarla Kül· 
türparka götürülecek ve orada 
dikilecektir. 

hale komistesi; dün Hollan- müzakerede bulunmuştur. 
da murahhası Amiral Vande- Kontrolun bu ay nihayetin-

de tatbik edileceği söyleni· 
lin başkanlığında toplanmış yor. 

--~~----.. 19tı.--•··~~~~--~~~-

Fırtınalar Barselon 
Devam ediyor 

Paris, 18 (Radyo} - Laros 
Sorluryan 'dan alınan haberlere 
göre, hir haftadanberi başlı

yan fırtınalar, hala devam et
mektedir. ...... 

Paris hadiseleri 
-ll~ıarafı birinci salıifede-

Paris, 18 (Radyo) - Baş
bakan Bay Leon Blum, amele 
sendikaları başkanı Bay Leon 

Juar ile komünistler partisi 

lideri Bay Toresi nezdine da

vet etmiş ve konuşmuştur. 

Paris, 18 (Radyo) - Ko
münistler lideri Bay Tores ile 
genel sekreteri Bay (Doklo) 
nun imzalarını taşıyan bir 

tebliğ intişar etmiştir. 

Bu tebliğde, hükumetin pro
testo edildiği ve kanlı hadise
lerin, polisin müsamahasından 
ileri geldiği iddia olunmakta, 
zabıta kuvvetlerinin, muhalif· 
leri teşyik ve bunlara yardım 
ettiği ileri sürülmektedir. 

Bu tebliğ, hükumet meha
fili nezdinde yersiz telakki 
edilmiş ve çok fena bir tesir 
uyandırmıştır. 

Paris, 18 (Radyo) - Son 
hadiselerden bahseden Hu .. a· 
nite gazetesi, bir başmakale
sinde (Ateş açmak emrini kim 
verdi?) diye sormakta ve bu 
emri verenin mes'ul tutulmasım 
istemektedir. Son haberlere 

Bombardıman edildi 
Barselon, 18 (A.A) - Asi

lerin tayyareleri, dün Barselon 
limanını bombardıman etmiş
lerdir. 7 ölü ve 34 yaralı 
vardır. Tayyare üçbin metre 

yüksekten uçuyordu. Bulutlar 
tayyareleri yarı yarıya örtü
yordu. 

---····----G. Franko Burgosta 
erkanıharp/erle ko. 

nuştu 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
limanına götüreı ek araştırmış
lardır. 

Londra, 18 (Radyo) - Man· 
cester Gardiyan gazetesi; ls-

panya'da birçok Japon aske

rinin de general Franko ordu· 

larile birlikte harp ettiklerini 
-···-·~ ----··--
haber vermektedir. 

Katil Ali mah
kum oldu 

Menemen kazasının Gürle 
çiftliğinde amele Hamza oğlu 

Mahmed'i yaralıyan ve Musa 
oğlu Mevlud'ü öldüren Ahmed 

oğlu Ali'nin şehrimiz ağırceza 
mahkemesinde cereyan etmek

te olan muhakemesi sona er
miş, 12 sene ve 11 gün ağır 
hapsine karar verilmiştir. 

ıöre ikisi polis olmak üzere 
altı kiti ölmO,Ulr. 

Yan ya gölünün kanlı f acıası - ...,,_ ..... ____.........._ 

Nakleden: F. Şemseddin Benliollu 
ikinci Kısım: Kasırga 
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Arnavutlar, Edirne'ye giden 
yolu herkesten soruyorlardı 

- iyi ya . Ne istediğinizi 
söyleyiniz. Mümkün olanı ya
pacağıma da tamamen emın 
olabilirsiniz. 

- Korkmadan mı?. 
- Tabii korkmadan ve na-

muskarane olarak yapacağım. 
- Edirne'ye buradan sade 

bir yol mu vardır?. 
- Evet. Bir yol, o da 

şudur. 

- Başka bir keçi yolu veya 
dolambaçlı bir yol yok mu?. 

- Yoktur. Bu yolu takip 
ederseniz doğruca Selaniğe 
gidersiniz? Bu ikinci yol da 
Edirne'ye gidt:r. 

- Ya.. Başka yol yok de
mektir. 

Arnavutlardan birisi belin· 
den para kesesini çıkardı. Kü
çük bir torbayı andıran bu 
keseden birkaç tane gümüş 
Taler çıkardı ve hancıya : 

- Bunları al.. Bu bir pey 
demektir, çünkü daha konuşa· 
cak şeylerimiz çoktur. Dedi. 

- Tavşanın kulakları gö· 
ründü demek oluyor. 

- Hancıbaşı, öyle söylenip 
durma. Sen buradan bir süva· 
rinin geçtiğini gördün mü? 

- Buradan hergün bir sürü 
atlı geçer. 

- Bizim soracağımız baş
kadır. Bu, bir fistanlı Rum 
delikanlısıdır! Halbuki bu 
adam, bir Tüı ktür; fena bir 
maksatla gitmiştir. Biz bunu 
arayoruz. 

Hancı düşünür gibi yaptı 
ve sonra: 

- Ne bugün, nede dün 
böyle bir kimse bana uğra
mamıştır. Böyle bir insan geç
tiğini de görmedim. iki gündür 
buradan geçenlerin hepsi de 
Türk'tür. 

- iyi ya .. Bizim söylediği
mizde Türktür. Mükemmel 
Rumca bilir, Rumdan hiç fark 
t:dilmez. Fakat çok fena 
adamdır. 

- Hem Türk, hem de 
Rum usulü fistanlı elbise giy· 
mektedir ha.. Bu bana biraz 
güç görünüyor. Nasıl olur. 

Kurnaz hancı, Arnavutların 
bu garip hali görünce, hemen 
böyle söylüyevirmlşti. Bu ge
vezeliği tamir için de: 

- Ne lazım. Dünyada ol
mıyan ne vardır, daha geçen 
gün yolcular söylüyorlardı. 
Bir katır bile doğurmuş. He
le siz bana vereceğiniz para· 
yı ve yaptıracağınız işi söy
leyiniz! Dedi. 

Hancı, Arnavudları daha 
fazla inandırmış olmak ıçın: 

- ister Türk, ister Rum 

İnanilmaz bir hadise 
f Baştaraf ı 2 inci sahifede J 

Fransız gemicileri adaya 
yaklaştıkları vakit, ne cins 
insan oldukları anlaşılamıya

cak hale gelmişlerdi. Fransız 
olduklarını, Senpol yelkenlisi 
kurbanları olduklarını anlattı· 
lar Birkaç gün sonra Tama
kava' da ki Fransız konsolosha
nesine götürdüler. 

Şubatın ÜÇÜ!!,Çjİ' günü Ma-
t i ld vapuru ile Marsilya'ya 
gönderiliyorlardı. 

olsun, bence ikisi de birdir. 
Madamki para mukabilinde iş 
istiyorsunuz; ben kendi mrn· 
featım icabı ne biliyorsam, 
söyliyeceğim. Karôeşim, ba· 
bam da olsa, işin içine para 
girdikten sonra, hiç düşün· 

mem, dedi. 
Arnavudlar hancının bu 

sözlerine adam akıllı inandılar, 
içlerinden birisi: 

- Ala, dedi. Seninle bir 
mukavele yapalım. 

- Nasıl mukavele? 
- Madem ki istediğimiz yol 

buradan geçiyor, senden bu· 
rada karagol beklemeni rica 
edeceğiz. Biz şimdi aradığı· 

mızı bulmak üzere ileri hare• 
ket edeceğiz. Yakalarsak ne 
ala 1 Senden de bir iş istiye· 
ceğiz. Fakat biz burada yok 
iken ·o söylediğimiz, fistanlı 
elbise giymiş, Rum kıyafetine 

girmiş Müslüman gelirse onu 
ne ~ ekil<le olursa olsun bura· 
da tutacak ve bize teslim ede· 
ceksin. Biz nihayet 3·4 saat 
sonra gene buraya geleccğiı. 

Nasıl bu işi bize yap.ıbilec~k 
misin? 

- Yaparım. Maamafih sizin 
nerede olacağınızı bilmek is· 
terim. Belki size bildirecek 
acele bir iş çıkar. 

- Sen bu hususta biç me
rak etme.. Biz, üç saat sonrt 
muhakkak buraya geleceğiz. 

Hancı, Arnavutların gide
cekleri yeri bildirmek isteme· 
diklerini anladı. 

Arnavutlar, hancıya bir ki• 
se para verdiler: 

- Bu, pey demektir. işi
mize yararsan seni altın• 
garkedeceğiz. Dediler ve at· 
larına binerek ileri doğru yü• 
ıüdüler. 

(Devamı fJar) 

Sovyetlerde 
Ziraat İfleri 

Moskova - Sovyetler bir

liğinde halen, 63 bin talebelik 

90 yüksek ziraat mektebi "/C 

ayrıca 136 bin talebelik 523 
ziraat mektebi vardır. 

Bu mekteplerden her sene 
on binlerce mütehassıs çıka• 
rak Sovyet ziraatının muhte
lif alanlarında çalışmağa baş• 
lamaktadırlar. 1935 de bo 
mekteplerden -çıkanların ade· 
di 23 bini bulmuş, 1936 st' 

nesinde ise 28 bini geçmiştir· 
1933 den 1936 ya kadar 

olan dört senelik müddet 
zarfında, Sovyetlerdeki bO 
mektt>pler, memlekete ziraatçı, 
zooteknisyen, baytar, irva '°~ 
iska mütehassısı, makineci 
mühendis ve saire olarak t33 
bin 100 genç mütehassıs ver 
miştir. 

Bu müddet zarfında So~ 
mekteplerinden çıkanların ınik' 
darı. Çarlık Rusyasmdakil,
nisbetle 71 defa daha faıl' 
olarak tecelli etmiştir. Filb8· 
kika, harpten evvel 1908 de' 
1913 e kadar Çarlık Rusya• 
sında yetişen ziraatçılat1ll 
adedi, yalnız 1862 idi. 
rakam arasındaki fark k 
derecede vazihtir. 


