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~res: Jzmir ikinci Beyler sokağı 
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bazı, mühim ye v a· entropı ·ıt t . t r Tayyare ile Lon- ngı ere emına 

af akı yet kazandılar m.:f :.;.;~n~r~~~~üv~~ mektubu istiyor 
Ribentrop, tayyare ile Berlin

den gelmiştir. Von Ribentro

bun gelmesi üzerine muavini 

Bismark derhal tayyaıe ile 

lhtila ciler de (Kartajen) tersanelerini yak
mışlar, depoları berhava etmişlerdir 

--------~-----------Sinyor Grandi, ticaret mukave 
lesi müzakereleri için konuştu 

l Paris, 28 (Radyo) - Liz
~rı· dan alınan haberlere göre, 
~l\eral Franko ordusu, Mad
q şehrinin bir an evvel su-
~~ . . . h Unu temın ıçın, şe re 

l 'ntehi bütün yolları bom

~rdıman etmekte ve muva

~a imkanını selbetmekte· 
itler. 

Dün, Talavra'da ihtilalcilerle 

Növil Çem
berlayn 

Ulusal müdafaa tah-
' 
r8Qfı için beyanatta 

bulunacak 

Növil Çemberlagn 
londra 28 (Radyo) - ln-

~lere finans bakanı Növil 
~tnherlay, yakında avam 

~ lllarasında İngilterenin ~~-
1\sel vaziyeti ve ulusal mu

~faa için ayırmıf olduğu tah
~at hakkında · mühim beya

lta bulunacaktır, 

Marksistler arasında kanlı bir 
muharebe olmuş ve Milisler 
bin üçyü1 ölü ve yaralı hıra· 
karak kaçmışlardır. 

lhtilal.-.ilr:rin h!\v=ı lrnvv1>t· 

leri, Kartajen tersanelerile bü
tün depoları tahrip etmiştir. 

Madrid, 28 ( Radyo ) -
Madrid müdafaa komitesi, 
neşrettiği resmi tebliğde, (Ka
rayansel) de bazı mahallelerin, 
ihtilalcilerden istirdad edildiği 
ve (Taj) nehri civarında mu
kavemetsiz bir surette ilerliyen 

milis kuvvetlerinin, yeni Lir 
takım yerler daha aldıkları 
bildiriliyor. 

Paris, 28 (Radyo) - Havas 
ajansı, ihtilalcilerin, (Karayan
sel) de yaptıkları taarruzda 
muvaffak olamadıklarını ve 
bazı noktalarda geri çekildik
lerini bildirmektedir. 

Oslo 28 (Radyo) - Nor
veç hükumeti, kat'ı bir emir
name neşretmiş ve ispanyaya 
hiçbir vapurun mühimmat ta
şımamasını bildirmiştir. Aksi· 
ne hareket eden vapur acen· 
te ve kaptanları üçer ay hap
se mahkum olacaklardır. 

Paris ~8 (Radyo) - Kar· 

Berline hareket etmiştir. 

-----·---
Fransa 

Kücük antanta , 
para verecek 

Bükreş, 28 (Radyo) - Ro

manya matbuatı; Fransız dış 

bakanı M. lvon Delboş'un, 
küçük antant devletlerine 

Frensa'ya finanse} yardımda 

bulunulacağı hakkındaki beya

natını memnuniyetle kaydet· 
mektedir. ---·-··---
Moskova'da Sinyor Mussolini Faşist meclisinde 

Roma, 28 (Radyo) - ltal- teatisinde bulunmuştur. 
tajen üssübahrisi, ihtilalciler Bir Alman Jaha ya'nın Londra sefiri Sinyor (Morning Post) gazetesinin 
tarafından şiddetle bombar- (Dino Grandi), dün lngiltere verdiX.i bir habere göre, lngil-
d k k d tevkif edi idi ~ ıman, gere ara an ve ge- hariciye nazırı M. Eden'le tere, ltalya' dan bir teminat 
rekse denizden beş saat de· Berlin 28 (Radyo)- Alman tekrar görüşmüş ve İtalya ile m_ektubu istiyecek ve ondan 
vam eylemiştir. ihtilalcilere istihbarat brosu, Moskovadaki fngiltere arasınrlalei ticar~l ::.uıu Q \'O>Q;,lı &uU .. a~cı cı~,.. r-
uıensup uuııaıııııcıııııı <HUKı ttıman lt:uaa::.111111 ~cu . .Y '"' ~uıı- muzaKerelerı naltKlliOa ııKır rışecektır. 

mermilerle kızılların üç gemisi mekte olduğunu ve yeniden --..-49-------

batırılmış. üssübahri yakılmış Von Silker adında bir Alma· lngiltere kabines İ mü• 
ve bütün levazım depoları nın tevkif edildiğini bildirmek-

berhava edilmiştir. ,_ •••• ~:r. • him bir toplantı yaptı 
Polonyanın ~~ blo~~ iŞ- Almanyanın, isp~nya işlerine fiili 
tirak etmesı ıstenılıyor bir surette müdahale etmesi 

Avam kama
rasında 

Londra, 27 (A.A) - işçi 
saylavlardan Lord Soel is
panya hakkında yapılan bir 
mürnke ,.e ye ön ayak olmuştur. 

Almanyanın V7ırşova sefiri, Hit 
lerin arzusunu açıkça söyledi 

İngiltereyi düşündürüyor 
Paris, 28 (Radyo) - Lon· 

dra' dan haber veriliyor: 

kik eylemiştir. 
Almanya'nın, ispanya hadi· 

selerine fiili bir surette mü
dahale edeceği hakkındaki 
haber, kabineyi uzun müddet 
işgal etmiştir. 

Hükumet namına ce-vap ve· 
ren Lord Plimut hükumetin 
hükumetin ademi müdahale 
siyasasını devam ettireceğini 
kat'i olarak bildirmiş ve de· 
miştir ki: 

- Almanya ve İtnlya'nın 
Franko hükumetini tanımakla 
ademi müdahale siyasetini ter
kedeceklcrini g Öskren h · çbir 
delil mevcut değildir. 

ltalya ve Almanya dış işleri 
bakanlaıı ademi müdahale 
binasına devam t tmck kara
rında olduklarını Roma ve 
Bcrlin lngiliz biiyiik elçilerine 
bildirmişlerdir. İspanya' dn ça
lı ~ a 'l iki taraftan birini deniz

de harp hukukunu vermckli
ğimiz fçin hiçbir sebep mev

cud değildir. 
Bu gibi hukukun tanınması 

büyük Britanya' da ve ecnebi 
memleketlerde yanlış tefsirlere 
mahal verebilir. General Fran
ko'yu tanımamakla beraber 
kendi kontrolü altında bulunan 
lspanyol topraklarındaki lngi
liz menfaatlerini korumak için 
onunla resmi olmıyan bir te
ması muhafaza etmek ve ln
giliz hükumeti ademi müda· 
[Devamı 4 üncü sahifede J 

Polonya milli lideri Mareşal Riç Smigl 
Varşova 28 ( Radyo ) - ni görmek istediğini söyle-

Mareşal Riç Smigly, dün Ber- miştir. 
lin'den gelen Alman sefirini Varşova gazeteleri, bu mü-
kabul etmiştir. lakattan babsile n~şriyatta 

Sefir Hitler'le konuştuğunu bulunmakta ve Alman - Le-

mareşaİa bildirdikten sonra, histan münasebatınm, eski 
Almanya'nın, komünizm aley· safhasında ve çok dostane bir 
hine Japonya ile akdettiği it· şekilde devam etmekte oldu· 

tifaka Polonyanın da iştiraki· iunu yazmaktadırlar. 

İngiltere kabinesi, başbakan 
M. Baldvin'in riyasetinde fev
kalade surette toplanmıştır.: 
Bazı nazırlar, Londra civarın
daki köşklerine gitmiş iken, 

Londra'ya gelerek toplantıya 

iştirak etmeleri için kendile

rine haber gönderilmiştir. 

Kabine; İspanya ahvali hak

kında uzun müddet müzakc· 
rattn bulunmuş ve bilhassa 

A lman - Japon ittifakını tct· 

e 
ae 

• 
1 mü da-

• k esı 

Çarşamba günü 
toplanacaktır 

Lon lra, 28 (Radyo) - is
panya işle rıne ademi miida
hale komites:, •önümiizdcki 
çarşamba günü İngiltere hari· 
ciye nezaretinde fevkalade bir 
toplantı yapacak ve İspanya 
hadiselerj etrafında müzake
ratta bulunacaktır. --····---Vanzeland 

Londra'ya gitti 
Londra, 27 (A.A) - Bel

çika başbakanı M. Vanzeland 
dün akşam doğı uca buraya 

gelmişt!r. 

•• 
M. Ruzvelt 

Riyo dö Janero
ya vardı 

M. Ruzvell 
Riyo dö Janero, 28 (Rad· 

yo) - M. Ruzvelt, bugün 
buraya gelmiş ve (lndiyatop· 
lis) harp gemisinden inerken, 
yüz binlerce halk tarafından 
şiddetle alkışlanmıştır. 

M. Ruzvetl, seyahatına de
vam ederek Boenos-Ayres' e 
gidecek ve orada toplanacak 
olan Pan Amerikan konıre

sinde bulunacaktır. 
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Kancalar 
ithalat gümrüğündeyim. Sa

ğımda, solumda iri yarı insan· 
Zabıta Romanı lardan mürekkep bir kafile var. 

No. 5 Nakili: Fethi Y. Eralp. Bu adamlar, ellerinde kancalar 
.. . . .., .. saklı b olduğu halde mütemadiyen bal-y zugun u- yaları oradan oraya aktarma edip 

o se; 
er e araştırma• duruyorlar. Dikkat ettim, her 

vuruşta kancalar, balyalar muh· 

.., 
ug 

ar y O dul teviyatını delip geçiyor!. Bir 
••• aralık, öfkelendim. Sarki bu 

Yüzüğün 
çalındığını 

ğil mi? 

yatak odanızdan 
söylemiştiniz de-

Necla bu cevabı verdikten balyalar benim malımmış gibi 
sonra biraz tereddüd etti ve hamalı kolundan tutrak : 

- Evet yatak odamdaki 
mücevher kutusundan!. 

kocasına: - Ne yapıyorsun? Balyala-
- Muzaff r hiç kimse gire- rın içindeki eşyayı berbat et-

medi değil mi? Diye sordu. tin ! 
l'vluzaffcr de karısının bu Diyerek haykırdım. Kocamla beraber mücevher 

kutusunu orada muhafaza et- sözünü tasdik etmişti. Hamal, gülümsedi ve sonra 
meği münasip görmüştük te.. - Evet evet, hiç; kimse da yüzüme dikkatle bakarak; 

- Şu halde şimdi oraya giı ınedi. _ Bayım -dedi- sen galiba 
'd l' Komiser hayret ediyordu: 

gı e ım.. buraya yeni geliyorsun. Bizim 
Komiserin bu sozu uzerine - Allah Allahl. Garip şeyi 

işimiz başka türlii görülemez. 
hep birlikte ayağa kalktılar, Diye- söylendi. Bu elimizdeki kancalar, ne!er 

t d ki ı t k d k - Bir de şu hizmctçileri-o ur u arı sa onu er e ere delmPZ ki ? 
halı ve güzel tablolarla süslen- nizi sorguya çekilim bakalım. 
miş u2un bir koridor geçerek Ne olur ne olmaz.. Bu dün- Kendi kendime düşündüm, 
yatak odasına vardılar. yada insanın babasına bile hamal haklı idi. O kancalar, 

Burası oldukça geniş ve emniyeti yok.. yalnız balyaların içindeki eş· 
sade olarak döşenmiş bir yer Hiç ummadık taş baş ya- yayı değil, daha neler delerde 
idi. Necla; ilk önce içeri gir- rıyor.. geçer !. 
mişti. Onu kocası, komiser ve Muzaffer: Manifatura mağazasına uğ-
muavini takip ediyordu. Siz bilirsiniz komiserim radınız. Refikanız bir kumaş 

Necla karyolasının baş ucun- dedi. beğendi, manifaturacı, daha 
da duran bir komidona ya- Önce hangisini çağı- topu açar açmaz koca bir de-
r aştı. Kapağını açarak içinden rayım? lik gözünüze çarpar, derhal: 
bir kutu çıkardı. - iç içlerle meşgul olan- - A, a a delikmiş yazık!. 

Bu mücevher kutusu idi. fardan başlasak daha iyi olur. Diye bir telehhüf ses yük-
Cevizden yapılmışa benzi- Bunun üzerine Muzaffer du- selir. Manifaturacı, topun her 

yordu. varda duran bir zil diiğmesi- tarafını evirir, çevirir ve sonra 
Oldukça zarif fakat ayni za· ne bastı. sizi ikna için : 

manda sağlamca idi . Çok geçmeden içeri kemal - Bayım, gümrük hamaHa-
Necla onu yerinden alarak girmişti. rının hali malum, kanca vu-

kapağını açtı; içinden çelikten • * • ruşu.. Maamafih terzi isterse 
dığe~ bir küçük kutu çıkararak Hizmetciler sorguya makası bu delik üzerinden 
komıscre uzattı ve: ' vurur, olur biter. Kumaş ga-

- işte -dedi- Yüzük burada cekiliyor yet sağlamdır. Hem de size 
duruyordu. Muzaffer ona: 
-Bayan Necla, bütün bu gc- - Kemal dedi. Haydi git 

• J ... --··- .... ............. UUlUI& cıı "-UUU.yıh.4& UH.A. 

~~ya. hırsızların burayı çok ver ki, toplanıp aşağıda bek-
ı~ı hıJcn ve çok kurnaz birer !esinler. Komiser onlao:ı. sor-
kımse oldukları zannını veri· k k 
yor. Onların bu işi yapabil- guySa çe ekce ·_ 

onra omısere 

meleri bir yandanda aldanma· d sor u: 
d~ğıma göre bütün sırlarınızı _ Nasıl? Bunu istemişti· 

dönerek 

bılmelerinden ileri geliyor ... 
Ve ... 

Komiser daha bir şeyler 
söylemek istemişti. Fakat vaz 
geçti. 

Şimdi 
Necla 

başladı: 

düşünüyordu. 
bu esnada anlatmağa 

- Bu kutuyu buraya ko
yuşumun sebebi, heran gözle
rim önünde bulunması içindi. 

Her vakit ona baktığım 
zaman hiç dokunulmamış ol
duğunu görürdüm. Netekim 
bu sabah ta ayni şey oldu. 

Fakat aldanmışım bu kere. 
- Hiç bu kutuyu gündüz 

açmış mı idiniz? 
- Y oo!. Ancak akşam 

üzeri baloya gideceğimiz za
man ... 

- Peki sizden başka oda
nıza giren kimse olmadı mı 

hiç? Yani sabah c;ıktığmız ve 
akş.-m üzcı i de hırsızlığı an
la lığınız \ak.tlcr arasında~. 

Hiçbir kimse girmedi. 1 

niz değil mi? 
Komiser biraz 

etti: 
tebbessüm 

- Çok iyi!. 
Bir yandan da 

den geçiriyordu. 
Kemali göz
Orta boylu 

otuzuna yanaşmış bir kimse 
idi. 

Komiser Kemali dışarı çı· 

karken durduttu ve: 
- Bir dakika bekleyiniz 

dedi. Mademki buradasınız 

şu sorduklarıma cevap veriniz. 
Bu sözler üzerine Kemalin 

halinde hafif bir değişiklik 
oldu. Kendini toplıyarak: 

- Buyurunuz, dedi. İstedi-
ğinizi sorunuz. 

Komiser muavinine: 
- Siz de yazınız: 

Dedi. 
Sonra Kemale 

başladı: 

Adınız? 

Kemal 

sormağa 

hat Balıkyağı 
Norveçya balıkyaglarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

amdi N .• zhet Çançar 
ıhhat Eczanesi 

Ba~durak. Büyük Salepçioğlu 
T • karşısında 

hanı 

·~~~~~~~='= 
i l -. 

•' .. . ,.. ......... ·: ... · . .... -· . - . . . - . _,.. . :. . 

ikram edeceğim .. 
RirarP n>!>n;f!>+n .. arı ;.,t..rlilTi 

kadar dil döksün o kumaş, 

artık (Turfa) olmuş demektir. 

İnsan bile bile sakal kumaşı 
nasıl alır? 

Şimdi manifaturacının kalbi 
sızlar mı, sızlamaz mı? 

Mayiat satan kimselerin, 
. kancalar belasından uğradık

ları zararları saymağa lüzum 

yok. Onların haline Allah 
acısın .. 

Gümrük ve inhisarlar ve--- -- .. - - --·-
kilimizin, çok müdebbir, Av-

rupa ile beraber bir de umur 
görmüş bir zat olduğunu söy

lüyorlar. Acaba bu kancalar 

ye~ne gümrüklerde zıyansız 

:bir alet bulunamaz mı? Bil
mem amma biz, bu kancala
rı yüzünden bugüne kadar 
tüccarımızın çok zarar gördü
ği.i kanaatındayız. 

--11····---
te irler 

Belediyece takip 
olunacak 

Birkaç gündenberi devam 
eden şiddetli soğuklardan is
tifade ederek mahrukat fiat
lerini yükseltmek istiyen!er 
için belediyece takibat yapı· 

,Jacağı ve ihtikara meydan ve-
rilmiycceği haber alınmıştır. 

Balta:ile uçuruldu 
Berlin, 28 (Radyo) - Ya

bancı bir memleket nam ve 
hesabına casusluk yaptığı an
laşılarak ölüm cczasıııa mah
kum <!.dilen (Vn'tcr Brcz.en), 
dün sabah,"" ,.kafası balta ile 
kesilmek sur •tile idam: edil· 
miştir. 

Arşidük Otto ile bir mil akat - -.. ··-- ..... __. 

Otto ( ille ime .. 
r k tahta •• o hazı ı or v m 

----------..-.·---------'---_...... 
Yugoslavya, Romanya ve Çekosloı·akya, kendi topraklarırıt 

ilhaka kalkışması muhtemel olan bir Habsburg 
hanedanının tahta geçmesinden korkmaktadırlar. 

onun cesaretini takdirle andı. tarları, Otto'ya birçok para 

Arşidük Otto 
Bir Amerikan kadın gaze· 

tecisi, genç Prens Otto ile 
Brüksel' den -atla bir saat ka
dar uzakta Habsburg'ların 

oturduğu Stee'1 !3ckerycel şa
tosunda görüşmüştür. 

Beş seneden beri h'çbir 
gazeteci kabul ctmiyen Otto, 
Aınerika'lı kadına iltıfat etmiş 
ve kendisilc uzun müddet 
görüşmiişlür. Kadın gazeteci, 
Habsburg'lann ı·asıl tahttan 
indirildiğini, Avustuı}a'da 

kralcıların vr:ziyetini 't• Ha
bs' ,:.ırg'larııı yaşayışlarını uzun 
uzun anlattıktan sonra, yazı

sına şöyle devanı cdıyor: 

İik dereden tepeden konuş
mamız, siyaset bahsine intikal 
edince Otto' nun yüzünü işti

yak dolu bir kırmızılık istila 
>-'4Uli1~1. 

Otto, Amerika işlerinden 
bahsederken ; 

- Bana Re's Ruzvclt ile 
peder Coughlin'denl bahsedi
niz, dedi. Ben konuşurken onun 
bizim işlerde bile beni tenvir 
edecek kadar malumat sahibi 
olduğunu görüyorum. 
Bir sual daha sordu : 
- Komünizm Amerika ıçın 

ciddi bir tehlike halinde mi-

Fakat, ben en ziyade onu yollıyorlar. O, tahta çıktı~' 
şimdiye kaclar söylenmemiş zaman da gene bu para verı· 
olan tasavvur ve planlarını lecektir. Çünkü kralcıların 
öğrenmek istiyordum. Piyano- parası boldur. 
nun üzerinde dünyanın her Bir takım insanlar, krallı-

·ki tarafından gelmiş gazete to- ğının, Alman ordusunun 1
., 

maı l&rı duruyordu; muhakkak sene evvel Belçika'ya yaptıgı 
ki bun'ar dikkatle okunmuştu. gibi, günün birinde Avustur)'8 

Sordum: lıudnduna geçmesine sed çe· 
- Majeste, Avusturya işi keccği fikrindedirler. 

ne yola girecek? Bugünkü günde huzur içi~-
- Oıtada açık gıbi görü- de bulunan Avusturya, hakı-

nen iki yol vaı dır. Birisi kral- kaltc sulh ile harp arasında 
lık, ötekisi nasyonal sosyalizm bir köprü vaziyetindedir. Hit· 
benim memleketimde liberal !erin uzun çizmeleri bu köp· 
bir harekete imkan yoktur. rüden kolayca orta AvrupAY8 

Otto'nun bir başka vesile geçebilir. • 
ıle şaycd imparator olacak Majesteye, öteki metkeıı 
olursa Avusturya' da sosyalist- Avrnpa memleketlerdinde 

h k 
.. ., 

liğe imkan bırakmıyacağı a - propagandayı arttırmak ıçı 

kında söylediği sözlerin mey· Hitlerin şimdi Avusturyada 
dana getirdiği sıkıntılı durumu propagandadan vaz geçeceği· 
hatırladım. Bu sözler, prole- e ni haber veren şayia için n 
lt-rya sınıfının iyi dıleklerini 
naziliğe karşı bir kale gibi düşündüğünü sordum; gü\ünı· 
kullanan M. Şuşning'ı müşkül scyerek şu cevabı verdi: 1 - Almanyanın kuvveti 2 vaziyete düşiirmüş ve o, bu 

d 1 v · martta Alman orduları tekrar sözleri ra yo i e neşretmemcgı 
tercih etmişti. Ren bölgesine girdikleri tar~· 

Kendisile konuşurken şu he kadar tazyik edilebilird ı · 
kanaate vardım ki bu iyi gı- Bugün vakit geçmiştir. Fakat 
yinmiş Habsburg genci Avus- bir takım memleketler tıarP 
turya'yı idare edebilecek bir vasıtasiyle büyüye dursunlM• 

bahtiyar Avusturya izdivaçlar· iktidar ve liyakattedir. 
la büyüyecektir. . 

Krallığın iadesi hakkında Otto, Almanya tehlikeS1 

sordugw um suale aldıgv ım ce- k d b' F Al""arı 
vaptan çıKaı aıgıııı mana ve 

netice budur; Saraydaki her 

hareket, meşrutiyetçi ve muha

lif partiler tarafından büyük 

bir dikkatle takip edilmekte-

dir. 
Bu mevzu, bugün Avustur

ya' da, küçük antant mcmle· 

ketleri ile İtalya' da hararetle 

arşısııı a ır ransız- , .. 
birliği lüzumundan da bahset· 
·k .. F \ e tı ten sonra soz ransa 

Belçika' daki iç durumunı.111 

k 1 · "k 1 · .;e ararsız ığına ıntı ·a ettı 

genç kral dedi ki: 
- Ne yazık ki bütün bıl 

çekişmeler Alman nasyonaliı' 
mını kuvvetlendirmektedir : 
Hitler, etraftaki mücadelelerı 
İşaret ederek kendi işçilcri~.e 

konuşuluyor. Krallığın avdeti "İşte ben bu sebeple konıı..ı· 

dir, yoksa geçici bir isteri mi? Avusturya için barba girişmek nizmi kökünden kazıdım,, diye 
bağırabilmek imkan ve fırsıı· 
tını buluyor. Otto şu fikir· 
dedir; 

Komünizm tehlikesinin an· 

cak bir nokteyı nazar olduğu 
hakkında kendisini temin et-
tim. 

- Huey Hong ile Nazi 
meselesini tahkik eden kongre 
hakkıııda biraz sizi dinlemek 
islerim. 

Bunun üzerine Anıerika'nın 
enf ant terriblc olan kongre 
azası Dickcnstein 'den bahset
tim. 

Siz Amerika'lılar, bugün 
Avrupa'nın sizin, memleketi
nize karşı ne şekilde gorun
düğünü takdir ediyor musu
nuz?. 
Dünyanın en yalancı ın· 

san ları halinde siz doğru ya
şamayı, ekonomiyi planlaştırı· 
yorsunuz. Amerika, genç bir 
memlekettir, fakat bizim on
dan öğrcnec.eğimiz birçok şey
ler vardır. Kaldı ki benim 
gençliğe büyük bir imanım 
vardı. 

Portekiz hükumetinin başın
da henüz otuz yaşlaı ında bir 
adam vardır ve bütün kabine 
gençlerden mürekkeptir. İşi 
pekala da yüriitiiyorlar. Bcl
çıkada Reksist haı ckt:tin 1 ...!e
ri olan Delgrelle beııim ) a · 
şımda<lır. 

Otto, koııuşmnmız arasında 
buna tekrnr temas etti ve 

manasına geleceğini takdir eden 

Mussolini Habsburgların tahta 

- Avusturya, bu fesatlar' 
k 1 d'kıt l 

çı aran pro eter ve ra ı 

unsurlardan azade kalmalıdır: 
Tahta dönüp dönmiyeceğı 

bahsinde ancak şunları söyle· 
raklarını ilhaka kalkışması ıııuh meğe cesaret edebildi ; 
temel olan bir Habsburg ha- _ Evet, hazırım. Avustı..ır· 

getirilmesini antipatik bulmak
tadır. Yugoslavya, Romanya 
ve Çekoslovakya ise Avustur
ya'nın bir Alman anşlusundan 
korktukları kadar, kendi top· 

ncdanmın tahta geçmesinden ya'da hükiim 1 süreceğim ha~· 
korkmaktadırlar". kında millcti~ıe ve Allaha jtı· 

halya, küçiik antantla bir nıadıın vardır. 
111 hnrba girişmekten ise önceden _ Ne zaman? Diye sordıl 

hnbsburgların avdetıni menet- Baron Mirbach'ın yaklaş0135'. 
nıeği tercih edecektir. Duce- sözümüzü kesti. Tekrarladırt'I' 
nin kaygusu buı adadır. Öteki - Birkaç ay içinde diye· 
komşu memleketler, meseleyi bir miyim Majeste? .. 
hiç münakaşa etmcmeği ter- Cevap, yaklaşan bir rnoto~ 
cih ediyorlar. sesinin içinde boğuldu. fakD 

B .. t.. 1 k 1 ·k· · T · d ·b'ı bır u un mem e ele ycıyı mış 1 ıncı eşrın ayı er gı 
olan Avusturya kıralcıları ise ses kulağıma geldi. .. 
biitün bu hareketlere gülü- İhtimal ki o zaman OiiırıP' 
yorlar. 

Almanya, İtalya gıbi habs
burgların tahta çıkmasının 
Balkanlar üzerinde bir harba 
yol açacağı kanaatindedir. 

Otto ise Habsburg'ların 
tahta çıkmasının Avusturya
da nasyonal sosyali:t.mc sed 
çekeceği miitalc;ısında bulu

nuyor. Bununla bcıabC"r şim
dilik Fiıhıer A\ ustur) a'daki 
kırallık ecre) anını :teşvik eder 
görünmektedır. 

Azusturyn' dm krallık taraf-

yad gürültüleri nihayet burı: 
cak ve Avusturyanın heyeca 't 
hadiseler geçirmesine vak• 

gelecekti. .. I~ 
Dönerken Zita'nın sus. 

. .. .. . itti· 
otomobıl onunden geçıp g .. 

5
• 

Ben durup Avusturyanın ıı~\1 
takbel hükümdarını annesH' t 
arkasından biran baktını. :. 
ne kadar yanımdan çabu~. gdc 
çip gitti ise de onun yüı011 "'ll 

de oğlunun yüzünde oJdı..ı~s
gibi bir ümit ve emniyet hı 
sedebilmiştim. 
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adı 

Anatole Samson insanları 
ckliyen işlere atılacak adam
'fdan değildi: Yorgun doğ· 
~.tu. işin tuhafı güçlü kuv
'Uı bir adamdı. 
Annesile beraber yaşardı. 

'1"allı kadın ona: 
' Gücün kuvvetin yerinde 
hiç olmazsa hamallık et, 

<ttd' ı. 

' Yorulurum. 
' Madem iş görmek iste· 
i}'orsun, hiç olmazsa bir 
Ukkan sahibi kadınla evlen 
e onun işlerini idare eder
' kasada oturursun. 
- Evlenmek mi! 
. Anatole bunu söylerken 
ş,erini gıcırdattı. Doğuşun
aıı Yorgun olduğu gibi, ka
rı düşmanı idi de. 
Sokaktan geçen kadınlara 

1-a komşunun kızlarına ba-
:ıı (' . . b k k .. 1 ~evırıp a ma şoy e 
lırsun, onları görünce öfke 
asar, hiddetlenirdi. 
ltı;rk~~~şlar~ ndan evlenenler 
i h dugunlerıde çağırıdardı, 
/ a fazla hiddetlenir, anne
ıııe şöyle derdi: 
ri - Öyle oluyorum ki gide
ııı:· düğün evini başlarına 

•reyim .. 
da- Yok canım, sen o ka
i r katı yürekli değildi. Evin
~l k~narya besler, sokakta 
•1 dugu kedi ve köpekleri 
•ııtr getirer, bakardı. 

~ - Katı yürekli değilim 
·n 111a, evlenmek listemiyorum 

e. 

, -...... Ya ben dünyadan go-
~p ""d gı ersem, sana kim 
~at? 
' Orasım sonra düşü-
ltuz. 

Bunları söylerken Anatole 
1~~ k·ı l k ·· d"" ·· b" k ı o u vucu unu ır a-
~~euin üzerine atar ve :slık 
1 

tak odadaki kanarya ile 
arış ederdi. 

* A. * * ~ nnesi ona bir gün ıyı bir 
buldu: 

rıı' Git berber ol hiç ol
' 'ısa, dedi. Dükkandan dı
iatı çıkma yok. Rahat bir iş 
Şte. 

-.... A.natolc'un bunn aklı yattı. 
rek· b· ı,, dedi ve çok geçmeden 

1

1
r kadın berberinin yanında 

ş buldu. 

~ Anatole dükkana yerleştiği 
d~~a~. biraz etraf mı yadırga
b: Dukkan<la hastabakıcı gi
dı beyaz önlüklü bir alay 1rn
Ş:~ ve erkek kalfalar vardı. 
ltık şık kadınlar geliyor, kol
ı~ lara oturuyor, beyaz önlük
lı hastabakıcı gibi kalfalar 

t>rıt 
tı arın saçlarını kesiyor, kıvı-
/0r, ellerine manikür yapı-
t>rdu. 

•• r ve şu-

ler, gayet ]aübali bir tavırla 
oturdu. Usta geldi, hatırını 
sordu. Sonra kalardan biri 
geçti, kadının saçlarını çözdü. 

imited 
va ur acentas 

O zaman, kadının saçları, 
başının üzerinden bir bira 
köpüğü gibi taştı, arkasına 

doğru dalgalana dalgalana 
uzedı . 

Bu sırada hiç beklenmiyen 
birşey oldu: 

Hiçbir sebep yokken, Ana
tole birdenbire yerinden fır
ladı, yumruklarını sıkarak ka
dına doğru atıldı. 

Kadın, onun deli gibi ye
rinden fırlıyarak ileri atıldığını 
daha aynadan görmiiştü. 

"Ay!., Bir çığlık attı ve 
korku ile başını yana çevirdi. 
Anatole'un böyle hiddete 
kendilerine doJ:rru geldiğini 
gören usta ve kalfalar kaçış· 
mışlar zavallı kadın da kor
kusundan ne yapacağını şaşır
mış, koltuğuna mıhlanmış kal
mıştı. 

Anatole, bir iki adımda, 
kadının yanına gelmişti. Sık
tığı fyumruklarından birinin 
kadının suratına indireceği 

zannedilecek vaziyette lidi. 
Ellerini kaldırdı, fakat yum
ruk atmadı: 

Bir elile kadının saçlarını 
yakaladı, öbür elile masanın 
üzerinde duran makası aldı, 

homurdana homurdana kadı
nın saçlarını kökünden kesti. 

Saçların .hepsi yere düşün
ceye kadar, ne kadın, ne ber
ber, ne de kalfalar seslerini 
çıkarmamışlardı. Hayretten o 
kadar donup ~kalmışlardı. 

Esasen, bu ameliye uzun 
sürmedi. Anatole, makas 
elinde, yumruklarını aşağı in
dirirken usta koştu: 

- Samson! Samson! Deli 
misin sen? Ne yaptın!?. 

Kalfalardan biri de baygın 
bir halde başını koltuğa daya
mış olan kadının yanına ge
lerek: 

- Zavallı Matmazel!. Di-
yordu. Şimdi sokağa nasıl 

çıkabileceksiniz? .. 
Anatole, bitkin bir halde, 

sallana sallana eski yerine 
döndü, kendini sandalyesinin. 
üzerine atarak: 

- Oh! Diye soludu. Kadı-
nın yüzü beni deli etti. Ken
dimi tutamadım. Şimdi uyu· 
mak istiyorum. Yoruldum! 

--mıe • e • ••--

Ceza 
Gören esnaf 
Belediye tenbihatına riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be-

lediye encümenine verilen 
raporlar üzerine nakti çeza
lara çarptırılmıştır. 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

ELLERMAN LINES LTD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin-

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır . 

"DRAGO,, vapuru 10 birin-
ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 

GENERAL STIM 
"PHlLOMEL,, vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"HERMES,, vapuru 24-11-

936 günü gelip yükünü boşalt-
tıktan sonra BURGAS, VAR
NA ve KÔSTENCE için yük 
tahmil edip ayni gün hareket 
edecek. 

"UL YSSES,, vapuru 30· 11-
936 günü beklenmekte olup 
5-12-36 gününe kadar ROT
TERDAM, AMSTERDAM tVe 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINES 

"NORDLAND,, motörü 22-
11-36 günü gelerek tahliyeden 
sonra ROTTERDAM, HAM
BURG ve STOKHOLM li-

manlarına yük alacaktır. 
"AASNE,, motörii 21-12·36 

tarihine beklenmekte olup 
26-12-36 ya kadar ROTTER-
DAM, HAMBURG ve SKAN
D1NA VY A limanları için yük 
tahmil edecektir. 

FINSKA AGFERTYGS 
KUMPANYASI 

"SA VONMAA,, motörü 28-
11-36 glinü limanımıza gele
rek 3-12-36 gününe kadar 
ANVERS ve FiNLANDiYA 
için yük alacaktır. 
ZEGLUGA POLSKA KUM

PANYASlNlN 
"SARMACJA,, vapuru 7-

12-36 günü beklenmekte olup 
12-12-36 gününe kadar AN
VERS ve GDYNIA için mal 
yükliyecektir. 

SERViCE MARITIME RU-

k··Dükkanda bir alay da fino 
k()reği vardı. Ayak altında 
1-a ınca cıyak cıyak bağırıyor
lar, müşterilerin bacaklarım -~-
ı:ıa Birinci sınıf mutahassıs 

MEN KUMPANYASININ . 
"SUÇEAVA,, vapuru 16-Caklarını kokluyorlardı. 

Dr. Demir Ali 12-36 günü gelerek MALTA, 
MARSI!.. YA ve ALGER li-

~d Usta, kabak kafalı bir 
L arndı. Ayna gibi parhyan 
~f.asile, o.1müşteriden 0 müş· Kamçıoğlu manlarma yükliyecektir. 
trı İlanlardaki hareket tarihle-

1. Ye gidiyor, hatır soruyor, Cilt ve Tenasül hastalıklar !1n ehli tavrile, kafalarının rilc navlonlardaki değişiklik-
ıa ve elektrik tedavisi Ptıklarına bakıyordu. lerden acente mesuliyet kabul 

A İzmir - Birinci beyler sokağı-
j,/'\natole ilk gün, işe alışmak etmez. Daha fazla tafsilat için 
·-ın b Elhamra sineması arkasında · ( • ir kenara oturmuş, etra- ikinci Kordonda FRATELLI 
~~ı Şaşkın şaşkın seyrediyordu. No. : 55 SPERCO vapur acentcılığına 
~it aralık içeri bir kadın girdi. Telefon: 3479 müracaat edilmesi rica olunur. 

N. V. 
WeF. H. Van 

e 
& 

Zee 

• 
" ISERLOHN .. vapuru 23 

ikinci teşrinde beklenilmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

lliOİlmır;;:mıı::::ı;::a:ı~m:ııı:;-

" EXPRESS,, vapuru 30 ikin-
teşrinde bekleniyor ve NEV
Y ORK için yük alacaktır. 

EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yiik alac.:.ktır. 
~ 

PiRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXOCHORDA,, transat
lantiği 4 ilk kanunda PlRE
den BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

S. A. ROYALE HONGROISE 
DE NAVIGATİON DANU-

BiENNE - MARITIME 
BUDAPEST 

''BUDAPEST,, motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele· 
DANUB (TUNA) limanları 

için yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT

HAMBURG 
"MARITZA., vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye
cekti. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUC.,REST 

---lzmir v·· 
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maş 

u at 
etinin 
abrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

r-f 
Ve ucuzdur 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

• 
rı Sa ış Ye 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRıı 
KANDEMİR Oğlu 1 
'aııı:~ı:m:~r:.::ı~~:m.m--cscmmmı~zm::ı:mama .. # 

1 

ensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

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

e efon 
Tegra 

Do 
Ali 

o. 2211 ve 3067 
ayrak iz 

A g 
"DUROSTOR,, vapuru 25 Çocuk Hastalıkları 

son teşrinde bekleniyor, KÖS- mütehassısı 
Li IZA 

TENCE, SULINA, GALAÇ ve İkinciBcylerSokağı No. 68 
GALA Ç akta rınası o la r ak BEL· i:Dıcc:ı::~T:2iellill c1cfo:z;;n=ı:Eır&3~4511122:!2l!Bl:illl ~ 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRA TISLA VA VIY A
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

"Vapurların isimleri, gelme No. 2007 - 2008 __________________________ ....;;;;;;;;;;_.;_... __ ~~~~~--~ 

I 

o ti ıu ıı-' 
, 

~ koltuklardan birirıi çekti- Telefon: '20041200512663 

Pu·· r1· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Dok orlar bunu tavsiye ederler 

• . 

-
-

• 
1 



(Ulusal Birlik) 28 T esrinisani ~26 _ -a ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 
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Doktor Qöb Is, bii ün devle leri Kızıl 
tehlike· ile mücadeleye davet ediyor 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
IDBirinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi. .. 

- 20-

Tepede/enli Ali paşa, ıstırap ve 
elem içinde kıvranıyordu 

Almanya Propaganda Nazırı, Almanyanın, sulhü korumak için 
Kızıl tehlike ile mücadeleye karar verdiğini söylüyor 

Martaval atıyorsun br~ atarım, bazı şeyleri söylemem 
keçi!. Dedi. Ben mi Muhtar'ın, amma.. Sana karşı her gör· 
oğlumun kansını a~mağa kal- düğümü ve bi ld iğim i söyleriın 

Munih 28 (Radyo)- Almanya Propaganda Nazırı Doktor Göbels, 35 bin kişilik bir Naziler kütlesi önünde bir söylev vermiş 
ve Nasyonal Sosyalist Partisinin, şimdiye kadar her sahada ya;'mış olduğıı i şleri saydıktan sonra dış siyasadan bahsetm iş Ver
say muahedesinin Almanya için koymuş olduğu takyidatın, birer birer nası l kaldırıldığını beyan eylemiştir. 

kışacağım?. Memlekette gavur sen bir vezirsin.. Her şeyi 
kızı mı kalmadı da ben oğ- bi lmelisin. 
lumun karısına muhtaç kala- Ali paşa, yukarıda da arı-

Doktor Göbels devamla demiştir ki ; 
- Almanya, sulbü sever ve sulh için çalışır. Bunun içindir ki, cihan sulhünü ihlal eylemek ve bütün devletlerin dahili asa-

cağım bre keçi?. lattığımız gibi böyle şeylere 
_ Ben başka birşey bilıni- itikadı vardı . Tabiri çok ga· 

yişini ihlal eylemek istiyen Kızıl tehlikeye karşı koymağa karar verdik. Sulbü seven her hangi bir devlet, bu mücadelede bi
zimle beraber yürüyebilir. 

Doktor Göbels'in bu söylevi, Moskova'da derin akisler yapmıştır . 

rip buldu ve riiyasmın mana· 
yorum paşam , bildiğimi söy- sız bir rüya olduğuna hük· 

.. 11emn .............. ms• 
ledm. Başkalarına bazı yalan metmek istedi ve falcıyı beş 

--------------------------.-------

A ı J f k 
on para hediye ile yerine 

Rus h._u_d_u_d_u_nda man- apon _itti a ı ya :~::~:~~:~"b~·;~c.~k.~;~; 
Japonlar, kabahati Rus as- k A ld hissetmeğe başladı. Oğlu as eri Ya mora ır Muhtar'ın karısı:. Bu karıyı 

kerlerine yükletiyorlar ' öldürmek sonra oğlunun kin 
-----·----- intikamına maruz kalmak; ne 

Tokyo 28 (Radyo) ~ Rus hudutlarında vukubulan müsade- LJ •k • _J l •• f l k l h kk J k • l müthiş şeyler idi. 
meler hakkında gelen tafsilata göre, üç Rus neferi, hudutları ner ı ı aeV et, fflUS em e e er a lnaa l arzu arı Bu iç sıkıntısı arasında da 
tecavüz ederek Mançuri hudut muhafızlarına ateş açmışlardır. t t . . . R t rr t k . tı• l r Frosini'yi, Despotu:-ı güzel ye· 
Bunun üzerine Mançuri kuvvetleri yetişmiş ve müsademeler, nı Q mın ıçın usyaya aa UZ e me lS ~OT a mış genini düşünmekten kendini 
bir saat sürmüştür . Paris, 28 (Radyo) - Fran- ittifakı etrafında neşriyat ynp- bulundukları, aşikar bir surette alamıyordn ve Frosini'in oğlu 

Japonya'nın Moskova sefiri hadiseyi protesto etmiştir. sız gazeteleri, Alman • Japon makta devam etmektedir. meydana çıkmış oluyor. Zaten Muhtar paşa ile bir münase· 

----------••_.....·•••------ - --- Pöti Marselye gazetesi di- gerek Almanya ve gerekse beti olabileceğini a:lına bilJ 

Sancak l·ş·ını·n Cenevre'de yo:Bki: "tt'f k k A a Rusya, müstemlekeler istiyen gei:np1~;:1~~İi Ali paşa bu 
u ı ı a , ya as en vey • iki devlettir. Arzularını tatmin ıstıraplar arasında sıkıııtılı 

but moraldır. Moral olduğu 

h 11 d • ı • 1 d k için Rusya'yı muvafık bulmuş- günler geçirmekte iken Fro· a e 1 meslne razı O U takdirde, silahsız bir şekilde 
, lardır. Binaenaleyh, ne biri ve sini ile Muhtar paşanın alaka 

diğer devletlerin de komünizm d l 
-~~------·~----~~~ 

Kamutayın dünkü toplantısında dış bakanı-
mız, Tevfik Rüştü Aras beyanatta bulundu 
Ankara, 27 (A.A) (Telefon

la) - Kamutay bugün iki cel
se akdetmiştir. ilk celsede 
kambiyo, esham ve tahvilat 
kaçakçılığı : takibi hakkındaki 
kanun ile Sivas atölyesine 

:muktezi tekzah için iki milyon 
beşyüz bin lira kadar taahhü
de girişilmesi hususunda Na
fıa Vekaletine selahiyet veren 
kanun kabul edilmiştir. 

ikinci celsede Hariciye Ve
kili f skenderun - Antakya ve 

1 - Türkiye hükumeti man- , 
danın iptidasındanberi takibet
miş olan sancağın siyaseten 
Suriye'ye tabiiyeti mes'elesini 
ortaya atmadığı takdirde Fran
sa hükumeti işbu n1ıntakayı 

Türk unsurları lehine olarak 
1921 itilafları çerçevesi içinde 
Türkıye hükumetince serdo
lunması şayanı arıu telakki 
edılen teminatın tetkikine der
hal başlamağa hazırdır. 

2 - Türkiye hükumeti San
cak için mesela Suriye'ye karşı 
istiklaiirı i ihtiva eden yeni bir 
ya a talebinde ısrar ettiği tak
dirde mes' ele mandater hüku
met sıf a tile F ransct hükumeti
nin sa'ahiyetini tecaviiz edr. 

Böyle bir halde manda ya-

sasını tefsir etmek ve salahi· 

yetle rey vermek hakkı Mil
letler cemiyeti konseyine aittir. 

1 Tevfik Rüşdü Aras bu iki 
ı telakkinin ayni zamanda Tür

.1 kiye ve Fransa, elyevm Fı an
sa' da Cumuriyet otoritesi al

ı tına konulmuş olan memleket
leri alakadar eden bu mcse

~ lenin halline yegane ilham 
• kaynağı olması lazım gele11 
it dostluk zihniyeti dairesinde 
t apıldığını söyledikten sonra 

emiştir ki: 
·~ Biiyük Şefimizin ve Başve

ilimizin ve icra vekilleri be
ctinin milletimizin arzularına 

~ygun olarak hariciyemize ver-
i dij'i direktifi telakki etmiş ol· 

duğum için birinci teklifi ka
bul edcrı> iyeceğimizi derhal 
söyledim. 

Milletler cemiyeti konseyine 
müracaatta muvafakatımızı· par
timiz içtimaında bahse koy
duktan sonra Fransa büyük 
elçisine ifade ettim. 
Şimdi lskenderun ve Antak

ya ve havalisinin mukadde· 
ratı mes'elesi Milletler cemiye
tinin tetkik ve mütaleasının 
alınmasına tevdi edilmiş olu
yor. Bu suretle Milletler ce
miyeti bizim için milli ve bü
yük bir mes' elem izle iştigal 
etmeğe, hele sulh ve iktısa Ji 
bakımından şimdi lran'ın ce· 
nub kısmından başlıyarak Tür
kiye' nin Vangölü 'nün Diyarı

bekir'in cenub mıııtakasını teş· 

kil eden büyiik bir kıt'asil e 
Irak'ıu şimalini ve Suriye'nin 
.ş imalinde kiiçük bir mıntakayı 

ihtiva etmek üzere yakın ş<ır

kın kocaman bir sahasile Ak
deniz ve Avrupa arasındaki 
rniibadelclerin pek esas l ı bir 
l iman ı olan bu Türk mıntaka· 
sının emniyet ve ikbali ha1

· 

kın da mütalaasını bi ! dirmrğe 
Javet edilmiş oluyor. 

Hariciyemizin bu safhayı da 
dikkat 'c itina ile takib ede
ceğini temin ederim. 

Şimdi bu suret le harekete 
müsaade ve itima<l bağışlama
nızı ricn ederim. Huzurunuzda 
vaziyeti daima adım adım ol
duğu gibi arzedeceğim. ica
bında, icabeden kararı almak 
her vakit sizindir. 

Bu izahattaıı sonra hatipler 
söz almışlar ve Türk milleti
nin bu mes'eledeki hassasiye
tine tercüman olmuşlardır. 

Bunu müteakip tekrar söz 
alan Tevfik Rüştü Aras şun
ları söylemiştir: 

Arkadaşlarımın beyanatları
nın hepsinde müşterek bir en
dişe var. O da lskenderun -

Antakya ve havalisi halkının 
şimdi içinde bulunduğumuz 
müzakere devresindeki emni
yetidir. 

Hükumetimiz bu mühim nok
tayı daima gözönünde tut
muştur. 

Sayın Başvekilim bu ehem
miyetli mevzua Fransa elçisi 
ile mülakatında ehemmiyetle 
devam etmiştir. 

Büyük meclisin bu hususta 
bugün gösterdiği ıstırabı bir 
direktif olarak telakki ettiğimi 
arzederim. 

Hariciye Vekilimizin izahını 
müteakip müzakerenin kifayeti 
tasvib edilmiş ve Damar Arı· 
koğlu (Seyhan) ve arkadaşla
rımn takriri okunarak kabul 
edilmiştir. 

Hariciye Vekilinin izahı Bü· 
yük Millet Meclisi tarafından 
dikkat ve yakın alaka ile din
lenilmiştir. 

Vekilin beyanatı tasvib olu· 
narak ruznameye geçilmesini 
teklif ederim. 

K:.ınıutay ruznamesinde mü
zakere edilecek başka madde 
bulu nmad ığından meclis pa
zartesi ğü ıı ü toplanmak üzere 
dağılmıştır. 

---···---
Berberlerin bayramı 

Pazar tatili kanunundan ber
berler de istifadeye başlaya-
cak ları için Jzmir berberleri 
önümüzdeki pazar günü saat 
14 te Cumuriyet meydanında 
tczalıürat yapacaklar ve şük
ran Juygularını izhar için Ata
türk'ün heykeline bir zafer çe
lengi koyacaklardır. Berberler 
cemiyeti idare heyeti azasın-

dan Kazım, bir nutuk irad 
ederek berberlerin pazar tati
linden istifadeleri için kamu
tayca kabul edilen kanun mü
nasebetile bütün berberlerin 
şükran duygularını bildirecek
tir. İzmir berberleri, büyükle
rimize tazimat ve şükran tel· 
irafları da çekeceklerdir. 

nede diğeri sulhperverane bir ve sev a arı gittikçe artıyor 
aleyhine bu ittifaka iştiraki fikir takip etmemektedir. Böyle ve alevleniyordu. 
mümkündür. ittifak aske, i ise, bir hal karşısında, Fransa'nın, Kirya irini, Frosini ile Muh· 
Japonya'nın şarktan ve Al- İngiltere ile birlikte harekete tar paşa arasındaki temayülü 

daha ilk zamanlardan hisset· manya'nııı da Avrupa'dan Rus- gelmeleri lazımdır.,, 
miş bulunuyordu. Fakat ne 

ya'ya taarruz eımek niyetinde yerli malı güzel Frosini ne de Muhtar 

B l l • paşanın bu temayülü kat'i 
u gar genç erı Ve tasarruf haf tası hüküm verecek şekli arzet· 

Nümayiş yapmak • • h l ki miyordu. 
ıçın azır l ar Kirya irini bu temayüliiıt 

istemişler Milli iktısad ve tasarruf ce- derecesini kat'i surette anla· 
Sofya, 28 (Radyo) - Sulh miyeti lzmir şubesi, 12 birinci mak istiyordu; iki gencin ken-

kanunda başlayacak yerli malı dl d" d b ı ı rı• muahedesinin yıl dönümü mü- nez ın e u uşma arı 
nasebetile yüülerce Bulgar ve tasarruf haftası için hazır· meydan bırakmak ile beraber 

lıklara devam etmektedir. Dün h h k l · · d " d ıı gencı, sokaklarda nümayiş k er are et erını e goz e 
a şanı C. H. P. merkez bina- uzak tutmıyordu. 

Yapmak istemişler ve fakat d l" p · b k 
sın a va ı ve artı aş anı Bir iki mülakatta, Kiry~ 

hükumet tarafından menedil- Fazlı Güleç'in reisliği altında izini bu iki gencin birbirlerin• 
mişler<lir. bir toplantı yapılmıştır. Top- çok sevdiklerini anladı. Fakat 

lantıya belediye reisi ile ce· gerek Rum dilberinin bir des· ---·~--

Rapor 
Ankara'ya gitti 
Cumnovası nahiyesi civarın

da inşa edilecek hava islas
yomı iç in yapılan krşfe aid 
raporl a kroki, yapılan tedkik
lc bizzat hazır bulunan hava 
yollaı ı umum müdürlüğü pi
lotların dan Abdullah tarafın
dan Ankara 'ya götürülmüştür. 

Rapor, Nafı, Vekaletince tas· 

d ık ed ı lince hava istasyonu
nun in ~ ası r. a başlanacaktır. İs
tasyon yeri lzmir'e beş kilo
metre uzaktadır. --· ·-----
Amele ve pat

ronlar 
M. Leon Blum yeni 
bir kanun hazırlıyor 

Paris 28 (Ro.dyo) - Fran

sız başbakanı M. Leon Blum 
amele ile patronlar arasında
ki ihtilafların sureti halli için 
bir kanun layihası hazırlamak
tadır. Bu kanun, lngilterenin, 
1876 tarihindenberi tatbik et
mekte olduğu kanundan ikti
bas edilmiştir. 

Bu kanuna göre, hükfime· 
tin tayin edeceği hükmlerin 
kararını kabul etmek, her iki 
taraf için mecburidir. 

miyetin reisi ve idare heyeti pot yeğeni ve evli bir kadııı 
azaları ve mektepler müdür· olması, gerek Muhtarın fıtra· 
!eri işt i rak etr.. işlerdir. Hcızır· ten terbiyeli bir Türk bulun· 
la an hafta programının tas· , ması hascbile, bu münasebet 
d ık cdi 'rn k Ankara'dan gel· hiçbir zaman ahlak hudutla· 
111'.ş olduğu toplant ıda bulu- ı r ınıı ı d ışın a çıkmamıştı . 
ıı an 1 a a bi lJ irılmiş ve yapıla- - Arkası tıar -
cak iş1e r, a.za arasında taksim Av~~ kamarasında 
olun muştur . 

- t D • ( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
• A 

aımı 
Fuar icin tese)büs ' ... 

Kü'.ıürp rk ' : a '<ı Fı ar rn!.a 
sı : da barokalar şeklinde in ~a 
eJıl c n pe viyonla rıı ı, ft.. a r ka· 
panJıklan soı ıı aki duı l!m!;m 

lı iç te hoş l..ı i r nınnza: a t<>şk il 
elmcml· kıed ir. B.:ızı la rı ; çıplak 
birer barakadan ibaret kal
makta ve göze batmaktadır. 

Onun için fuar sahasında 
daimi bir seı gi binasının in
ş~ ı;ı muvafık göıülmektedir. 

Fuar binası, muhtelif plan
:a. k dkik edilmek suretile 
iyi bir plan dairesinde inşa 
olunacaktır. Bina, fuar zaman· 
!arı açılacak ve fuar kapan
dıktan sonra kapanacaktır. 
Fuar için bir bina inşa edi
lince barakaların çıplak vazi
yetleri ortadan kalkmış ve 
her şey bina 4çin)ie kalmış 
o'acaktır. Şimdiki gibi kültür 
parkta gezenler, fuar zama
nından başka vakitlerde fuar 

ha 'e a ,1 lnşn . as : nı imza eden 
bazı devletlerin bu an a;tnnf.l 

ınuha! if hareketlerde bu lu nJ.ı· 
ğunu pek iyi bilmcktcdır. f '1 · 

kut bu La ckd1cı i isbal ctrnek 
çok müşkul b ır i ştir . 
Si.~~~~r..'l.~~~:f'HltJ 

Davet 
Göztepe, Egespor ve lzrııir 

spor kulüblt ri İ<lure heye tle· 
rindcn: 
Ku lübleriınizi alfıkaJar rdcJ1 

n.ühim bir meseleden dola}'1 

heyeti umurniyemizi toplanııık 
zarureti hasıl olmuştur. B~ 
fevkalade kongre önümüıdek1 

Pazar sabahı saat 10 da Balı· 
ribaba Halkevinde yapılacak~ 
tır. Azalarımızın behemeha 
kongre'ye teşrifleri rica olu~ 

binası içinde gezinmek imki· 
nını da bulamıyacaklardır. 

İzmir fuar binasının, Ankıt' 
ra' daki sergi evi şeklinde, fa· 
kat daha büyük bir şekılde 
inşa edilmesi muhtemeldir. 


