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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Fransa' da mali müşkülat 
baş gösterdi. Fransız ka
binesi bugün toplanarak 
vaziyeti tetkik edecektir. 
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Sancakta 
bitaraf 

Cenevre'ye 

tetkikat yapan! Tor~il Fashlar, Mili~lerin bi~ ko-
Tarıa_s~na duşen in- IOrdUSUnU imha ettıler 

hey'et, telgrf la gılız vapuru Marsilya, 1 (Radyo) - Por· 

vander açıklarında torpil tar-

--·-ihtilalciler, Madrid'i tekrar 
bombardıman ederek ağır 

bombalar attılar ç agV rıldı. lasma düşerek sakatlanan Lan-
don Niyokastel adındaki va-

purun yolcuları buraya gel-
-------~~,__.·~~~·-------

Sancakta asabiyet ve heyecan var. Bir he'yet, 
mevkuf bulunan Türklerin serbest bırakılma
larını Fransız mümessilinin vekilinden istedi 

Antakya' dan bir görünüş 
lstanbul 1 (Hususi) - Ha- lunan bitaraf hey'ete bir tel-

tayın ana yasasını tanzim ede- graf göndererek, bir an evvel 

cek olan komisyon, mesaisine Cenevre'ye dönmelerini ve ha-

devam etmektedir. zırladıkları raporu vermelerini 
Komisyon reisi, Uluslar sos- istemiştir . 

yetesi genel sekreteri bay A- İstanbul, 1 ( Hususi ) -
venol vasıtasile~ Beyrut'ta bu- Hatay' da vaziyet değişmemiş --------------· ..... ._..~---------------

gibidir. Evvelce tevkif edilmiş 
Türk'lerin elan serbest bırakıl
maması ve demir gömleklilerin 
Suriye'den kamyonlarla Ha
tay'a geçmeleri, Antakya ve 
İskenderun'da heyecan ve asa
biyet uyandırmıştır. 

Biı heyet, Fransız mümes
silinin vekiline müracaat ede
rek, mevkuf bulunan Türklerin 
serbest bırakılmalarını iste
miştir. 

Demir S!Ömlekli SuriycliJcrin 
Hataya ne maksatla geldikleri 
anlaşılamamıştır . 

• 1 

Londra 
Karlar altında 

Paris, 1 (Radyo) - Londra 
şehri, karlar altındadır. Yollar 
karlarla örtülü olduğundan, 
birçok yerlerde nakliyat dur
muştur. 

Fransa'nın bazı yerlerinde 
.de vaziyet aynidir. ····--Teki rd a g" 'h Hüse- Yun~nistan'da 
Asker/ık yapmıyan-

yi n, Dinarllyı yendi '0~1~!!.0ı~~~d;:ıtrr~!:.!' 
•••• 

Mehmet pehlivan, ayağını incittiği 

için yedinci dakikada minderi ter-

Harbiye Nezareti, şimdiye ka· 
dar askere gitmemiş olanları 
silaha çağırmıştır. Bunlar, üç 
ay talim göreceklerdir. 

miştir. 

Yolcular, Landon Niyokas

tel vapurunun, mucize kabi

linden batmaktan kurtulduğunu 

söyliyorlar. 
------•+----

Faşist 
Meclisi bugün 

toplanıyor 
Roma,!1 (Radyo) - Büyük 

lfaşist meclisi, bugün öğleden 

[sonra bay Mussolini'nin riya-! 

. 
Madrid'den bir görünüş 

Paris, 1 (Radyo) - Havas ve gönüllü gittiğini kaydetmek-
ajansı bildiriyor : tedir . 

İhtilalcilerin, Rubledo cep· Paris, 1 (Radyo) - ihtilal· 
besindeki yollarını kesmek için ciler, dün tekrar Madrid'i 
harekete geçen milislerden bir bombardıman etmişler ve 

ı kolordu, Fas askerleri tarafın- ağır bombalar atmak suretile 
dan ihata edilmişler ve karni- büyük hasarat yapmışlardır. 

Bag Mussolini 
setinde toplanacaktır. Meclis, 

beynelrıfilel vaziyet etrafında 
müzakerelerde bulunacak ve 
ayni za~anda İtalya'nın da
hili, mali ve askeri vaziyetini 
tetkik edecektir. 

len imha edilmişlerdir. 
Paris, 1 (Radyo) - Milis 

Londra 1 ( Radyo)- Man· 
orduları, benzin fıkdanından cester Gardiyan gazetesi ikinci 

kanun içinde lspanya'ya giden sok büyük müşkülata maruz 
•gönüllüler için bazı rakamlar kalıyorlar. Otomobil ve kam

kaydetmektedir. Bu rakamlara yon nakliyatı, bu yüzden dur-
göre, ikinci kanun zarfında muştur. 
yalınız ltalya'dan 11,300 ne- Paris, 1 (Radyo) - Oybe· 
fer, tank, denizaltı gemisi Is- do cephesinde vukubulan son 
panya'ya gönderilmiştir. muharebede her iki taraftan 

Ayni gazete, Almanyadan maktul düşenlerin on beı bin 
da mühim miktarda mühimmat kişiye baliğ olduğu anlaşılmıştır. 

--------·~·~.-. .. -----~------
Fransa' da baş göste-

ketti ve mağlup sayıldı --------------·~•1.-t .. ----~~~-

ren mali buhran 
Hollanda'dan istikraz aktı için 

teşebbüsatta bulundular Dün, sekiz bine yakın se- stadyomda serbest güreş mü· 
yirci önünde Türkiyenin en sabakaları yapılmıştır. 14,30 
namdar pehlivanları arasında da başlanmıştır. ilk müsabada 

lzmir'li Hüseyin, Vasfi'yi 41 

Bay Şükrü 
Kaya 

· ı dakikada tuşla yenmiştir. 
ikinci güreş, günün en he-

Adanada seyltip mın
takalarını geziyor 

1 Dalıilige vekili Bag 
1r... Şükrü-KaJ/a- -
· · Adana, f (Hüiüsi)--=- Da-

yecanlı müsabakası olmuştur. 

Bu karşılaşmada Gönenli Ham

di ile Silivrili Mehmed zevkli 
boğuşmalar yapmışlardır. Çok 
güzel güreşen Gönenli Hamdi, 
rakibine 32 nci dakikada tuşla 
mağlup olmuştur. 

Son müsabaka Türkiye baş 
pehlivanlık kemerini muhafaza 
eden Tekirdağlı Hüseyinle 
Dinarlı Mehmed arasında ya
pılmıştır. Dinarlı Ödemiş mü
sabakasında yaralanmıştı. Bu 
f Devamı 4 üncü sahi/ede) 

biliye vekil~ Bay Şükrü Kaya, 
seylap mıntakalarını gezmekte 
ve halkta temaslarına devam 
eylemektedir. Adana'nın bazı 
yerlerinde henüz sular çekil
memiştir. Alakadarlar, m~hsu
lün busene ve daha birkaç 
sene: için pek az olacaA-ını 
beyan ediyorlar. 

l ng i ite re' de silahlanma 
faaliyeti devam ediyor Paris, !I (Rad

yo) - Fransa' da 
başgösleren mali 
buhran, BayLeon 
Blum kabinesi
nin itimat reyi 
almasına rağmen 

devam etmekte

Deniz ve kara kuvvetlerinin 
takviyesi için 240 mil

yon lira~-ayrıldı 
r- • .__,..._..,. _ _ .,,.......... __ 

Bir lngiliz lıarp gemısı 
Londra, 1 (Radyo) -Silah

lanmaya sarfedilmek üzere ln
giltere 'nin akdettiği dörtyüz 
milyon liralık istikrazdan ay
nlacak para ile lnailtere hava 

kuvvetleri bütçesi, yetmiş mil

yona baliğ olacaktır. Deniz ve 

kara kuvvetleri içinde 240 
milyon sarfolunacaktır. -----· ... ·---

dir. 
Fransa finans 

bakanı Bay Vons 
Oriyol Hollanda 
ve İngiltere ser 

Kara b U• • k mayedarlarına mü- Fransa 
racaatla istikraz yapmak iste-

Demir ve çelik f ab. mişlerdir. 
Paris, 1 (Radyo) - Fransız 

rikalarını yapacak kabinesi, bugün öğleden sonra 

Başbakanı Leon Blum 
zakere edecektir. 

Kabine, yarın Eliza sara· 
yında ve reisicumhur bay 
Lebronun riyasetinde tekrar 
toplanacaktır. mühendisler geliyor toplanarak umumi vaziyeti mü-

__;~------------------~~~~~--~----
Istanbul, ı (Radyo) - Ka- Avrup<l Paris'e gı•t-

rabük demir ve çelik fabri-

kasını yapacak olan mühen- uı·ndistan miyecek 
disler, önümüzdeki Çarşamba Cl i 
günü buraya aelecekler ve J l • h Viyana, 1 (Radyo) - Avus· 

eı ep ın attı 
derhal Karabüke hareket ede- turya Hariciye Müsteşari Bay 
ceklerdir. Fabrikanın inşaatı, Berlin 1 (Radyo) - Avrupa Şimit'in, yakında Paris'e gi· 
Mart ayının ilk haftasından ile Hindistan arasında yeni bir derek Fransız ricalile konuşa· 
itibaren baıhyacaktır. JepJin hattı tesis edilmektedir. caiı doğru dejildir. 



Zabıta Romanı: 

Cehennemli Kadın 
-25-
• 

- Allahını seversen keyfi-
feti tafsilatile bana anlat. 
Çijnkü çıldırıyorum. Ben, Kro
ıerin yaınan, müthiş, en ma· 
hir hırsızlardan, kanlı katil· 
lerden meharet ve kuvvetçe 
herkese faik bir şerir oldu· 
pnu bilirim. Ancak, mahke· 
me içinde aşikar • dinleyici
İerden biri imişçesine • savu
ıup gitmesine bir türlü aklım 
ermediğinden tafsilatile mes' e· 
leyi baştan nihayete kadar 
hikaye etmenizi rica ederim. 

Karter, ayaklarını birbiri üze
rine koyarak bir sigara içti ve 
ıonra: 

- Sözünden öyle anlıyorum 
ki Kroser şapkasını eline ala
rak mahkemeden çıktı, acaba 
çıkmazdan evvel reis ile hey· 
ete karşı hürmetle selim ve
rerek terbiyeli insanlar gibi 
h.fmı eğip reveransta mı etti. 
Ôyle mi? Mekiloski bu meş'um 
haberi ne suretle telakki etti
tini lütfen bana söyler misin? 

- Bir erkanıharp reısı, 
kendi askerinin inhizamını na· 
sıl telakki ederse o dahi bu 
haberi işitince dehşete düşerek 
aklını kaybedercesine, yere 
yakılmış kalmıştİr. Duçar ol
datu yeis ve kederden ve sizi 
de Nevyork'ta bulamadığın
dan anasını kaybeden çocuk
lar gibi ağlıyarak: 

- Bu vartadan beni kur· 
taracak olan Karter nerededir? 

Demişti. 

- Arzusunu yerine getire· 
cetime şüphe etmesin. Ben 
zihni yorgunluktan dinlenmek 
için biraz istirahate mecbur 
olduğum gibi Kroser dahi 
çekmif olduğu pranga, ke
lepçe ve hapis işkencelerinden 
k1sa bir müddet için istirahate 
muhtaç idi. Lakin -;ok geç· 
meden gene zındana avdet 
edecektir. 

Bu mel'unu üçüncü defa 
olarak yakalayıncıya kadar 
fikren ve aklen müsterih ola
mamakla beraber, hayatımdan 
bile emin olamam. Bu herif 
idam edilmedikce Nevyork 

[ahalisi bir türlü ıerrinden, 
babasetinden rahat bulamaz. 
Ancak bana söyle bakayım. 
Bu habis firara kalkışbtı sı
rada merkumu jandarmalar, 
polisler takip etmediler mi? 

- Mahkemedekiler birbiri
ne hrıştı, muhakeme ihlal 
olandu. Cidal ve kavga, batır
mak çağırmak, jandarma ve 

polislerle hazırun arasında bir 

Ja,amettir koptu. Vuran vu· 

~-. basan basana, hakim ile 
heyet müzakere odasına çe· 
kilmete m~cbu;-oldı;:- - -Ka~~ 
Pfalık içinde Kroser fırsatı 
pnimet addederek şapkasını 
alap Nbır ve teenni ile çıkıp 
gitti. 

- O nasıl oldu? Açık ola· 
rak anlatınız. 

- Mahkeme salonuna gir
mezden evvel cinayet arkadaş
larile hile ve desiselerinin pli· 
nım basit ve muntazam olarak 
tertip ve harfi harfine tatbi
kabna ihtimam ve dikkat sa-

. Yesinde mahkemeden çıkarken 
ne mahkeme heyetinin ne de 
muhafazasında bulu.;;~ı;;:; 
uazarıdikkatlerini bile celbet· 
memiştir. 

- Sırasile mürettep olarak 
vukua gelen bu aidiseyi birv 

birer açık olarak anlat 1 Zira 
ateş üzerinde oturmu9a ben· 
zıyorum. 

- Kroser' den başka !.lirisi 
liyıkile vukuatı ıize izah ede· 
mez. Çünkü ben firar için 
ittihaz etmiş olduğu tedabirin 
neden ibaret olduğunu bilmi
yorum. Ancak celse esnasın· 
da cereyanı ahvali size söyli
yebilirim. Kroser kendisini 
müdafaa için Nevyork'un hil
le ve habaset noktai nazarın· 
dan en mahir avukatlarından 
üçünü vekil ittihaz etmiş, 

avukatların bütün himmet ve 
gayretleri bazen evrakın daha 
hazırlanmamış olduğuna ve 
bazen şahitl~rin henüz gelme· 
miş olmaları bahanesile mu· 
hakeme gününün günden gü
ne talik ve tehirine ve kanu· 
na hi11elere tevessül ederek 
celseyi e· .·elki güne kadar 
uzamasını temin ettiler. Bu 
oyalama ise caninin firannı 
kolaylqbrmak için tertip ve 
tanzim edildiğini bilmem söy· 
lemeğe lüzum var mı? Nete· 
kim gelen şahitlerin gecikme
si de bu zannı takviye et· 
mektedir. 

..... 
F ratell.i Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASININ 
SiS .. GANYMDEDS., va· 

puru 20 şubatta limanımıza 
gelip yükünü tahliyeden sonra 
BURGAS, VARNA ve KôS
TENCE için yükliyecektir. 

SiS .. HERMES., vapuru 25 
şubatta beklenmekte o]up 

AMSTERDAM, BREMEN ve 

HAMBURG limanları açm 

tahmilitta ıbulunacakbr. 
SiS CERES., vapuru 4 

Marta doğru bekleniyor, yü· 
künü tahliyeden [sonra BUR· 
GAS, VARNA ve KÖSTEN
CE'ye yük alacaktır. 

"SAYMEDES., vapuru 10 
Martta gelerek AMSTERDAM 
ve HAMBURG için yükliye
cektir. 
SVENSKA ORIENT LINIE 

KUMPAVASlNIN 
SiS .. NORRUNA., vapuru 

27 şubata doğru beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM· 
BURG, BAL TIK ve SKAN
DINA VY A limanlan ıçın 
yükliyecektir. 
SERViCE MARITtME ROU

MAIN KUMPANYASININ 
SiS •PELEŞ,. vapuru 20 şu· 

bata d<>tru beklenmekte olup 
PiRE, MALTA ve MARSIL YA 
limanlanna yolcu ve yük kabul 
eder. 

SiS .. AEBA·JULYA., vapu· 
ru 26 tubatta gelerek PiRE, 
MAL TA ve MARSIL YA liman
larına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

SiS "SUÇEAVA., vapuru 
21 Marta doğru bekleniyor, 
PiRE, MALTA ve MARSIL
y A limanlw için yolcu ve 
yük kabul edecektir. . 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve ;r alıliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acent'alıtına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve harelceL ta· 
rib1erindeki değişikliklerinden 
-acenta meauliyet kabul etmez. 

lelefon: 4142/.4221/~663 
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fllistin daVasındafHaftanın Ansiklopedisi) 
' ~ · -· Panarabizm ve Panislamizm 

nasd bir rol oynuyor? 
"Silahları terketme,. veya 

"ifratla silahlanma,,, .. Tuna,,, 
"ispanya,. "Bolıevizm., veya 
• F açizm,. davalan arasında 
bir dr. Panarabizm davasının 
mevcud olduğu unutulmama· 
lıdırl 

Mevcud '"Pan" ın hepsi gibi 
bu da tehlikeli bir .. Pan.,dırl 
Çünkü muallakta kalmış weya 
muvakkaten unutulmuı birçok 
mes' eleleri yeniden canlandı
racak mahiyettedir. (*] 

.. Yakın şark,. birçok dil ve 
ırklarm kuvvetli iz ve eserler 

bıraktığı bir alemdir; burada asır
lardan beri birbirini imhayaçalış
mış unsurlar vardır. Bunların 
hepsi de bugün .. Varım! ,, 
diyebilmektedir. 

Bir vakitler "lslimlık., per· 
desi arkasında birleşmiş görü· 
nen bu unsurlar, şimdi biri· 
birinden tamamen ayrıdırlar. 
Bunun içindir ki yakın şarkta 
en büyük mandater olan iki 
garp devleti, lniiltere ve 
Fransa Suriye, Irak, Erdende 
mühim ve güç bir vazife ıfa
sile mükelleftirler. 

Ve... Bu diva ,. Panara· 
bizm. ve ,.Siyonizm,, kavgası 
önünde çok nazik bir safha 
geçirmektedir. 

Panarabizm, Arabiıtan'da 
birazda Pan islimizm demek· 
tir. Çünkü Arap dili ile ko
nupn Arabistan, Suriye ve 
Elcezire sakinlerinin bepıi de 
'"Halis Arap,. detildirl MU1UI, 
bütün haksızlıklara ratmen 
bir Türk tchridir; Halep 
ve Şam' daki balkın da mü
him - bir - kısnÜ -Türİc'tür; 
nasıl ki Mısırda da vaziyet 
bundan bqka bir manzara 
gÖlteremezl 

1926 da •Meleke. de top· 
lanmıı olan •islim konrreti., 
de bu hakikati anlamıı ola· 
cak ki bütün lslimlan medeai 
şartlara daha yakından uyarak 
birleşmeğe davet etmiştir. 
Yani, bu kongre, •MiJli kud
reti., artık dünün ola.n .. Dini 
kudret,, e feda etmiştir! islim 
dini ile mütedeyyin olanların 

Türk'ler ve lranilerden bazı· 
sını · Bilhassa Arapların - si· 
yasi esareti, dini ihtilaflara 
hamledilmistir. Ne sıkolistik 

[•] Nası iki Hatay mes' ele
si de Panarabizm cereyanı 
önünde halledilmesi zaruri 
hale gelmiş bir mes' eledir! 

ve zavallı bir düşünce. 
lbnissuud, bundan sonra 

müslüman veya arap devlet· 
lerle uzlaıma siyaseti takip 
etmete baılamıı ve 21 Teş• 
rinievvel 1926 da Asir imamı 
Seyyidülhasanibni Aliyülidris 
ile bir mukavele yapmıştır, 

lbnissuud, bugün Meskattan 
Küveyte, Küveyt'ten Akabeye 
kadar geniş bir ülkenin hüküm 
darıdır, Şerif Hüseyinden har· 
ben aldığı Hicazı İslamlar 
arası bir mıntaka ilan etmiş 

ve Panislamizim için müsait 
bir zemin hazırlamağa çalış-
mıştır. 

Bu maksatla, büyük oğlunu 
üç defa Mısır kralı müteveffa 
birinci Fuad' ın nezdine, küçük 
oğlunu da Avrupa'ya gönder· 
miştir. Fakat ita yan nüfuzu 
altında bulunan Yemen imamı 
Mahmut Yahya, lbnissuud'a 
bu hususta muhalif kalmış ve 
lbnis.:.uud, maksat ve siyasetini 
bu imama 1934 teki harp ve 
zaferi ile kabul ettirebilmiştir. 

25 Mayıs 1927 de akdolu· 
nan lngiltere · Vahabi muahe
desi, lbnissuud ve siyasetine 
mühim bir mevcudiyet bahşet-
miştir. 

Bu Suudi siyasetinın tam 
inkişafını 6 Nisan 1936 da 
Bağdad' da akdolunan lrak
Su·Jdi mukavelesidir. 

inkar kabil değildir ki, bu 

muahede, büyük bir maksadın 

başlangıcırl Çünkü bu iki dev
let, bu muahede ile Yemeni 
"En kısa bir zamanda mak· 
satlarını kabul ettirmek için 
her şeyi yapacaktır,, ve lngil
tere hükumetinin, lrak'mböyle 
bir mukaveleye iştirakini ka
bul ettiğine göre Erdende 
bu maksat üzerine çalışmağı 
kabul etmiştir. 

Mukavelenin esası ise: "Müs
lüman kardeşliği ve Arap vah 

Devamı 4 ncıi sahif t>:de 

Tashih 
Gazetemizin 19, 2 937 

tarihli ve 932 numaralı nüsha· 
sının 3 üncü sahifesinin birinci 
siitunundaki birinci icranın ila· 
nında satılığa çıkarılan Osma
niye caddesinde kain 127 yeni 
numaralı dü&rkinın 1762 nu· 
maralı kanuna göre Evkafa 
o]an 190 lira ıvaz bedeli· 
nin de müşteriye ait olacağı 
tashihen bildirilir. 

İzmir Suları Türk Anonim Şir
ketinden: 

Şirketimizin hisedarlar umumi heyeti senelik adi içtimaını 
31 Mart 1937 çarşamba günü saat 15 de lzmir'de Alsancak-

ta 454 No.lu merkezi idare binasında yapacaktır. 
lçtima'a iştirak etmek istiyen hisse sahiplerinin nizamname· 

nin 27 inci maddesi veçhile içtima gününden 10 gün evvel 
hisse senetlerini şirketin İzmir' deki merkezine veya merkezi 
Bruxelles de olan •Bruxelles,. bankasına veya şubesine tevdi 
etmelidirler. 

Konuşıilacak ifler şunlardır 
l - idare meclisi ve mürakıp raporlarınm okunması 
2 - 31 kinunuevvel 936 tarihli Bilal)ÇO, Kir ve zarar he· 

sabile mevcudat defterinin tetkik ve kal ulü 
3 - idare meclisi azalarıla mürakıbın ibrası 
4 - idare meclisi azalarından istifa edenlerin yerine yeni· 

sinin intihabı ve aza hakkı huzurunun tayini 
5 - Mürakıp intihabı ve ücretinin tayini 

5 Le~n Degrel - Belçika'nın Faşistlik teıkilatını kurmata 

çalışan genç; fakat P~iıt liderlerj içinde hatta Franko'dan 

da talihsiz bir liderdir! 

Geçenlerde Roma üzerine yürüyüş taklidi yapmak, Brükse· , 

le girmek istedi, muvaffak olamadı. Bir iki gün evvel de 

hükumet aleyhine hareket töhmetile tevkif edildi. 

Rekıislerin Belçika'da ilk hamlede elde ettikleri menafi gün ı 

geçtikçe kaybolmaktadır. 

----------------------Fas - ispanya hadiıelerinin aksülamelleri Fas mes'elesin· 

de kendisini göstermektedir. 450,000 kilometre murabbaı ıe· 

niş ülke, Fransa'nm elinde ve umumiyet itibarile Franıa'nm 

kontrolü altındadır. 

Afrikanm garbi şimalinde siyasi ve iktısadı • ımeti büyük 

ve AkdeniıJe Okyanos denizine yaslanmış bir zaviye teşkil 

eder. 450 bin kilometre murabbaından 420 bin kilometresi 

doğrudan doğruya Fransa'mn işgali altındadır. Bu kısımda 

5-6 milyonluk bir nüfus vardır. ispanyanın elindeki Fas kısmı 
28 bin kilometre murabbaıdır. lspanyol Fas'1nın n6fusu 800 
bindir. Tanca bitaraf mıntakasında da 70 bin nüfusu vardu. 

1911 de Fransa Fas istiklaline filen nihayet vermiş fakat 1Ul· 
tan namile bir kuklayı muhafazada devam etmiftir. 

Fas üzerinde Almanya'nın büyük emelleri vardır. Fas zen• 
gin ve geniş bir yerdir. iklim itibarile mutedildir. Almanlar 

bu kıtayı iktısadi mahiyetten ziyade Hind yolunu tehdid ede· 

cek vaziyetten dolayı istemektedirler. 

Növil Çamberlagn - lngiliz siyaset erkanından ve gü· 
nün nafiz simalarından birisidir. Muhafazakarların belli bqlı 

erkanından olan Sir Növil Çamberlayn 1869 da dopuı, 1918 
de meb'us olmuş, 1922 de münakalat bakanlığına getirilmiştir. 

Halen Hazine Lordudur. 

Antonesko - Viktor Antonesko, Romanya'nın Hariciye 

bakanıdır. Balkan konseyi münasebetile Atina'da bulunmUf 
biraz sonra Belgrad'ı ve ilkbaharda da Ankarayı ziyaret ede· 
cektir. 

Bay Antonesko, Balkan sulhüne ve misakına sadık siyasi 
ricaldendir. 

Hitler - Günün her meselesinde Hitler'in ismi geçtiğine 
göre, burada hayatından bahsetmek belki lüzumsuz görülür; 
fakat Hitler'in hayatının mühim ı:ıoktalanna yeniden birer İfa• 
ret koymakta da zarar yoktur. 

Hitler a~ağı Avusturya'da 1889 senesinde doğmuş, Umumi 
harpte garp cephesinde hizmet etmiş, harpten sonra ~avyera' da 
siyasetle uğraşmağa başlıyarak 1923 de Nasyonal soşyalist 
partisinin kaydı hayat şartile lideri ilan ediJmiştir. Bu sırada 
beş sene hapse mahkum olmuş, 1924 Kanunuewelinde affe
dilmiş ve serbest bırakılmış, Frik ve general Loclenderof ile 
birlikte mebus intihap edilmiştir. 

Nazi fırkası bundan sonra siiratle inkişaf etmif ve 1931 de 
yüzden fazla mebus çıkarmıştır. Bundan .sonra kua hamlelerle 
mecliste ekseriyet almış, Hindenburg'a rakip olarak cumhur 
reisliğine namzedliği koymuş ve nihayet Almanya•nın mutlak 
hakimi olmuştur. 

:~s;,', I' ,,,...,,+., 

,, 

6 Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan ida· 
re meclisi azalarına kendi veya şahsı ahar namına 
bizzat ve bilvasıta ~irketle muamele yapmağa salahi
yet verilmesi. 

Bir verirsen bin kazanabılirsin. Bir kaybeclenen ,..... helta 
olmamıştır. H em yiizlerce : vcltandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginden birinin de senin olmıyaca;ını irim itlclia ed.bilir. 



Sahife 3 (Ulual Birlik) 

Teşkilatı esasiye~dre•k-;-i ~-.,N.1vr7. ~~~O~IiFvı~· e--r -=v=-=-e~ş:-;;ü~---,z-m-_ i; Yün Mensucatı 
d "'· ·kı·k 1 ld ? W. F. H. Van rekisı Limited 
egışı ı nası O u · Der Zee Türk A. Şirketinin 

1 Mart 937 

---- ~apur acentası 
Kamutayın bıı celsesinde dikkate & c~. Birinci Kordon Rccs binası Halkapınar kumaş fabrikası 

f a)' an milzakereler geçmiştir DEUTSCH~a;~~~gNTE LINIE Tel. 2443 Tarafından mevsim dolayısile yerıi 
k d ELLERMAN LINES LTD. 

- (j - yapıl~cak ~.nun a tesbit edi- --u'fiERAKLEA,, vapuru 3 çıkardığı kumaşlar: 
Nitekim kendi ar,azilllden leceğine gore, vatandaşlara marttıı beklenilmektedir. HAM- "POLO,, vapuru 21 şubatta 'S v 1 

4000 dönümünü yani yarısını değer bahası verilmiyecek BURG ve ANVERS'ten yük LONDRA, HULL ve AN· ag am 
d k · VERS'ten gelip yük çıkaracak Z....Jgün kendi ortakçılarıma eme tır. çıkaracaktır. 

devretmiş bulunuyorum. Bina- uazzam ır mes e e ar· "ACHAIA,, vapuru 3 martta M b. ' 1 k ve ayni zamanda HULL için Zarı·f 
d · k h il d·ı · l"' yük alacaktır. enaleyh toprak kanununu her· şısın a ıse • a e ı mesı a- beklenilmektedir. ROTTER-

1 . b I k "EGYPTIAN,. vapuru Mart v d kesten evvel tatbik etmiş bu· zımge en ış, azı meme et- DAM, HAMBURG ve BRE- e UCUZ U 
1 d ld ·b· iptidasında LIVERPOOL ve lunuyorum. Bu işde tamamile er e o uğu gı ı, muazzam MEN için yük kabul eder. 
b . k .. l · b. d b. · SWENSEA'dan gelip yük çı· çiftçini~ topr~k sahibi al~as~, ır ut eyı ır en ıre arazı EXPORT SS. CORPORA TİON karacak ve ayni zamanda 

gerek ıktısadı ve gerek ıçtı- sahibi yapacak isek, o vakit NEVYORK 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih 

Satış Yerleri h db l A b LIVERPOOL ve GLASKOV ~~i .. bakımdan, çok fa~d~lı er te iri ala ım. mma en "EXPRESS,, vapuru 26 şu-
goru A a tt liri böyle bir vaziyeti görmediğim b k d NEV yorum. mma, rze ı~.m atta beklenilme te ir. • 
gibi, bizde diğer memleket· için tasarruf emniyetinin inki- YORK için yük kabul eder. 
lerde olduğu gibi, hukuku me· şaf etmesi çok lazım olan bu DT 
deniye haricinde insanlar yok- memlekette emniyetsizlik ve REEDEREI H. SCHUL 
t ··t d b · kt .. M.. istikrarsızlık tevlid edecek va· "MARITZA,, vapuru 25 şu· 
ur ve o e en erı yo ur.~ us· b b k ·ı k d" ROT 

].. 1 k ··ık· · b" k"d · ziyetleri düşünmek ve mezü· · atta e lem me te ır. -
~m.an ı mu ıyetı ır. ~ ~ .eı TERDAM, HAMBURG ve 
dını 1 L k b l tt ğ rayı da elden bırakmamak la-ye o araK a u e ı ı ıçın BREMEN · · ··k k b 1 d 
bizde ve bütün müslüman zımdır. Onun için bir taraftan ıçın yu 8 u e er. 
memleketlerinde herkes mülk hükumet kendi cephesinden, S. M. R. BUCAREST 
sahibi olabilir ve alıp satabilir. mesela 20 senede ödenmek " DUROSTOR ,, vapuru 5 

Mesela Rusya'daki mir usu· üzere ufak faizli bir hazine martta beklenilmektedir. KÖS· 
lü gibi bir usul bizde yoktur. bonosu çıkarmak suretile, di- TENCE, SULINA ve GA-
Orada muazzam bir kütle ğer taraftan Ziraat Bankası LATZ için yük kabul eder. 
mülk sahibi olmaktan, alıp büyük toprak sahiplerile köylü GALA TZ aktarması olarak ta 
satmaktan mahrumdur. Bizde arasında mutavassıtlık rolünü BELGRAD, NOVJSAD, BU-
halk az çok mal mülk sahi- yapmak sureti le bu iş halledi- DAPEŞTE , BRA TISLA VA , 
hidir. Şimdi ciftçiyi toprak lir. Arzettiğim gibi terakki yo- VIY AN,. ve LINZ için yük 
sahibi yapmak istiyoruz. Çiftçi, lunda hızlı yürümeğe mecbur alacaktn. 
bilirsiniz ki esbabı mucibede· olan bir milletiz. Tasarruf ve ------
de yazıldığı gibi, çift ile meş· mülkiyette emniyetsizlik ve is- D. T. R. T. BUDAPEST 
gul olan halka derler. Çift tikrarsızlık verebilecek işler- "SZEGED,, vapuru şubat 

den tevakki etmek lazımdır. "h t. d b ki ·ı kt d" sürer, kendi arazisi yoktur, nı aye ın e e enı me e ır. 
başkasının arazisinde ortak Zira bu emniyet her terakkinin BELGRAD, NOVISAD, BU-
olarak çalışır. Yahut ta az hem kaynağı hem temelidir DAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
arazisi vardır, zannediyorum ki nnzaındayım. VIY ANA ve LINZ limanları 
hunlardan başka kimseleri de Hüsnü Kitapçı ( Muğla) -1 için yük kabul eder. 
ve çiftçi amelesini de toprak Bendeniz de layiha hükümle-
sahibi yapmak mes' elesi mev· rini okuyarak edindiğim ihti· 
zuu bahis olsun. Böyle olursa sası yüksek huzurunuzda arzet
o zaman hayvanının, ilat ede- mek üzere çıkıyorum. Kısaca 
vatını evini, tohumunu ve mü- arzedeceğim, kıymetli vakitle· 
tedavil sermayesini de vermek rinizi sui istimal etmiyeceğim. 
lazımgelecektir. ikinci maddeye ilave edilen 

CV ereceğiz sesleri). Müsaade vasıflar şu demektir ki mev· 
buyurunuz, zannediyorum ki kii iktidarı elinde bulunduran 
buna hiç bir devletin hazinesi C. H. P. şimdiye kadar prog· 
tahammül edemez ev bu, dün- rammda umde olarak, esas 
Yanın hiç bir yerinde böyle olarak kabul ettiği bu vasıfları 
halledilmiş değildir. Fabrikaya millete mal ediyor. 
amele lazım olduğu gibi, top· Atatürk gibi yüksek bir dc
rağı işlemiye de amele lazım- ha ve onun kıymetli arkadaş· 
dır. Bilhassa ameleyi toprağa ları, kanuna, Teşkilatı esasiye 
çivilemek ve onu toprakta kanununa girmemiş olsaydı 

tutmalc çok zor bir meseledir. dahi, bu işi yürütmek kudret 
Onun için bence, bu verilse ve kabiliyette olduklarını şim· 
bile, dediğim gibi, onu top· diye kadar ki filiyatlarile gös· 
rağa bağlamak çok zor ola· termişlerdir. 
caktır. Ve gene, zannediyo- Binaenaleyh bu noktai na
rum ki aradan seneler geçince zardan bir faidei ameliyesi 
gene bu topraklar başka el- yok gibi görünmüyorsa da, 
lere devrolunacaktır. Binaena· Türk milletinin - ki ebed müd-
leyh halledilmesi lazım gelen dettir- gelecek nesillerimizin 
mesele, bugün elinde sapanı en iyi bir tar7.da bir millet ve 
olan, çift süren ve başkasının hükumet teşkil edebilmesi için 
yanında ortakçılık yapan ve lazımgelen vasıflarla müceh-
yahut arazisi az, kısmen var, hez olmasını göstermek ve bu 
başkasının yanında ortakçılık vazifeleri kendilerine emanet 
yapan çiftçiyi toprak sahibi etmek itibarile bu vasıfların 
yapmaktır. Bu mesele Cum- ve bu umdelerin teşkilatı esa
huriyet hükumetinin, zannede· siyeye girmesini bendeniz mu· 
rim lzmir'in istirdadından son· vafık görüyorum. 
ra oralarda kalan metruk ara· Şimdi yurddaşlarımıza ka· 
ziyi muhtaçlara dağıtmasından lacak iş, bu mevzular üzerinde 
baslar, Diğer taraftan Ziraat münakaşa etmek, imali fikret
E ... ıkası da çiftçiyi arazi sa· mek değil, bilakis bu umde
hibi yapmak için taksitlendir- leri en iyi tecelli ve tahakkuk 
rne usulünü ihdas etmiştir. ettirebilecek ve bu suretle de 
Br 'l zannediyorum ki bu me- Atatürk'ün istediği gibi mille· 
se,.... Teşkilatı Esasiyede ya· timizi m1Jasır medeniyet, mu
pılacak olan bu tadilat değer asır milletlerin seviyesine ve 
şeye, parasını peşin vermek hatta onların fevkine çıkaracak 
cihetinden bir tadili istilzam tedbirleri alarak bu neticeye 
edecek kadar büyük bir me- varmaktan ibaret olacaktır. 
sele değildir. Bilhassa şimdi Biz Atatürk'ü ilk defa muzaf· 
Yapılan tadilatta bedeli de, fer bir kumandan olarak ken-

DEN NORSKE • OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pi
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 
DJYEP ve umum NORVEÇ 
limanları için yük kabul eder. 

"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 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
müteh·assısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

1 

dini tarihe yazdırdığını görü
yoruz. Ondan sonra Türk dev
letini kurup başına geçtikten 
sonra hiç yanılmaksızın idari, 
siyasi birçok kararlar alarak 
ve birçok inkılablar vücude 
getirerek millet ve memleketi 
vardırdığı saadet derecesini 
yakinen görüyoruz. Ve bu iti· 
barla da kendisini tarih büyük 
bir siyaset dahisi olarak kay
detmek zaruretindedir. 

Bu kadar isabetli kararla· 
rını uzun zaman görerek, onun 
filiyat vadisinde, filiyat saha
sında tahakkuk eden netice· 
lerine baktıktan sonra bize 
düşen iş bu işaret ettiği nok· 
talarda yekvücud olarak bir
leşmek ve onun gösterdiği 

umdeleri hırzıcan edecek şe
kilde kabullenmektir. (Alkış· 
}ar) Bu noktadan da zannet· 
mem ki yurddaşlarımız başka 
türlü düşünsün. Yalnız bu 

- Deoam edecek 

için yük alacaktır. 
"LESBIAN .. vapuru 15 marta Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 

LONDRA, HULL ve AN- HA[/ T. A. Ş. 
VERS'ten gelip yük çıkara· M. v l . cad'Jesı·n Je FAHR~ 
caktır. ımar .n..ema ettın aı aı • . 

THE GENERAL STEAN NA· ıKANDEM}R Oğlu 
VIGATION LTD. 

"ADJUTANT,, vapuru 25 
şubatta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 
;"!. · .• ' · .••. ·~ • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr._ Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabri~ası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmi 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlannın en halisidir şerbet 

gibi içilebilir "ki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak• Büyük Salepçioğlu hanı 1 
• karşısında 
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UrjeD a aprahatsız ve tansıyon;arı yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Felemenk'le akdettiğimiz 
yeni klering mukavelesi -·--Mukavele, hariciye vekaletinde tezahüratla 

ve çok dostane bir şekilde imzalandı 
Ankara, 1 (Hususi) - Bu- tarafından F elemenke ihracı 

raya gelmiş olan Felemenk 
hükumeti mümessilleri ile hü
kumetimiz mümessilleri ara
sında parafe edilmiş olan an
laşmalar, Hariciye vekaleti 
büyük salonunda hükumetimiz 
emrine lktısat vekaleti müs
teşarı bay Faik Kurdoğlu ve 
Felemenk hükumeti namına da 
{baron Dö Harnika) tarafın· 
dan merasimle ve çok dostane 
tezahüratla kat'i olarak imza· 

meşruttur. 

Felemenk firmalarının, bil
hassa münakasalarına iştirak 
etmek istedikleri işler şun
lardır: 

1 - Radyo istasyonları ın· 
şaatı. 

2 - Taahhütler, 
3 - inşası veya ıslahı hü· 

kumetçe~ mukarrer limanlara 
ait inşaat, 

4 - Techizat, 
lanmıştır. 

Bu anlaşmalar, 23 Eylül 
1934 tarihli Türkiye-Felemenk 
klering anlaşması yerine kaim 

5 - Gemi inşaatı, 
Felemenk firmalarının bizden 

klering anlaşması ve Felemenk 
firmalarının karşılığı sekiz 
seneye kadar uzayan taksit
lerle ve Türk malı olarak 
ödenmek şartile ve 35 milyon 
florinlik bir plafon dahilinde 
Türkiye' deki devletle alakadar 
bazı büyük işler münakasasına 
iştiraki hakkındaki protokol 
bugün Hariciye vekaletinde 
her iki memleket mümessilleri 
tarafından imza edilmiştir. Her 
ikiside 1 Mart 937 tarihinden 
itibaren meriyete girecektir. 
Klering anlaşması bir sene 
müddetle talik edildi, İşler 
taksitlerinin tamamen tesviye
sine kadar meriyete kala· 
caktır. 

olacaktır. 
Yeni klering anlaşmasının 

metnine göre, Felemenk fir
malarına; 8 seneye kadar uza· 
yan taksitlerle ve muayyen 
Türk mallariyle ödenmek şar
tiyle 35 milyon filorinlik bir 
palfon dahilinde Türkiyedeki 
büyük işlere ait münakasalara 
iştirak imkanı bahşolunmak
tadır. 

Felemenk hükumetinin ver
diği para faigsizdir. Taksitlere 
mukabil mübayaa edilecek 
olan Türk malları, alakadarlar 

Laipzig 
Panayırına gidecek. 

ler için büyük bir 
otel yapılıyor 

Berlin 1 (Radyo)- Laipzig 
panayınna iştirak edecek olan 
lar için bin odalı bir otel inşa 
edilmektedir. Bu otel için 12 
milyon mark sarfedilecektir. 

Otelin temel atma merasimi 
l.aipzig panayırının açılma tö· 
reninden sonra olacaktır. ---·---

Taç giyme 
Merasimine iştirak 

edecek işçiler 
Londra 1 (Radyo)- İngiliz 

İşçilerinin, taç giyme merasi· 
minde gayriresmi bir şekilde 
bulunmaları, İşçi partisi lider· 
leri tarafından kendilerine 
bildirilmiştir . ····---Paraşutçular 
Bursadakaldılar 

Ege turuna çıkmış olan ve 
dün şehrimize gelmesi beklenen 
paraşutçular; Bursalıların arzusu 
üzerine orada birkaç gün da
ha kalmağa karar vermişler 
ve İzmir seyahatini tehir et
mişlerdir. ---...··· 
Tekirdağ'lı Di-
narlıyı yendi 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
itibarla çekingen güreşiyordu. 
Yedinci dakikada güzel bir 
oyun yapan Dinarlı, oyun ha
rici olarak Tekirdağlı'nın aya
ğını ezmeıi üzerine minderi 
tcrketmiftir. Bu suretle Tekir
dağlı ıalip sayılmııtır. 

alabilecekleri mallar da şunlar 
dır: 

Buğday, arpa, darı, kuşye -
mi ve diğer her nevi hububat 
ile afyon, tiftik, pamuk, şarap 
likör, mermer ve şimdiye ka· 
dar F elemenge ehemmiyetli 
ihracatı mevcut olmıyan mallar. 

Yeni Klering anlaşmasının 
müddeti, 1 Mart 937 tarihin· 
den başlamak üzere bir sene· 
dir. 

Eski Klering mukavelesi, 
Martın 23 üncü günü akşamına 
kadar mer'iyette kalacaktır. 

Ankara, 27 (A.A) - Res· 
mi tebliğ: Türkiye· Felemenk 

F elemenk'le mevcud 1934 
tarihli ticaret anlaşması aynen 
23 Mart 1937 tarihine kadar 
meriyette kalacak ve bu 
da mezkur tarihte metni 
parafe edilmiş olan yeni 
bir anlaşma ile değiştirile
cektir. Bu anlaşmalar, iki 
dost memleket iktısadi müna
sebetına yep-yeni ufuklar aç-
makta ve her iki memleket 
ıçın karşılıklı ehemmiyetli 
menfaatleri ihtiva etmektedir. 

Bir ananın marifeti 
Oğlunu bir çocuk gibi evde 
tutmak için neler yapmış? 
Fransa'da, zabıta garip bir 

aile faciası meydana çıkar· 
mıştır. Bir ana, 25 yaşında 

bulunan delikanlı oğlunu 

Şambrey' de on seneden beri 

evde mahpus tutmakta imişi 

Sovyetler 
liği 

bir• Şambrey' de Muşo sokağın· 
da 90 numaralı evin pencere

sinden içeri bakanlar, odanın 

dibinde bir karyolada bir 

çocuk veya bir ihtiyar oldu· 

ğu anlaşılmıyan birisinin 

yattığını görürler. 

Neuro-Pathologie 
kongresi 

Sovyetler birliği '' Neuro· 
Pathologie,, kongresine bu 
kerre 1500 delege iştirak 
eylemiştir. Bu delegeler ara· 
sında, Sovyetlerin en yüksek 
asabiye mütehassısları vardır. 
Kongreye 40 kadar rapor 
tevdi olunmuştur. Bu rapor· 
lardan çıkan netice, memle
kette delilik miktarının azal· 
makta olduğu, asabiye cerra· 
hisinin terakki yolunda de· 
vam eylemekte bulunduğudur. 
Kongre, ayni zamanda muh
telif çok enteresan ilmi mev· 
zular üzerinde münakaşalarda 
da bulunmuştur. --.. ····---Otom.obil 
/(azaları rekoru! 
Otomobil kazalarında rekor 

1936 senesi için cenubi 
Afrika' dadır. Çünkü busene 
içinde tam 40,000 otomobil 
kazası olmuştur. 1934 sene
sine nispetle yüzde" 23 bir 
fazlalık vardır. 

Bu kazalarda ölenler yüzde 
11 buçuk, ağır yaralı nispeti 
yüzde 12 buçuktur. 

Acaba bu diyarda şoförler 

mi dikkatsizdir, yoksa halk mı? 

Bu ev, bundan on sene 

evvel ölmüş bir zabitin evidir; 

bir vakitler bu evin Hanri 

isminde bir çocuğu var idi. 
Bu çocuk babasının ölümüne 
kadar mektebe gitmiş, fakat 
bundan sonra görünmez ol· 
muştu. 

Çocuğu, annesının evde 
hapsettiği ve on senedenberi 
evden çıkmasına müsaade et
mediği anlaşılmıştır. Çocuğun 
annesi, fena bir kadın değil· 

dir; fakat bu suretle hareket 
etmekle oğluna karşı analık 
vazifesini yaptığına inanmıştır. 
Çocuk, evden çıkmak iste
dikce valide mümanaat etmiş; 
çocuğun çıkmak ihtiyacı bü
yüdükce, annesinin de tazyikı 
zülum ve istibdat derecesini 
bulmuştur. 

Çocuk, 13 yaşındanberi bu 
tazyik altında akli ve bünyevi 
kabiliyetlerini kaybetmeğe baş· 
lamış ve~ zabıta tarafından 

serbestisine kavuşturulduğu za· 
man 25 yaşında 80 lik . bir 
ihtiyar şeklini göstermiştir. 

Validenin akıl hastası oldu· 
ğu sanılmaktadır. 

-Ali paşa ve kira Frosini 
Yanya gölünün kanlı f acıası 
~- ...,..,.,._,..,""""""' 
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lspan.ya s~firini "Fikrimi değişfirdiğimi mi sanı
gerı çagırdı yorsun? Hayır hayır· kararım 
Bükreş, 1 (Radyo) - Ro- k '• • •• ' • 

manya Hariciye nazırı bay arardır. Frosını olecektir!. 
Antoşesko Rus ve Çekoslo- B ., ı · d.. ·· b · · " 

k 
. , '. . . - re og um, senı ort / tecru e etmek ıstıyorum. Belki 

va sefirıerını kabul etmış ve ·· ı b ki. · k .. goz e e ıyorum, ço geç zındC\n hayatı aklını başına ge-
uz~n muddet konuşmu~tur. .. kaldın, ne yaptın bakalım? tirmiştir. Ah Tahir .. Bu kadı· 

ay Antonesko, Madrıd hu- Dedi nı ., d ··ıA · b" 
kA t" d" d k. R · n agzın an mu ayım ır ce· 

ume 1 nez ın e 1 omanya Tahir, mutat sükuneti ile: l h f · B (Fi k ) b vap asam, ayatımın yarısını 
~e ırı . ~y . ores ~ nun, u - Merak edecek birşey ona bahşederim. 

afta ıçınde ispanyayı terket· yok Vezirim. Beni hala anla- B .. 1 . .. l k Atı· · · · lA l . l . u soz erı soy er en 
mesı ıçın azımge en emır erı madın mı paşam. Ben ancak p .. 1 • d d b" · f aşanın goz erın en e ır 
vermış ır. senin verdiğin emirleri yerine damla yaş düştü. 

getirmeği bilirim? Bundan Tahir, bu zamana kadar 
başka birşey tanımam. Dedi. paşasında böyle bir hal gör-Belçika 

Buğday gümrük res. 
mini indirdi 

- Aferin oğlum. Şimdi ba- memişti. Frosini için bir kur-
na vaziyeti izah eti tuluş fırsatı çıkmış demekti. 

- Emrin yerine getirıldi. Fakat Tahir, Frosini'nin Ali 
Yalnız bazı kötü kadınları paşaya teslim olmaktansa Brüksel, 1 (Radyo) - Bel

çika hükumeti, buğday güm
rük resmini tenzil etmiştir. 
Bu sebeple ekmek fiatleri 
Belçika' da düşmüştür. 

Zelzele 
Tokyo, 1 ( Radyo ) - Ja· 

ponya'nın Novosina havali· 
sinde şiddetli zelzele olmuş· 
tur. Hasarat hakkında henüz 
tafsilat alınamamıştır. -·· B. Ribentrop: 

Berline f dönüyor 
orada bir nutuk 

söyliyecek 
Londra, 28 (A.A) - Alman 

büyük elçi~i Bay Ribentrop 
bugün tayyare ile Almanya'ya 
gitmiştir. Leipzig panayırının 
küşadı münasebeti Pazartesi 
günü oradabir nutuk söyli
yecektir. 

Filistin davasında 
/ Baştarafı 2 inci sahifede J 

detidir." 
iki devlet askeri ve terbi

yevi sistemleri ayni ~isteme 
irca edeceklerdir. 

Bu mukavele esaslarını ha· 
zırlıyanlar, Osmanlı meclisi 
meb' usanın da bulunan Arap 
veya Arapça konuşan meb'us· 
larla gene Osmanlı ordusunda 
yetismiş olan bu gibi zabit· 
lerdir. 

Suriye ve Filistin bu cere· 
yanı benimsemiştir. Ve bura· 
da "Arap olmadıkları halde 
Arap dilile konuşan Müslü
man ve hıristiyanları" da ez
mek şeklini almakta, gittikçe 
Sövenleşmektedir. 

lrak'ta yarı Arap halk başta 
Türk, Güldani vesaire gibi 
diğer unsurlar vardır. Malte· 
Bruş ve E. Reclus bu haki· 
kati kabul etmiş kafa adam· 
larıdır. 

Musul, tekrarederim, tama· 
men Türk bir şehirdir. 

Pana;abizm cereyanı, işte 
evvela lrak'tan tehlikeli bir 
sahaya düşmüş demektir. 

İrak hükumeti, ne Panara
bizmi, ne de Panislamizmi 
tatbike muktedir olamıyacak 
dereceda karışık unsurlardan 
mürekkeptir. 

Yirminci asırda, ne imha 
siyasetine, ne de akalliyetleri 
temsil hareketine imkan yoktur 

Vaziyet, Irak ve Filistin' de 
bu noktainazardan daha ka· 
rışıktır. 

F. Benlioilu 

toplamak biraz güç oldu.Aman ölümü tercih edeceğini bili-
yarabbi, Yanya'da ne şirret yordu. Ali paşa, Tahir'in yü· 
kadınlar varmış. Birisinin zünden neler düşündüğünü 
evine · girdik; karıyı bir türlü hisseder gibi oldu ve: 
bulamadık. Halbuki bu evde N ? D d" y·· ·· - e o•... e ı. uzun 
güzel, fakat güzel olduğu ka- buruştu. Bu sözlerimden fik-
dar fettan ve civelek bir ka- rimi değiştirdiğimi mi sanı-
dın vardı. yorsun? Hayır, hayır, kararım 

- Güzel mi idi bre Tahir? karardır; Fro5ini ölecektir. 
- Frosini'den aşağı kal- Fakat benim de bir kalbim 

maz paşam. vardır, bu kalp taştan değil· 
- Ya.. dir ya .. 
- Öyle paşam, bizim Yan· - Hayır paşam, kalbiniz 

ya hasislerinin kirli çıkınlarına taştan değil, çeliktendir! Fro· 
benziyormuş .. Haberimiz yok. sini'ninki başka noktadan çok 
Ne kadar çok güzel varmış serttir. Bunun için benim söz. 
bizim burada. Ne ise.. Eve lerim, bu hadise üzerinde 
girince bizi bir ızbandud gibi zerre kadar müessir olamaz, 
herif karşıladı. Bereket ki buna eminim. Yalnız yanında 
aksilik etmedi; kendisine ev- hizmet ederek ihtiyarladığım 
deki kadın almak istediğimizi halde bugünkü halini hiç gör-
söyledim ve aramağa başla· memiştim, paşam. 
dık. Karıyı bir sedirin altında - Bir haldi geldi, geçti 
gizli bulduk; bağırta, çağırta Tahir! Frosini ve diğer onaltı 
aldık, zındana attık. kadın Yanya gölünün dibinde 

- Yaşa Tahir, yaşa! can vereceklerdir. Frosini ölü-
- Paşam, şimdi herşey mü herşeye, bilhassa benim 

hazırdır? zevkime hizmete tercih ediyor 
Frosini diğer onaltı kadınla mu dedin. Ala .. Fakat onu 

birlikte zindanda ölüm emrini sade ölüm bekliyor. 
bekliyorlar! Ona en uzun, en ıstıraplı bir 

Burada Ali paşanın yüzü ölüm tertip edeceksin. 
buruştu; evet, bu onyedi - Emredersin ·paşam .. 
bigünah kadın, Frosini'nin - Frosini'ye öyle bir ölüm 
ihtiyar vezire, kendisine ram tattıracaksın ki kemikleri bite' 
olmaması yüzünden ölüme bu ölümün verdiği ıztırabla 
mahkum idiler. Şimdi bir em· ta çürüyünceye kadar sızlasın. 
rile, küçük bir işaretile bu - Merak etme paşam. 
kadınları Tahir denilen bu - Biliyorum, fakat daha 
vicdansız, merhametsiz adam fazlasını bekliyorum. Öyle bir 
Yanya gölünde boğacak idi. ölüm ki tarihlere geçsin, fakat 

Ali paşa, elile sakalını ölümü o kadar uzat ki her 
tuttu ve: geçen saat ve dakika ile ken-

- Bu yaptığın hizmellerden disini bana daha yakınlaşmış 
dolayı sana çok teşekhür görsün!. 
ederim Tabiri Dedi. Şimdide, 
bunların göle atılmaları hak-

kında bazı şeyler müzakeresi 
lazımdır. 

- Emir ve irade paşamı· 
zındırl 

- Bre Tahir . .' Frosini'yi 

bir defacık daha tecrübe 
etmek istiyorum. Bu güzel 
fakat sert kalpli kadını hod· 
behod boğmak, ve israf 
etmek demektir. Belki kalbi 
yumuşamıştır. Hem, Tahir sen· 
den gizlemeğe hacet yoktur. 
Bu kadını ben hala seviyorum, 
çıldırasıya seviyorum ve biraz 
da acıyorum. Meçhul bir kuv
vet irademe hakim görünüyor. 
Bu güzel kadının arz üzerinde 
hizmeti vardır; beyhude yere 
gölün dibinde ölmesine bir 
türlü razi olamıyorum. Tahir, 
bu vesile ile Frosini'yi bir 
daha a-örmek ve son olarak 
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v akitsiz bir ziyaret 
Ali paşa, yalnız kaldığı va· 

kit, gene Frosini ile meşgul 
oluyordu. Ziyaret kabulleri 
gittikçe azalmış, resmi işlerle 
bile al!kadar görünmüyordu. 

Ağalarından birisi: 
- Paşam sizi bir papas 

ziyaret etmek istiyor! Dediği 
vakit, Ali paşa birdenbire bu 
papasın kim olacağını tahmin 
edememiş idi. 

- Bre, bu papas kim ola
bilir? Benim papaslarla işim 
yoktur artık!Demek istedi fakat 
bu kararından çok çabuk vaz 
geçti; papazı dinlemek, F rosi· 
ni mes'elesinin akislerini öğ· 
renmek demek olacaktı. Bu-
nun ıçın: 

- Hele gelsin, ne istiyor 
bakalıml Dedi. 

- Arlcuı oar • 


