
Londra'da bir tren kazası 
olmuş; Kirık land şimendifer 
ııınka ında iki hamal treııi 

çarpışmıştır. Makinistler kay
bolmuşlardır. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal sraıetedir 

• Hir Sovyet tayyarecisi 4500 
metreden 36ôo metreye ka· 
dar paraşud açmadan inmiş 
ve dünya rekorunu kırmış· 
tir. 
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V enizelist Generaller Azlolundu 
Rekor şehir kuruıiayı" "' "" 

Bir harh olursa, Almanların 
8

. s Dünkü celse çok 
Almanların, hayret uyandıran son keşifleri 

• ır ovyet tayya-
karSISin da zor durulabılecek recisi atlama re- heyecanlı oldu 

' . . korunu kırdı 
Patlayıcı maddeler, muhtelıt hastalıklar mıkroplarını Mo\ kova 7 (A.A) _ Pa-

320 kilometrelik bir 'sabaya ~açan fişekler Ve Saire.. ra~üt~il Zabelin uzun mesa· 
• felı bır rece atlama rekoru 

-~-.,.....-,~"'~...---.---..;wı kırmııhr. Zabelin, tayyare 

Belediye başkanı Bay Behçet Uz'a 
şiddetli hücumlar yapıldı 

4500 metre yükseklikte iken 
tayyareden atlamış ve para
şütü açmadan 3600 metreyi 
66 saniye S,10 da katct
miıtir. 

Sokakta 
Karol'uo ruhu için 

ayin yaptılar 
lstanbul 8 ( Hususi ) -

Viyanadan haber veriliyor: 
20 bin Avusturya zabiti, 

milteveffa Avusturya impa
ratoru Karol'un öldilğü gil· 
nün 14 ncü yıl dönümü mü· 
nasebetile büyük bir cadde
de ruhani Ayin yapmışlar 
ve Habsburg hanedanından 
Arşidük Ojeni ıelimlamış· 
)ardır. 

Elen 
Mil yon erini kim 

Alma11ların en bıiJ ıik ıayyarelerinde11 birine top yüklenirkerı zehirledi? 
Londra 7 (A.A) - Deyli rafından icad olunarak Hal- 2 - İçinde beı tane mü· lstanbul 8 ( Hususi ) 

Kronikil ıazetesinin haber gar UJtra adı verilen bir tii- teharrik silAb ihtiva eden ve Kalasta kendi malikinesinde 
verdiiine ıöre, son 15 yıl fenk mermisi. dakikada binlerce mermi a- ölü bulunan Yunan milyoner
İçinde Alman tekniıyealeri Her hangi bir maddeye tacak olan müteharrik bir !erinden "Y orkiyos"un zehir-
biri birinden yaman 5 işliyen bu mermi 180 santim Grup topu. lendiği anlaşılmııtır. Milyo· 
yeni harb vasıtası keıif ve· kalınlığında bir zırhı delmek· Bundan timdiye kadar 2 nerin kız kardeıi ile eniıtesi 
ya icad etmiılerdir. tedir. Bu mermilerden günde bin tane yapılmııtır. maznun olarak yakalanmıı 

1 - Bay Makı Orilb ta· 480,000 tane yapılmaktadır. Dcvnmı 4 üncü sahi.fide- ve tevkif edilmiılerdir. 

Bay Behçet U: 
Şehir kurultayı dlln lSğle· 

den ıonra ıaat 16 da bele
diy.e baıkanı doktor Behçet 
Uz'un baıkanhğı altında top
landı. T oplanhda bütnn ilye
ler ve dinleyiciler arasında 
da Cümburiyet Halk Fırkaıı 
viliyet idare hey'eti baıkanı 
saylavlar ve ıenel meclis
den baıı Oyeler vardı. Ge
çen zabıt okunduktan sonra 
müzakerelere geçildi. 

Bay Hamdi Ôzyllrek, be· ----------------------------- ................................ .. 
Blgaristanda askeri hazırlaklar Fırkadan kovulan bay Raşning Almanyadan kaçmış 

Yüksek askeri di- Dantzigüniformailedoluhir 
van işini bitirdi şehir halini almış bulunuyor 

Verilen 
den 

-· kararlar, Kralın tastikin- Hay Göhels diyorki: "bize hayat hakkımızı vermekten 
sonra neşrediJecekmiş istinkaf ettikleri zaman Cenevreden ayrıldık. Barışı 

General Zlaıef 
. Sofya, 7 (A.A) - BuJıar 

•J•nıı bildiriyor: 

1 
Ordu kumanda hey'etle- müdafaa için Alman ordusunu meydana o-etirdik .. ,, 

rini ve buna benzer diğer pı,, 
hizmet işlerini alikadar mes'e- Dantziı 7 (A.A) - Ha· 
lelerle uğraşmak üzere top· vas Ajanıından: • 
lanmış olan yüksek askeri Dantzig üniforma ile do· 
divan vazifesini bitirmiştir. lu bir şehir halini almııtır. 
Harbiye bakanı olmak base· Yollardan geçenlerin yüzde 

bile divana da başkanlık 

eden baıbakan General Zla
tef yllksek divan tarafından 

müttefikan alınan kararların 

kralın tasdikine iktiran et
tikten sonra neşredilecej'ini 

bildirmiştir. 

Her ıene ilk ve sonbahar 
da adi surette içtima eden 
yüksek askeri divan ıiyasal 
mes'ele)erle uğraşmaz. Di· 
vanın vaıiferi nizamnameler
le sarih surette kaytedilmit 
oldutundan, bu gibi mes'e· 
leler divanın ıelibiyeti bari· 
cindedir. 
. Dmımı 4 ncü sahi/ede· 

ellisi Nazi elbisesi geymiş· 

lerdir. Sosyalist ve komünist· 

lerin propaganda vasıtaları, 

yazı ve ilinlarla örtülü olan 

Nazi müuseaeleri tarafından 

biçe İnmektedir. Yalnız Leh· 
liler fırkası az çok hareket 

serbeıtisini muhafaza ediyor. 

Çünkü aeçidler henüz fikir· 
lerini açıkça izhar edebil· 
mektedirler. 
Gôbels'in nutku: 
Dantziğ 7 (A.A) - Alman 

propaganda bakanı bay GlS· 
beis Cumartesi akıamı bu
rada söylediği nutukta dıt ıi-
yaıadan babaederek eıeDmle . 

verden ayrıldık. Bir buçuk 
sene hararetli bir çalışma 
esnasında barb yapmak için 
değil, barışı miidafaa için 
Alman ordusunu yeniden 
meydana ıetirdik. Barıt içia 
fedakarlıklarda bulunmaya 

amadeyiz. Keza Fransa ile 

barış içinde yaıamaya ama
de bulunuyoruz. Fakat teb· 

like önünde kalmakhiımıza 
müsaade etmiyoruz. 
intihabatı ulusal Sosyalist· 
ler fırkası kazandı: 
Dantzinı 7 (A.A) - İnti· 

habat saat 18 de bitmiıtir. 
Hiç bir bldise olmamııtır. 

Bay Göbcls MıntakaJardan relen ilk ne· 
demiıtir . ki: ticelere g6re, ulusal sosya· 

" - Bize C~nevrede ha· liıt fırkası geçen kanunusa
yati kakkımııı vermekten ia· ni belediye meclisleri Hçim
tinklf ettikleri zaman ~· -DevemıdiJrdüncü salıifede -

• 

lediyenin muhtelif itleri hak
kında bir takrir vermiıti. Bu 
takrir, uzun mllnakaıalara 
yol açtı ve Kuru'tayda aıabi 
bir bava yarattı • 

Bay Hamdi takriri hak
kında izahat vererek dedi 
ki : 

- EvvelA şunu anedeylm 
ki, bazı yerlerde jı.ıflıi~im gibi 
muhterem baı.ıkanımıı•n aley· 
hinde söz aôylemek arzuıancla 
değilim. Çok çalaı.ıtt&ınt, it 
yaptığım giırOyorum. Birinci 
numarada bul Yar mea'elelf 
nrdır. Bay Behcet'ln bol•ar.a 
biran enci açıldığını hepimi•· 
den fazla arzu ettiğini IJlka· 
daşlarımdan lı.ıilmiıtlm. Muha. 
keme tarlklle bolHr meı'elelİ· 
Din halli cihetine gidllmetl 
kararJaotmlmııu. Bulvarın bina 
enel açılmaıı lçta mahkemeye 
mGracaat etmek doıra d~ldl. 
ikinci mee'ele belediye batb· 
namız bay Bebcet Us He bq 
lımall Hakkı 'aın Stoklaolm 
eeyahatldlr. Bu tlrkeı, aaonlm 
şlrkeulr. Belediye bu tlrkelte 
%55 hlueye mallkılr. Ba 
hiaeeolo kollınalma teklini 
teablt edecek bir mecltı vardır. 
Ne yapıldığını, neler oldapaa 
bllmlyorua. Y apılaa lılerde 
mecllıııln mQ1aade1t ıbamak 

ahnmak lbımdı. Buna batb· 
nın bilmeli lhımdı. BallMakl 
mecliı tatil edildikte• GMlb 
gOn ıonra telefon tlrked 
umumi heyetinin eneloe 
•erdiği . bir •arar Oaerlne mec· 
llıten mOıHdeılı glt'meıl ne· 
dendir? MClıaade alınmıh idi. 
Takrirde onu ıoroyoram. 

ÜçOncGıO; Tepecik aemtlnde 
on yıldınberl hiçbir yol yapıl· 

mamıı.ıttr. Ora halkının belediye 
hakkında fena fena ıözler 16y· 
ledlğl , şlUyetlerde balandD19 
evvelce meclise •erilen bir tak· 
rlrde blldlrlllyorda. O Yakil 

riyaset makamı ( Boataab' ... 
Üçkoyulara kadar olan 7er I~ 
3000 lira •erllmlttlr. Bu lab· 
ııleatla ne yapılabilir?) cuabını 

•ermlı.ıtl. Bu mea'eleden Gç te 
belki dört gaa ıonn l1htia1 ki 
köprCl mevldinde caddeden bay 
Bebcet'fo nine buıaıf bir yol 
açılmıı.ı. Bay Behcet'ln Ye en· 
cllmea auııadan bay Falk'ln 
e•lerlne karı• bir park yapılmıı. 

Merak ettim, gidip gördOm. 
Orada yedi amele çalaııyorda. 
Amelelerden ıordom, park yıp· 
tmlacağınt ıöylediler. Kar1ntl· 
uı'da gazete mChezzlll~I eden 
Yaı.ıar iemlıf''.) bir çocuk •ardır. 

O ıöyledl ve oradıa park ya· 
pılıcığıuı doym•yın kalmamıı. 
VHifem lcıbı ~ellb Bay Beb· 
-Devamı d~rdtınca ıahifM.-.. 



• 
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Elen ordu ve donanması ıslah olunuyor 

Elen donann1ası takviye olunuyor. 7 
general, 15 miralay azledildi 

A verot zırhlısının saatta 20 mil atması temin olunacak ve Kılkış 

zırhlısı esaslı surette tamir edilerek faal kadroya alınacaktır 
lstanbul 8 ( Hususi ) - Atina'daıı haber veriliyor: Leon, Pasara, Panid, Yeraks torpitolarilc Elli kruva
.Elen donanması, esaslı surette takviye olunacak zôrft.nden ibarettir. Elli kruvazôrü, Şimdilik Amiral 

l ' C mcvcud diğer gemilerde de milhim tatilat yapıla gemisi olarak ayrılmıştır. 
caktır. lstanbul 8 ( Hususi ) - Elen ordusunun siyasa-

Söylendiğine gôrc, Kılkış zırhlısı mekteb gemisi dan uzaklaştırılması için esaslı tertibat alınmıştır. Bu 
olmaktan çıkarılacak ve A"·erofun, ımatte 20 ınıl yol cilmle(len olarak ilk emirde 7 General, 15 Miralay 
ulmm;ı temin olunacakhr. ve birçok zabitan ordudan çıkarılmıştır. Bu tedbirler 

Elen donanmasının şimdiki kadrosu; Speçiya, ldra, Yunanistan'da mft.him akisler uyandırmağa haşlamıştır. 

Sivas 
VilAyet meclisi üyeleri 

san'at eviode 
Sivas, 7 (A.A) - Viliye· 

tin yedisi kadın olmak üzere 
merkez ve mülh.akat umumi 
meclisi azaları toplu bir 
halde hususi idareye bağlı 
olan san'at evini gezdiler. 
Üyeler evin marangoz, do· 
kuma ve demirhane atelye· 
lerindeki faaliyeti yakmdan 
tetkik etmişler ve bu mües-

seyi bugünkü hale getiren· 

leri takdir eylemiılerdir. 

Malüm olduğu veçhile 

san'atlar evi dokumahanele

rinde yapılan balılar lzmir 

sergisinde birinciliği kazan· 

mıştır. Üyeler san'atlar evin· 

de çok iyi intibalarla ayrıl-

mıılardır. 

Kuduz kedi 
Yedi kızı ısırdı 

Dolaphkuyu'nun Kurşunlu 
ıokaiından geçmekte olan 

yedi kız çocuğunu bir kuduz 

kedi ısırmış, yaralılar derhal 

hastahaneye kaldmlarak te
davi altma ahnmıştır. Kuduz 

kedi tutulmuştur. 

Vilayet meclisi 
Dfin topland1 

Vilayet meclisi, dün öğle

den sonra vali general Ka
zım Dirik'io başkanhğı al

hnda toplandı. Bu toplantı· 

da üyelerden avukat bay 

Murat Çınar bir takrir ver· 
di ve şehirde spor alanları 
vücude getirilmesi için mec· 

Jisin tahsisat ayırmasını istedi 

Bundan sonra Ziraat bütçesi 
tetkik edilerek kabul olundu. 

Dünkü ruznamede müzakere 

edilecek başka bir iş olma· 
dığı için meclis erkence da· 
j'ıldı . 

Müsamere 
Haber aldığımıza göre; 

bu akşam Karantina Kurul· 
tay Spor kulübü [ Temsil 
bey'eti J tarafmdan Birinci 
Karantina C.H.F. Ocak sah
nesinde bir müsam~re veri· 
Jecektir. 

Bu müsamereye bir çok 
zevat davet edilmiştir. Mü
samere saat (9) da başlayıb 
reç vakte kadar devam 
edecektir. 

• ... •• • • •• ... • c 

in gi liz Avusturya 
Küçfik zabitlerini ta· 

Döminyonları lime çağırıyor 

h b . ] lstanbul, 8 ( Hususi ) -
ar etmıyor ar Viyanadan haber veriliyor: 

Istanbul 8 ( Hususi ) - Avusturya küçük rütbedeki 
İngiliz döminyonları, Kana· zabitlerini federal ordu ta
daya uyarak lngiltereye bir limlerine çağırıyor. Talimler 
mahzer vermişler ve• genel 15 Mayıs ile 15 Eylül ara· 
savaşta olduğu gibi bir harp smda olacaktır. 
zuhurunda lngiltere ile bera· lstanbul - Avusturya hü-
ber hareket edememek mec- kümeti, eski zabitleri silah 
buriyetinde bulunduklarını altma çağırmıştır . Bunlar, 
bildirmişlerdir. Döminyonlarm efradın taliminde kullanılacak· 
bu müracaata, Londra ve Pa· tır · 

Çarpışma 
iki hamal treni 

parçalacdı 
lstanbul, 8 ( Hususi ) -

Londra civarmda Kinksland 
şimendifer makasında iki 
hamal treni feci bir surette 
çarpışmıştır. Müteakiben 
beklenen trenler, hadiseden 
haberdar olmadıklarından 
onlarda müsademe etmiş 
trenlere hafifçe çarpmışlar
dır. Şimendifer yolu, 'enkaz· 
la doludur. Kazazede tren· 
lerin makinistleri kaybol· 

ris siyasal mahafilinde derin Dantzig üniforma ile muştur. 

akisler uyandırmıştır. doludur 
Vapurlardan 

Gnmrnk alınmaması 
isteniyor 

lıtanbul - Vapurculuk 
şirketi yeni aldıiı vapurların 
gümrük resminden muaf tu
tulmaıı için bakanhk ne.zdinde 
teşebbüste bulunmak üzere 
Ankaraya bir hey' et gönder
miştir . 

Resmi 
Mektub ve telgraflar· 

dan ücret 
Ankara - Resmi telgraf· 

lardan llçte bir, resmi mek-

tuplardan da tam ücret alın· 

ması hakkındaki kanun ll
yihası Kamutaya gelmiştir. 

Olur Şey Değil 
Adana mensucat fabrika

s1na gönderilecek olan ame· 
lenin sevk işinde uyğunsuz
luk baş gösterdi. Birçok 
amele dün vapurla sevkedi-
lecek diye Kordona indirildi. 

iki saat sonra yarın tren 
ile gideceksiniz diye amele 
geri çevrildi. Bugün de 60 
kişiden ancak kırk kişitrene 
bindirildi. 

Fakat bilet temin edilme· 
diiinden amele varonlardan 
aşağıya indirildi. Bu hal ne-
dir? Ameleyi bu kadar oya· 
landıranlar ve sonradan su
kutu hayale uiratanlar kim
lerdir? 

Şarköy 
SahiHerinde bir adacık 

peyda oldu 
lıtanbul - Şarköy sahil

lerinde garib bir hadise ol
muş, 300 metre uzunluğunda 
50 metre geni91iğinde bir 
adacık denizin dibinden su
yun aathına ylkHlmiıti. 

Baş tarafı 1 inci sahi/ ede 
terinden dalia büyük bir 
muvaffakiyet elde etmiştir. 

Dantziger Verderin dört in· 
tihab mıntakasında ulusal 
sosyalistler 379, sosyal de
mokratlar 2, merkez 1, ko
münistlerle Breç fırkası ve 
Lehliler sıfır rey kazanmıt~ 

lardu. 
Bay Haşning kaçtı: 

Dantzig, 7 (A.A) - Dan· 
ziger Vorposten gazetesinde 
çıkan bir habere göre; ulu
sal sosyalist fırkasından çı· 
karılmıt olan Dantzig eski 
iyin reiıi Bay Raşning ge· 
celeyin Dantzig'den ecnebi 
memleketlere hareket et· 
miıtir. 
lıtanbul - Bay Hitler ıöy· 

lediği bir nutukta; Avuıtur
yanın da Almanya ile birlet· 
mek istediğini beyan eyle· 
miıtir . 

Roma 
Boyok elçimiz 

lstanbulda 
lstanbul - Roma büyük 

elçimiz bay Hüseyin Rai•P 
şehrimize gelmiştir. Yarın 
Ankarayı gidecektir. 

Skalo 
Acaba casus mu ? 

lstanbul - Müddeiumumi· 
lik; evinde asker kaçağı sak· 

lıyan ve askeri esrarı öğren· 
meğe teıebbüs eden Skalo 
adında bir Bulgar hakkında 
kanuni takibat yapıJmasmı 

istemiştir . 

iş kanunu 
Başbakunhğa verildi 

Ankara - Devlet Şurası 
tarafından tetkik edilmekte 
olan lı kanunu başbakanhj'a 
verilmiıtir. 

Almanların, hayret u-
yandıran son keşifleri 
- Baştarafı birinci sahi/ ede -

3- Şiddetli patlayıcı me· 
vad, boğucu gazlar ve has· 

talık mikroplan ile dolu o· 

lup 320 kilometrelik bir sa· 
ha dahilinde kabilisevk bu· 

lunan bir nevi havRi fişenk. 
4 - Kıskanç bir itina 

ile sırrı saklanılan ve Fran· 
aaya karşı görünmez bir set 
tetkil edecek olan Z. Şuaı. 

Bu şuaın tesiri altında 
köprüler yıkılmakta, toplar 
erimekte, tayyareler parça· 
!anmakta, telsiz istasyonları 
ile demiryolları, zırhlılar toz 
haline inkilab etmektedir. 

5 - 15 kilo ağırhğında 
ve dakikada 600mermi atan 
Stranre makinah tüfenği. 

Ayni gazeteye nazaran 
otomobil ile cerolunan ve 
dakikada 1400 mermi atan 
Jasre bir mitralyöz daha 
yapılmaktadır. 

Bulgaristan'da askeri 
hazırlıklar 

·B<Jltarafı 1 inci salıifede -
Yüksek askeri divanın 

toplanması dolayısile hariçte 
divanın siyasal mes'elelerle 
de uğraşmış olduğuna dair 
çıkan haberlerin aslı ve esa
sı olmadığı gibi yakında 
kabinede değişiklik olacağı· 
na dair çıkarılan ıayialar 
da hakikata uygun değildir. 

Kalpazanlar 
Mahktlm oldular 
lıtanbul - Sahte gümüş 

lira basan Hakkı ve Meh· 
medin muhakemesi bitmiş· 
tir. Kalpazanlardan Hakkı 
3 sene hapse bin lira para 
cezasına, Mehmed de iki 
sene altı ay bapH mabk6m 
olmuıtur. 

Şehir Kurult 
-Baııurafı birinci ~ahi{ede- l ı of de eöyllytyf• 
cet' le bir mülikat yaptım, de· açıldığı vakit (Od 
dim ki: kara 'ya gldlyoıolll) 

- Ben eize rey verdim. Siz (Mü11111de ederee ... 
çok doğru ve çahıkın t>ir arka· Demedi nlz. TılD 
dat1ıms, bo reyimi dalma bu tavrı ile hareket 
kayıdla tutmak lıterlm . Veliler, meclisi hiçe •Y 
belediye reisleri meydanlar, yol· blrşey değildir. (81

'' 

lar açarlar, çalışırlar. Bazı kim bundan sonra te 
et ler bnnlann aleyhinde bulu· toplantılarında 111 

nurlar, fakat iş hueuelyete ge· tlf almadan ıöz '6 
çlnce bu fo başka UirlG olur. rica ederim. · 
Bo faaliyeti tatil edin. Etmezse· Bundan sonra 111 

niz kilrıüde izah edJn. Aziz söz alarak• • 
Bu ıözlerim üzerine Bay şahıslar hakkıodt .. 

Behcet orada bir park yapıldı· yeceiini ve buO 
ğJDı, bir iş adamı için geri haricinde oldu 
dönmek olamıyacağını, kilreflde etmiş; belediy•el 
de izahat veremlyeceğloi ıöyledl, evi önünde gOI 
ben de fikrime aykırı gelen bu tuvarlar yapıldı~ 
lıten dolayı ılzlole teşrlkimesııi nasd ve kim t • 
edemem dedim, istifa ettim, pıldığını bilmedı 
arkadaşlarım istifamı kabul et· şirketine verileD 
meyince de Bay Behcet hık· yüzde altmış JIJ 

kında ıöylenenler için izahat ile sabldığıoı._1: 
vermeelnl lıtlyorum . başkanının faıaa 

Belediye baıkanı ozon IH· brdığı tenzilitıo 
siz oldug· unu sa hatta bulundu ve belediyeye 

oeldlnlodenberl yapılan itleri Bay Aziıde~·tı.-' 
" " doktoru bay &Y•

1 

saydıktan ıonra dedikodu ya· mıı ve belediye 
pıldığıoı, Avrupa Beyahatlarında yapılan hücum}!tı 
belediyeden para almadığını ve fikrini söylemıı•-.' 
ıon glditinde yolu üzerinde 

l b 
sonra belediye ..a 

o mıyan lr yere panayır işi verdiği izahat kP' 
için uğrayarak_, . cebinden 55 ve bay Hamdi~İ' 
lira earfettlğint söyledi ve söz bul edilmemiştir· 
lerlni ıu c(lmlelerle bitirdi: Kurultayda J!l ıf 

- Daha nuih ıöyliyeblllr· lecek başka bırf 
terdi. Hududu aşmıolardır. ğından Çarşamh' 

Takrir 11hlbl Bay Hamdi: rar toplaD1lmak. 
- Kime vuruyoreonoz? Di· ye son yerilmiıtıf• 

ye bağırdı. Müfsld bir muhit Stalı' 
dediler. Mtlfeid muhit nere 
aidlr? 

Bay Behcet Uz - Ben böy· 
le blrşey ıöylemedim. Arkadao 
farım buradadarlar, ııöyleeinler. 

Arkadaıların hluiyatına hftr· 
metkar olun. ( Söylemedi seı · 
lerl ) 

Ricam ıudur: 
Daha ıakin ıöyleyln, arka· 

daılarımdın da rica ederim 
gürülUl etmesinler. 

Bay Hamdi ııözOne devamla 
kendlıloln teoclr aleyhdarı ol
madığını, park yapılacaksa .köp. 
rG ııemtlndeklnln en ıonra gel· 
meıl icab elliğini, bo ıemtio 
çimenlik ve genlo meydınlak 
olduğunu, Tepecik Ye Kahra 
mantar ııemtlerlnde yol bolun· 
madığını anlattı ve dedi ki: 

- Evvel& her taraftaki 
yapılıın . Sonra ufoin yının· 
daki, çflnka bu yol; sırf ev 
için yapılmııtır. Bende boıoa 

niyet görmlyorlarmış. Eğer ınl 
niyet 11hibf olsa idim parktan, 
ıuradao buradan kaldırılan 

manolya ağaçlarım da söylerdim. 
Fakat hflsnQ niyet sahibi oldu· 
ğom için bonları ıöylemedlm 
ve tahkik etmedim. Anupa 
ıeyahatlne gelince lif la izahat 
verdiler. • Kalemle lsahaı nrelnler. 
LtHnla mecliae teılr etmeğl 

dftıOnmDotflr. Belki meclise 
tesir etmişlerdir. Koron bugCln 
çıkmııtır. Borçla bo yftzden 
9000 liralık bir far vardır. 

Bay Behcet Uz - Efendim 
kuron dDşDyor, çıkmıyor. Batı& 

ileride olrket lehine daha 100 
bin liralık farkta olabilecektir. 

Bı) Hamdi - Meclisten izin 
almak mecburiyetinde ldlnls. 
İçeri İıler Bakanlığının 9.12. 
93!1 tarihli bir tamimi vardır. 

(Bay Hamdi bo tamimi okuda) 
mccllıl hlçr eaydınız. 

Behçet Uz - Bu sôzlerlnlal 
herhangi bir manevra gibi ~ar· 
ıılamak fbımdır. Meclisi hiçe 
saymadım. Hiçbir vakit buna 
yapmadım. TeoezzOI ediyorıo· 

noz, bu eözilnGzG reddederim. 
Bay Hamdi - Bayır, emu 

Eden' den çok 
nun k 

Son posta ile 
dra gazeteleri; L 
M oıkova ıeyab• 
bin görünilyorlat• 
teler; yazdıkları 
lelerde, Lord 
Stalin ilzeriode,, ol 
tesir uyandırd•i' 
dükten sonra t0 

yürütilyorlar: S 
"Lord Edellı 1 

biribirinden •Y 
büy6k devleti• 
daha iyi anlaJ' 
kinını temip. e il' 
fak olmuı yel 
Denilebilir ki, 
kova' da elde e 

muvaffakiyete uı 
Simon'un Bet 
gölgede kalır. 

Lord EdıOr " 
Molotof ve ger• 
nof'la saatJarc' 
Samimi bir 
muıtur. 
Moıkova te 

yanın, Çarlık 1 
ne Çinde ve.•.,. 
bir yerde 1ogat 
dir. 

Rusya, acuo ~ 
mini için dol~ 
vücude getir• 
lilzumlu g6rilY0'• 

de bu fikire ta 
cek derecede 
duğunu Lord. 
lomatlarına 
tam bir isabet 

Rusya; Polo• 
le de vücut 
doğu misakıoılh 
ve kamil bir ıP 
koruyacağı k• Jıi. 
Onun içindir • 
Moskovadall 
Litvinof kendi 
uğurlamııtır. ~ 

- " Orovar P 

daki siyasal '!" 
bizim muvaP 
cakbr." 


