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Hatav'ın Tam 
Karaböce - Ka

rabela 
lktısad Vekaletinin, birkaç 

senedenberi ihracat malları· 
mız üzerinde çok derin bir 
hassasiyetle durduğu malum
dur. Hiç şüphe yok ki pek 
yerinde olan bu dikkat; dün· 
ya piyasalarında scnelerden
beri büyii k bir şöhret kaza· 
nan ve fakat, zaman zaman, 
bir takım sebepler yüzünden 
müteessir olan mahsullerimiz 
için çok faydalıdır. 

Şu ciheti kabul etmek lazım 
dır ki, diğer işlerde olduğu 

gibi ihracatçılıkta da bin bir 
rekabet dolabı dönmekte 
ve her memlekette olduğu 
gibi buna benzer hallerden 

Donanmamız, Köstence'ye varmış 
ve büyük tezahüratla karşılanmıştır 

Romen denizcileri, Amiralımızla Bahriyelile
rimiz şerefine büyük bir ziyafet vereceklerdir 

İstanbul, 3 (Hususi) - Donanmamız, Köstence'ye varmış ve büyük tezahüratla karşılan
mıştır. Denizcilerimiz, Bukreş'e giderek Romen bahriye erkanını ziyaret edecekler ve dostane 
temaslarda bulunacaklardır. 

Romen bahriye erkanı amiralimizle bahriyelilerimiz şerefine mükellef bir ziyafet tertip 
etmişlerdir. --------------·· ....... ·-----------
lngittere, sulhun muha- 1 

· bizde de fayda yerine ekseriya 
zarar husule gelmektedir. Ha
riç piyasalara daha çabuk mal 
yetiştirmek, müsait fiatler gös
termek ve müşteri kaçırma

mak gibi zaruri ahvalden doğan 
neticeler; ihracat mallarımızın, 
istediğimiz nefasette hazırlanıp 
sevkedilmesi keyfiyetini daima 
işkal eder. Böyle hareketlerin 
önüne geçmeğe çalışmak, bazı 
noktalardan doğru olmıyabilir. 

Ancak, tabiatin kudreti~~· di· fazası için silahlanıyor 
ğer memleketler mahsulunden 

Sigorta 
ücretlerini 
yükselttiler 

ltalyan'lar da 
Harp halinde herkesin 

18-65 yaşa kadar asker
liği kabul ettiler. 

Fiati (100) Para 

istiyoruz 
~~ ~ xxrJöô'? 

Bay Krofta 
·-·-· Çekoslovakya 

• • 
ıcın ne , 

harici siyasası 
diyor? 

Prağ 3 (Radyo)- Çekoslo· 
vakya Hariciye Nazırı bay 
Krofta, Çekoslovakya'nın harici 
siyaseti hakkında parlamento· 
da uzun beyanatta bulunmuş 
ve demiştir ki : 

- Biz, İngiltere ve Fransa· 
nın siyasetine uygun bir siya· 
set takip etmekte ve Uluslar 
sosyetesi paktına dayanmak
tayız. 

Almanya ile de münaseba
tımız iyi bir safhaya girmek 
Üzeredir. 

İtalya ile olan nıünasebatı
mız da dostanedir. 

Bay Krofta'nın bu beyanatı 
Berlin siyasal mahafilinde hüs-
nütcsir uyandırmıştır. Bay Kro/ta 

Prağ 3 (Radyo)I- Çekoslo· alacağı yeni tedbirler, hariçte 
vakya'nın akalliyetler hakkında merakla beklenmektedir. 

---------------4·~·~-----~---------
Si l ah fabrikalarını kun-

dakhyacaklardı 
Londra, 3 (Radyo) - Entelijan servis, · lngiltere'de silah 

fabrikalarına kundak sokmak istiyen bir şebeke meydan çıkar
mıştır. Bu şebekeye birçok kimseler dahildir. Bunlardan bazı
larının tevkifi mukarrer ise de, böyle bir halin adliye tahki
katının ikmalinden evvel fena tesir yapmasından korkuluyor. 

Londra, 3 (Radyo) - Harp -------•~._ ..... _. ______ _ 

tehlikesine karşı posta vapur- Tayyare fabrikalarını 
çok daha nefis yetişen Türkiye B Ed d•• • • .A ... • k 
üzümlerinin, nihayete kadar ay en, un vam amara-
rakipsiz kalabileceği iddia edi· d b t b J d 
lemiyeceğinden, diğer sahalar- sın a uzun eyanat a u un u 
da ona göre tertibat almak larıııı sigorta eden deniz kum· 

lazımdır. 
Dünyanın istihsal vaziyeti, 

dün başka idi, bugün başka· 
dır. Yarın ne şekil alacağı ise, 
bugünden az·çok tayin oluna
bilir. 

Binaenaleyh, bütün müca
delelerden muzaffer çıkmak 
ve hariç piyasalarda mahsulü
müz için sarsılmaz bir mevki 
temin edebilmek için, her 
memleketin yaptığı gibi evvela 
nefis ve temiz mahsul yetiştir
mek ve sonra da bu mahsulü 
ucuza mal etmeğe çalışmak 
esasını kabul eylemek gerek
tir. işte hükumetin arzu e ttiği 
budur. Bu itibarladır ki, ihra
cat mallarımızın en kıymetli
lerinden olan üzüme muayyen 
tipler vermek ve ayni zaman
da bu mahsulü ecnebi mad
delerden kurtararak istihlak 
piyasalarına ter-temiz ve ber· 
rak bir halde göndermek lü· 
zumu, kat'i surette hasıl oldu 
Ve bu, böyle olacaktır. 

işitiyoruz ki, standardizas
Yon meselesinde bazı ihracat· 
çılar tereddüd etmekte ve 

hatta bunların bir kısmı sola
bile kaçmaktadır. Halbuki 
böyle bir hareket, tamamen 
}'ersizdir. 

Üzümlerimiz; Kaliforniya, 
Afrika, lran üzümlerinden de
ğil, Yunan üzümlerinden de 
daha nefis ve daha lezizdir. 

Avrupa piyasalarında bin
lerce defa meydana çıkmış 
Ve sabit bir halde yerleşmiş 

olan bu kanaata rağmen esef
le kaydetmek ·lazımdır ki, ih-

lngiltere Hariciye 
Londra, 3 · (Radyo) - A· 

vam kamarasının dünkü top· 
lantısında, Hariciye nazırı Bay 
Eden uzun beyanatta bulun
muş ve lngiltere'nin harici 
siyasası hakkında şunları söy
lemiştir: 

kip memleketlerin mahsulün· 
den daha temiz bir şekilde . 
mal • göndermek ihtiyaç ve 
zaruretini hala duymamışlardır. 

Biz, dün olduğu gibi, bugün 
de Avrupa piyasalarına Kara· 
böce ile karışık mal gönder
mekte, kendi mahsulümüzü 
kendimiz ve bile bile götüle
mekteyiz. Halbuki, uzum is-
tihsal eden memleketlerin 
kafesi, istihlak piyasalarına 
sevkettikleri üzümü, seneler
denberi bu şaibeden kurtar
mış ve bu hususta bize te· 
fevvuk etmiş bulunuyorlar. 

Şimdi, üzümcü memleketle· 
rin, kamilen mahzurlu görerek 
def ettikleri birşeyi israrla 
benimsemekte nasıl hakkımız 

panyaları, sigarta ücretlerini işgal ettiler 
fazlalaştırmışlardır. 

,.. , •, • Paris, 3 (Radyo) - Hükumet; dünkü kabine içtimaından 

M Is 1 r' da sonra tayyare ve deniz inşaatı fabrikalarından bazılarını işa-al 
etmiştir. Bu fabrikalar, hükumetin emrine alınacaktır. 

------------1•~·~·-•1•·-............ ----------
Kum f~rtınası- Malaga ile Almerya hava-
na ugrayan ~usinde harpler başladı 
tayyareler · -'-------

bakanı bay Eden 
- ispanya işlerine müda

hale etmemekle dünya sulhuna 
büyük bir hizmet ifa ettiği

mize kaniiz. 
Biz, bugün bile silahlanma 

için ihtiyar ettiğimiz masraf
- Devamr •t ncıi .'i<llıift:de -

Hükumet, bu ay içinde 
Ankara' da bir üzüm kongresi 

lskenderiye, :~ (Radyo) 

Yedi harp tayyaresi, kum fır· 
tınasına maruz kalmış ve 
bunlardan üçü kaybolmuştur. 

···~· .. ----ltalya 
Kralının Budapeşte . 

seyahatı 
Budapeşte 3 (Radyo) -Ma-

caristan Hariciye nazırı Bay 
Dö Kannya, İtalya kral ve 
kraliçesinin Mayısta Budapeş-

aktediyor. Bu kongreye gidecek te'yi ziyaret edeceklerini dün 
olan ihracatçılarımızın, standar- parlamentoya bildirmiştir. 
dizasyon meselesinde muteriz e+----

değil, şiddetle tarafdar olma Al 1 
larını, yalnız mantık değil, ayni m an ar 

zamanda kendi menfaatleride y • b• 
emrediyor. Çünkü hükumetin enı ır vapur 
yapmak istediği, mallarımıza t } 
muayyen bir tip vermek ve yap 1 ar 
Avrupa'ya bu tiple ve tama
men temiz bir mahsul gönder· 
mek imkanını hazırlamaktır. 
Bu vaziyet tahakkuk ettiği 
gün, Türk malları için Avrupa 
piyasalarında geniş bir istikbal 
hazırlanmış olacaktır ki, bun· 
dan, hem memleket ve hem 
de bizzat ihracatçılar istifade 
edecektir. Bunu kim istemez.? 

Berlin, 3 (Radyo) - Al-

manlar, bin dörtyüz yolcu ala

cak derecede büyük bir va
pur yapmışlardır. Bu vapur, 
sırf seyyah için olacak ve 
dörtyüz tayfası bulunacaktır. 

Yeni vapur, Mayısın beşin
ci günü denize indirilecektir. 
Yeni vapurun hacını, yirmi 

Bu kanlı muharebede kimin 
galebe çalacağı belli~değildi.!_ 

Asi topçular f top başında 
Paris 3 ( Radyo) - Havas deki menafiini kollndığını bil-

ajansı muhabiri, Malaga ile dirmiştir. 
Almerya arasında milislerle Paris 3 (Radyo) -Jspanya 
ihtilalciler arasında kanlı bir için 80 tayyare imal edilmek 
muharebe başladığını bildir- üzere Pariste müzakereler ce-
mektedir. reyan ediyor. Fransız hüku-

Harp, çok şiddetli devam meti, bu tayyarelerin Fran-
etmekte ve fakat kimin galip sa' da yapılmasına razı olma· 
geleceği kestirilememektedir. dığıudan, diğer bir memlekette 

Nankin 3 (Radyo) - Çin ısmarlanmasını teklif etmekte 
hükOmeti, resmi bir tebliğ neş· ve bunun içinde otuz bin in· 
retmiş ve sefirin istifasından giliz lirası yardım vaadeyle· 



basarak, ez.ere~ kaç1119larım 
pazarıdikkate alın! İzdiham 
jçinde düşen baytlan, ezilen
lerin haddü hesabı olmadığı 
halde jandarma ve muhafıı:
)arın vazifesine düşen imdad 
ve muavenet icrasına koşup 
Kroser'in namuslu dinleyiciler 
gibi müttehimler pıevkiinden 
kalkıp savuşacağı bir emri 
tabiidir, zannederim!!! 

- Andan sonra ne ol
muştur? 

- Ne olacak? Hiçbir şey, 
çünkü ahali çıkdıkları sırada, 
ne gebe kadından bir eser, 
ne de tedavi ile meşgul dok
torlardan bir haber vardı! Jan
darmalarla muhafızlar yerle
rine avdet edince güzel 
Kroser'ın yanyana· Kroser'in 
muhakeme esnasında mutadı 
veçhile- ellerini yüzüne koy
muş olduğu bir vaziyetle ye· 
rinde oturmuştu! 

- Pek tuhaftır! O halde 
niçin firar etmemiştir? 

- Bir parça sabıret, or
talık intizam ve sükunet pey
da, heyeti hakim mevkıini iş· 
gal edince, çok az kalan din· 
leyicilerin gözleri önünde müt· 
lehim üzerine mat'.lf bulundu· 
ğu esnada Kroser yerinden 
kalkarak yanı başında oturan 
kızın yüzüne dikkatle baktık
tan sonra alabildiğine, en 
yüksek bir sacla ile bağıra 
bağıra yere düşmüş bayılmış-
tır. Merkum adeta bir nö-
bete - evya nüzul isabet 
etmiş olanlar gibi - duçar ola· 
rak ağzından göpükler akmağa 
başlamış, kuvveti kesilerek 
ruhsuz bir cisme dönmüştür. 
Dinleyiciler imdadına koşarak 
birçok mualece ve müdavat 
sayesinde yavaş yavaş kımıl
damağa başladıktan sonra, he· 
rifin yabancı bir adam olduğu 
ve Kroser'in kılık ve kıyafe· 
tine girmiş olduğu anlaşılmış· 
tır. Tuhafı şu ki merkumun 
saçı, şemaili, şapkası, elbisesi 
tıpkı aynile Kroser gibidir. 
Bu ikinci hile ve teıvir vasıta· 
sile Kroser oldukça vakit ve 
mesafe kazanarak kaçmağa 
muvaffak olmuş bulunuyordu. 

- Pek acip bir keyfiyet 1 
O halde güzel kadın ne yaptı? 

- Hiç birşey, eskisi gibi 
İs

1 

emle üzerine oturmakta imiş 
Guya muhakeme esnasında 
vukubulan bunca heyecan kav· 
ga, gürültü, patırtıdan haberi 
yokmuş ve rtas:a umurunda 
bile değilmiş gibi sükun ve 
kuvveti kalple yerinde otur
muştur. 

- Pek dahi bir kadındır. 
Hakikaten ( Cehennemli ka
dınmış! Ondan sonra ne ce
reyan etti? 

- Birşey olmadı. Ancak 
anlaşıldı ki Kroser bütün din· 
leyiciler, hey'eti hakime, Jüri 
hey' eti ile muhafazasına me· 
mur jandarma ve poJislerin 
arasından hamurdan kıl çeki· 
lircesirıe savuşup gitmiştir. 

- 2-

Karter yeniden 
mübarezeye 

atılıyor 
Birkaç dakika söze fasıla 

verdikten sonra Karter muha
vereye başlıyarak: 

- lnis tevkif edildi mi? 

- Şüphe&iz edildi, Fakat 
Kroser'in işlediği cinayetlerde 
zimethal olduğu derecei sübu
ta vasıl olmadığmdan ve tev· 
kif olunmasına dair şiddetle 
itiraz ettiğjnden hatta gürül· 
tü esnasında yerinden bile 
kımıldamadığından bahsetti 
sonra heyeti hakime yanında 
oturan sun 'i Kroser' den ka· 
dını tanıyıp tanımadığı so· 
rulduktan sonra, merkum 
ne kadını ve nede Kroser'i 
tanımadığına dair yemin etti: 
Onun üzerine İnis tahliye 
edildi. 

- Akıl ve mantık hari
cinde bir muamele! Halbuki 
bu karı Kroser'in firarında 
zimedhal olup Kroser'le gizli 
entrika ve alakalarla meıbut 
bulunduğuna asla şüphe et
mem. 

- Her ne hal ise, gerek 
mahkemece ve gerek polis 
dairesince tahliye edilecektir. 

- Evet, vakıa polis taras
sud memurlarından birisi ta
rafından ilk önce takip olun
muşsa da, bir arabaya bindi· 
ğinden süratle gözden kaybol
muştur. İhtimalki kendi evine 
gitmiştir. 

- Sonra bundan bahsede
riz. Kroser'in yerinde, mütte
himler mevkiinde oturan ada· 
ma ne oldu? 

- Mahkeme reisi kendisi· 
ni sıkı sıkı istintak ve isticvap 
etti. Zannedersem bir netice· 
ye desteris olmıyacağından 
anın tahliyesi de memul mu
dur. 

- Ben bu heriften şüphe 
etmekteyim. Kendisi ne - yolda 
müdafaa ediyor? 

- Tahkikat İP.tidaiyeden 
anlaşılıyor ki merkum köylü 
imiş. Kroser'in dehşetli bir 
cani ve hırsız olduğunu ga· 
zetelerde muhakeme gününü 
okuyarak Kroser'i görmek 
ve muhakemesini dinle-
mek ve birkaç gün de kal
mak için gelmişmiş.. ifa
desine nazaran Nevyork şeh
rini ilk defa olmak üıere 
görüyoımuşl 

- Üstünden, başından çeh
re ve simasından hakikaten 
köylü olduğu belli ~luyor mu? 

- Evet, anası) köylü imiş. 
İri bir cüsseye, kuvvetli bir 
adalate malik adamdır. Gri-

niyor mülhakatından olan 
Bonifiz köyünde oturan Silas 
Lond Graf ismini taşıyor. 
Maamafih mensup olduğu köy 
ile yapılan muhaberede haki· 
katen mezkur köy halkından 
olduğu ve orada büyüyerek 
çiftliği ile maişeti temin ettiği 
ve iyi ahlaka malik bulunduğu 
gibi kimsenin haberi olmak· 
sısın Nevyork'a gittiği anla
şılmıştır. 

- Pek tuhaf olmakla be
raber bu malumatın doğru 
olduğuna şüphe yoktur. Zira 
köylüler ceplerindeki parayı 
bildikleri gibi komşularını da 
pek güzel bilirler. Bununla 
beraber bizim henüz bilme· 
diğimiz gizli bir intrika çev
rilmiş olduğunada şüplie yok
tur. Çünkü bir köyl\inün bir
denbire gelipte müttehimler 
mevkiinde Kraser'in yerine 
oturmasına bir mana verıle
mez. Herifi aldattıklarına emi
nim. Sen kendisini gördün mü? 

( Dftlamı var) 

tUlu~alJBirlik) 3 Mart 931 

FIKRA: 

Yaparken .. 
Britanyan - Avrupa arasında 

Jst•nbul liman idaresi yeni 
yolcu salonu için bir müsaba· 
ka açmıştır. Bu usule sadık 
kalmış olduğundan dolayı ida
reyi tebrik ederiz . 

Manş denizinde yapılacak 
Şark, Balkanlar, Orta Av· 

rupa veya Şimal diye bir ta-

tünel 800 milyona çıkacak 
kım tasnifler duyarsınız. Bir 
trenin ıizi olanca hızı ile Şam· 
dan Stokholme doğru uçurdu· 
ğunu tasavvur ediniz. Şark, 

Bir buçuk yılda inşaat ikmal edilebilecek olan 
bu tünelden, dakikada20 otomobil geçebilecek 

ve hem lngiltere sahilinden ı sileden istifade ederek ilin 

-·--

Balkanlar, Orta Avrupa ve şi· 
mal, bunların hepsi, nihayet, 
birer umumi manzarada göze 
çarparlar. Bu manzarayı tabiat 
ve yapılar vücuôe getirir. Bir 
milletin kültür seviyesinin de
recesını, evvela, bu umumi 
manzaranın ldavuzluğu ile öl-
çersiniz ve daha garibi garp 
medeniyetine mensup bir tek
nik enternasyonalinin, yavaş 
yavaş seviye yükseldikçe ha-
kim olduğunu sezersiniz. Bu 
hususta milli sözünde fazla 
ısrar etmeyiniz ve onu iyice 
tartınız. Garp medeniyeti ale-
mi içinde, hele bu umumi 
manzara bakımından benzeyiş· 
ler, benzemeyişlerden pek çok· 
tur. Milli diye ne çirkin, ne 
kötü, ne çürük yaptırılamaz. 

Milli, aksi vasıfta olanların 
bize has karakteri demek ola
caktır. Biz evvela yüksek bir 
mimari san' atı kuran mimar· 
lar yetiştirmeğe çalışıyoruz. 
Milli orada doğacaktır. Bu· 
nunla milli sözünün ticareti 
arasında ne büyük fark var! 

Sür'atle kendimizi de bula· 
cağız. Fakat inşada yalnız 
büyük kabiliyetleri kullanmak 
ananesinden ayrılmamaklal Ya 
büyük bir mimar, ya ciddi 
bir müsabaka! 

Bütün devirlerden nihayet 
yapılar ve metinler kalır. Şu 
Ankara'nın plana sadakat gös· 
teren tarafları ile plandan ve 
güzel san' atlar kontrolünden 
kaçmağa teşebbüs eden taraf· 
larına bakınız: Birinde dün
yayı bize hayret ettiren bir 
yüksek seviye, ötekinde bizi 
bile kendimizden utandıran 
sakatlıklar. 

1875 yılında Fransızlar Manş 
denizi altından bir tünel ge· 
çirmek için ilk teşebbüse 
girişmişlerse de, bu teşebbüs 
o zaman yüz üstü kalmıştır. 
Bugün ün teknisiyenleri, tünel 
o zaman yapılmadığından do· 
layı memnun olduklarını söy· 
lemektedirler. Çünkü, 60 yıl 
önce yapılan bu tünel bugü
nün terakkiyatına uymıyacağı 
için hiçbir işe yaramıyacaktı. 
Mon Blan tüneli buna bir 
misaldir. Bu tünel, şimendi
ferin saltanat sürdüğü ve 
otomobilin henüz mevcud ol
madığı bir zamanda yapılma· 
mış olsaydı, muhakkak, ki oto· 
mobile mahsus yollarile başka 
şekilde bir tünel olacak ve 
ticaret eşyalarının otomobil· 
lerle taşınmasına da çok yarı
yacaktı. 60 yıldanberi kazı
lacağı söylenip duran Manş 
tünelinin plan projelerini ge
çen yıl maden mühendisi An
dre Basdevan hazırlamıştır. 

Tetkik edilmekte olan bu 
projeye göre, Manş tünelinin 
içine, gidip gelme, karşılıklı 
otomol il yolları yapılacaktır. 
Manş denizinin altından bir 
tünel geçirilerek Fransa ile 
lngiltere'yi karadan bağlamak 
fikri, Napolyon devrinde 140 
yıl evvel Matiyyo isminde bir 
zabitin kafasında doğmuştur. 

• 
Bu zabit bir plan hazırlayıp 
İmparatora vermiş ise de Na
polyon bu fikrin tahakkuk ede 
miyeceğini ileri sürerek planı 
hasır altı etmiştir. 

1880 yılında Tom de Ra
mon isminde bir mühendis 
başka bir proje hazırlayıp, 
para sarfedecek maliyecileri 

Fatag kandırmaia muvaffak olmuş 

------------·.-.. ..... ~·--41~·--------~--
S on yağmurlardan 
e eyhan nehri taştı 

Bir.çok arazi ~;·ıir altındadır. 
Seyhan yatağına çekiliyor. 
Adana - iki gündenberi ı 

Seyhan nehri, dağlara yağan 
yağmur ve karların erimesi 
neticesi oldukça yükseldi ve 
nehir kıyısındaki mahalleler 
halkını telaşa düşürdü. Yük· 
selme dün saat on yediye ka-

dar devam ederek on yedi· 
den itibaren durmuş ve m
meğe başlamıştır. 

Saat 24 de derinlikten 80 
santim ve genişliğinden iki 
metre kadar düşmüştür. 

Dün bilhassa öğleden son· 

ra kabarma tedricen derin
likten 90 santim ve genişlik
ten de üç metre inmiştir. 

Nehir tabii seviyesinden iki 
metre yükselmişti. 

Bu gibi ufak taşkınlıklar 
karşısında yeni tamir edilen 

setler oldukça şehri vikaye 
etmiş ise de, Adasokak, Mı
dık, Hıdırlı, Yalmanlı, Camuz
cu arazisini kamilen su bas
mıştır. 

Seyhanın bu kabarışı ol
dukça tehlikeli idi. 

Normal seviyesi 20, 17 olan 

Seyhan bu defa 22,93 ~ ka-

dar çıkmıştır ki bu rakam göz 
korkutucudur. 

Bu hususta yaptığımız et· 
raflı tahkikat neticesi Kilavur, 
Denizkuyusu, Yunusoğlu, Ha-

cıili, Cine, Yeniköy, Köprü· 
gozu, Karaküçer, Sarımsak, 
Tapırtaşçı, Mehmandar, Tan· 
nevi, Solaklı, Şarganlı, Ma
latça, Kadıköy arazileri ve 
Kayarlı, Kötüköy, Pekmez
suyu, Arapcı, Sazak, Şa

l hinağa, Çanakçı, Paşaköyü, 
Tokuç, Kökrü gözü, Kara 
Ömerli, Kamışlı mıntakaları 
tarlalarının büyük bir kısmını 
su istila etmiştir. 

Buralarda zararlar varsa da 
çok büyük değildir. 
/Devamı 4 üncü sahifede) 

1 
hem de Fransa sahilinden işe eden İngilizler bu tünelin in
başlanılmıştır. Fakat zuhur şasının zamanı geldiğini söy .. 
eden manialar sebebile bu te· Jemektedirler. "lngiltere'nin 
şebbüs te daha ilk adımlarında hudutlarını Ren boyundan 
akamete uğramıştır. Çünkü, başlar,, diyeı -ngiliz Hariciye 
İngilizler böyle bir tünelin Nazırı Bay Eaen'in sözleri 
kendi huzurlarını kaçıracağı çok mühim ve tarihidir. Çün· 
fikrine zahip olmuşlardır. Esa- kü, Manş denizinin altından 
sen, Almanlar da bu tünelin geçirilecek tünel, lngiliz ve 
yapılmasına daima muarız kal· Fransızlara yalnız ticaret e~· 
mışlardır. yası nakli için değil, cephane 

1882 yılında lngiltere'yi top, tank, tayyare nakli için 
ziyaret eden Alman prensi de lazım olacaktır. Tünel,, 
Fridrih Kari, fngiltere'nin Folkeston ile Plan Ne arasın-
müstakbel kralı yedinci Ed- da ve Manş'ın en dar olan 
vard'ın yanında bulunduğu bir yerinde kazılacaktır. Bu. 
halde, tünelin lngiliz'ler tara- suretle Duvar ile F olkeston 
fındaki kazılmış iki kilomet- iltisak peyda edeceklerdir. 
relik kısmını gezerlerken: "Bu Denizin bu mıntakadaki de
olamıyacaktır. Çünkü, Almanya rinliği 50-60 metre,genişliği de 
buna hiçbir zaman müsaade 39 kilometredir. Karşılanacak 
etmiyecektir. zorluklar 19 kilometre uzun-

Demiştir. Meşhur Molteke luğunda olan Simplon tüne· 
de: "Almanya bu tünelin linde tesadüf edilen müşkülat-
ehemmiyetini müdrik bulun· tan daha fazla olmıyacaktır. 
duğu için inşasına hiçbir za· Çünkü buralarda toprağın al-
man müsaade etmiyecektir. 11 tında tebeşir tabakalarile ka-
Demiştir. Harbi umumi bu rışık kaba topraktan başka, 
sözlerin ne kadar yerinde sert kayalıklar yoktur. 
söylenmiş olduğunu göster- Kazılacak tebeşir tabakala· 
mişt i r. lngiltere ile Fransa rından çimento yapılarak satı-
arasında bu tünel mevcud lacaktır. Tünel denizin dibin-
olsaydı münkalat çok kolayla- den kırk metre ve suyun sat· 
şacaktı. 1916 yılında mühen- hından doksan metro aşağıdan 
dis Sasio uzun uğraşma· kazılacaktır. Bu kadar derin-
lardan sonra istikbali de liklerde olan bu tüneli en 
goz onune koyarak bir müthiş deniz torpilleri bile 

tahrip edemiyecektir. Fransa'
nın Pade-Kale sahili düzgün 
olmadığı ıçın tünel de
nizin kıyısından yedi kilo 

proje hazırlamış ise de, bu 

günkü teknik terakkiyatına 

göre, bu proje de noksan ad

dedilmiştir. Çünkü, havacılık 

son sözünü henüz söylememiş
tir. Ve lngiltere her cihetten, 
her ihtimale karşı kendini 
emin bir vaziyete koymak is· 
temektedir. Binaenaleyh, Fran· 
sa ile dost olduğunu her ve-

, 
- :(1 
2: 
~: 
4: 
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kilc.ımetre içeriden kazılmağa 
başlanacaktır. İngiliz sahili 
düzgün olduğu için tünelin 
ağzı denizden üç kilometre 
içerideki Koykink tayyare ka· 
rargahının yakınlarında ola
Devamı 4 üncü sahifede-

Bir verirsen bin kazanabılirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yüzlerce vatandaşınızı zengin etmiş hem d~ 

yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
z~nginden birinin de senin olmıyacağmı kim iddia edebilir. 
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Teşkilatı esasiyedeki N. v. Olivier ve şü-
3 Mart 937 

değişiklik nasll oldu? W. F. H. Van rekisı Limited 
- --·-- Der Zee vapur acentası 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yelli 

çıkardığı kumaşlar: 

Kamutavın bu celsesinde dikkate & C .., o. 
şayan mü~akereler geçmiştir 

-8-
Jlavc edilen be~ vasıftan 

biri de inkılabcılıktır. Muhte· 
rem arkadasımız B. Halil bu
ruda kendilerine arız olan bir 
tereddüdün izah edilmesini is
tediler. Hakikaten sureti za
hirede görülüyor ki memleket 
siyasi inkılabını yapmış ve en 
mükemmel bir şekli hükumet 
kabul etmiştir. Şu halde bu
rada yani inkılabcılık sahasın· 
da yapılacak olan nedir? İç
timai inkılabları yapmış mem
lekette bunun üzerinde de söz 
söylemeğe mahal kalmamıştır. 
Memleket iktısadi inkılabı da 
bir kanun ile ikmal etmek 
Üzere bulunmuştur. Şu halde 
:inkılibcılık ne şekilde tecelli 
edecektir, daha ne istenebilir? 
Ben öyle zannederim ki, bu 
teceddüd ve terakkinin bir rem
zidir. Zihayat olan birşey da
ima ilerlemeğe muhtaç ve 
mecburdur. Tevakkuf ettiği 
takdirde inhitat başlar. Şu 
halde onu inhitattan kurtar
mak için mütemadiyen ümran 
yapmak, ileriye gitmek zaru
retindedir. Buradaki inkılib
cıhktan alacağımız mana bu 
olacaktır. 

Diğer kayıtlar hakkında söy
liyecek bir sözüm yoktur. 

Tabiatile mademki devlet 
işleri gittikçe çoğal1yor, eski 
devlet mefhumu yerine bugün
kü hükumete düşen birçok 
vazifeler vardır. Elbette teşki
latı bu vezaifi yapabilecek şe-
kilde çoğaltmak doğru olur. 

Hülasa itibarile söyliyeceğim 

şudur: Atatürk'ün işaretini bu 
memleketin hüsnü niyetle 
kabul etmesi bu memleketin 
ve milletin menfaatinedir (Bra
vo sesleri, alkışlar.) 

Teşkilatı Esasiye En. R. 
Şemseddin Günaltay (Sivas)
Arkadaşlar; Halil Menteşe ar
kadaşımız çok ince ve esaslı 
bir noktaya temas ettiler. Bu 
nokta da, bugün tadili teklif 
edilen ve Türkiye'nin Esas 
teşkilatı hakkında umde olarak 
kalması takarrür eden ikinci 
maddeye aiddir. 

Arkadaşlar; bu madde Tür

k'ün hayatından, Türk'ün ta
rihinden, Türk'ün asırlar içe-

risinde geçirmiş olduğu inkı
lablarmdan mülhem olan kudsi 
esaslardır. Bu esaslar arzet
tiğim gibi, Türk'ün tarihinden 
çıkarılmıştır. Türk'ün tarihini 
karıştırırsak mazinin karanlık
larına gömülen ve asırların en 
derinliklerinden kudsi bir var· 
lık halinde beşeriyet üzerine 
Yükselen Türk; ancak günden 
bugüne kadar varlığını, bugün 
~urada tesbit ettiğimiz esaslara 
ıstinaden muhafaza etmiştir. 

Türk yaşamıştır, Milliyetçi ol
dugu müddetçe; Türk yaşa
mıştır, devletçi olduğu müd-
detçe; Türk yaşamıştır, aııcak 
kendi varlığının esaslarını ken-
di ruhundan çıkardığı müd
detçe ...... ( Bravo sesleri.) 
. işte Türk ölüm döşeğinde 
ıken, varlık ruhunu, kendisine 
tıefb edenler Türk'ün tarihine 
2'Ömülerek onun varlığının esas 

.:,eciyelerini bulmuş ve bugün 

burada teklif etmi~lerdir. (Bra~ 
vo sesleri. ) 

Arkadaşlar; bir milletin ana 
kanunu yapıl'rken ilk evel na· 
zarı itibara alınacak şey, o 
miJletin kendi hususiyeti, kendi 
ruhunun tecelliyatı olmalıdır. 
Ancak o yoldaki umdelere is· 
tinad eden· bir millet, en bü
yük fırtınalar karşısında var· 
lığını ve benliğini muhafaza 
eder. 

Türk, Asya'nın bir ucundan 
öbür ucuna kadar hakim ol
duğu devirlerde kendisini yı
kan amil ancak içinde yer 
alan harici milletlerin telkin- · 
leri olmuştur. 

Büyük Tukyu Devleti yıkıldı. 
Bunun amili o zamanki Çin 
siyasetlerinin, Türk benliğini 
yıkmak üzere, mütemadiyen 
yaptıkları telkin ve fikirler ol
muştur. 

Hepiniz bilirsiniz ki bütün 
dünya Türk'ün ölümünün, de
terminizm esaslarına göre, mu
kadder olduğunu iddia ettik
leri bir sırada, onun büyükleri, 
ancak Türk'ün ruhundan aldı
ğı kanaatle bugün gördüğünüz 
bu canlı ve hayatlı Devleti 
kurmağa muvaffak olmuşlardır. 
( Alkışlar, bravo sesleri ) Şu 
halde bugün huzurunuza arz 
edilen tadilatın esası olan 
Cumhuriyetçilik, Türk'ün ken
di ruhunun ifadesi demektir; 
Milliyetçilik, o da kendi var
lığının idamesi için lazım olan 
esastır. Şu halde Türk'ün bu 
Teşkilatı Esasiye Kanununda 

yer bulunca, bunlara muhalif 

olarak fikirler serdedilmiyecek 

midir diyorlar. Bir liberal çı

kıp liberalizm esaslarını, bir 

komünist çıkıp komünizmi mü

dafaa edemiyecek midir diye 
soruyorlar. 

Hayır etmiyecektir, edemi
yecektir. Teşkilatı Esasiye Ka-

nununa muhalif herhangi bir 

hareket nasıl bir cürüm ise 

bu esaslara muhalefet de ayni 

şekilde cürüm sayılacaktır. 

(Bravo sesleri, alkışlar) 

- Devam edecek -

Fratelli Sperco 
vapur acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASININ 

SiS "GANYMDEDS,, va-

puru 20 şubatta limanımıza 
gelip yükünü tahliyeden sonra 

BURGAS, VARNA ve KÖS

TENCE için yükliyecektir. 
SiS "HERMES,, vapuru 25 

şubatta beklenmekte olup 

AMSTERDAM, BREMEN ve 

HAMBURG limanları ıçın 

tahmilatta bulunacaktır. 

SiS CERES,, vapuru 4 

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

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

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

"HERAKLEA" vap~~3 
martta beklenilmektedir, HAM-
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

"ACHAIA,, vapuru 3 martta 
beklenilmektedir. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük kabul eder. 

EXPORT SS. CORPORATION 
NEVYORK 

"EXPRESS,, vapuru 26 şu
batta beklenilmektedir. NEV-
YORK için yük kabul eder. 

REEDEREI H. SCHULDT 
"MARITZA,, vapuru 25 şu-

batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

S. M. R. BUCAREST 

" DUROSTOR ,, vapuru 5 
martta bekıenilmektedir. KÖS
TENCE, SULINA ve GA

LA TZ için yük kabul eder. 

GALA TZ aktarması olarak ta 

BELGRAD, NOVISAD, BU-
DAPEŞTE, BRATISLAVA , 

VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır 

D. T. R. T. BUDAPEST 
"SZEGED,, vapuru şubat 

nihayetinde beklenilmektedir. 

BELGRAD, NOVISAD, BU

DAPEŞTE, BRATISLAV ~ 

VIY ANA ve LINZ limanları 

için yük kabul eder. 

DEN NORSKE - OSLO 
"SARDINIA,, vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pi-- - -- ·---.- -
RE, ISKENDERIYE, HAYFA, 

DIYEP 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 

KUMPA YASININ 
SiS "NORRUNA,, vapuru 

27 şubata doğru beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BAL TIK ve SKAN
DlNA VY A limanları ıçın 
yükliyecektir. 
SERViCE MARITlME ROU

MAIN KUMPANYASININ 
SiS "PELEŞ,, vapuru 20 şu

bata doğru beklenmekte olup 
PiRE, MALTA ve MARSIL YA 
limanlarına yolcu ve yük kabul 
eder. 

SiS "AEBA-JULYA,, vapu-
ru 26 şubatta gelerek PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman
larına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

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

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta
rihlerindeki değişikliklerinden 
acenta mesuliyet kabul etmez . 

Telefon: 414214221 /2663 

Birinci Korda 1 Rces binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

"POLO" vapuru 21 şubatta 
LONDRA, HULL ve AN
VERS'ten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda HULL için 
yük alacaktır. 

"EGYPTIAN" vapuru Mart 
iptidasında LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

"LESBIAN,, vapuru 15 marta 
LONDRA, HULL ve AN· 
VERS'ten gelip yük çıkara-
caktır. Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

THE GENERAL STEAN NA- KANDEMİR Oğlu 
VIGATION LTD. l · 

"AD JUTANT,, vapuru 25 !!!!!!!!!!~~~~~~~--------"'~~ .. ' \ ~· ·~ ~ ,.;.·,~· ~- .. J •• i'.~'. ':":' i..:._ ........ ' .•• -.~ . . ·,· ....... :· ... 

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, zarafet 

Ve ehveniyet --
YENİ KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şi rketin Merkez ve Fabrikası : Izmir'de Halkapınardadırr. 

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

- ~-~~-~-~~~~~~!!!!!~~-

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağların ın en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Baş -1.urak· Büyük Salepçioğlu hanı I 
Ui • karşısında 

.. -· 
... ··.-:""· ı. ' • 1 .. • • • \.... '•.. t 

Kuruf 

Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekl ,., 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Hataylılar, tam bir istiklal is
tediklerini bildirdiler 

Arap ve Ermeni tedhişleri Türk davasının 
ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor 

İstanbul, 3 (Hususi) - Antakya' da Arap ve Ermeni ted- Arap ve Ermeni tedhişçilerinin çirkin hareketleri nazarı 

hişçilerinln hareketleri devam etmektedir. dikkatten uzak kalmamıştır. 
Siyasi rüştüne malik olan Hatay !~rkleri ~u haydutl.~k Dahiliye Bakanı bay Şükrü Kaya, cenupta Hatayhlarla le· 

hareketlerine fiilen mukabele etmemek. ıçm_ az~mı ~ahır ~os: maslar yapmıştır. 
termektedir. Maamafih uluslar sosyetesı muşahıtlerıne vazıyetı H . . . . . k b 

1
.. .. Cenev-

H • t b" · t'kl.l · t d'"' · · d ·ı· e atay ana yasası ıçın proıemızın aynen a u unu gösıermişler ve atay ın am ır ıs ı a ıs e ıgını e ı av 
1 d. re'de ekspt!rler komitesinden istemiş bulunuyoruz. etmiş er !.!::..__ ______ ____.~ ........... ~ ... ~·-----;----· 

Londra F aşit kongresi Ağahan 
Belediye intihaba
tında kimler ka

zanacak 

Bu seferde par-
ltalya'nın son b;dde kadar si- tiyi vurdu! 

" • • Londra 3 (Radyo) - Meş-
Londra, 3 (Radyo) - (Ya

rın) Londra belediyesi için in
tihabat olacaktır. Bu intibahta, 
işçi partisinin tekrar galebe 
çalacağı kuvvetle zanolunuyor. 

işçi partisi, 924 senesinden-
beri belediyeyi elinde tut-
maktadır. 

Mancester 
Manifatura fabrika
larında iş azalıyor 

Londra 3 (Radyo) - Man· 
cester fabrikalarının birçoğu, 

, işlerini azaltmışlardır. Şimdiye 
kadar sipariş veren müessese
ler, çoktanberi alakalannı kes
mişlerdir. 

Fabrikatorlar birliği reisi, 
bu halin bundan sonra ziya· 
deleşeceğini ve işlerin çok aza
lacağını söyl~miş, her memle· 
kette yeni mensucat fabrikaları 
açıldığından, bunu beklemek 
lizım gddiğini ilave eylemiş· 
tir . -.. _._ __ _ 

Belçika 
Hükumetinin 

bir teklifi 
Brüksel, 3 (Radyo) - Bel

çika hükumeti, ispanya' da 
gayri müsellah, alil halkla 
çocuk ve kadınların kurtarıl
ması ve !Avrupa' ca himaye 
edilmesi için teşebbüsata gi· 
rişilmesini teklif etmiştir. Bu 
teklif, tetkik edilmektedir. 

Söylendiğine göre, yetim 
kalmış 40 bin İspanyol çocuğu 
Moskova'ya götürülmek üzere 
Rusya'ca tertibat alınmıştır. 

Alakadarlar, bu çocukların 
Rusya'ya götürülmesine mü· 
saade edilmiyeceği kanaatin· 
dedirler. 

---.·---
Tunus Islahatı 
Yerlilere kendi işle. 

rine iştirak hakkı 
verilecektir 

Paris 3 (A.A) - Dış ba
kanlığı müsteşarı bay Viyens 
dün akşam radyoda söylediği 
bir nutukta Tunus için idari 
geniş bir ıslahattan haber 
vermiştir. 

Bu ıılahat yerlilerin memle
ketini temsil eden komisyon· 
c:laki nüfuzlarını tevsie ma· 
tuftur. 

JabJanmaSIDI tasvıp ettı hur Hintli Ağahanm doğum 
yildönümü münasebetiyle hal
kın kendisine verdi~i hediye· 
leri kabul etti. 

Roma1 2 (Radyo) - Faşist 

konseyi dün gece saat 22 de 
toplanmıştır. 

Bay Mussolini, askeri hazır· 
Jıklar hakkında harbiye Bakanı 
sıfatile izahat vermiştir. 

Faşist konseyi silahlanma 
üzerindeki Bay Mussolini'nin 
metalibatını tamamen kabul 
ve tasdik etmiştir. 

Bay Mussolini'nin raporuna 
göre, İtalya bütün menabiine 
istinad ederek silahlanma faa
liyetini azami hadde çıkara
caktır. 

Askerlik 18 yaşından 65 
yaşına kadar devam edecektir. 
Harb zamanında bütün ltal· 
yan'lar Başkumandanlığın em
rinde olacaktır. Rapor, aynı 
zamanda fen erbabını silah· 
lanma faaliyetinde yer almıya_ 
davet etmektedir. ibtidai mad
deler için de azami mesai 
sarfma karar verilmiştir. 

Kont Ciyano'nun ltalya ha
rici siyaseti hakkındaki rapo· 
ru da aynen kabul ve tasdik 
edilmiş ve faşist konseyi Ge· 
neral Franko'ya her cihetten 

itimad beyan etmiş, Franko· 
nun zaferini istediğini bildir· 
miştir. Bu kararın Duçe tara· 
fmdan İtalyan milletine teb· 
liği kararlaştır. 

İtalyan - Alman teşriki me· 
saisi, İngiliz • İtalyan uzlaş
ması, Milano'da Bay Tevfik 

Rüştü Aras ve Kont Ciyano 

mülakat ve mukarreratı tasdik 
edilmiştir. 

Faşist konseyi mareşal Graç-

yani'ye bir tebrik telgrafı gön· 
derilmesini tasvipten ve bir
çok hatiplerin nutuklarından 

sonra meclise saat 3 te niha· 
yet verilmiştir. 

Konsey 3 Martta saat 22 de 

tekrar toplanaC2ktır. 
Paris, 2 (Radyo) - Faşist

ler meclisinin silahlanma hak· 
kında verdiği kararlar, Fransa 
ile lngiltere'nin askeri ha· 
zırlıklarına bir mukabeledir. 

italya hükumeti, silahlanma 
programını tamamen tatbik 
edebilmek için umum vergi· 
lere yüzde 33 derecesinde bir 
zam yapacaktır. 

---~~-~~-----·--~--------------
Subaylar 
Çağrılıyor 

Askerlik şubesinden: 
1 - Umumi müvazeneye 

dahil olan veya mülhak hu
susi büdçelerle idare edilen 

dairelerde veya sermayesinin 

devlete aid olan veya hususi 

kanunlarla dvleetce teşkil edi· 
len veya bir imtiyazı işleten 

müesseselerde müstahdem olan· 

larla Ailayet veya belediye da

imi encümenleri azalıklarında 

bulunan ve terhisinden iki 
sene geçmiş olan 313 doğum· 
ludan başlamak üzere 326 
doğumlu dahil yalnız ihtiyat 
topçu ve muhabere yarsubay
ları (45) gün talim görmek 
üzere kendi sınıflarına aid 
birliklere gönderilecektir. 

2 - Bunlardan ihtiyat top· 
çu yarsubayları 15 Mart 937 
günü muhabere sınıfından olan 
yarsubaylar ise 10 Mart 937 
günü, kıt'alarında bulunmak 
üzere sevkedileceklerinden top· 
çuların 11 131 937 de muha· 
berecilerin 9 131 937 günü 
şubeye gelmeleri. 

3 - İzmir' de bulunup ta 
kayıtlarını yaptırmıyan bu ıı· 

ııngiltere sulhun mu. 
haf azası için silah

lanıyor 
Başıarafı 1 inci sahi {ede 

ları, sulhun korunması için 

yapıyoruz, bunu, bütün dev· 
Jetler bildiği için bu hareke· 
timizi hoş gördüler. 

Bay Eden, Almanyanın müs· 
temleke metalıbatına dairde 

şunları söylemiştir: 
- Müstemlekeleri, uluslar 

sosyetesinin kararile muhafaza 

ediyoruz, aksini yapmak, ulus
lar sosyetesinin kararını tağyir 

etmek demektir. Böyle bir ha

reket ise, yalnız bizim için 
değil, uluslar sosyetesi içinde 
arzu edilmez. 

Londra, 3 (Radyo) - Avam 
kamarası, dün toplanmış ve 
silahlanma için ayrılan dört 
yüz milyon lira tahsisat hak· 
kındaki kanunun müzakeresine 
devam eylemiştir. 

Komünist saylavlar, bu pa· 
ranın çok olduğunu ileri süre· 
rek tahsisatın ikiyüz milyona 
indirilmesini istemişlerse de 
bu dilekleri reddedilmiştir. 

nıflar subaylannın şubeye mü· 
racaatları ilin olunur. 

Hindistan'da usul olduğu 
üzere Ağahan, bir baskülün 
üzerine oturtulmuş ve ağırlığı 

nisbetinde altin ve mücevhe
rettan ibaret olan hediyeleri 
aldıktan sonra bunların bir 
kısmını fakirlere dağıtmıştır. 

••• 
Britanya - Avrupa 

arasında 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) 

: caktır. Simplon tüneli gibif 
-yap1acaktır. Çünkü içeri ye;
leştiril~kpo~~İarİa:-· top:
rağın denizden emeceği şuyu, 
dışarı atmak bu suretle daha 
kolay 'Olacaktır. Tü.;lin içind; 
iki taraflı gidip gelme oto.;o.
bil yolları inşa edilecektir. 
Her kilometre başında, bir 
felaket vukuunu haber vermek 
üzere, istihbar vasıtaları bulu
nacaktır. Bol ışıklardan şoför
lerin gözleri kamaşmaması 
için elektrik lambaları hususi 
bir takım kornizeler içine 
konulacaktır. Sıcağı gidermek 
için de, hususi vantilatörler 
mütemadiyen işliyecektir. Elli 
kilometrelik bir tünel içinde 
mütemadiyen gidip gelen oto
mobillerden çıkacak yanık 
gazıarın havayı bozacakları 
muhakkaktı~. Mühendisler ilk 
önce bu mesele hakkında 
müşkülatla karşılaşmışlarsa da 
bir çare bulunmuştur. Tünelin 
heriki başındaki hava temiz
leyici aletleri mütemadiyen 
çalışacaklar ve tünelin içindeki 
eşek sırtı gibi hususi yerlerde 
yerleştirilen rezervualarla, su 
pompaları, tünelin içini her 
saat başında yıkayıp temizli· 
yeceklerdir. 

Tünel 800 milyon franka 
mal olacak ve bir buçuk yıl 
zarfında ikmal olunacaktır. 
Harcanacak parayı iki devlet 
mütesaviyen tediye edecekler· 
dir. Yapılan hesaplara göre, 
tünelin içinde her dakika 20 
ve her saat 10 bin otomobil 
gelip geçecektir. Denizden ya· 
pılacak nakliyat masraftan ya· 
nında, Manş tünelile yapılacak 
nakliyat % 80 daha ucuz ola
cağı için, bu tünel, iki devlet 
hayatı iktisadiyesinde ve bun· 
dan başka askeri münaseba· 
tında gayet mühim ve hayati 
roller oynıyacaktır • 

M. N. 0.lior~n 

3Mart 937 --
~ : ' . ) ... -Ali paşa ve kira Frosini 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
......__.. Nakl~d~n: F. Şemseddin Benlioğlu 

ikinci Kısım: Kasırga 
- 72-

Ali paşa Frosini'yi öldürmeğe 
karar verdikten sonra papas 
kendisini ziyarete gelmi§ti.Ve 

Ali paşa, nihayet: 
- Bre kim olursa bu pa

pazı, getirin şunu yanıma! 
Emrini verdi. 

Sonra kendi kendisine ilave 
etti: 

- Bu zamanda bu kara 
külahlının gclıneside biraz 
manalı.. Hele dur bakalım 
kim imiş?. Dedi. Fakat gelen 
piskopos lğnatius idi. 

Bu adamda Ali paşanın 
resmen iyi geçindiği papaz· 
!ardan birisi idi. Papaz İğna· 
tius, el altından maksadını 

Söze gene Ali paşa başladı: 
- Bre Despotum, seni za

manlar var ki görmedik. Bü· 
yük dostun veziri sen de unut· 
tun artık. Ben senin çok sa· 
mimi bir dostun değil miyim? 
Senin hatırrn için kaç kimse· 
nin boynunu vurdurmaktan; 
kaç kişinin asılmasından vaz 
geçtim, canlarını sana bahşet· 
tim, değil mi ? 

- Öyledir Vezirim, öyle. 
Fakat bir despotun halk ara· 
sında sık sık görünmemesi la· 
zımdır. Seni de taciz etmek 

yürüten ve 
gülenlerden 
papazdı. 

paşanın yüzüne doğru olmaz 1 
hinoğlu hin bir - Taciz mi, asla.. Asla .. 

Rum halkının da büyük bir 
itimadına mazhar olan piskopos 
çok zamandanberi Ali paşa 
ile temas etmemişti ve çok 
zamanlar fevkalade bir mes'· 
elenin hallini temin için paşayı 
ziyaret ederdi. 

Bu defaki ziyaret de doğ· 
rudan doğruya Kira Frosini 
mes'elesiyle alakadar idi. Pis· 
kopos, bu meseleyi Frosinin 
sade bir Rum kadını olması 

itibarile değil, despot Misa
elinin yeğeni olması hasebile 
üzerine almış idi. Misaeli, 
adet olduğu veçhile kilise 
eizzesi arasına geçirilmiş, kili· 
sede namına mum yakılan bir 
adam idil 

Ali paşa, kapıdan giren 
papasın piskopos Ağnatyos 

olduğunu görünce, ziyaretin 
sebebini hemen tayin ettil Pis
kopos hinoğlu hin ise, Ali 
paşa ondan aşağı değildi!. 
Guya kırk yıldanberi bekle· 
diği en aziz bir kimse geli· 
yormuş gibi yerinden fırladı, 

ve: 
- Hoş geldin Piskoposum. 

Hoş geldin! 
Dedi. Babası, temkinli gö· 

rünmeğe çalışarak ve zahiren 
de büyük bir memnuniyet gös
tererek : 

- Hoş bulduk büyük vezi
rim! Allah ömrünü, izzet ve 
ikbalini uzun etsini 

Diye mukabele etti. iki ih
tiyar kurd karşı karşıya geç· 
tiler. 

Bana karşı olan teveccühünü· 
ze çok teşekkür ederim. Hele 
anlat bakalım, neler oluyor? 
Beni sana tehattur etti. en se
bep nedir? 

Ali paşanın gözü, despo· 
tun boynunda asılı büyük bir 
salibe ilişti, ve: 

- Aziz dostum, dedi. Şu 
demiri her zaman bo)nunda 
taşırsın, bilirsin ki bunu gör
mek bana asabiyet verir. Şu
nu sakla, sonra niçin gel· 
diğini söyle! 

Despot, Ali paşanın bu 
adetini bilirdi. Fakat her ge
lişinde de salibi göğsüne as· 
maktan geri durmazdı. Ve 
her defa olduğu gibi bu ih
tardan sonra salibi koynuna 
sakladı. 

Tepedelenli: 

( Dnamı uar) ---·---
(Sen) nehri 
Hali kabarıyor 

Paris 3 (Radyo) - Hava, 
dün açıktı. Yağmur olmama· 
sına rağmen (Sen) nehri, ka· 
barınakta devam etmiştir. 
Tehlikenin, henüz zail olma
dığı söyleniyor. 

Tarp, Molen ve cenubi Fran
sa'ya kar yağmakta devam 

ediyor. Birçok hangarlar ve 

camlı kaya menfezleri çök
müştür. 

_._ ....... 
Ekmek fiatı 

Son yağmurlardan 25 Santim 
Ceyhan nehri taştı ucuzlatıldı .• 

/ Baştara/ı 2 inci sahifede J Beledi ne daimi encümeni, 
iki gündenberi Ceyhan neh· un fiatlerini nazarı dikkate ala· 

ri de taşmıştır. Nehrin şimal 

mıntakasında arazinin coğrafi 
vaziyeti itibarile bir taşkınlık 
olmamışsa da cenube, ovaya 
doğru, sular büyük genişleme 
yapmış ve Misis nahiyesi ara· 
zisile Havutlu bucak civarını 
sular kaplamıştır . 

Gerek Seyhanın ve gerekse 
Ceyhanın taşmasına karşı 
vilayet tarafından acele ted· 
birler alınmlştır. 

Bu cümleden olarak, bölge 
istihkam efradı sandal ve 
tombazlarile harettete hazır 
bir hale konulmuılardıll 

Tahminlere gör~ gerek 
Seyhan ve gerek Ceyhamn 
hali vaziyetinden şehir 

· teb · 

rak ekmek fiatlerini bir miktar 

ncuzlatmıştır. Bugünden itiba
ren birinci nevi ekmek 25 
santim noksanile 10,25 kuruşa, 
ikinci nevi ekmek d~ 8,25 ku· 
ruşa satılacaktır. 

Tecim okulunu 
bitirenler 

lzmir tecim okulunu biti· J 
renler derneğinin geçen pazar 
günkü umumi toplantısında 
ekseriyet hasıl olmadığından, 
toplantı 14 mart pazar günü 
saat 14 de bırakılmıştır. Şeh· 
rimiz tecim lisesinde yapılacak 
bu toplantıdan sonra kongre 
üyelerine bir çay ziyafeti ve
rilecek, samimi hasbıballerdo 


