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aşaıuharrır ve umumi neşriyat müdürü: 
, - HAKKI O.CAKOGLU 
: ,,,___ -4.Bc:>:N"~ ŞE:~İ'T_İ __ I 
: ~e\fanı _!l!Ü~';1et11T_ürk~ı:,ıçmıHariç ıçin 

__ Se11e/ık . • . . . . . 1300 2800 
Ali -- -- • --

1 
-..:: • av/ık . . . . . 700 1100 

1 ~ TELEFON : 2697 --- - ----- - - - - - - -

- 1 Scrn,,~ 
' 937 bütçesi hazırlandı 

Ankara 1 ( Teteıonla ) - Bütçe üzerinde ı 

1 son çalışmalara, diin Pazar olmasına ıa!f11un 1 

; rahatsız bulunarı Mali;•c vıkili Fuat Ağra/ının 

• 
1

. evinde devam_ edil~ıişli:_. Tetkikat tamaın/an
nıışlır. 937 butçemız mulevaztndlf. Medıs cncü· 

' men/erinıle buf!Ünlcıdc tetkıki11e başlanacaktır. 
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Şam ve Halebin teşvikiy e Halayda · bazı hidiseler 
çıkardılar. Senegallılar emi gömleklilere ateş etti 

Müşahitler Cenevre ye hareket 

e ·n eşv.kiyle Araplar 
azır adıla . . . Maksat 

emrini aldılar 

Hatayda nüma
kan dökmektir 

Istanbul, 1 (Telefonla) - Hatayda Türk halkı kadar Ermenilere 4000 silah dağıtılmıştır. 
üzerine yapılmakta olan tazyıkler, hergün biraz Hükümetin teşvikiyle Arapların Halayda bü-
daha artmaktadır. Tazyıklerin teşvik eseri olduğu yük nümayişler hazırlad1kları haber veriliyor. Bu . 
ve bu zaliınane hareketler.de mahalli hükümetin nümayişler, kan dökmek için hazırlanmış teşeb
Halep ve Şam merkezlerinin talimatıyle hareket büslerdir. Bu nümayişlere iştirak edeceklere 
ettiği anlaşılıyor. Arap köylerine mütemadi şekil· Araplar, para vadinde bulunuyorlar. Suriyeliler 

~z Demir l!ömlekliler Hatav sokaklarında de silah. ve . cephane dağıtılmaktadır. Şimdiye - SONU ÜÇÜNCÜ SAYFADA -

lzınir İi~;;;;LLLZL/7= ffi~JTTÜrkk;;;;f/fit;;;~;;ı;;ize ;l<liaLPra<rrw*'aurTürkiye - Felemenk anlaşması 

layık olduğu ihti- Havacılarımız Borsadan hareketle iki Ankarada hariciye veka
ınaına kavuşuyor saat kırk dakikada sehrim · ze q. idiler l Jetinde imza edilmiştir. 

, Bayram tatilini lzmirde ge· ' ' 

~'-~en Başvekilimiz Ankaraya Pazara havacılarımızı hep beraber alkış!ıyacag" ız 0 ner dönmez bir Ege meb'u· 
Anlaşma otuz beş milyon florinliktir. 

~.tına "Türkiyenin en modern 
1 lllanını lzmirde kuracag" ız,, 

Ilı .. ' 
UJdesini verdi. 

d· Türkiyenin en büyük iktısa· 
b 1 lllerkeılerinden biri, hatta 
~şlıcası olan lzmirin verilen 

e_ eınıniyete layık bulunduğu 
fUphesizdir. lzmirin iktısadi ha
tııtı limana bağlıdır. Liman ne 
d adı1r inkişaf ederse ve ne ka· 

ar geniş hareket içinde bulu· 
tıursa, Ege bölgesinin refahı da 
o . b nıa ette artar. Ege, yurdun en 
~er_i~H bir parçasıdır. Çorak 
b:gıldir. Ne ekilirse fazlasiyle 
i~ç~lir. Binaenaleyh bölgemizde 
d kış~f yollarının açılması, yur
tıı un ıktısadi inkişafına yol açıl· 
kası demektir. Bu ba
d 'ıtıdan ne kadar sevinç 
k Uyulsa yine azdır. Nerede 
daldı ki lzmir limanında mo-
ern tesisatın vücuda getiril

~esj vicdanlara huzur verici 
kırı hadise olmaktan da uzak 
a ınıyacaktır. 

İn~epimiz hatırlıyoruz ki liman 
ısarının kurulması birçok 

llıenf· ı::ı ı cereyanlara yol açmıştı. 

1. e\llet bu inhisarı kurarken 
d~~nın inkişafını istihdaf eyle
t gı halde, yıllarca bu işin 
aka~hürden teahhüre uğraması 
8 

91 tesirler uyandırmağa fır-
<ıt v ' . 

ermıştı. 

• 

... 

Uzun bir memleket turuna 
çıkan Türkkuşu tayyare filola
rından biri, dün öğleye doğru 
saat on bir buçuk sularında 

şehir üzeriııde muvaffakıyetli 
bir tur yaparak Gaziemir tay· 
yare istasyonuna inmiştir. Şe

hir üz-erindeki tur esnasında 
halkı ve şehri selamlıyan filo
ya, tayyarelerden birini idare 
etmekte olan yüzbaşı B. Zeki 
kumanda etmektedir. Diğer 
tayyareyi uçman B. Vecihi ida
re etmiştir. 
Türkkuşu filosu Gaziemir

deki tayyare meydaııında, Vali 
namına emniyet direktörü B. 
Salahittin, belediye reisi na-

Hiç bir faiz ödemiyeceğiz. Mukabilini Klearing 
karşılığı Türk malıyle ödeyeceğiz 

7üıkiye - f'elemeıık anlaşması pata/e edilirkrıı 
Şe/ıtımıze l!efen ta~..areci 8. Vecılıi, varaşiilrii R11. Makbule ı•e Nadrr - Sunu 2 inci savfada - - YAZ/Si DÖRDÜNCÜ SA YFAnA -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yugoslavyada bir hadise 

Faşist ve Faşist düşman
ları birbirlerine girdiler 

Yirmi altı kişi yaraland! 

b' Bugün liman işletme idaresi 
b~r devlet müessesesidir. Fakat 
d~· ~ki_ sene önce vaziyet böyle 
b· gıldı. Sermayesi devlete ait 
J1· 1~ anonim şirketti. idare mec· Pazar günkü giireşuıdm i11tibalar 
sı • 

jı aza!arı dolgun maaşlar ve S k" b" k • • •• •• d 
" 1arn· 1 e ız ıne ya ın seyırcı onun e tiçt ıye er alıyorlardı. işin ha-

ek en görünüşü, beş on ailenin 

fii~~~~~~ ~:k:~en;ab;.rd~;ık~~t~ Türkiye baş pehlivanı Tekirdağ ı 
'sk·e ıdi. Kullanılan vasıtalar Bel{[tadda11 btr {[Ofl///UŞ H .. . o· 1 . 1 7 d k. k .. 
•ız~den kullanılanlardan fark· Belgrad, 1 (A.A) - Havas olmuştur. useyın, ınar ) ) e a ) a gureşti 
ar ı. Umumi devlet teşkilatı Ajansmın muhabiri bildiriyor: Partinin reisi merkezi Ber• 
builsı~d~ ehemmiyetsiz sayılan Faşist Zbor partisinin reisi Jinde olan Technische Umoinin B •• h lk • • d ld 
bir hadıse vicdanları tırmalayan Liotitch tarafından dün ve· Zagreb'de niçin bir şubesi açıl· U gureş a ı tatmın etmış eğİ İr 
"'ıy ındevzu olmaktan kurtuJa.. d d · h d kt' B b •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"' or u. rilen bir konferans neticesin e ığını ıza e ece 1• u şu e Meşin topun arkasından ko- atmıyan seyirci, pazar günü elli meşin topun köhneleşen hika-

- faşistlerle faşist düşmanları Yugoslavyanm iktısadi müba· pan fırtınayı görmeme! için kuruşunu feda ederek güreş yesinden bir kaç kat daha eski 
.,.__ So11u 2 ınd salıitrde - il llıı h k · · · G · h --,._-kkı C>oak.oÇ;ıu. arasında şiddetli bir çarpışma - Sorıu 3 üncü salıi/ede - yı ar ·\ spor sa asına aya seyrıne gıttı. üreşın ayatı, -Sonu -1 ü11eü sahifede-

-----~---------------_;_----



..... 
Layık olduğu ihti
mama kavuşuyor 

- Baştaratı 1 nd Sayfada -
Nihayet birçok vatandaşla

rın hayatfannı başka sahalarda 
temine mecbur tutulması mu
kabilinde bir terakki harekeli 
beklemekte, umumi inkişafa 
yardım edici tedbirler alınma• 
sını istemekle halkımız çok 
haklı idi. 

Bir Türkkuşu filosu 
şehrimize geldi 

Nitekim üç şatın birleştirile
rek limanda kayıkların faali
yetine nihayet verilmesi herkesi 
sevindiren bir tedbirdi. Lakin 
kayıkçıların aldığı parayı aynen 
liman idaresinin alması umumi 
teessürü mucip olmuştu. Çünkü 
kayıkçıların kazancına göz 
konulmuş gibi bir vaziyet orta
ya çıkmıştı. 

Şimdi bu ücret kaldırıldı. 
Yolcular rahat rahat hiçbir 
ücret tediye etmeden Türk va
purlarına girip çıkıyorlar. Li
man idaresinin bu güzel ka
rarından herkes manevi derin 
bir zevk duyuyor. 

Vazifemiz balkı memnun et .. 
mek, halkın kalbini kazanmak 
olduğuna göre, onu rencide 
edecek hareketlerden uzak
laşmağı vazife bilmeliyiz. 
Halkımız o kadar kanaatkar

dır ki en küçük kolaylıkları 
minnetle karşılar. Şu iskele ha
disesinin, yani iskele ücretinin 
kaldm'masmm muhitimizde 
uyandırdığı memnuniyeti ölç
meğe imkan yoktur. Liman iş
lerinin devlet elinde bulunma
sının adeta ilk nimeti sayıl
mıştır. 

Yarın lzmir limanı müjdele
nen modern tesisata kavuştuğu 
gün bu işin inhisar albna alın
masının manası bütün vuzuhiyle 
anıaşırncaK, mmnet nısıerı ıe::-

apu 
Kumpanyaları 

Tenzilat yapacak 
Lloyd Triestino, Marittima 

ltaliana ve Sıtmar vapur kum• 
panyalanııın vapurlariyle Fuar 
münasebetiyle Akdeniz ve Ka· 
radeniz limanlarından lzmire 
!felecek yo!cularla Fuarda teş
hir edilmek üzere getirilecek 
eşya navlonlarında yüzde elli 
tenzilat yapılacağı lslanbul 
umum acentalığından Fuar ko
mitesine bildirilmiştir. 

B. Haşmet 
l ."man işleri etrafında ala .. 

kal Jrlarla temas etmek üzere 
lim:- n işleri müdürü Haşmet 
Dülge dün lımir vapuruyla 
htanbula gitmiştir. ......... 

Ziyaret 
lzmir saylavı ve eski lkhsat 

vekili Rahmi Köken dün bele
diye reisi doktor Behçet Uz'u 
ziyaretle enternasyonal lzmir 
fuarı hakkında malumat almış· 
hr. ............ 

B. 1\1 uamnıer Eriş 
Şehrimize gelerek Ödemiş, 

Manisa ve Akhisar iş banka
larını teftiş eden iş bankaBı 
umum müdürü Moamnıer Eri~ 
dün Jstanbula dönınüştür. 

Vilayet meclisi 

- Baş tarafı 1 inci salıı/ede -
mına B.Suat, tayyare alay ko
mutaniyle tayyare sübayları ve 
bava kurumu mensubiui tara· 
fmdan selamlanmışbr. Mo
tör1ü tayyarelere G.9 tipinde 
iki planör takılıdır. Türkkuşu 

tayyarecilerinden B.B. Ferit Ali 
ve Tevfik seyahate iştirak et
mişlerdir. 
Türkkuşq filosu, dün sabah 

saat 8.50 de Borsadan hareket 
etmiş vı0 iki saat kırk dakika
da lzmire gelmiştir. Akhisar-
Manisa istikametinde rüzgarın 
tesiriyle biraz vakıt kaybedil-
mişse de bilahara seyahat eyi 
şartlar içinde geçmiştir. 

Fılo komutanı B. Zeki 
şütçüler, planörlerle akrobasi 
uçuşları ve grup atlamaları ya
pılacakbr. Planörlerle yapılacak 
atlamalara ve uçuşlara lzmirli 
öğretmen Bo. Makbule ve Bn. 
Nac;ye de iştirak edeceklerdir. 
Havacılık gününün kızılçullu 
koşu meydanında veya Ga~i
emirde yapılması muhtemeldır. 
Türk hava kurumu, bütün lzmir 
halkının bu güzel günü yakın-
dan takip etmesi içi°: hususi 
trenler tahrik edecektır. 

DlGER UÇUŞLAR 
Ankara - Bursa - lzmir turu 

geliş ve gidiş 1250 kilome~re
dir. Bu tur Türkkuşunun şım-
diye ladar başardığı en uzun 
ve muvaff aluyetli gezintidir. 
Bir habere göre Türkkuşu fi
losu lzmirden sonra lstanbul, 
Edirne ve Adanaya da gide
rek uçuşlar yapacaktır. Bu hu-
sus hakkında henüz yeni ma
lumat almamamışhr. .zauf eyliyecektir. Dünün liman 

inhisarı şirketi aleyhine besle
nen duygular derhal şükran ve 
minnet hislerine inkılap eyliye
cektir. 

Vilayet umumi meclisi bugün 
saat 15 de vali Fazlı Güleç'in 
başkanlığmda toplanacak ve 
müzakerelerine devam ede
cektir. 

BURSADAKI ŞENLiK 
Bursa, 1 (Hususi Muhabiri-

Şe/uimi'ze gelen 7ükJwşzı ijğretmm- mizden) - Bursa, Pazar günü 
leıinden P. Ali güzel bir havacılık günü ge• 

Liman işletme işlerinin dev· 
let eline geçmesinin ne kadar 
faydalı olduğu gözle görülecek, 
elle tutulacak kadar \>ariz bir 
hakikat şeklinde bütün kalp· 
ferde yer alacak, devletin ik
tısadi tutumuna inanı arttıra
caktır. 

HAVA ŞENLiKLERi çirmiştir. Halk hava gösteriş· 
Öğrendiğimize göre pazar }erinin yapılacağı meydana 

günü lzmil'de büyük hava şen· toplanmış ve akrobasi bareket-

Muallim tayinleri 
likleri yapılacaktır. Türkkuşu- leri yapılmıştır. 25000 kiti bu 

Türk maarif cemiyeti, An
kara okulu ilk kısmı öğretmen· 
!erinden bayan Emine Özalp, 
Çe,menin Namık Kemal okulu 
öğretmenliğine, Alaçatı ikinci 
okul öğretmenlerinden bay 
Murat Turhan terfian aynı 
okul başöğretmenliğine tayin 
edilmişlerdir. 

nun yetiştirdiği değerli para- hareketleri takibetmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Halkın herhangi bir politika
ya inan beslemesi onu takip 
eden iktidar mevkiindeki hü
kiimeller iç.in en büyük kuv
vettir. lzmir limanının modem 
tesisata kavuşturulması böyle 
bir inam arttıracağı cihetle 
şimdiden sevinç duyduğumuzu 
gizleyemeyiz. 

::El:alıo.kı C>cak.oğ1 u. -B. Arif 
On günden beri şehrimizde 

bazı tetkikatla meşgul bulunan 
Nafıa vekaleti müsteşarı Bay 1 
Arif dün Afyon yoluyla dön
müştür. 

• ı•ıa•llR"' 

Memleket hastanesinde 
Erzurum nümune hastanesi 

asab!yc mütahassıs!ığına tayin 
edilmiş olan şehrimiz Memle
ket hastanesi asabiye mütahas
sııu doktor Cevat Zekai dün 
Erzuruma gitmiş ve yerine ta
yin edilen Bakırköy akıl has
tanesi mütahassıslarından Is
mail Ziya şehrimize gelerek işe 
başlamıştır. 

TAYYARE 

Kilizmanda 
bir yangın 

Urlanın Kilİ7.man nahiyesi, ilk 
mektep binasında evvelki gün 

ansızın yangın çıkmış ve geniş

lemek üzere iken etraftan ye-

tişenler tarafmdan söndürül· 

müştür. Yalnız mel tebin kü-
tüphane kısmı yanmıştır. Yan

gın hakkında tahkikata devam 
edilmektedir. 

Sıhhat meclisi 
Vilayet Sıhhat meclisi Mar

tın onunda toplanacak ve vi

layetin sıhhat işleri üzerinde 
görüşecektir. 

B 

Bugünden itibaren senenin en şen, en zen~ın, en neşeli bir filmi 

K A Z 1 N O dö PAR 1 
Deli Şarkıcı filminin unutulmaz yıldızı AL JOLSON ile sinema aleminin en sevimli yıldızı 

ve AL JOLSON'un eşi RUBY KEELER'in diğer dört yıld1Z1n ve 300 güzel kızın 
refakatleriJe çevirmiı oldukları fevkalade bir füim 

MÜZiK - DANS - ŞAN - NEŞE - ZEVK - EGLENCE 
.................................................................................... 

BAYRAM günleri binlerce balkın alkışlamış oldukları büyük Şark filmi 

B A G D A D B. Ü L B Ü L Ü 
Türkçe sözlft - Arapça ve Türkçe şarkılı.. Münire Mehdiye 

ve Ahmet Alim tarafından çevrilen şarkılı komedi 
ı--------------mliilmlm.l._ __ CZZ31 &2Mi *tZ:122fhUYZZTP~7LZr07.1YZ7!'/77ZJ 

AYRICA - Paramunt •Dünya havadisleri - Miki (Renkli karik:?türler,, ) 
Bu haftaya mahsus seans saatleri : Cuma, cumartesi ve pazar günleri 

11.15 - 2.25 - 5.50 - 9.25 Kazino dö Pari 1 - 4.25 - 7.50 Bağdad Bülbülü Pazartesi, 1 

sah, çar,amba ve perşembe ünleri:2.25·5.50-9.25 Kazino dö Pari 4.25 - 7.50 Bav dad Bülbülü 

ı Değirmendağı 
• • 

cınayetı 
Değirmendağı mahallesinde 

manifaturacı Muammeri öldür
mekle ve belediye tahsildan 
Ragıbı yaralamakla suçlu ba· 
lıkçı Yaşarın muhakemesine 
dün ağırcezada devam edilmiş
tir. Dinlenen müdafaa şahitleri 
Tevfikle Saffet: 

- Maznuncfa bıçak görmüş
tük, fakat sapının rengini tayin 
edemeyiz, demişlerdir. 

Davacılar Sadettin adında 
birini yeniden şahit göstermiş-
Jerdir. Mahkemece bu şahidin 
dinlenmesine karar verilerek 
muhakeme başka bir güne bı
r akılmışhr. 

1 
Sivil 

Hava istasyonu 
Nafıa vekaleti havayolları 

umum müdürlüğünden vilayete 
gelen bir yazıda Cumaovası 

istasyonu civannda tesisine ka
rar verilen hava istasyonu ye
rının istimlak muamelesinin 
bitip bitmediği, tayyarelerin 
inip kalkma ve manevraJarma 
müsait bir vaziyette tesviye 
edilip tdilmediği ıoruimuştur. ..... 

Manisa kayakçıları 
Bayramdan evvel Manisadan 

şehrimize gelerek buradan, 
bayram talilini geçirmek üzere 

Konya rneb'usu Bay Ali Riı• 
tarafından Hatay teşkilatı esi" 

siyesi hakkmda 6 Mart Cunıar: 
tesi saat on yedide Hallcevt 

salonunda mühim bir konferaıı• 
verilecektir. Yurddaşlaruuııııı 

teşrifi rica o1unur. 
Bugün saat on yedide rnüıe 

ve sergı komite toplantısı 

vardır. 
Yarm Çarşamba günü saat 

17 de sosyal yardım komitesi• 
nin umumi toplantısı yapıla" 
caktır. 

Tedansanlaı .. 
Her pazar günü HaJkeviııd~ 

verileecek ted;ınsanlara evvelkı 
gün başlanmış, büyük rağb~t 
görmüştür. Geoçier çok neııb 
ve eğlenceli dakikalar geçir" 
mişlerdir. 

At koşuları 
4 Nisanda başhyacak olall 

Bozdağa giden Manisa dağ ilkbahar at yanşlan için şimdi-
sporcularmdan bir kafile baş-
larında Bay İsmail Hakkı Al- den lzmire birçok kıymetli baY" 
pan olduğu halde Pazar günü vaolar getirilmiştir. Bu seoe 
dönmüşler ve Manisaya geç- koşular dört hafta devam ede" 
mişlerdir. cektir. , 
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Aferin Danlmarkah 
kad,nlara 

Danimaıkadaki kaduı teşekkül/eti 
luikiimtle bir istida ile miiıacar.t ede
rek Ofl dört ila on Stkiz raş afllS/ll· 

daki bütün genç laz/aı icin evde mec
b111i lıizmet !lıdasmı istemişlerdü. 

Danimaıkamn Jemirzist kU1umiall 
genr kızla11n ev idaıesi dentlell şeJ'e 

elıemmivct vennemeleruıi tamir kabul 
etmez bir Jellıket sayı~·oılar. Şayd 
oll/01m fa!cplcdni is'af eden kamm 

lfJpihası kabul edilecek oluısa ele 
avuca sığnııyan Danimaıkalı püi(ler 
elı/ileşecekler, ev ida1esi11itı ııe demek 
olduğunıı öğttneakleıdir. Bu iş na-

zarıyalla bırakılmıyacak, kendileri11e 
ev idausini öğıendiklerine dair dip
loma verileız getıç kızlaı aileler nez-

diflde kısa bir tatbikat devresi ne 
geçilecek/erdir. Hatttl bu devrede ile· 
1tt te v~rilecektir. Projenin icap et/i-

teceği mali /tdakdrltk 25 yaşını geç
kin olan erkek ve kadın bekıiılaıdan 
alınacak bir resimle kaışılanacaktu. 

Gövde adamların isyanı 
The Star of lndianapolis'in 

verdiği bir habere göre İodia
napolis şehrinde toplanan 200 
kadar gövde adam hükümete 

dileklerini bildiren bir muhtıra 
neşretmişlerdir. Bacaktan mah
rum olan bu zavallılar şimendi-

ferler ve otobüslerde yarı tari
feye tabi tutulmayı, büyük şe
hirlerde kendilerine göre hu
susi binalar yapılmasını iste
mişlerdir. 

Kim tahmin edebilirdi ki 
P. merikada gövde adamlar bu 
l· adar çok olsun ... 

Askerliğe teşvik tarzı 

Ingiliz ordusu kadrolarındaki 
boşluktan mustariptir. Londra 
sokaklarında gençleri orduya 

çekmek için şu ibareleri ihtiva 
eden propaganda afişlerine sık 
sık tesadüf edilir: 

" Sporu seven, klüp hayatı
nt seven, seyahatten hoşlanan 

gençler orduya koşunuz •.. " 
Altından davetnameler 
Amerikanın .. Marmelad"krah 

olan milyarder William Brow
Levy Cincin ati' de izdivacmm 
yirmi beşinci yıldönümünü tes'it 
vesilesiyle tertip ettiği müsa
mereye dört yüz ~işi davet 
etmiştir. Altın üzerine beyaz 
mina ile hakkedilmek suretiyle 
hazırlanan davetnameler için 
sekiz kilogram altıu sarfedil
miştir. insan hem milyarder 
hem "Marmelad,, kralt olduk
tan sonra bu kadar lüks fazla 

Amerlkada Ku • ıu·ıks .. 
Klan 

Meşhur zenci boksör Joc: 
Louis'ye Pastorla maçından e~· 
vel gönderiJen bir tehdit ıaek" 
tubunda : " Yen il yoksa asıla
caksın. 11 denilmişti. 

Bu tehditnamede K. K. 1'. 
yani ( Ku - Kluks - Klan ) iaı· 
zası vardı. Mektup maçtan son" 
ra Joenin eline geldiğinden 
Pastor yenilmekten kurtulama: 
mıştır. Fakat bir tesadüf eseri 
olarak mektubu daha önce 
açan menejeri zabıtayı hadise" 
den haberdar ettiği için polis 
hafiyeleri cinayete mani olrnalc 
maksadiyle icap eden tertibatı 
almış bulunuyorlardı. K. K. f(. 
teşkilatı teşebbüsünde muvaf" 
fak olamamış ise de bundan 
sonra Joenin bir taarruzla kar" 
şılaş:myacağı iddia edilemez. 
Tenden - Kondansatör'IO 

lokomotifler 
Sovyetler birliğinde icat .,e 

inşa edilen Tenden - Kondatı" 
satör'lü bir lokomotifin çe~" 
mekte olduğu ağır bır 
marşandiz treni, Büyük Okya" 
nus kıyılarından kalkmış -ve 
20.860 kilometrelik bir yoldall 
geçerek Moskovay<ı varmış~r. 
Sökülüp inceden inceye ~et~ll~ 
edilecek olan lokomohf 1 

tenderi hemen bütün buhııfl 
su haline getirmektedir. ~o 
sayede de eskisine nisbet e 
20-25 defa daha az su sarfı~ 
imkan vermektedir. Suyu kı 
olan mmtakalarda bu Iok~oı°İ 
liften büyük faydalar istıhsa 
edileceği şüphesiz görülmek" 
tedir. Bu faydalar ise, kısa''' 
şunlardır: 

- Sudan tasarruf, 
- Su tesisahndan tasarruf, 
- Memurdan tasarruf, 
- Vakitlen tasarruf, 
- Nilıayet, milli müdafıı• 

bakımdan, demiryollannı, fll 
tesisatı gibi ko~ayca görüo6' 
hedeflerden, kabil olduğu lı"' 
dar, tecrit etmek ... 

Modern Musa J-
Leeds hastanesinde, ~ 

bert lgnotuı, yani meçhul_ı_.., 
bert adında, acaip bir ao-"' 
70 yaşında ölmüştür. .J 

·oue. Bu adam 1866 senesı . ., 
Leeds civarıuda, bir nebr~ 
dalgaları üzerine bırakıllJI r 
sepet beşikte mışıl mışıl uYo 

dO" ken bulunmuş olduğundan ·Je 
Javr, •Modem Musa,, Jikab~~ 
maruftu. Ve hayatı müddet~ 
boı yere hüviyetini tesbite ul 
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Gitsi rı eşek, 
Gelsin eşek! 

6itsfn e-;~k: 
Evet •t · 1 . . gı sın eşek .. Hemcins-

erının A 
çel . vrupada hayvanat bah-
5 erınde acaib bir mahlük gibi 
eyredildiği bir devirde biz 

oııu, heın d b·· .. , h. 1 . . 
lİ .. e uyu •. ~e " erımı-

n gobc" d d 
1 ~ gın e ört nP.'a koş-

raınazdıl,. 

k - Bu gürültüde başlarına bir 
d a~a gelmediyse -eşeğin bol ol-
ııgu 1 ( I ınern eket, Avrupada 

h··~.<ınya ) ile tek tük Balkan 
r 11 uınetieri idi. Son seyaha-
•rııde B 1 . d b" k 

( u garıstan a ır te -
eşek ) .. d" D k ı.· 

0 d goreme ını. eme "'' 
ra a d Dld a yavaş yavaş müzelik 

u bunlar. 
Mor· ~ ki Cır ve kannat devrinde 

~e •. e devenin bir gerilik ala
G~;1. olduğu şüphe götürmez. 

1 sın eşek. Gitsin !. .... 
;eısın Eşek 

1 alanca veya falanca idare
er daın12lık eşek sipariş edi

Yorlar h 1 M arı harıl ... 
lok eınle.k~te iyi eşek tohumu 

•111ak ıçın dünyanın dört kö-
te,ıııd b • 
111 

k en ya anı eşek soyu aran-
a ta ... Hikmetini sorarsanız: 

1 - Ef~ndim , köy ... Diyecek
ç~k· ~öyler için, köylüler için 

lazım eşek.. 
r :en bir tek şey bilirim lda
i e e: Tarihin ve tekamülün 
l Capları gündelik hasis ihtiyaç
ara feda edilemez. 

g .. Deve, eşek, tarihi vazifelerini 
Orın" 

1 
d uş eski zaman hayvanla-

' ır Ta - it . . y • yyare ugu usunu ıstı· 
0~2• ~al şıkırtısı değil.. 

eşek~lsın eşek?.. Hayır gitsin 

Gitain bütün eşekler ... 

ltiı:ar: 
K. Ergüneş 

l< E .. . dak.' rguneşın geçen sayımız-
ı 1 (Tesbih) yazısında "tesbih 
~ş~an adamın ne mendebur 
.~ lük olduğunu öğrendiniz,, 

tunıı . b' . 
A 

1 
esı ır tertıp hatasıdtr. 

"'s 1 "T b' 
11 

es ıh taşıyan adamın 
.. e tnene bir mahlük olduğunu 
Oğrend' · h 

1 
ınız., şeklindedir. Mu· 

b~ apl.uı geçmiş zamana ait 
ır 

li I Yazı olmakla beraber bi· 
r er Düzeltir ve özür dileriz 

yh·Ugoslavyada 
ır hadise 

d-. flaştara/ı J i•ıri Say}ada -
ele! · . ''d' erını kolaylaştırmak mak-

li 1Yle açılmışsa da asıl hede
la lannedildiğine göre Yugos-

vyad H" 1 tesh· a ıt er propagandasını 
()'.! etmektir. 

litth un 30~ faşis~ düş~anı Lio
'atı aleyhınd'I! şıddetlı tezahü
,. a bulunarak; kahrolsun fa 
.ıstıe k 
h , r, ahrolsun hainler, diye 
•gırnı 1 Li . ış ar ve bundan sonra 

' otıtch'in l k - ı· -. Qin nu u soy ıyecegı 
;nııı camlarını taşlamışlardır. 

Çar lınu müteakip vukua gelen 
llıı Pışnıada birkaç kişi yaralan• 
td Şlır. Neticede polis müdahale 
' erek .. k- .. d . 
Qİrk ı:u unetı ıa e etmış ve 

l .aç kişiyi tevkif etmiştir. 
ıor n111 ıtch nihayet taraftarları-

a011.alkı~ları arasında nutkunu 

8
1Yebılmiştir. 

~rb elgrad, 1 (Ö.R) - Dünkü 
tııı$:dei rde 26 kişi yaralan
dak:r · Polis, badi,eden on 

1"a so · · d lııi~r nra ııızamı ıa e ct-

8;) ;~~i~~~ ~d~tir. 
1 Te;.vki{at yapıl dı 
stanb 1 1 

!?ar Da ~ .' (Hususi) - Bul· 
lbbat hılıye Nazırı, onsekiz 
llbnı.ı . ~ahahı memleket sükü· 
Çoft k~hlal etmek istiyen bir
~il~ 1ınselerin tevkif edilerek 
hiı/1• etı~re nefyedildiklerini 
b tını t• 11 1 ş ır. Dahiliye Nazırı 
l '"k'f • "'t 1 at hakkında fazla iza-

"trıııeıııiştir. 
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~~:m~~J 
Duvar dibinde ____ ,,,,, 

•• Almanlar ont o 
Bir ha'.ta evvel, biricik ço

cukları zatürree 'ye tutulmuş 
bir arkadaşımın evine gitmiş
tim. Ana ve baba çocuklarına 
çok düşkün olmakla beraber 
vehimde birbirlerine taş çıl!ar
hyorlanlı. 

Rusyadan ~~ıkarıldı 
Mos!:ova, 1 ( A.A) - Tas 

Ajansının bildirdiğine göre ca
susluk yapmak ve mukabil 
iht;(al faaliyetinde bulunmak 
suçu i!e geçen Sonteşrinde 

Leningradda tevkif edilen 9 
Alman 27 ve 28 Şulıat tarih
lerir.de mcm1eketten çı!ıarıla

rak Sovyet-Po!on)'a hududuna 
sevke clilmiş'.erdır. 

Memlekete 
dö .nıiyenler 

lstanbul, 1 (Telefonla) - Türkiyede Türkçe konuşulması etra· 
fındaki cereyan kuvvetlenmiştir. lstanbulda da umumi yerlerde 
Türkçe konuşulması, aksine hareket edenlerden Belediyace para 
cezası alınması isteniyor. Bütün gazeteler bu hususta neşriyat 
yapıyorlar. 

~~~----........... ----~--~-
Japonyanın Felemenk Hindistanı 
topraklarında gözü yokmuş .. 

Tokyo, 1 (A.A) - B. Hyogoro Hakurai mecliste Hollanda 
ile bir ademi tecavüz paktının akdini teklif etmiştir. 

B. Hayasi meselenin tetkik edileceğini ve Japonyanm Fele
menk Hindiatanı topraklarında gözü olmadığını ilave etmiştir. 

Adis-Abebada yaralanan Mareşalın 
vaziyeti endişe vericidir 

Cibuli, 1 (A.A) - Adis-Abebadan bildirildiğine göre Grazi· 
aninin sıhhi vaziyeti endişeyi mucip olmaktadır. Mareşal bom
banın parça 'arı ciğerlerine saplandığı için yaralar neticesinde 
hasıl olmuş bir zatürreeden mustarip bulunmaktadır. 

Paris, 1 (A.A) - Figaro gazetesi Cibutiden verilen ve Ma· 
reşal Grazianinin sıhhi vaziyetinde vahamet görüldüğünü bildi· 
ren haberi tekzip eden bir Roma telgrafı neşretmektedir. 

Son habe:lere göre Adis-Abeba suikastında yaralananların 
sıhhi vaziyetleri memnuniyete şayandır. 

Mareşal Bono müstemlekat nazı-
r!nı düelloya davet etti 

Roma, 1 (A.A) - Israrla dolaşan bazı şayialara göre Mareşal 
De Bono müstemlekat nazırı Lessova'yı düelloya davet etmiştir. 

Mussolini bu düellonun vukubulmasını istemediğinden bir hay
siyet divanı kurulmasına karar vermiştir. 

Söylendiğine göre De Bono Habeşistanın istilası bidayetindeki 
kumandanlığı esnasında yaptığı icraatı tenkit eden bazı maka
lelerin neşrine mini olmadığından naaın muaheze etmektedir. 

Ankara, 1 (A.A) - Bugünkü gazetelerin birçoğu Fransanın 
miltemadiyen arlan fena mali vaziyetinden bahsetmektedir. 

"Deyli Telgraf diyor ki: 
Eğer Blum hükümeti milletin hazineye itimadını tekrar kazan· 

mazsa cumarteııi günü mecliste elde ettiği muvaffakıyet uzun 
~ürmiyecektir. Frangın kıymetten düşürülmesi istihdaf olunan 
gayeyi temin edememiştir. Ve mali vaziyet haftadan hafaya 
daha ziyade fena!aşmaktadır. Blum- altı aya kadar bu itimadı 
iade cdemediii'i takdirde girişmiş olduğu tecrübeye akim kalmış 
nazariyle bakılabilir. 

Times gazetesi de Blum cumartesi günü mecliste kazandığı 
muvaffakıyetin Fransız maliyesinin içinde bulunduğu vahim müş· 
kilatı izale etmiş olduğunu ehemmiyetle kaydetmektedir. 

var Londrada belediye intihabı 

Komünistler Travayist
ler lehine rey verecekler 

Lonra, 1 (Ö.R) - Gelecek hafta Londra belediye dairelerin
de yapılacak belediye meclisi intihabatına büyük bir ehemmiyet 
veril mektedir.Ş"rodil<i halde Londra belediye meclisine travayist· 

ler hakimdir. Zira muhafazakarların 55 mevkiine karşı bunların 
69 mevkii vardır. Muhafazakarlar bu ekseriyeti kendi lehlerine 
değiştirmek için elzem olan 8 mevkii daha kazanacaklarını umu
yorlar. Fakat diğer taraftan komünistler travayistleri takviyeye 
karar vermişlerdir. Bunların ilan ettikleri parolaya göre şimdiki 
va ziy~tte Londra belediye intihabatında travayistlerin galebesi 
Madrıdde kızılların zaferi demek olacaktır. Şimdiye kadar belC: 
diye intihabatına girmemiş olan Sir Edvard Mosley'in faşist 
partisi de bu defa namzet göstermiş v~ müntehipleri Marksist
lerle Yahudiler aleyhinde rey vermege davet etmiştir. 

Kral lbnissuut Flistine giden 
tebaasını idam ettirecek 

Londra, 1 (A.A) - Kral Ibnissuut Kudüse giden tebaası 
hakkırıda idam cezası derpit eden bir kanun neşretmiş ve 
karışıklıklara iştirak etmek üzere Kudüse gidecek gönüllülerin 
tevkifi için hudut muhafızlarına emir vermiştir. 

lngiltere'de Alman propagandası mı? 

Doktorun biri gelip di~eri 
gidiyordu. Ana, baba, teyze, 
hala, hanımnine hepsi karyo-, 
lanın etrafına ôiailmişler, ne 
yapacaklarını şaşırmışlardı. 
Odanın hararetine dikkat 

edilecek .. iş. Yirmi ikiden aşağı 
döşmiyccekmiş. 

* .. # 

Hasta evinde l!eç l"akite ka-) 
tlar kaldım. Ne araba, ne de 
otomobil bulamadığım içi•yaya 
o!arak dön111eğe 111ecbu e!dum. 
Dalgın dalgın yürürken kula
ğıma borlamağa benziyen bir 
ses geldi • 

Sesin geldiği noktaya bak
tım. Duvar dibinde bir karaltı 
vard ı. Yaklaştım. Üç çocuk 
birbirlerine sarılarak kıvrılmış· 
lar, uyuyorlardı. 

Cep fenerimi yakarak tetkik 
ettim. Bunlar gündüzleri Kar
dıçalı hanının etrafında, akşam
ları da Kemer altında önümü
ze çıkan dilenci çocuklardan 
üçü idi. Vücutlarını tamamen 
örtecek ceketleri bile yoktu. 
Çıplak ayaklarına sardıkları 

paçavraları iple bağlamışlardı. 
• . .. 

Allahtan başka sahipleri bu
lunmıyan bu üç insan ya11rusu
nun halleri karşısında çocuğu 

zatürreeye tutulan arkadaşımın 
acısını unuttum. 

Evdeki çocuğun üstünde iki 
yorgan, odasında harıl harıl 

yanan soba; başucunda da dok· 
torlar vardı. Bu üç yavrunun 
ise rüzgarı kesen çürük bir 
duvardan başka dayanacak yer· 
leri, tutunacak kimseleri yol<tu. 

Acı acı düşündüm. insan 
merhametinin, cemiyet hima
yesinin koruyamadığı bu kim
sesizleri bereket vıırsin ta biat 
kollıyor, işte bu biricik teselli 
ile evime döndüm. Ne yazık ... 

A. Murat Çınar 

Y unanistanda 
Kuru UzUm meselesini 
hal içlrı t edbirler alındı 

Atioa, 28 (A.A) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Başvekil B. Metaksas mat· 
buata verdiği beyanatta yıllar
danberi hükümeti uğraştıran 

ve bundan evci haHedilemiyen 
kuru üzüm meselesini memnu

niyeti mucip bir tarzda hallet
mek için hükümet tarafından 

ittihaz edilen tedbirleri izah 
etmiştir. 

Bu tedbirler bağcılara diğer 
zeriyat için kolaylık göstererek 
ve hatta tazm;nat vermek su• 
retiyle dikimi azaltarak arz ile 
talep arasında müvazene tesi· 
sini ve ihracata mahsus kuru 
iiıüm ambalajları üzerinde sıkı 
bir kontrol tatbikini istıhdaf 

etmektedir. 
Hükümetin tedbirleri milli 

ekonomi üzerinde müsait tesir 
yapacak mahiyette görülmekte 
ve alakadar mahfeller tarafın-

lrıgiliz Limanlarına risa- K~~i;;b:t~kkld;kları 
ı ı b k 1 

Konya 1 ( Hususi ) - Ilgın 

e er ıra ıyor armış ::ı~ar7~~:~;~:a:u::~~::;:1a;.~ 
Londra, 1 (A.A) - Daili Herald nazi propagandasının lngil

terede günden güne artmakta olduğunu haber vermektedir. Bu 
gazete Alman ajansının Londradaki apartmanlarına ve aile pan
siyonlarına ve bütün lngiliz limanlarına bir takım risaleler bırak
makta olduklarını ve bu risalellerde yahudiler ve komünistlere 
hücum edilmekte olduğunu tasrih etmektedir. Ingiliz üniversite
lerindeki Alman talebe de ayni şeyi yapmaktadır. 

Londrada yerleşmit olan Alman tacirlerine nazilere karşı 
teveccüh besleyebilecek lnı?iliılerle aıkı münasebetlerde ve 
temaal~ ·da · buluıuaalan için talimat verilmistir. 

narak zürraın istifadesine veri
lecek bir şekle konulması için 

• mesaiye ilkbaharda da devam 
edilecektir. Mükellef amele ka· 
fileleri yeni açılan kanallarda 
çalışıyorlar. 

Zelzele oı-•u 

Bey pazar 1 tHususi) - Bura
da hafif bir zelzele olmuştur. 
Haaarat yoktur. 
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t Türk~ye • Felemenk anlaşması Se~iz bine yakın seyirci önünde • 

Ankarada hariciye vekil- Türkiye baş pehlivanı T~kirdağlı\ 1 

letinde imza edilmiştir. Hüseyin, Dinarlı ile 1- dakika güreşti 

Günün ::::::::: ... 1 
::::::::: karika tü;ii 

Anlaşma otuz beş milyon florinliktir. 
Hiç bir faiz ödemiyeceğiz. Mukabilini Klearing 

karşılığı Türk malıyle ödeyeceğiz 
Ankara, 28 (A.A)- Ankara· nispette ihracatı mevcut olmıyan 

ya gelmiş olan Felemenk bükü· herhangi Türk malı. 
meti mümessilleriyle hükümeti· Yeni klearing anlaşmasının 
miz mümessilleri arasında pa· müddeti 1 Mart 1937 taribin-
rafe edilmiş olan anlaşmalar de başlamak üzere bir yıldır. 
hariciye vel..aleti büyük salo- Mali protokol ise protoko-
nunda Türkiye Cumhuriyeti lun derpiş ettiği işler taksitle-
hükümeti adına lktısat müste· rinin tamamen tesviyesine ka· 
ıarı Kordoğlu, Felemenk hükll· dar mer'iyette kalacaktır. 
ıneti adına Baron De Harinxma Felemenge klearing anlaşması 
Thoeo Slooten tarafından ll!e- haricinde mevcut 1934 tarihli 
rasimle ve çok dostça tezahü· ticaret anlaşmasına gelince, bu 
rat içinde kat'i olarak imza 23 Mart 1937 tarihine kadar 
edilmiştir. mer'iyette kalacak ve bu ta· 

Bu anlaşmalar 23 Eylill 1934 rihten sonra metni Ankarada 
tarihli Türkiye· Felemenk klea· parafe edilmiş olan henüz La 
ring anlaşması yerine kaim ola· Hayeden buradaki Hollanda 
cak yeni klearing anlaşması heyetine imza emri gelmemiş 
metni ve merbutatiyle F ele- olan metinle değiştirilecektir. 
menk firmalarına karşılığı sekiz Ankara 28 (A.A) - Resmi 
seneye kadar uzayan taksitlerle tebliğ : 
ve muayyen Türk mallariyle Türkiye· Felemenk klearing 
ödenmek şartiyle 35 milyon anlaşması ve Felemenk firma-
florinlik bir palfon dahilinde larının karşılığı sekiz seneye 
Türkiyedeki bugünkü büyük iş· kadar uzayan taksit!erle ve 
fer münakasalarına iştirak im· Türk malı olarak ödenmek 
kanı bahşeden mali protokoldan şartile ve 35 milyon florinlik 
ibarettir. bir plafon dahilinde Türkiye-

Faiz yoktur. Taksitlere mu· deki devletle alakadar bazı 
kabil mübayaa edilecek Türk büyük işler münakasasına işti· 
mallarımn alakadarlar tarafın- rak hakkındaki protokol Ha· 
dan Felemenk'e ihracı meşrut- riciye vekaletinde her iki mem• 
tur. leket mümessilleri tarafından 

Felemenk firmalarının bilhassa imza edilmiştir. 
münakasalarına iştirak etmek Her ikisi de 1 Mart 1937 
istedikleri işler protokolda tarihinden itibaren meriyete 
berveçhiati sayılmaktadır: girecek ve klaring anlaşması 

1 - Radyo istasyonları in- bir esne müddetle protokolun 
şası ve P. T. T. Y. e ait işler taalluk ettiği işler taksitlerinin 
ve taahhütler. tamamen tesviyesine kadar me· 

H - inşası veya ıslahı hü- riyette kalacaktır. 
kumetçe mukarrer limanlara Felemenkle mevcut 1934 ta· 
ait inşaat işleri ve teçhizat. rihli ticaret anlaşması aynen 

C - Gemi inşaatı. 23 Mart 1937 tarihine kadar 
D - Denizaşırı Felemenk meriyette kalacak ve bu da 

müstemlekitı menşe'li kahve mezkur tarıhte parafe edilmiş 
teslimatı. olan yeni bir anlaşma ile de

ğiştirilecektir. 
E - Herçeşit devlet ınüba-

Bu anlaşmalar iki dost mem
yaatı ve devlet sanayii, ziraat, 

leket iktısadi münasebetlerin
nafıa planlarına giren işler. 

Gerek bu listenin gerek tes- de yepyeni ufuklar açmakta 
pit edilmiş 35 milyon florin ve her iki memleket için kar-
palfonun icabında her iki hü- şılıklı ehemmiyetli menfaatleri 
kümetçe bilitilaf tadil edilebile· ihtiva etmektedir. 

ceği protokolda derpiş edil- Mahkumiyet kararı 
miştir. Kemerde umumhaneci Zeh· 

Felemenk firmalarının üzer- rayı tehdit eden ve müddei-
lerinde kalabilecek işler, tak- umumilik kaleminde muamelesi 
sitleri nispetinde alabilecekleri yapılırken polise hakarette bu· 
mallarımız ise şunlardır : lunao Oflu Recep hemen tev-

Buğday, arpa, darı, kuşyemi kif edilerek meşhut suçlar ka· 
ve diğer her nevi hububat, af- nununa göre mahkemeye ve-
yon, tiftik, pamuk, şarap, li- rilmiş ve muhakemesi netice· 
kör, mermer. Ve şimdiye ka· lendiri erek bir ay üç gün 
dar F elemenge ehemmiyetli hapse mabküm edilmiştir. 
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lngllizceden çeviren : ZIYA NEBi 

Bavulu açtıkları zaman hayretten donakaldılar. 
Çünkü tarih kitabı meydanda yoktu •• 

Şirley beni hakikaten sev
miş o!saydı, icabında ben:;n 
için hayatını fedadan çekin
mezdi değil mi? Şuna emin 
olun ki, aşk hususupda hiç 
kimseye itimadım yoktur ve 
hiçbir kimse için boşu boşuna 
kalbimi yormak arzusunda de
ğilim .. Fakat aradığım kızı bu
luncıya kadar bekliyeceğim .. 
Güzellik ve çirkinlik mevzuu 
baha bile değildir.. Bu mesele
ler üzerinde bir vakitler Hardi 
ile de uzun uzadıya münakaşa 
etmistik .. 

Hakkı Sabri : 
- Ne ise lafı uzatmıyalım, 

dedi .. Zaman her şeyi göste
recektir. Şimdi yapılacak daha 
müh'ı:ı işler var .. Mektubu aç· 
madık .. 

T<"krar iç odaya girerek 
masanın etrafına toplandılar. 
Robert üçüncü defa zarfı ce
binden çıkardı ve elleri titre
yerek yırtmağa başladı. 

Orta'ıka büyük bir sessizlik 
çöktü. Dördü de nefes almak
tan bile korkarak, merakla 
neticeyi bekliv11rlardı. Zarf vır-

Bu güreş halkı tatmin etmiş değildir-
······························································a······························· -Başlarafı bilinci salıifede- livanı lehine mevcut sevginin onu altına aldı. Tekirdağlı bu 

ve daha mert olduğu için gü· de eksilmesine mani olmazdı. müşkül vaziyetten kurtulmak 
reşeni görmiye gitmesi bize Bu suretle, hakem düdüğfı işi- için bocalarken, ayağını min-
pek tabii geldi. Stadyumda tildikten sonra Tekirdağlı da derden dışarıya attı. Hakem de 
sekiz bine yakın seyirci toplan· Dinarlının ayağını güreş kaide- bu suretle düdük çaldı. Herkes 
dı. Güreşleri ses çıkarmadan !erine uygunsuz olarak incit· güreşin durmasını beklerken 
başından sonuna kadar takip mezdi. Tekirdağlı, Dinarlınının ayağını 
ettiler. Bu sekiz bin seyirci, • fena halde burktu. Bunun ver· • • 
müsabaka seyrini o kadar iyi Şimdi Tekirdağlı - Dinarlı 
biliyordu ki, dünyanın belki de maçını takip edebiliriz. iki peb-
hiç bir yerinde Rpor terbiyesi- livan minder üzerinde görün-
ni bu derece kavramış bir spor dükleri zaman balkın alkışla-
sever kütlesi bulmak kabil de· tına nazikane mukabele ettiler. 
ğildir. Sesini hiç mi biç çıkar· Bilhassa Dinarlı daha fazla al-
madı. Erkekçe yapılan hamle· kış tophyordu. Oyunun idare-
leri spor terbiyesine uygun sini üzerine alan referi B. Ab-
şekilde alkışladı. dullab güreşin yarım saat de· 

Yalnız bir defasında, Dinar- V3m edeceğini, beraberliğin 
lı - Tekirdağlı karşılaşmasının muteber olmadığını, iki güreş· 
sonunda halka ilan edildiği çinin behemehal tuşla kazanmak 
üzere tuşla yenileni görmeyince mevkiinde olduklarını bildir· 
hakkiyle tribünlerden bir ses miştir. 
yükseldi : itiraf etmeli ki, bu şekil se-

- Her şey iyi ama, galip yircileri müteselli ediyordu. 
kim ? Çünkü, bazan güreşçilerin an-

Güreşi idare eden orta ha· !aşarak berabere kaldıkları 
kemi belki de şimdiye kadar şayidi. Bu suretle hakiki mağ· 
böyle bir sualle karşılaşma· lübu görmek, seyircilere mü-
mıştı. Karar;nı kendisi vere-

yesser olacaktı. medi. Güreş minderini haksız 
bir hareket neticesi terk etmek ilk işaret üzer:ne iki pehli· 

van kapıştılar. Dinarlı daha 
mecburiyetinde kalan güreşçiye 
~ordu ve halka megafonla şu 
neticeyi tebliğ etti : 

- Dinarlı yaralandığı 
mağlübiyeti kabul ediyor. 

* • • 

içiıı 

Dinarlı, Tekirdağlı Hüseyin· 

ziyade müdafaa vaziyeti alı
yordu. Tekirdağlıya gelince, o 
bir dakika önce neticeyi elde 
etmek arzusundaydı. Hamleleri 
yıkıcı ve sertti. iki meşhur ad, 
bir anda altalta üstüste geldi
ler. 

Tekirdağlı vaziyete hakim 
gibi göründüğü bir sırada Di· 
narlı, cidden ustaca bir oyunla 

diği aciyle Dinarlı bağırdı ve 
minderi terketti. 

Dinarlı hakiykaten güreşe 

devam edemiyecek vaziyette 
idi. Hakem fikrini sordu ve 
neticeyi ilan etti: 

- Tekirdağlı hükmen ga
liptir. 

itiraf etmeliyiz: ki,bu netice 
lzmir halkını tatmin etmiş 

değildir. Biz: iki değerli 

pehlivandan daha ciddi ve 
neticesi daha belirli bir maç 
beklediğimizi itiraf ederiz. 

•*• 
Bu karşılaşmadan önce daha 

iki güreş seyrettik. İlkini Kar
şıyakalı Hüseyinle Vasfi yap
mıştır. ikisi de güzel güreşti
ler. Kar§ıyakalı Hüseyin kırk 
birinci dakikada tuşla kazandı. 

ikinci ve günün en alakalı 

güreşini Gönenli Hamdi ile 
Silivrili Mehmet yaptılar. Gil· 
reş çok çetin geçti. Zaman 
zaman iki güreşçi de faik va
ziyetler yarattılar. Gönenliden 
daha tecrübeli olduğunu ispat 
ed~n Silivrili Mehmet 32 nci 
dakikada rakibine tuşla tefev
vuk etti. Gönenli Hamdi, bu 
güreşiyle ümitler vadediyor. 

Semih NAzım 

den teknik ve oyun bakımın• 
dan ne kadar üstünse Tekir• 
dağlı da Dinarlıdan kuvvetçe 
o kadar yüksektir. Her iki 
pehlivan kış mev,iminde çalış· 
mamış oldukları için formları· 
nı kaybetmişlerdir. Bunu Pa· 
zar günkü "Yedi Dakika,.Iık 
güreş esnasında anladık. 

lspanyol sularında 

Pazar günü Dinarlı maç ya
pacak vaziyette değildi. Öde· 
mişte sağ kolunu incitmişti. 

Ayağında da arıza vardı. Bu 
haliyle maç kabul etmesi ha· 
tadı. Hem de bu maçı, en bü· 
yük rakibi olan ve Türkiye 
şampiyonu kemerini taşıyan 

Tekirdağlı Hüseyin pehlivanla 
yapacaktı. 

Onu mııçtan önce g<lrdük. 
Bize dedi ki: 

- Yanm vücutla oynıyorum. 
Eğer lzmir halkını kırmıyaca· 
ğımı bilsem bu gün maçı tehir 
ederdim. Ayıp olmasın, diye 
çıkıyorum. 

Keşki Dinarlı bir miktar 
ayıp pahasına mindere çıkma· 
saydı da kendisini sevenleri 
inkisara uğratmasaydı. Hiç de· 
ğilsl!' bunda Türkiye baş peh· 

tılınca içinden bir mektup ve 
üzerinde bir takım karışık 
hatlar bulunan çok ince bir 
deri parçası çıktı., 

Mektupta şunlar yazılıydı: 
Oğlum Boyer Hamllton 
" Bu mektubu eline aldığın 

uman, ben belki ebediyen 
gözlerimi hayata yummuş ola
cağım .. Artık benim için ölüm 
muhakkaktır. Fakat bir tek 
ümidim var ki, o da sensin. 
Mektubumu alır almaz Londra· 
ya beni kurtarmağa gel .. 

Amerikadan lngiltereye yol
culuk bir aydan fazla sürecek. 
Sen gelinceye kadar beni öl
düreceklerini zannediyorum .. 
Lakin her ihtimale karşı sen 
yine ilk vasıta ile benim yar
dımıma koş .. 

Ben Londrzdan yirmi beş 
kilometre uzakla, ölüm orma
nındaki mavi şatonun bodrum
larında Morganla rın elindeyim. 
Morganın çocukları, Şıkagoda 
idam edilen babalarının son 
sözlerini verine ı;ıetirı4k için 

lngiliz kontrolu altı 
martta başlıyacaktır 

Londra, 1 ( A.A ) - Tali 
ademi müdahale komitesi pa· 
zartesi gününe kadar ( bugün ) 
deniz kontrolü planında bir 
değişiklik yapmadığı takdirde 
parlamento gelecek hafta İngi· 
!iz: harp gemilerinin 6 marttan 
itibaren kontrola başlıyabilme· 
!eri için lazım gelen tedbirleri 
ittihaz edecektir. 

ispanyaya giden lngiliz harp 
gemileri tesbit edilen limanlara 
uğrayarak oralarda ispanya için 
vapurlara tahmil edilecek yük
leri kontrol edecek müşahitleri 
alacaklardır. 

Pas De Calaisden geçecek 
gemiler Dovnsde duracaklar ve 

beni lngiltereye kadar takip 
ettiler. 

Bir haftadanberi ağzıma 
bir lokma ekmek ve bir 
damla su koymadım.. Bana 
çok a2'ır işkenceler yapı· 
yorlar. Şatonun ihtiyar bekçisi 
acıyarak bugün biraz yeyecek 
getirdi. Kendimi toplayınca 
kendisinden zarf kağıt istedim. 
iyi kalpli adam bu ricamı red
detınedi. Kalem bulamadığım· 
dan parmağımı kestim. Mek
tubu bir çöp parçasını kanıma 
batırarak yazıyorum .. Çok ıstı
rap duydu&um ıçın uzun 
yazamıyacağım... Yalnız sana 
iki mühim sözüm var. Bunları 
herhalde yerine getireceğinden 
eminiır. Londraya geldiğin 
zaman beni ölmüş bulacak 
olursan, Morg~n'ardan itikamı
mızı al. .. Mektubuma ilişik ola
rak bir deri parçası gönderi
yorum. Kütüphaneır.deki kitap
lar arasında siyah kaplı eski 
bir tarih kitabı var. Bu kita· 
bın kapa2-ı içinde dij!er 

lrlanda ile Vestoostden gelen 
gemiler de Cherbourg veya 
Breste gideceklerdir. 

Kontrol planında zikredilen 
diğer limanlar Madera, Oran, 
Marsilya ve Palermo limanla· 
rıdır. 

Romen bütçesi 
Bükreş, 1 (A.A)-1937 - 38 

senesinin bütçe projesi parla· 
mentoya verilmiştir. Müvaze· 
neli olan bu bütçenin yP-kiinu 
gerek hasılat, gerekse masari
fat kısmında 24,250,000,000 
leydir. Ayrı olarak idare edi· 
len fevkalade müdafaa bütçesi 
2.000.500.000 leye baliğ olmak
tadır. 

daha bu'a-bir deri parçası 
caksın. ikisini yanyana ge
tirdiğin zaman, Kanarya ada
larında bulunan bir hazinenin 
planı meydana çıkacak. Burada 
milyonlar değerinde mücevher 
var. Bize ait olan bu mücev
herler, bir vakitler lngiltereden 
Amerikaya taşınırken korsan
lar tarafından zaptedilerek Ka
narya adalarına saklandı. Fa· 
kat korsanlar başka bir sefere 
çıktıkları zaman gemileri bata· 
rak hepsi boğuldu ve bu su· 
retle hazinenin saklı bulunduğu 
yer yıllarca meçhul kaldı. 

Kanarya adalarında uzun araş
tırmalar yaptığımız halde bir 
türlü hazinenin saklı bulun
duğu yeri bulmağa muvaf
fak olamadık. Fakat elimize 
ufak bir deri parçası geçti. Bu 
derinin üzerindeki plan şayanı 
dikkatti. Lakin ne yazık ki 
yarısı meydanda yoktu. Her 
iht;male karşı sakladık. işte 

tarih kitabının içindeki deri bu· 
dur .. Aradan yıllar geçti. Ni• 

...•..... ~ 

Kumru dansı 
Benim bir odam var. Oda· 

mm pençeresi var. PençereniP 
camları var. Bu camlardan biri 
tenekedir. Ortasında bir delik 
var. Bu delikten dışarıya soba 
borusu geçer. 

Malüm, bunlar her keste var. 
Herkesin tenekeli camından 
soba borusu geçer. 

Amma i,te her keste olmıyaP 
bir şeyden de var. 

Delikten dışarı uzanan bo· 
runun üstünde arpalar, ekmek 
kırıntıları, kuş yemleri, akdarı· 
lar var. 

Bu sizde var mı? 
Borunun üstüne bu hububatı 

ziraat için mi ekiyorum?. 
Hayır, aklınıza hiç gelmiye· 

cek bir şey için... Dans i~in.~ 
Evet, dans için . ., 
Sabahleyin kalkınca bu hu· 

bubatı borunun üstüne ekeriıD· 
Kumrular yemeye gelir. 
Fakat aynı zamanda soba da 

yanmış, boru ısınmıştır. Kuş· 
cağızların ayaklarını kebap et· 
miyecek bir derecede hararet· 
le ısınmıştır. 

Kumrular borunun üstünde 
yemlenirlerken bastıkları sıcak 
borunun üstünde zıp zıp sıçrar· 
lar, kalgırlar, bir o yana bir bu 
yana, öne, arkaya, sağa sola 
gidip gelirler .• 

Ama ne latif, ne masum ve 

ne gülünç hareketlerle .. 
işte ben buna kumru dansı 

diyorum. 
O kadar merak ettikleri zır· 

zopça çarliston raksını çıkaraP, 
onu, Afrikanın vahşi zencileri· 
nin rakslarını örnek alarak yap· 
mıştır. 

Ne için bizde de bir san' at· 
kar bu oynıyan kumruları ör· 
nek alarak latif bir dans icat 
etmesin ve adını da kumru 
da11~1 koymasın? 
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(BORSA] 
Uz Um 

Çu. Alıcı 

182 inhisar ida. 10 25 
90 Esnaf Bank 13 50 
44 S Gomel 10 25 
29 H Besim 14 
25 J Kohen 13 
20 K Taner 13 
390 Yekün 

416975 Eski yekü:ı 
417365 Umumi yekun 

Zahire 

fiat 
11 
ıs 50 
11 
17 
13 
13 

Çu. Cinsi Fiat 
172 Buğday 6 6 

40500 kilo" 
117 Arpa 4 50 4 50 
82 Susam 17 17 A 

hayet Londradan bir mektııP 
aldım. Bu mektubu göndereO 
adam, bizim mücevherleri çıı· 

lan korsanlara mensup :ıııiŞ· 
Nasılsa hayatını kurtarmış. De· 
rinin diğer kısmı da onda bu· 
lunuyormuıJ. Londraya sırf 
bu iş için gelmiştim. Ada• 
mm dediği hakikaten doğ' 
ru çıktı. Deriyi kendisinde~ 
satın aldım. Fakat ne yazık tıı 
Amerikaya geri dönmek nasiP 
olmadan Morganlar tarafındııO 
yakalandım. 

Artık tahammülüm ka:mıyor· 
Gözlerinden hasretle öperiı!I 
evladım.. Morganlardan iıılİ' 
kam almayı ur.ı..tma .. Elveda··• 

Baban 
Artır Hz miıtoıt 

Lo11d,a, 13 Marı> ıs90 
Dördü de hayretler iç inder· 

di. işte nihayet gizli kala~ 
ı b. k .. .. , ii ,til 

sır arın ır ısını çozu aı ' 
ve milyonlara kavuşmuşlard1 • 

oo• 
Fakat ber şeye rağmen " • 

bertle Hardinin gözleri yaşa' 
mıştı .• 

- /J 1 
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Gibi birçok sesleriyle dol
muş, tozdan dumandan ferman 
okunmıyordu! 

Tok Dil Tefrika No: ili 

Bu kavgaya; müftünün oğlu 
Galata kadısı genç Mehmet 
çelebi de karışmış, başına miğ
fer, sırtına zırh giyerek etra· 
fına aldığı yirmi kadar iç oğ
laniyle, sanki bir vezir imiş gibi 
debdebe içinde ortaya atılmıştı. c· - Bre edepsizler, yaptığınız 

1 inayet yetmiyormuş gibi bir de 
tıya d' . s :ıı e ıyorsunur., masum ın· 

y "nları öldürüyorsunuz, dağılın 
oksa haliniz haraptır. 

I Diye sö, lenirlerkeıı, sipahi
er lıaşları:ıa üşüşüp: 
il -- Vurun! vurun! yalancılara, 
!::lelik ne desise ile yanımıza 

lıyorlar. 
t liaykırışmalariyle vaizin sır
&ltıa birkaç çomak savurduktan 
llnr k Şa a açırınışlar, Kenan pa-
d"Yı hurdahaş edercesine döv-
ı.ıkten sonra cam;e sokup yük-

sekte . b' . 
h genış ır pençerenın sa-
aııı • 

1 •gına oturtmu< ~:ır avene-
t ri · ·~· ' a
11 

: 1 paramparça etmişlerdi. , 
aber birdenb:re Yeniç eri• 

lere yetişti. Artık harp başla
mıştı ve hücum kat'i oldu. 

. . . . . . 
Sipahiler bu hücum karşı

sında derhal silahlanarak fırsat 
bulanlar, tedarik edinenler, 

zırblanıp camiden dışarı çıka
rak, diğerleri gibi cami avlusunda 
ve cami pençerelerinde müda· 
faaya koyulmuşlardı. Ortalık 
birdenbire patlıyan dabili bir 
ihtilalin korkunç naraları, sı

lahları vızıldıyan okları: 
Allah, Allah! 
Öldürün! 
Hücum! 
Vuurl 
Kesi 

- insaf etme! 

. . 
Sipahiler ıtteş püskürürce

sine atılıp, hudutları a.ştılar, 

cami dışına çıkıp; kılınç sıyı· 

rarak Yeniçerilerin ortasına 

daldılar. Sipahilerin bu ilk ham
ı~si çok kuvvetli idi. Bıyıklı 
Mabınutla Sipahi ağaları: 

- Ha! bre kabramanlarl atı· 
imi kesin, biçin! meydan sizin, 
fırsat sizin! 

Teşvikiyle sipahilere şevk ve 
gayret verdiler, sipahiler bir 
lahzada önüne gelen Yeniçeri
leri kılınçla doğrayıp, oklarla 
göğüslerini delerek geri püs
kürtmeğe başladılar. Yeniçeri-
1.-rin havada sallanan kılınçları. 

YENi ASIR 

' 

ya bir Sipahinin kı!ınç darbe
siyle, onu tutan kol ile bera
ber düşmüş, ya bir okun bağ· 
rına: 

- Vıtkkl 
Diye kuyruğunu titreterek 

bağrının kemiklerinde ihtizaz· 
!ar, çatırtılar uyandırarak göv
desi ile devrilmişti. Muzafferi· 
yet adamakıllı Sipahilere yüz 
gülüyordu. 

Öndeki dal kılınç Sipahilerin 
Üzerlerine hücum eden Yeni
çedere arkadaki Sipahiler, 
yağmur gibi ok yağdırarak ka
çırtıyorlardı. 

Sipahilerin okçul:ırı arasında 
"Maksut,, adlı ve saraydan ko
ğulmuş bir genç vardı, atlığı 

okların hiç birisi şaşmıyor, ya
yına yerleştirip çekerek Yeni-

1 çerilere fırlattığı oklar mutlaka 
bir göze, bir göğüse bir karına 
saplanıyor ve terskepçe edi
yordu. 

. . . ' . 
Yeniçeriler kaçmağa başla-

Sahlle s 

• • 
vazıyetı 

.. . . 

• 
• 

Malıaunıı CJ,11ıııı 

kanununun kabulü aleyhinde 
idi. Bugünkü toplantıda Gandi 
eğer mahalli hüküm~er teşliili 
kabul ediliı se bunu" ancak bir 
şartla yapı'.ması yo!unda ter
viç eylemiştir. 

Yeni teşkilatı esa3iye kanu· 
nu mucibince valilere veril
mekte olan hususi salahiyet· 

!erin valiler tarafından kullanı· 
laınıyacağı hakkında teminata 
dair kat'i karar martın son hafta 
sında Delhide toplanacak olan 
müessesan meclisi sırasında 
komitece ittihaz olunacaktır. 

Teşkilatı esasiye kanununa 
müzahir olan Hind partileri an
cak Panecabua ve Sind"de 
ekseriyeti kazanmışlardır. 

varmış 
Roma, 1 (A.A) - Popolo Di Roma gazetesi Küçük Antant 

devletleri arasındaki buhranın müşterek menfaatlerin azalma· 
sından ve noktai nazar ibtilaflarının artmasından ileri geldiğini 
yazmakta ve bunda başlıca sebebin sulh muahedelerinin en 
büyük mantıksızlığı olan Çekoslovakya bünyesindeki hata 
olduğunu ilave etmtedir. 

---...cı----
Bir mukayese 

Mussollnl eski Roma ile 
şimdiki Romayı 

birleştirmiş 

Roma 1 (Ö.R) - Rigada çı
kan bir gazete Roma impara
torlarından Augustün iki bi
ninci yıldö~üınile ~·. Muss~!in_!
nin 15 iııcı başvekıllık yıldonu-
münün ayni zamanda kut:ana· 
cağını kaydederek. bu iki şah· 
siyet arasında bır mukayese 
yapmakta ve ltalyan impara· 
torluğunu tesis etmekle Duçe
nin şimdiki Romayı eski Roma 
ile birleştiren bir köprü kur
duğunu iddia etmektedir. Bu 
sı-azete Duçenin giriştiği işin 
hiç te kolay olmadığını ileri 
sürerek onu çok takdir ediyor. 

mışlardı ve Yeniçeriler tama
men bozulmuşlardı. Arkadan, 
silah, ok, kılınçla üzerlerine 
saldıran Sipahiler, sapır sapır 
Yeniçerileri ileri sürerken, Ye
niçeri a~ası koca Muslihiddin 
ağa birdenbire kızmış, kılınt·ını 

sıyırarak kaçanların önüne atıl
ın ıştı: 

- Bre korkaklar! geri do
run! kaçanın kellesini ben ala
cağım, geri! 

Diye haykırdı, atını kaçan· 
ların ortasına sürüp aralarından 
ileri atılarak: 

- Heyyl kahpenin uşakları! 
şu ak sakalımla kelleyi torbaya 
alıyorum da dc'•mana karşı çı· 
luyorum, sizde din, iman kal
madı mı, şu bir avuç korkak si
pahiye kaqı duramadınız mı? 
Ben sizi şabpaz bilirdim. Haydi 
bakalım. hücum! 

Diye kılıncını sallıyarak ken
dilerine doğru gelen Sipabilerirı 
ok yağmuru ortasına atıldı. 

Yeniçerilere bir gayret gelmiş
ti. Duraklıyanlar olduğu gibi, 

- Btlmedi -

Tenha yerlerde rastla
dı klan şapkalı Türklere 
tecavüz ediyorlar. 

Kudüs, 1 (A.A)- Senagallı 
kı'taların Şamdan gelen de
mir gömleklilerin Üzerlerine 
ateş açtıkları bildirilmektedir. 
Yedi kişi ölmüş ve otuz kişi 
yara 'anmıştır. 

Kudiis, 28 (A.A) - Alevi 
devletinin merkezi olan An
takyada Halep~en gelen arka· 
daşlarını karşılamağa giden 
demir gömlekliler sokaktan ge· 
çerken l>ıjlanın öntinde birkaç 
el silah atılmış ve halk ile de· 
mir gömlekliler arasında bir 
müsademe olmuştur. Neticede 
4 kişi ölmüş ve 15 kişi yara
lanmıştır. 

Kudüs, 1 (A.A) - Hatay
daki Milletler Cemiyeti müşa
hitleri Cenevrede toplanmış 
olan mütahassıslar komitesine 
rapor vermek üzere çarşamba 
günü Cenevreye hareket ede-
ceklerdir. 

Diğer taraftan komite Ha
layda bulunan Milletler Cemi
yeti müşalıitlerinin mi.italaala• 
rından da istifade etme:k için 
bun:arın Cenevreye davetini 
genel sekreterlikten rica eyle
miştir. 

Mücadele başladJ 
Evvelki gün yazdığımız ka· 

rar!ar dairesinde Karşıyakada 

sivrisinekle mücadele işinden 
dün öğleden itibaren başlan
mıştır. Başta belediye müdürü 
ve doktoru olduğu halde mü · 
cadeleye Alaybey mahallesin
den başlanmış ve halk seve 
seve mazot alarak evinin sn 
birikintilerine ve kör kuyularına 
dökmek suretiyle mücadeleyi 
kolaylaştırmakta olduğu görül
müştür. Mücadeleye devam olu
nacaktır. 
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Madrid cephesinde topçu ateşleri 

birçok hücumlarını · Asilerin 
Cumhuriyetçiler püskürtmüşlerdir 

Paris, 1 (Ö.R) - Madrid 
müdafaa komitesi tarafından 
öğleyin neşredilen tebliğ: Mad
rid cephelerinde ve etrafında 
asilerin şiddetli topçu hazırlı· 
ğından sonra yaptıkları birçok 
hücumlar püskürtülmüştür. Ga
rama cephesinde değişiklik 
yoktur. 

Havas Ajansının Madrid mu· 
babiri de bu muharebeler hak
kında şu tafsilatı veriyor: Dün 
akşam saat 11 de asiler Fran
sızlar köprüsü tarafından Clım
buriyet hatlarına karşı bir hü
cuma teşebbüs etmiş1erdir. Bu 
ıiddetli hücuma müvazi olarak 
Üniversite mahallesinde müs
tahkem mevkilere yerleşmiş 

olan asiler de harekete kalkış
mışlardır. Cumhuriyet kuvvet
leri top ve mitralyöz ateşinin 
himayesi altında bu hücum
lara mukavemet etmişler
dir. Gece bu hücumların 
ıiddeti tedricen azalmış ve 
hükümetçiler mevkilerini mu
hafaza etmişlerdir. 

Şimal cephesine gelince, 
Bosk hükümetinin müdafaa 
komitesi bu cephede faaliye
tin az olduğunu ve hükümet 
kuvvetleri lehinde netice veren 
topça düellosundan ibaret kal
dığını bildirmektedir. 

Londra, 1 ( Ö.R ) - Karış· 
mazlık komitesi ispanya deniz 
ye karasularında kontrolün 
tatbiki tarihini tacil etmiş, 
faaliyetine devam etmekte
dir. Deniz kontrolu ıçın 
hazırlanan ıekle ltalya ve Al
manyanın kat'i muvafakatlan 
bekleniyor. Kara hudutlannın 
kontroluna gelince, Portekiz-Is· 
panya hudutlarında kontrolu 
idare edecek olan lngiliz mü· 
ıahitleri tayin edilmiştir.Bunlar, 
Montrö mukavelesinin imzasına 
kadar Boğazlar komisyonu in· 
giliz delegesi olan, Malcoln 
Makdonald ile Mütekaid yüz
başı Smit' dir. 

Kontrolun tatbik şekli hak· 
)undaki müzakereler biraz faz
la uzamakla beraber ilk kafile 
logiliz müşahitleri bu hafta so
nundan önce Portekize gide
ceklerdir. lngiltere hudutlarda 
lontrolun bir an evvel tatbiki 
için müzakerelere daha ziyade 
faaliyet vermeğe karar vermiş 
görünmektedir. 

Madrid, 1 (A.A) - Hariciye 
nazırı B. Delvayo dün öğleden 
ıunra general Miajayı ziyaret 
etmiştir. Nazır salı günü Va
lensiyaya hareket edecektir. 

B. Delvayo dün büyük bir 

ispanya llariciye nazırı Madridde 
halk kütlesinin önünde söyle- icabeden tedbirleri almıştır. 
diği nutukta Faşist devletleri- Mülteciler Paristen gelecek olan 
nin Avrupaya tahakküm etmek 4 otokar ile yakında hareket 
için başvurdukları manevralar· edeceklerdir. 
dan bahsetmiş ve demiştir ki : Norveç, Polonya, Belçika, 
-Bu manevra demokrat mem- Bolivya, Paraguay ve Çekoslo· 

leketferde ekseriyetin arzusunu vakya mümessilleri buraya ge· 
temsil edenleri Bo!şevik ajanı lerek sefarethanelerde bulunan 
olmnlda itiham etmelcten mültecilerin sevki meselesini 
ibarettir. ispanya lıükümetiyle görüşmüş· 

Jspa11va lıaıicive nazm B. Delvayo 
Nazır bundan sonra ispanya 

hlikümet kuvvetlerinin hangi 
sebeplerden dolayı neticede 
muvaffak olacaklarını söyliye
rek demiıtir ki: 

Neticede elde edilecek olan 
bu zaferi tesri etmek lizım· 
dır. Bunun için de orduyu as• 
lah etmek ve gerideki kuvvet· 
lerde de zapb rapb temin et
mek mecburiyeti vardır. 

Delvayo asilerin işgali altın
da bulunan arazide yaşayan 
lspanyollara bitap ederek düş· 
mac kıt'alarından firar edenler 
arzuları hilafına Cumhuriyet 
aleyhine silah kullandıklarını 
ispat ettikleri takdirde -ndi· 
lerine dokunulmıyacağı hakkın· 
da neşredilen bir kararnameyi 
hatırlatmıştır. 

Madrid, 1 (A.A) - Arjan
tin sefaretinde artık hiç bir 
mülteci kalmamıştır. Son kafile 
Arjantin kruvazörü Tuenman 
ile Valensiyadan Marsilyaya 
hareket etmiştir. Arjantin mas
lahatgüzarı Perez Gueseda ev
velki gün Prieto nezdinde son 
bir teşebbüste bulunmuş ve 
ispanya bükümeti de Arjantin 
tebaasının azimetini kolaylaş· 
tırmak için her türlü kolaylığı 
göstermiştir. 

ŞiJi maslahatgüzarı Enrigue 
Gajaedo Şili sefarethanesinde· 
ki milltecileri sevketmek için 

HiSSi, AŞK 
ROMANr 

]erdir. 
Salnmanga, 1 (A.A)-Gene

ral MoJa yeni devletin progra· 
mını radyoda şu suretle izah 
etmiştir: 

lstihsafatın kooperatif şe· 

kilde tanzimi, kuvvetli olanla
rın suiistimaline mani olmak 
için mesainin insani bir şe· 
kilde derpiş edilmesi, hususi 
meskenlere riayet, spekülasyon 
ile mücadele, adliye kuvveti· 
nin istiklaJi, devletin tayin et· 
tiği istikamet milletin tema· 
yülü ve Hristiyanlık pren• 
sipleri dairesinde tedrisatta 
serbestlik, çocukların himayesi, 
herkes için çalışma mecburi
yeti, devlet idarelerinde. tesvi
yelerin ilgası ve tufeylilerin 
uzaklaştırılması, ispanyanın ta· 
rihi şahsiyetinin tanınması, da· 
hilde ve hariçte herkesle sulh
cuyane ve iyi münasebet tesisi, 
memleketin mukadderatına kar· 
şı yapılacak suikadlere mini 
olmak için otorite ve disiplin 
tesisi. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Makdonald 
Milletler cemiyetini 
kuranlar muvaffak 
olacaklardır, dedi 

Londra, 1 (A.A) - Ramsay 
Mıakdonald dün öğleden sonra 
Middlssexde kain Stainesde bir 
nutuk söyliyerek Milletler cem
iyetine olan emniyetini teyid 
etmiş ve bu müesseseyi kuran 
maddi ve manevi kuvvetlerin 
muvaffak olacaklannı söyle· 
miştir. 

Hatip Milletler cemiyetine 
bütün memleketlerin iştiraki 

lazım geldiğini beyan ederek 
demiştir ki: 

- Milletler cemiyeti haricinde 
kalan devletler şurasını bilme
lidirler ki diğer milletlerin top• 
raklarını istila edenler bundan 
hiç bir menfaat elde edemiye· 
ceklerdir. 

Lindberg ve karısı 
Kalküta, 1 (Ö.R) - Kolonel 

Lindberg ve karısı buraya gel
mişlerdir. 

dele ettim. Acaba gidip yat· 
sam mı diye? 
Düşündüm, erkeğim gelme

den yatağımda rahatça uyu· 
mıya hakkım yoktu. Kanep~
nin üzerinde uyur kalmışım. 

Bir elin temasiyle uyandım. 

Oydu, gülerek: 
-23- - Mazur gör Nihat, dedim. 

Eşimin bazan hislendiği za
Danlar oluyor. Dün gece sa· 
Ionda beraberce otururken 
bana: 
-Seniha, dedi. Neden ürkü

yorum biliyormusun .. Seni arzula 
dığım gibi tatmin edememekten. 
Ben bu işlerin yabancısıyım.Ne 
de olsa çocukluk tan beri ev kad
roaıı dışında yaşadım. AiJe sa· 
mimiyetinin içlik taraflar.nı 

unutmuş gibiyim.. Eğer sana 
karşı kusurjarım olursa .. 

Sözünü kestim. Ona biraz 
daha yakın oturdum: 

- Buna ne lüzum var. Ni
hat, dedim. Benim en ufak 

- Kimbilir, dedi. Ben sen
de biraz düşünceli bir bal gö
rüyorum. Sıkıyor bu beni .. F e· 
na halde sıkılıyorum. Acaba 
kusurum ne, diye? 

Defterim. . Görüyorsun ki, 
işler çataHaşmıya başladı. Ma-

alesef onun istedi~i cevabı ve· 
rıecek kudreti dudaklarımda . 
bulamadım. 

23 ILKTEŞRIN 
Eve geç gelmiye başladı. 

Acaba bir bati mı yaptım, ne
den böyle oluyor. Dün gece 
tuhaf bir vaziyet hadis oldu. 
Gecenin saat ikisine kadar 
beklediğim halde görünürlerde 

Uyur kalmışım. 
Müteessir oldu cevabıma : 
- Neden yatmadın, dedi. 

Benim için rahatsız olman ni· 
ye.. Geç kaldığımı görünce ya· 
tacaktın. 

- Nasıl olur, dedim. Erke
ğim evime gelmeden gözüme 
rahatça uyku girer mi? Merak 
etmiştim geç kalmanıza.. Maa
zallah başınıza bir felaket gel· 
di mi diye? .• 

Çok içlendi ve konuştu : 
- Bir az geç kalmıştım va· 

zifede.. Tam çıkacağım sırada 
bir cürmü meşhuda çağırdılar. 
Bir adam genç eşini bıçakla· 

Südet partisi memnun olmadı 

Çekoslovakyadaki Almanlar için mu· 
vazaasız muhtariyet şekli isteniyor 
Üç parti tarafından hükümete verilen muhtıra kabul 

edildi. Fakat muht_arivet mevzuubahis değildir 
Prag, 1 (Ö. ~~' &fi~~~~"2:~• 

R.)- Dün Çe
koslovakyada • 
ki Alman Sü
det partisi re
isi doktor Hen
layn bir nutuk 
söylemiştir. Bu 
nutkun mahi
yetini anlamak 
için şu hadi
seleri hatırla-
mak lazımdır: 

Çekoslovak
yadaki Alman 
partileri, Çe- Çekoslovakya ordusunun mallevralarmdan bir l!Öllinüş 
koslovak hükümetinin basi· hükümete hem onunla iş birliği değil, onunla işbirliği yapmak 
retli siyaseti sayesinde, öte- yapan diğer üç Alman parti· olduğunu anlıyacaklar ve Sü· 
denberi Alman ekalliyeti ile sine karşı şiddetli bir vaziyet det partisinden yüz çevirecek• 
Çekler arasına husumet sokma· almıştır. B. Henlein'in idare- ferdi. Bu maksatla üç parti hü· 
mağa ve Alman partilerinin mü· sindeki bu yeni grup son in- kümete 7 maddelik bir muhtıra 
messilJerini kabineye sokmağa tihabatta mühim bir muvaffa· verdiler ve bunların arasında 
çalışmışlardır. On senedenberi kıyet kazanmış, muhalefet Alma~ların hük~?1~t m~mu~i-
Çekoslovakya'nın en mühim üç mevkiinde olan Almanların yetlerıne d~h~ . buy~k bı~ nıs· 
Alıpan Partisi hükümetle iş reylerini kazandığı gibi · hü- bette kabulunu ıstedıle~. ~eçen 
birliği yapmaktadır. Bunlar kümetle iş birliği yapan hafta yapılan Nazırlar ıçtımaın: 
Sosyal demokrat, Ağrar Ye üç Alman partisinden de ol- d& bu tal~pl~ri~ hemen hepsı 
Hıristiyan sosyalist partileridir. d k . . f B .. kabul edılmıştır. Bu anlaş· 

u ~a rey gırmış ır. ~ uç madan Alman akalliyeti mem· 
Fakat son intibabatta yeni bir partı buna karşı koymak uze- nun kalmıştır. Fakat Sii-
unsur hasıl olmuş, Berlioe t~- re en iyi çarenin hükümetten det partisi için vaziyet böyle 
mayül gösteren ve Nazi nüfuzuna Alman akalliyeti lehinde o değildir ve Heinlein tarafından 
tabi olan bir Südet partisi kurul· vakte kadar kabul edilmemiş verilen nutuk bunu göster-
muştur. Bu parti Almanyadaki bazı haklar istihsal etmek ol· mektedir. Mumaileyh elde edi-
Nazilerle aynı usulleri tatbik duğunu anlamışlardır. Böylece len neticeleri küçük göstermit 
niyetinde olup Çekoslovakya Çekoslovakya Almanları mev- ve Alman akalliyeti için muh· 
Almanlannın muhtariyetini is- kilerini iyileıtirmek için en iyi tariyetten başka kurtuluş yolu 
temektedir. Bu sebeple hem çarenin bükilmetle çarpışmak olmadığını söylemiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Italya 1 lngilterede 
Habshurgların tahta Müthiş sis ve 
~eçmesini istemiyor fırtınalar var 

Londra 1 ( A.A) - Daili 
Telgrafın Viyanadan aldığı bir 
habere nazaran Italyan hükil-

meti Avusturyaya verdiği ce
vapta Habisburgların tekrar 
tahta çıkarılmasının buglinkil 
ıartlar içinde mevsimsiz oldu
ğunu bildirmiştir. 

Valensiada 
aoo bin mUltecl var 
Valensia, 28 (A.A) - Bele· 

diye reisi ispanyanın bütün 
belediyelerine müracaat ederek 
ne kadar mülteci kabul ede· 
bileceklerini sormuştur. 

300 bin kişilik bir şehir olan 
Valensiada 80{]1 bin kişi top· 
lanmıştır. Şehir artık bundan 
fazla~ıını alamamaktadır. 

Hükümet ordusunun vaziye
tini kuvvetlendirmek için baş• 
kumandanlıkta yeni bir teşki
lat vücuda getirilmiştir. 

- Öyle mi, kabahat muhak
kak onda değil.. Yeni mi ev
lenmişler?. · 

- Galiba Oç yıl olmuı. 

- Kadın aldatmış mt? 
- Neler söylüyorsun Seni· 

ha.. Kabahat erkeğinde.. Ka-
dını hiç mi hiç anlamıya çalış
mamış.. Genç kadın çok arzulu 
bir insanmış.. Erkeği onu ih· 
mal edip durmuş.. O da, ister 

isteme.z başkalariyle alakadar 
olmuş .. 

- Bilirim, yılandtr kadınlar •• 
Bunu her erkek böyle s6yler. 
Kadını anlamıya çalışmaz. An
lamıya çalışmaz da arkasına 
koskocaman bir suç damgası 
oturtur. Kadın kabahatlidir. 
Fakat suçunda büsbütün yalnız 
değildir. 

Hüsamettin Nihat, bütün ne· 
zaketine rağmen ilk defa asa
bileşmişti: 

- Seniha, dedi. Madem ki 
bu mevzu üzerinde bu kadar 

Londra, 2 (Ô.R) - Ingiltere 
sahillerinde mllthiş sis, rüzgar 
ve fırtına vardır. Tam~s neh
rinin taşmasından korkuluyor. 
Fırtına bir çok maddi hasar· 
lara sebep olmuş ve bir çok 
hatlarda münakalabn kesil
mesi neticesini vermiştir. Sey
rüsefer güçlükle yapılıyor. 
Manş denizinde de fırtına ol· 
duğundan Avrupa kıt'ası mü
nakalatı durmuştur. 
Mısır Kralı Avrupaya 

gitti 
Iskendt:riye, 28 ( A.A ) -

Kral Faruk Marsilyaya gitmek 
üzere vapura binmiştir. Kral 
avrupada dört ay sürecek bir 
seyahate çıkmıştır. 

B. Samuel Hoara 
Londra, 1 (A.A) - Sir Sa

muel Hoare gripten muztarip· 
tir. Ve Bir kaç gün odasından 
çıkamıyacaktır. 

vesileden istifade ederek ıöy· 
)emek istediklerim var. Du· 
daklanndan çıkan c6mleleri 
neden işitmek istemiyorsun. 

· Ben timdi, bu evin içinde öl· 
dürülen kadının yerinde değil 
miyim. Beni neden anlamak 
istemiyorsun. Neden, büyük 
bir sağırhkla hislerimi ters 
geri çeviriyorsun. Belki de ben 
bile bir gün o kadadın gibi 
hareket etmek mecburiyetinde 
kalırım. 

Sanki kan üşüşmüştü başı· 
ma .. Dilim sanki zehirdi: 

- Bu çok tuhaf Nihat, de
dim. Biz evlenirken bu husus
ta hiç bir pazarlık yapmamış· 
tık ki.. Ben senin evin içinde, 
sana hizmet eden, eksiklerini 
tamamlayan biri olarak bulunu-
yorum. Zannediyorum ki bu 
hususta istiyerek bir kusur 
yapmış değilim. 

- Anlıyamadım Seniha. Ben 
seni evime hizmet görmen için 
almış değilim. Seni kendime eş 
olarak ortak ettim • 

Manevralar 
Atlantikte yapılacak 

Londra 1 ( A.A) - Amiral• 
lıktan bildirildiğine göre Ana· 
vatan filosu ile Akdeniz filo· 
sunun müşterek manevralan 
ıarki Akdeı.izde değil cenubi 
atlantik denizinde yapılacakbr. 
Bunun sebebi lspanyol dahill 
harbı dolayısile asilerin hareket 
sahast civannda manevralaı 
yapılmamasını temin etmekten 
ibarettir. 
şu,ıng Nisandan evvel 

gldemlyecek 
Viyana, 1 (A.A) - Başvekil 

Şuşnig zannedildiğine g6re 
Nisandan evvel Romaya gide
miyecektir. Seyahatinin taribioi 
şimdiden tesbit etmeğe imkan 
yoktur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l=ı,ad o 

Istanbul radyosu 
Saat 
12.30 • 14 arasında plaklar~• 

Türk musikisi, bavadı• 
ve muhtelif plak neşri· 
yatı 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Halkevi neşriyat kolu ta• 

rafından konferans 
20 B. Cemal Kamil ve arka

daşları tarafından TOrk 
• musikisi 
20.30 B. Ömer Riza tarafındall 

Arapça havadis 
20.45 Bayan Vedia Riza •e 

arkadaşları tarafındall 
Türk musikisi 

21.15 Şehir tiyatrosu operet 
kısmından bir temsil • 

22.15 Ajans ve borsa haberleri 
2ı.30 Pliklarla muhtelif par• 

çalar 1""" 

Yani Na,rlyat: 
•••••••••••••••••••••••• 
Havacılık ve Spor 

Havacılık ve Spor mecmu•• 
sının 185 nci sayısı zengin r•; 
zılarla çıktı. Hararetle tavııY 
ederiz. 

AR mecmuası 
Resim, heykel, dekoraıyo0; 

arkeoloji ve diğer san'at ıu3e0 )erinden salahiyetle bahse e 
0 bu güzel " Ar " mecmuasuıı 

ikinci numarası da çıkmııtıf• 
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Mutbak ve ısıtmada her 

Teşkilatı Esasiye PARDAYANLARIN ALTI .. ıü~~ü0T:s~r~u! .. 

TASARRU7 

K kk d k k 
YAZAN : MIŞEL ZEVAKO Mutbak ocak ve sobaları sayesinde 

anunu ha ın a i müza ere ;.----------ı..ıı---------- rahatlık ve temizlık elde edilebilir - 124 Gayet az mazot sarfeder. Yaktığı 

Zab ti d• - 33 - konu açılmıştı. Balkonun yanın· d" 

. ı arını aynen neşre ıyoruz. mazot tutarı ehemmiyetsiz ır Gecenin karanlıklarında da kendini göstermeğe cesaret U d 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· d k mum acentası - Toptan ve peraken e 

Şükrü Kayanın izahatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-8-
0nda Türkün bütün an'ane· 

leri silinmiş bulunuyordu. O 
Yaıayış, sun 'i bir yaşayıştı. 
Gelip geçici bir yaşayıştı. Bu, 
Ya ölümle nihayet bulmak ya· 
but bir inkılipla tamamen 
Yerinden atılarak değişmesi la· 
ıtnı gelen bir yaşayıştı. Vata· 
nıınızın geçirdiği büyük ölüm 
tehlikelerini göz önüne getir
diğimiz zaman o kurtarıcının 
hüyük iradesini, azmini, feda· 
karlığının genişliğini daha iyi 
•olarız. Türk yurdunun büylik 
kurtarıcısı Atatürkün onun öz 
ınilletinin bayatından alarak ha· 
zırladığı fırka teşkilatı, bugün· 
lr.ü inkılabın temellerini kurmuş 
•e bunun üzerinde başarıcı bir 
çalışma yapmıştır. O bunda 
nasıl muvaffak oldu ? 

Nasıl muvaffak olduk? Bunu 
Uzun uzadıya izaha lüzum yok· 
tur. Bu dehanın milletinin ka· 
hiliyetlerini ve imkanlarını sez· 
Dıesi ve arkadaşlanna anlatabil· 
nıesi, milletini İrşad ederek 
hakiki kurtuluş yolunu göster· 
nıesi, bu mucizenin esas temel· 
feridir. 

Atatürk, milletinin hangi işte 
nasıl yükseleceğini bildiği için 
ona aid olan bütiin prensipleri 
daha evvel düşünmüş ve onu 
0 na göre programlaştırarak ha· 
rekete geçmiştir. Başka mem· 
leketlerde inkılaplar kanla, 
silahla, ihtilallerle yapılırdı. 
kizde inkılabın büyüklüğü, ar· 
kaılaşlarımızdan birinin de söy· 
lediği gibi hareketinin en bü· 
yük insanlık muvaffakıyeti nü· 
ınunesi olduğunu bütün dünyaya 
gösterertk ve bütün millete 
anlatarak ve duydurarak, onun 
ruhundaki bütün kuvvetlerden 
istifade ederek inkılabı esaslı 
surette başarmıştır. Şimdi tat· 
bikatta, bütün kanunlarımızda 
Yer bulan inkılap prensipleri, 
Teşkilatı Esasiyemize giriyor. 
Bu onun son ahenkli olan ye· 
ridir. Çüokü başarılan inkılap· 
ların yeri, o memleketlerin 
Teşkilatı Esasiye Kanunlarıdır. 

Halil Menteşe arkadaşımız 
toprak ve çiftçi işlerine temas 
e_ttiler. Toprak işi bir Teşkilatı 
~.sa•iye için midir; değil midir? 
Bizim gibi dörtte üçü çiftçi 
1>lan bir memlekette toprak, 
'f eşkilatı Esasi yenin ana temel· 
lerinden birisini teşkil eder. 
Aynı zamanda toprak, yaşama· 
0 •n da en• mühim temelidir. 

Ortakçı çiftçiler; ben bunları 
hakiki çiftçi addetmiyorum. 
Bugün yüz binlerce, milyonlarca 
YUrtdaşlarımız ameledir ve bir 
nevi iktısadi esirdir. Onları 
hal:iki hürriyetlerine, iktısadi 
"_artıklarına çıkarmak için Par· 
lı_niıı ve Büyük Millet Meclisi• 
111 11 kararları tamamile yerinde 
olacı.ktır. 

Bir no•<taya daha temas et· 
ll:ıek istıyorum: Bugün Teşkila· 
tı Esasiye Kanununa girecek 
tan esaslardan birisi olan inkı· 
lp>•·•k, orada yerı olan bir 
~a$ıftır. İnkılap başlamıştır, fa. 
, ,at yapılacak daha çok inkı'ap 
J ~rı vardır. inkılap durmaz 
d aıına yürüyecektir. Yarın için
i e in~ı'ap !>iz:m için fedakar
hk hazırlıyor. Biz şimdiye kadar 
azırlandığımız yolda, yurdu· 

llıuıu işletmek için çalışmaları· 
~·~da, karşımıza çıkacak engel· 
erı yıkacağız, bizi bu yükselme 
•e ·ı b· 1 erleme önünde tutacak 
liUtün lıurafeleri ezeceğiz. lnkı-

Pçılık, bu demektir. 

Bütün Türkler gözlerini Ata· 
türk' e dikmişlerdir. Onunla 
beraber bugüne geldik. Yarın 
da onunla beraber ilerliyeceğiz, 
yurdumuzu yükselteceğiz. 

Arkadaşlar; inkılap yapmak 
büyük bir iştir. Ooun istikba· 
lini hazırlamak ve korumak da 
ondan daha büyük bir iştir. 

Biz Türk çocuklarının istik· 
balini mes'ud yapmak için 
bugün yapılması lazımgelen 
her fedakarlığı yapacağız. 

(Alkışlar) 
MUHiTTiN BAHA PARS 

(Ordıı) - Arkadaşlar, ben te· 
ferruattan hahsedecek değilim. 
Yalnız bir sevincimi söyliye· 
ceğim. 

Atatürk bize iyi bir vatan 
verdi. Bizim imanlarımızı nef· 
sinde ve muhitte tecelli ettirdi. 
istikbalimizi temin için lazım 

olan umdeleri Fırka programı· 
na koydu. Fakat öyle zannedi· 
yorum ki, şimdi öyle hatırıma 
geldi ki, bunları kafi görmedi. 
O da bizim gibi, biliyor ki in· 
sanlar dünyanın en büyüğü 

dahi olsa, on sekiz milyon mil· 
letdaşım ve bütün dünya onun 
hayatı üzerinde toplansa da in
sanlar fanidir. Atatürk de olsa 
bir gün ölebilir. Çok temenni 
ederiz ki Allah bize o günleri 
göstermesin. Fakat istikbale 
bakarken ve bugün bütiin dün· 
yanın şuriş içinde bulunduğunu 
düşünerek, yarın benim mille· 
tim de birbirini boğacak bir 
hale gelir, yani bir ispanya 
olursa ben kabrimde rahat 
edemem, demiş ve bunları bir 
kitabı mnkaddes halinrle Teş· 
kilatı Esasiye Kanununa koy· 
mağa karar vermiştir. Diyebi· 
lirsiniz ki madem ki Fırka 
programında vardır, buna ııe 

lüzum var ? Fırka programına 
koymakla bütün milleti o Fır· 
kaya girmeğe davet etmiş 

değildir. O bugüne kadar baş· 
ka fırkaların teşekkülüne de 
müsaade etti. Fakat dünyaya 
baktı ki artık bu fırkalar hu 
Türk Milletini dahi batırabilir. 
Teşkilatı Esasiye Kanununa 
bunu koymakla bu umdeleri, 
bu memleketin müebbed bayatı 
için esas ittihaz ettiğimizi ev· 
!atlarımıza da ilan etmiş olduk. 
Yarın bir Hükümet teşekkül 
eder de on sene yirmi sene 
sonra bir meclis gelir de Teşki· 
!atı Esas'.ye Kanununun bu 
maddelerine dokunmak isterse 
içlerinden bazıları sen ne yapı· 
yorsun.. Atatürkün koyduğu 
esasları sen nasıl bozabilirsin 
diyebilir. Ve Millet ne yapıyor· 
lar, Atatürkün koyduğu esasları 
nasıl bozuyorlar? diyebilir. Ben 
bu maddelerle Türkün ve is· 
tikoalinin sigorta ed:lmiş oldu· 
ğunu görüyorum. Bugün Atatürk 
böyle istiyor, ne diyorsunuz? 
diye millete sorarsak, on sekiz 
mi!yon Türk müttefikan Teş· 

kilatı Esasiye Kanununun bu 
tadil edilen maddelerini kabul 
E>diyvruz.. diyeceklerdir. Ata• 
türke bu münasebetle de ebedi 
minnet ve şükranlarımı ar· 
zederim. 

HALlL MENTEŞE (lzmir) • 
Arkadaşlar, zannederim hepi· 
niz kabul edersiniz ki Türkün 
tarihini ve Cumhuriyet Halk 
Fırkasının umdelerini ve biz· 
metlerini exalter etmek lazım 
gelirse hepinizin üstündeyim 
demek için çok pre!ansiyö 
olmak lazım gelir. Fakat biç 
birinizden de aşağı kalamam. 

-Somı Var-

Gece yarısından sonra saat e emiyere eğilen iki insan satış: "DUNLOP., mağazasında, Gazi 
ikiye doğru Rojiyeri, kraliçenin gölgesi görünüyordu. Bunlar· Bulvarı Ziraat bankası karşısı. 
yeni konağından çıkarak, sakin dan biri başlan başa siyahlara Posta kutusu, 275 Telefon 3737 
adımlarla Sen ]ermen Lükse· bürünmüş, Katerin dö Mediçi Evlere hususi mazot dağıtma servisi 
ruva kilisesine gitti. diğeri sevgili oğlu Hanri dük ( 330) Pa. Sa. Pa. 

Geçen pazartesi gecesi Ma- Danjo idi. 
riyakla Alis de Lüksün maİ>e· Her ikisi de birbirlerinin elin· 
de girdikleri, küçük kapının den tutmuşlar ve sapsarı ke· 
önünde kendisini bekliyen bir silmişlerdi. Dük Danjo titriyor· 
:ıdamla karşılaştı. 'Bu adam du. Bunlar da Rojiyeriyi dinli· 
kilise çancısı idi. Kendisine yorlarl... Gözlerini kiliseden 
çan kalesinin anahtarını teslim ayıramıyorlardı. 
etmekle beraber yardım etmek 
teklifinde de bulundu. Çanı Katerinin siması buruşmuştu. 
sallamanın büyük bir kuvvete Burun delikleri kopacak kadar 
ihtiyaç gösterdiğini de batır· incelmişti. Balkona çıkmak 
!atlı. istedi. Cesaret edemedi. 

Fakat, Rojiyeri kuvvetinden Lağımcıların, lağım fitilini 
t"min bulunduğu için teklifi ka· ateşledikleri vakıt çıkan müt· 
bul etmeden çekilip gitmesini hiş sadadan duyulan asabi ve 
söyledi. marazi bir heyecan vücudunu 

Ç:ıncı korkusuzca oradan eziyor ve ancak nefes alabili· 
uzaklaşırken Rojiyeri de kilise· yordu. 
ye giderek kapıyı kapadı. Çan Birdenbire çanın inletici sa· 
ka!esine çıkmağa koyuldu. dası kulaklara gelince; Dük 

Etrafı açık bir odaya girdi. Danjo zorla anasının elinden 
Burası çancının odası idi. Çanı kurtul.ırak geri çekildi. Bir 
sallamağa mahsus halatlar ta· 
vanda asılıydı. koltuğun üzerine düşerek; göz· 

En kuvvetli balat büyük me· !erini kapadı, kulaklarını tı· 
rasim günlerinde çalınan büyük kadı. 
çana aitti ki; başka birisinin Katerin sanki önünde durul• 
yardımı olmadıkça çancı bu işi maz bir kuvvetin tesirile itilmiş 
kendi başına başaramıyordu. gibi dehşetli bir iç sıkınhsile 

Rojiyeri bu halatın ucunu balkona fırladı. Tırnakları bal· 
yakaladığı zaman on iki kadar 

b . konun taşlarına saplandı. Kor· 
baykuş öteye, erıye uçuşmağa 

kunç bir vaziyet aldı. 
başladı. Sessizlik içindeki bu 
glir!iltü büyük bir korkunun Çan gürleyorl.. lnleyor! .. Or· 
kaynağı olmuştu. talığı altüst ediyordu. 

Müneccim ürkek bir sesle - Devam edeak-

bağırdı : 
- Siz kimsiniz? Heykellerini 

gördüğüm Şii Perikle oltrogo• 
nun ruhları mısınız? Bin sene 
evvel bu kiliseyi yaptıran Fran· 
sız kralı sen misin? ... Yoksa 
yıkılan kiliseyi yeniden inşa 
ettiren Royer misin? .•• Böyle 
niçin koşuşuyorsunuz?... Bana 
yardım etmeğe mi geldiniz? ..• 
Evet!. .. Bu gece bütün boşluk· 
!arın ruhlarla dolması lazım! .• 
Bütün yıldızlar, oğlumun yıldı· 
zının kaçmasına mani olmalı· 
dırlar. 

Rojiyeri hey .. canla sarsıl· 
mıştı. Bir taşa dayanarak kili· 
senin etrafındaki eski kalelere 
baktı. Karşısında karanlık ve 
sükün içinde duran Luvr sara· 
yını gördü. Her yer karanlık, 
her yer se~sizdi. Bu sırada 
kulağına bir takım gürültüler 
geldiği zannında idi. Yüzünden 
buz ızibi soğuk bir ter boşandı. 
Ağzı bozuldu. Kızgınlığından 
açılan gözlerinden sanki ateş 
fışkırıyordu. Titrek bir şes!e 
mırıldandı : 

- işte vakıt geldi! Dağılmış 
olan ruhları çağırmak için çanı 
çalacağım. Kont de Mariyakın 
cenaze çanını çalacağım. 

Ağır, ağır, doğrularak ve 
kahkahalarla gülerek kalın ha· 
lata yapıştı. Ve ilave etti: 

- Ey oğlumun cenaze çanı! .. 
Allah adına!. •. Meryem adına! .•• 
Azizler adına!... Mukaddes ruh· 
lar adına çal !... Ölüm kadar 
büyük tunç çan! Çal ! •.. Krali· 
çenin oğlunun tekrar dirilmesi 
. . 1 ' ıçın ça .... 

işte bu saçmasapan sözler 
ağızdan dökülürken felaket 
çanının kalın halatına sarılıp 
bütün kuvvetiyle asıldı. Çan 
harekete geldi. Sallandı ..• Tit· 
redi ... Demir tokmak tunç ke· 
narlara çarptı. Çan derin süküt 
içinde uzun iniltiler yapan ses· 
ler çıkardı. 

• • • 
Luvr sarayının Sen ]ermen 

Lük.serruvaya bakan cepbe,İn· 
de karanhk bir salonun bal· 

Hayfa limanı 
Kudüs 28 (A.A) - Hayfa 

limanının ticaret itilafnamesi 
mucibince Irak için bir transit 
limanı haline getirilmesi için 
icap eden inşaata başlanılmıştır. 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahasaısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü ,-apur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

Hasta bakıcı 
aranıyor 

Birinci veya ikinci sınıf hem· 
şire veya ebelerden çalışmak 

istiyenlerin lzmir Gazi bulva· 
rında sağlık sokak başındaki 
hususi hastaneye müracaatları. 
Telefon 4070 

S. 7 ( 340 ) 1 - 6 ( ha. 3 ) 

lzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze 
alınan 42 çuval düz kırma "Un,, 
açık arttırma suretiyle 9 Mart 
937 tarihine müsadif Salı günü 
saat on birde Izmir Borsasında 
satılığa çıkarılacaktır. Talip 
olanların o glln mahaUinde ha
zır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. 600 (333) 

-c:&JiSi , , ı:;;ıwww 

lzmlr sicili ticaret me
murluğundan: 

Mehmet Bezciler ticaret un· 
vaniyle lzmirde kantarcılar çar· 
şısında 16 numarada her türlü 
yerli mallar alım ve satımiyle 
uğraşan Mehmet Bezcilerin işbu 
Ticaret unvanı Ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1931 
numarasına kayıt ve tescil edil· 
diii ilAn olunur. 593 (335) 

lzmir Emlaki Milliye Müdürlüğünden: 
icar 

Sıra No. Lira K. 
60 00 
40 00 
36 00 

150 Şehitler ikinci Altın çıkmazı 21 taj No. lu ev 
151 Kahraman:ar Mortakya S. 197 eski No. lu ev 
152 Karşıyaka Yemişçipaşa S. 32 No. lu dükkan 
153 Darağaç Paralıköprü tramvay caddesi Havai 

sokak 517 eski 5 A. taj No. lu iki depo 144 00 
Hatuniye Dikilitaş S. 13 eski ve taj No. lu ev 120 00 156 

157 Birinci Kordon Balıkhane altında 3 No. lu 
dükkan 130 50 

158 Karşıyaka Donanmat·ı Kemalpaşa caddesi 141 
eski 137 taj No. lu ev 276 00 

159 ikinci Tepecik Kocatepe S. No. 21 dükkan 18 00 
Yukarıda yazılı emv~lin sendik icarları 15 gün müddetle ar· 

tırmıya konulmuştur. ihalesi 15-3-937 pazartesi günü saat 15 
dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 

577 [339] 

lzmir Çivi fabrikası Türk Anonim 
Şirketinden : 

Şirketin His~edarlar Umumi heyeti senelik adi top'antısı 25 
Mart 1937 Perşembe günü saat 9.30 da lzmirde Alsancak Çelik 
el sokağı 70 No.lı fabrika binasında yapılacaktır. 

Toplantıda hazır bulunmak istiyen hissedarların malik olduk· 
ları hisselere ait senetlerini toplantı gününden bir hafta evve· 
line kadar şirket meclisi idare riyasetine veya bir bankaya 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartı almaları icap eder. 

Toplantıda k·muşulacak işler şunlardır. 
1 - idare meclisi ve murakip raporlarının okunması. 
2 - Planço kar ve zarar hesapları ile mevcudat defterinin 

tasdiki ve idare meclisi azalarının ibrası. 
3 - Tevzi edilecek kar hakkında idare heyeti teklifinin tet· 

kiki ve karara raptı. 
4 - Y t-niden meclisi idare azaları seçimi. 
5 - Murakip seçimi. 
6 - idare azalarının geçen sene ve gelecek seneye ait 

hakkı huzurları ile geçen seneki murakip!e bu sene seçilecek 
mürakip ücretlerinin tayini. 

7 - idare meclisi azasından her birinin şirketle muamelei 
ticariyede bu!unmı1sına mezuniyet verilmesi. 

590 (336) 

inhisarlar Çamaltı tuzlasından: 
Çamur ve toprak işlerinde çalışmak ü1ere yüz ameleye ihti· 

yaç vardır. isteklilerin hüviyet cüzdanları ile b'.rlikte tuzla mü

dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
27-2-4 552 (389) 

~lzmir Belediyesinden : 
Senelik kirası yüz elli lira 

bedeli muhammenli Güzelyalıda 
tramvay caddesindeki benzin 
satış yerinin bir senelik kirası 
baş katiplikteki şartname veç
hile 9-3-937 Salı günü saat 16 
da açık artırma ile ihale edi· 
lecektir. 

iştirak için on iki liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatin encü
mene gelinir. 

19-26-2-5 507 (294) 
1 - Senelik kirası 106 lira 

bedeli muhammenli Balcılarda 
137 sayılı dükkanın bir senelik 
kirası baş katiplikteki şartna· 
me veçhi'e 9.3.937 salı günü 
saat on altıda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 

için sekiz liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve sa:ıtta encümene geli· 
nir. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki yüz elli lcuruştan bin iki 
yüz kırk üç lira on üç kuruş 
bedeli muhammenle 61 sayılı 
adanın 497,25 1Letre murabba
ındaki 3 sayılı arsası baş ka· 
tiplikteki şartname veçhile 
9-3-937 salı günii saat on al
tıda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. lşt:rak için doksan 
beş liralık muvakkat tem.nal 
makbuzu veya banka mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en· 
cümene gelinir. 

19, 26, 2, 5, 508 (296) 
1 - Yüz lira bedeli keşifli 

sahil park yanından denize 

--·---- • I] 
Böyle 

/~~\ ~'\ 

Ş<J· {!Z_~~ 
idim Oldum 

KJNAKOL Eski ~e yem 
sıtma:ılara, iştihasızlara, 1a· 
yıflara, kuvvetsizlere iştiha, 

kuvvet, neş'e verir. 

Hazım hapları : 
inkıbaz hayatın d!işmesidir. 
Liynet ve amel ıçın nebati 
ilaçlarla yapılan bu hapları 
siz de kullanınız. 

kadar olan yoldaki molozların 
kaldırılması İşi 9-3-937 salı 
günü saat 16 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Keşif ve 
şartnamesini görmek üzere baş 
mühendisliğe iştirak için de 
yedi yüz altmış kuruşluk r.'.11· 

vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

2 - Beher metro ınurabhaı 
iki yüz elli kuruştan 878. 75 
lira bedeli muhammenle 59 sa· 
yı!ı adanın 351,50 metre mu· 
rabbaındaki 20 sayılı arsası bai 
katiplikteki şartname ve.;hilc 
9-3-937 Salı ~ünü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilect:!c
tir. iştirak için altmış altı lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

20-26-2-5 524 (299) 



lçtimaa davet 
Akseki Ticaret Bankası 

Anonim Şirketinden : 
Türk 

2999 numaralı Bankalar kanununa göre Banka nizamname· 

sinin aşağıda yazılı maddelerinin tadili için fevkalade ve 1936 
yılı alelade olarak hissedavan heyeti umumiyesi berveçhi zir 

hususatın müzoıkeresi için 29 mart 1937 tarihine rastlıyan pazar

tesi giiuiP saat 15 te lzmirde Mimar Kemaleddin caddesinde -

kain ban'kanın kendi binasında akdi içtima edecektir. içtimada 

hazır bulunmak üzere hissedarların 25 mart 1937 
.. kşamın ,;a kadar hamil oldukları hisse senet lerini Banka mer· 
kezine irae ederek duhuliye varaka larını a l mala rı lazı mdır. Heyeti 

umumiyede Tekil veya mümessil sıfat iy l e i ş tirak edecek zevatın 
hissedarlardan olması meşrut olduğ• ilan olunur. 

Akseki Ticaret Bankası idare meclisi Reisi H. SERTER 

Fevkalade Ruznamei Müzalcerat 
Üçüncü maddenin Hn fıkrasının 

eski şekli 

Şube küşadında Ticaret ve
.kaletine ihbarı keyfiyet edi
lecektir. 

13 üncü maddenin eski şekli 

Bankanın hissedaran heyeti 
umumiyesince beşten yediye 
kadar aıadan müteşekkil bir 
meclisi idaresi vardır. 

36 ıncı maddenin blri&ci fık
rasının muaddel eski şekli 

Şirketin ternett lia tı safiye
sinden evvel'!n ih.tiyat ak çesi 
teşkil etmek üzere yüzde onu 
ve saniyen bila istisna hissele
rin cümlesine birinci temettü 
olarak bedeli tesviye edilmiş 
sermayeye yüzde dört itasına 
kifayet edecek mikdar ifraz 
olunduktan sonra baki kalan 
kısmı sureli atiyede taksim 
olunur. 

37 inci maddenin eski şekli 

ihtiyat akçesi 38 inci madde 
mucibince temettüat seneviye
den müfrez mebaliğin terakü
münden teşekkül edecek ve 
masarifi fevkalade ve gayri 
melhuzeye karşılık tutulacak 
ve işbu akçenin şirket serma· 
yesinin yüzde yirmisine baliğ 

olduktan sonra sarfiyat icra
siyle rnikdarı nisbeti mezkü
reden aşağı düşerse tekrar 
temetlüattan tevkifat İcrasına 
mübaşeret olunacaktır. 

ihtiyat akçesi behemehal 
nakden mevcut olacaktır.Ancak 
Ticaret Vekaletince kabul edi
lecek müessesatı maliyeye tev
di olunmak veya her ne za
man nakde tahvili kabil devlet 
ve Türk şirketlerinin kıymetli 
tahvilat ve eshamı iştira edil
mek suretiyle tenm.ye edile
cektir. 

Üçü•cÜ maddenin son fıkrasının 
yeni • ~ekli 

Şube kiişad ından evvel Ma
liye ve İktısat Vekaletlerine 
m\iracaatla muktezi izni ala
caktır. 

13 üncü maddenin yeni şekli 

Bankanın akalli üç kişiden 
müteşekkil bir idare meclisi 
vardır. idare meclisi azası his· 
sedarlar arasından heyeti umu· 
miyece intihap olunur. 

idare meclisi 2999 numnralı 
Bankalar kanununun tarifatı 

dairesinde bir idare komitesi 
teşkil eder. 

36 ıncı maddenin birinci fık

rasının yeni şekli 

Şi rke tin temettüatı safiye· 
sinden e\•velen yüzde onu ih· 
tiyat akçesine ve yüzde beş tc 
ileride vukuu muhtemel zarar· 
lar karşılığına tahsis ve sani· 
yen bedelleri tesviye edilmiş 
hisselerin cümlesine birinci 
hissei temettü olarak yüzde 
dört itasına kifayet edecek 
mikdar ayrıldıktan sonra baki 
kalan kısmı sureti atiyede tak· 
sim olunur. 

37 inci maddenin yeni şekli 

36 ıncı madde mucibince se· 
nevi safi temettülerinden ay .. 
rılan mebaliğin terakümünden 
mütehassil adi ihtiyat akçesi 
v" ileride vukuu muhtemel za· 
rarlar karşılığı namı altında 
ayrılan ihtiyat akçesi yek imlan 
tediye edilmiş seımısyenin ta· 
mamına müsavi oluncaya kadar 
devam eder. Ve zarar tahak
kuk ettiği zaman mahsup olu
nacak nisbette yeniden kar· 
şılık ayrılır. 

ihtiyat akçeleri nakit o!arak 
muhafaza veya derhal nakde 
çevrilebilecek devlet tahvilleri 
ve şirket eshamıDI• tahsis ile 
tenmiye hususları mec'. isi ida
renin takdir ve salahiyetine 
mevdudur. Ancak 1935 sene· 
sindenberi ayrılan ihtiyat ak
çesi Maliye Vekaletince mu· 
vafakat edilecek devlet dahili 
istikraz tahvilatına veya tahvil 
derecesine faiz götüren men· 
kul kıymetlere yatırılır. 

Alelade Ruznamei müzakerat 
1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 

2 - Blançonun tetkik ve tasdikiyle meclisi idarenin ibrası. 

3 - Temettüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azalarının yerine yeniden 

aza intihabı. 
5 - Müddetleri biten murakıpların yerine yemden murakıp 

intihabiyle ücretlerinin tayini. 
.. 

" .. 
28-2·937 tarihli gazetemizin sekizinci sahifesinin üçüncü ve 

dördüncü sütunlarında Akseki Ticaret bankasının içtimaa davet 
ilamndaki fevkalade ruınamede yazılı tadil madde!erinin 21 ve 
35 inci maddeler sehven yazılmış olmakla çıkarılarak yerine 
36 ıncı madde ilave edilmiştir. Keyfıyet bu suretle tashih 
olunur. ( 332 ) 

Maliye vekaletinden: 
1 6·937 tarihinden itibaren tedavül mevkiinden kaldınlacağı 

evvelce ilan edilmiş olan nikel 25 kuruşluklarla bronz on kuruş· 
lukların 1 Kanunuevvel 937 tarihine kadar tedavül mevkiinde 
kalmasının takarrür etmiş olduğu ilin olunur. 

2-4-6-8-10 584 (338) 

YENi A;:JDI 

~--mııı::ı.-. .... _. ............................. .... 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ötedenberi erişilmez ün !ıazanmış kimyevi Avrupa güb

relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAI-IMi KARADAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

5 kilodan 30 kiloya kadar 
Satış mahalli: Suluhan civarıııda 

Özödemişli mağazasına müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir 
No. 28-9 Hurdavatçı Hüsnü 

11-26 (172) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Mükellefi Ticarethanenin Kazanç Buhran 

ismi San'atı Mevkii Nıı. Lira K. Lira K. 
Anlovan Valter Kom:syoncu Mimar Kemal 35/3 198 13 29. 63 
Ali oğlu Emiıı Hancı Türkeli S. 5 21 4. 20 
Yukarıda isimleri yazılı iki mükellef namma 936 yılı için Ye

ni Maliye şubesince isimleri hizasında gösterilen vergiler tarho
lu!lmuş ise de kendilerinin terki ticaret etmiş olup nerede bu
lunduklarının bilinememesi hasebile tebliğ makamına kaim ol-
mak usule tevfil<an keyfiyet ilan olunur. 594 ( 334 ) 

No.3371 F. 
No. 3378 velespit, motosiklet 

otomobil projektörleri 
Bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir. Jk; ampnl

lüdür, tek ve çift yanar. Hem p;Jle hem dinamo ile yandığı 

gibi gayet dayanıklı ve çok sağlamdır. Bu fenerlere mab· 
da J!elmiştir, tavsiye ederiz. 

-· 
TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlannı, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan s:ı
tıılar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. aa4 Telefon 346& 

Marı t937 

Gaz Fitilleri 
ve boyda 
''PET· 

Her cins 
(bilhassa 
BOllA 
rol tazyık 
için) gayet 
lim edere 

,, pet
lambaları 
ucuz tes-

Piyasa vekili 
maktadır o 

aran-

Müracaat adresi: 

•• A.kl. 10339 '' 
ALA Anzeigen 
A= G. erı·n 

• 35 

Potsdanıerstr. -27 a 

_, 

• 
Emlak ve Eytam Eankasından: 

Esas No. Yeri No. Nev'i Depozito 
T. L. 

C. 186 Buca Halk Rokak 21 Ev 500 
Mevkii ve numarası yukarıda yazılı gayrımenkulün peşin vey• 

faizli ve faizsiz taksitle satışı 4-3-937 perşembe günü saat 10 da 
ihalesi yapılmak üzere artnrmıya konulmuştur. 

Satın almak istiyenlerin depozito miktarını veznemize yatır•: 
rak artırmıya girmeleri ve yanlarında bir fotograf getrrıııeler• 
liiıımdır. 28-2-3 572 (3211 
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Y'ENI A:ilR 

R ur centası Zee & Co. Vapur Acentası Mübadil ve gayri mübadil 
OYA1 E NEERLANDAIS bonoları bilumum banka ve 

... DEUTCHE LEVANTE LINIE İRİNCi KORDON REES 
l<UMPANY ASI şirket hisse sı.metleri Ergani 

CEREs G. m. b. H. BiNASI TEL. 2443 
gelip B vapuru 4 martta MILOS vapuru 17 şubatta Lllerman Lines Ltd. Sivas ve yüzde beş ve iki 
lene ~rgas, Varna ve Kös· beklenilmektedir. Rotterdam, ' faizli ve eski istikrazı dahili 
Cakı' lıınanları için yük ala- Hamburg ve Bremen limanları POLO vaouru 21 şubatta tahvilleri ve buna mümasil 
Gır. için yükliyecektir. Londra, Hull ve Anversten ge- her nevi esham sabo alır. 

llıart~NYMEDES vapuru 10 DELOS vapuru 18 şubatta lip yük çıkaracak ve ayni za- Adres : lzmir Kemeraltı 
terd aıı 14 marta kadar Ams- beklenilmektedir. Rotterdam manda Hull için vük alacaktır. Hacı Hasan oteli No. 60 
buram.. Rotterdam ve Ham- Hamburg ve Bremen için yük 
takf hmaııları için yük ala- kabul eder. EGYPTIAN vapuru mart ip- C A V l T 
SV ır. HERAKLEA vapuru 3 martta tidasmda Liverpool ve Svan- < Telefon ~~~f S.

7 
h.

3 NENSKA ORIENT LINIEN Hamburg ve Anvers limanların- seadan gelip yük çıkaracak ve .,r77;!XT/I.axcr::t7ZZZXZ:zrzr,z:zzı 
0RRUNA 2 t dan yük getirecektir. 

ta ı· vapuru mar - 3 ayni 2amanda Liverpool ve lia ıınbanımıza gelip Rotıerdam ACHA IA vapuru martta 
la,

1
111• ?•g, Skandinavya liman- beknilmektedir . Rotterdam, Glaskov için yük alacaktır. 
i ıçın yük alacaktır. Hamburg ve Bremen için yük LESBIAN vapuru IS martta Diş Hekimi 

botStA vapuru 14 martta gelip kabul eder. 
~ ed • •ı • ve S r aın, Hamburg, Gdynia American Export Liues 
Yiik kandinavya limanları için The Export Steamship Corpo· 

alacaktır. ration • Nevyork 
SERViCE MARITIME EXIBITOR vapuru 19 şu-

S ROUMAIN batta beklenilmektedir. Nev-
llıa ~S SUÇEA VA vapuru 21 york için yük kabul eder. 
"1art a doj?ru bekleniyor. Pire, EXPRESS vapuru 26 şubat-
Yol a ve Marsilya limanları için ta beklenilmektedir. Nevyork 

Yu ve yük kalıul edecektir. içın yük kabul eder. 

() 
0 'cu ve yük kabul eder. Reederei H:S~t~Hamburg 

ko daha Fazla tafsilat için ikinci DUBURG vapuru IS şubatta 
bi: Onda Tahmil ve Tahliye beklenilm.:ktedir. Rotterdam, 

Londra, Hull ve Anversten ge
lip yük çıkaracaktır. 

The General Steam 
Navigation Ltd. 

ADJUTANT vapuru 25 şu

batta gelip Londra için yük 
alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me
suliyet kabul edilmez. 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2101] SpE81 arkasında FRATELLI Hamburg ve Bremen limanları 

N~·r~;~ ed~~°:si ~~:nt::~~ı::. içi~l~klT~tu!a;~~~- 2S şu- ,, ... -H--.·.·s-·E-·Y--1 ... N-ı::ı-aı<:ı:ı· ıızK·T-•A:S:S:ll-y!l!S•ı-N-ıa:öG' 
tih~ ~nlardaki ve hareket ta- batta beklenilmektedir. Rot- U 1 
a erındeki d .. ğişikliklerden terpam, Hamburg ve Bremen 
~eıı1ta ıııesuliyet kabul etmez. limanları için vük kabul eder. 
ıe efon: 4142-4221-2663 -.,....•1>1•--@ı-~ı.,•""'.'"'::-: 

S. M. R. BUCAREST 
lım· lk · DUROSTOR vapuru S mart· 

llıesindeıı· İnci hukuk mahke- ta beklenilmektedir. Köstence 
hın· d · Sulina ve Galatz limanları için 

Cad ır e reşadiye Tramvay ki k · G J k 
Ot 

desinde 1063 sayılı evde yü iyece tır. a atz a tarması 
u olarak ta Belgrad, Novisad, 

ve ran Gül tarafından Ayşe Bratislava, Viyana ve Linz 
İp\ e1~1iitları aleyhine açılan tapu limanları için de yük kabul 
llıah 1 davasıuın nakzen cari ecler. 
le h keınesi sırasında müddeia· ~~ 
ırfh !erden Ayşenin ilk ikamet- D. T. R. T. Budapeste 
t~ıı lllda bulunamadığı gibi ev- SZEGED vapuru şubat niha· 
llıuhrı tarafından gösterilen yetinde beklenilmektedir. Bel-
llıad t~lif adreslerde de buluna· grad, Novisad, Budapeste, Bra-
tıe •gı ve çocukları analarının tislava, Viyana ve Linz liman· 
t' •ede o'duklarmı biluıedikle- ları için yük kabul ede. 
ltıj SÖ 1 • 1 1 1 k ~··--g;ib y emış oma ari e i amet- Den Norske Middelhavslinje 

llıü ını~ meçhul olduğu anlaşılan Oslo 
İl' ddeıaleyh Ayşeye tebligatın 
ıs;en ifasına ve mahkemenin SARDINIA vapuru 16 martta 
taı: :937 Perşembe saat 1 O na beklenilmektedir. Pire, lsken-
\j kıne karar verilerek dave- deriye, Hayfa, Diyep ve umum 
dre Varakası usulen mahkeme Norveç limanları için ybk ka-
d ıvanhanesine asılmış olduğun- bul eder. 
v!" Ayşenin tayin olunan gün Vapurların isimleri, gelme 
h saatte mahkemede bizzat tarihleri ve navlun tarifeleri 
R~lır bulunması veya bir vekil hakkında biç bir taahhüde gi-
k~~dermesi aksi takdirde hak· rişilmez. 
kıİ a muameleyi gıyabiye icra N. V. W. F. Hanri Van Der 
ol~nakcağı tebliğ makamına kaim Zee & Co. 

a üzere ilan olunur. Birinci Kordon Telefon No. 
578 (337) 2007 - 2008 

lürk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perpinyani 

TELEFON : 3937 

i'Ld ! 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilveleriyle süsleyiniz 

~Ubeıer' - it.er kezi 
~ 

Atı kara iz mir 

lstanhu' Telefon 
3778 

~bevlet Demiryollarından : 
llıt ubanıınen üç senelik kira bedeli 400 lira olan Buca istasyo

ıı.11~;nın~a S harita No.Iu büfe ve önündeki bahçe pazarlık 
liııd e kıraya verilecektir. isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbe· 
tİ.tltle ınuvakkat lemin-1 yermeleri ve aranılan vesikalar ve iıe 
1 eye ın ••. k -~ . . t. 
CtJ aııu anoni bir halleri olmadıgına dair ~nname-
. t839 -141etııı • • 37 Pazarlesi günü saat lS de Izmir Alsancak 8 incl 
>oııda e koınisyonıı::ıa başvurmaları lazımdır. Şartnameler Komis-

i! l>arasız :ıiınır. 27-2 SSl (388) 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odaları takımları Ripariş üzerine kabul edilir. 

Daima sabit daima tabii 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju· 

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve ~iy:ıh olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya bahkyağlarınm en halisidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
: BAŞ DURAK : -: Bllyiik Salebçioğlu hanı lcarpsıncb E - -·····································································~· .......... , 

i o 

ı 
Niçin daima 

Çünkü 
tercih ediliyor? 

,............_ ~ '-..,,-
Evvelki gün soğuk almıştı. 

1 
~ • lPk~ 

dün yatıyordu, hu sabah ''::::S.~ , 
dipdiri ayağa kalktı '-~ 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dind:rir. 

GRiPiN 
Soğuk a!gınlığına, 

nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adete, 
ağrılarile romatiz· 
maya karşı bilhas· 
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
l 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

S. Ferid Eczacıbaşı 

Kolonya ve Esansları 
Bütün Türkiyenin seve seve kullandığı latif sa'.ı.t 

hakiki birer şaheserlerdir. 
BAYRAM HEDiYESi iÇiN 

Herkesin tanıdığı san'at eserlerine 
Çok zarif şişelerde 

Beş Çiçek, Revdor Ferid, Kl"ep 
Jorjet, Leylak, Nergis 

isimli şaheserler ilave etmiştir. 
Bu misilsiz kokulan alırken eczacıbaşı isim 

ve etiketine dikkat ediniz. Taklitleri 
bir şeye yaramaz. 

Umumi Depo: ~ 

S. Ferid Şifa eczaııesi ~ 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ha~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 
bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminc' 
asır kimyasının ha
rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür. 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

ıvı:OTOSI~:L..ET 
Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

Tekniğin bütün yenilikıerı " TRIUMPH ,, motosik:etlerinde 
mevcuttur. 1937 modellerini görmeden başka ye!lere müracaat 
etmeyiniz. 

Tafsilat ve dahilde acentalık istıyenlerin aşağıdaki adrese 
mliracaatleri. 
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Avrupayı endişelendiren meseleler 

e vermiyorlar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

G. Afrika 7 5 mi yonla müdafaa plinına iştirik ediyot 
lngiliz hükümeti 250 bin kişiyi hususi hava kurslarına tabi tutacaktır 

Londra 1 ( Ö.R ) - Eski 
sömürgeler bakanı B. Amery
nin riyasetinde olan imparator
luk ekonomi birliği yarın bir 
risale neşredecektir. Bunda Al
manyanın sömürgeler üzerinde
ki müddeiyatı şu esaslar dahi
linde reddediliyor: 

" Almanya tarafından kendi
sine iadesi istenilen sömürgeler 
hakikatte Alman malikaneleri 
değildir. Almanya bunları bir 
kaç sene işgali altında tutmuş

tur. Fakat bu sömürgeleri kay
bettiğindenberi bu işgal zama
nından daha uzun bir müddet 
geçmiştir. Bu sebeple Almanya 
bu sömürgeler üzerinde tabii 
bir hak iddiasında bulunamaz. 

CENUBi AFRiKA TEHLi
KEYE DÜŞERSE 

ikinci nokta şudur: Alman
yanın kaybettiği sömürgelerin 
harpteki müttefik devlet!er 
emrine tahsisi şundan ileri gel
miştir ki, bu devletlerin kendi 
sömürgeleri arasında münakale 
serbestliğini kuvvetlendirmeğe 
hakları olduğu kabul ve tas
dik edilmiştir. Bu nokta bil
hassa lngiıiz imparatorluğu için 
mühimdir. Şimdiki vaziyette, 
eğer Cenubi Afrika birliği 
bir tehlike ile karşılaşacak 

olursa bütün imparatorluk şi
mal tarafından onun imdadına 
yetişecek mevkidedir. Fakat 
Almanya cenubi Afrika ile 
Habeşistan arasında yerleşirse 
hal böyle olmaz. Şu takdirde 
imparatorluğun müdafaası va
him bir tehlikeye maruz kalır. 
Bahusus ki diğer taraftan ltal
ya da Kenya sömürgesinin öte 
tarafındaki araziyi kaplamak
tadır. Almanyaya eski sömür
gelerin iadesi ihtimalini gözö
nünde tutan bir Ingiliz impara
torluğun müdafaa zaruretlerini 
anlamamış olur. 

HAM MADDE MESELESi 
Bu risale diğer taraftan Al

manyanın eski sömürgeleriyle 
karşılamak iddiasında bulun
duğu ham madde ihtiyacı için 
hakikatte bundan istifade ede
miyeceğini göstermektedir. Zi
ra Almıınyanın muhtaç olduğu 
ilk maddelerin hemen hepsi 
-yalnız bir iki istisnasıyle· Bir
leşik Amerika, Sovyet Rusya, 
lngiliz dominyonları, lngiliz 
Hindistanı, merkezi ve cenubi 
Amerika cumhuriyetleri tara
fından yetiştirilmektedir ki 
bunların hepsi müstakil dev
letlerdir ve Almanya bunlardan 
hiçbiri üzerinde hak iddiasında 
bulunamaz. 

INGILIZ TESLIHATI 
Londra 1 (Ö.R) - Gazete

lerin istihbaratına göre Garbi 
Afrika Nigerya müstemlekesi 
75 milyon sterlin lirasile mil
li müdafaa planına iştirak ede
cektir. 

Londra 1 ( Ö.R) - " Nevs 
Chronicle" gazetesine göre 
lniili:ı: hükümeti simdi 250 

bin kişiyi husu· 
si hava kursla
rına tabi tut
mak için bir 
proje tetkik 
etmektedir. 
ALMANYA 
FRANSA iLE 

DOST OLMAK 
iSTiYORMUŞ 

Berliu 1 ( Ö, 
R)-Enmüh:m 
Alman teknik 
teşekkülü nün 
direktörü olan 
Von Hariş bu 
müessese mü-

ediliyor. Brük
sel hükümetinin 
bu temasla ta
kip ettiği gaye 
Lokarno paktı
nın tadilini elde 
etmekmiş. Sa
int Brice tara
fından " Jour
nal,, da verilen 
izahata göre, 
Belçikanın iki 
nevi beynelmilel 
taahhlitleri var• 
dır. Birinciler 
Milletler cemi
yeti paktına gö-

hendisleri öı:ün re olan umumi 
de söylediği bir taahhütlerdir ki 
nutukta Fransız bunlar pek can 
Alman münase- sıkıcı sanılmı-
betlerinden bah yor. Zira ancak 
setmiş ve Fran- bütün milletle-
sızların büyük rin bunları tat-
bir ekseriyet- bik etmesi şar-
le Almanya ile /iıtler ve mesai arkadaş/an Almanyarıuı Londıa elçısi R.ibbentıop Foraynojisten ayrılırken tiyle tatbik mev-
sulh halinde yaşamak istedik- Fransızların "memnuniyeti mu- BELÇiKA VE LOKARNO kiine geçebilir. Fakat bunun 
!erini temin ettikten sonra an- cip,, diye tavsif ettiği vaziyet PAKTI haricinde, Lokarno paktı muci-
cak iki komşu memleket ara- hakkında nikbin olduğunu ve Paris, 1 (Ö.R) - Belçika- hince, Belçika Fransaya bir ta-
sında kin ve nefret duygularını Fransada bir komünist rejimi- dan hareket eden Belçika baş- arruz vukuu halinde lngiltere 
kurcalıyan bazı kimselerin sağ- nin teessüs edebilmesine asla vekili Van Zeelandın Paris ve ve Italya bu memleketin imda-
lam bir dostluk tesisine mani ihtimal vermediğini ilave et- Lcndra hükümetlerile temasa dına koşarlarsa ayni şekilde ha· 
olduklarını söylemiştir. Hatip miştir. girmek niyetinde olduğu temin rekete mecburdur Bunun yerine 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Madrid ispanyanın Verdunu olmuş 
250 bin kişilik cumhuriyet ordusu asilere karşı 

tek kumanda a]tına alınmış bulunuyor 
Paris 1 (Ö.R) -"Populaire,, 

gazetesi askeri bakımdan cum
huriyet ispanyasında derin bir 
ıslahat olduğunu kaydetmekte
dir. Madrid cephelerinde ku
mandanın tek idare altına alı· 
narak tensiki yeni istikamette 
atılmış ilk bir adımdır. Burada 
Guada Jarama'dan Taj nehrine 
kadar bütün cepheler merkez 
ordusu halinde birleştirilmiş ve 
general Miaja'nın kumandası 
altına konmuştur. Bu işin Mad
ridden başlaması tabiidir. Zira 
Madrid, en kat'i cephe vaziye · 
tini muhafaza ediyor. Diğer 
tarafdan Cumhuriyet çilerin 
Oviedo' da kazandıkları muvaf
fakıyetler de vaziyeti değiştire
bilir. Halbuki Malagayı zapte
den asiler Almeria önünde ha
reketsizliğe mahküm edilmiş

lerdir. Kahramanca mukavemeti 
kud~etle devam eden Madrid 
ise her zamandan ziyade is
panyanın Verdunu mevkiinde
dir. 

Roma, 1 (Ö.R) - Sağ cenah 
Fransız gazeteleri lspanya:ı-a 

gönüllü hareketini meneden ka
nun emiroamesine rağmen Per
pignan şehrinin hala bu gönül
lüler için merkez olduğunu ve 
bunların Cumhuriyetçilerin ida
resi altındaki araziye geçebil
diklerini yazmaktadırlar. 325 
lspanyol Tancadan Serber yo
Jile ispanyaya geçmişlerdir. 

Paris, 1 (Ö.R) - uMatin" 

gazetesine 

Yakarıda kadınlarla öpüşen askerk'r, aşa~ıda 
dökülen t/l/isiz insarılar 

ona tabi olacaktır. 
Paris 1 (Ö.R) - "Echo de 

Paris ,, gazetesinin bildirdiğine 
göre lngiliz hükümeti lspanyol 

~ nasyonalistleri nezdine Burgosa 
, bir ticaret mümessili ile aske
ıi ri bir mlişahit göndermiştir. 
Diğer taraftan lngiltere endüs-

f;;,~:tft.. . .. . , trisi için elzem olan prit ma-
:. ~ffB~ , f deninin tedariki için nasyona-

<· 11'; •· - , );:%f . / listlerle bir anlaşma yapmıştır. 
Salamanga, 1 (Ö.R) - Ge

neral Franko eski krallık mar-

marşı ve 
şıdır. 

Londra, 1 ( Ö.R ) - Nevs 
• Chronicle " gazetesinin bildir
diğine göre, ispanyada Cuqı

\i',>';&,.,.\.'. huriyet hükümetinin emri al
tında 220 bin kişilik bir kuvvet 

' vardır. Fakat nasyonalistlere 
hizmet eden kuvvetler daha 
fazladır. 

Madrid 1 (A.A) - Payıtah
tın etrafında ve ihtimal üni
versite mııh .. 11 ... t ""''a .. cas~ ,..... ,

1 
• • 4_ ....... "'"'... vey 

..... ıı....... d 'd 
,_,eı Campo mıntakasın a şı -
detli bir topçu düellosu baş
lamıştır. Tafsilat yoktur. 

Belçika hükümeti şimdi yeoİ 
bir anlaşma ikame etmek isti• 
yor, Öyle ki Belçika taarruı• 
uğrarsa imdat görmekten eıııiıı 
olmakla beraber mukabilinde 
ayni şekilde harekete mecbur 
kalmasın. 

Bu değişiklik ancak Lokal' 
no paktının tekrar gözden ge' 
çirilmesile ve Almanyanın yat' 
dımile mümkündür ve burad• 
Almanyanın manevrası göıe 
çarpar. Bu manevraların öniiııe 
geçmek için B. Van Zeeland 
tarafından Fransa hüküıııe1 

adamlarına söylenecek dikkate 
değer sözler olduğu tahmin edil
mektedir. 

YENi TEMASLAR 
" Homme Libre ,, gazete5İ 

aynı tezi müdafaa ediyor: S. 
Van Zeeland hususi bir seya' 
hat için Brükselden ayrıJınıŞ' 

tır. Bu seyahat on gün kad~~ 
sürecektir. Belçika başvekıli 
ilkönce lsviçreye gidecek, ora' 
dan dönüşte Parise uğrıyacıı1' 
ve Londraya gidecektir. Belçik• 
mahafili bu seyahatin hİÇ 
bir resmi mahiyeti olmadığını 
ve başvekilin hiçbir hususi 
müzakereye girişmek niyetinde 
bulunmadığını temin etmekte 
iseler de Van Zeelandın bU 
fırsattan istifade ederek Belçİ' 
ka tezini Fransa ve lngiltere 
Hariciye nazırlıklarına izalı 
edeceğini düşünmek caizdir• 
Belçika hususi bir vaziyette 
bulunuyor. 1936 Martınd• 
Londra müzakerelerine iştirıılı 
etmiştir. O vakit Lokarno palı' 
tını imza eden devletler ara' 
sında yeni bir konferansa inti• 
:ı:aren, Fransızlar, lngilizler "' 
Belçikalılar bir Alman taarrıl' 
zu ihtimali halinde birbiriıı' 
karşılıklı yardımda bulunıııağl 
taahhüt etmişlerdir. 

AVUSTURYA MESELESi 
Paris, 1 (Ö.R)- "Humanite• 

gazetesi Avusturya için '11 

Anschluss (Avusturyayı iJhıı1'1 
yahut restorasyon (ladei salt•' 
nat) tan başka çıkar yol olııı11' 
dığını kabul etmiyor. Avuatur" 
yada, Paris ve LondraııJll 
cüretli bir siyasetiyle yüksele' 

• •• bilecek demokrasi kuvve: 
leri vardır. Resmi fabrl' 
kala~da geçen intihabatt~ 
işçilerin yüzde doksanı, bil j 
kümetin resmi namzetler 
yerine eski sendikaların se; 
best namzetlerine rey verıııe lı 
ten geri kalmamışlardır. Bi~ çde 
eski hıristiyan sosyalistlerın de' 
bir müddettı:nberi sosyal . t· 

.. 11ıs mokratlara ve hatta koınu ıe 
!ere temayül ettikleri dikk3 ri 
şayandır. Katolik ya~ı a~kde 
taşkilatının mümessıllerı 1'' 
Nazi matbuatının Çekoglovıı ~· 

· · aleı yaya kıır5.1 ı.;:;;icadelesının ,,, 
- - demo .. 

1 

bindedir. Avust~ryada • ·tdif• 
rasinin himayesı hayal degı tJııl 
ve Avrupanın ortasında su 
koruyacak biricik metot bll 


