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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ <?KTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: İzmir ikinci Be~ler sokağı 
Ahone şartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 

Resmi ilanlar için: .Maarif cemiyeti iltinat 
bürosunu müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
..... Basıldığı yer: (ANADOLU) Matba~ 

ULUSAL 
-

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

ispanya asileri 
Galebe çalarlarsa, Avra. 

pa'da harp olacağını Rus 
gazeteleri yazıyor . 

Yıl : 3 - No : 840 Telefon: 2776 - Pzartesi - 2 Teşrinisani 1936 Fiati (100) Para 

Atatürli, bir söylevle kamutayı açtılar 
"Bu sırada millet·mizi gece gündüz meşgul eden başlı 
ca mesele, lskenderun ve havalisinin mukadderatıdır,, 
''Milli müdafaaya sene
lerdenberi verdeğimiz 
ehemmiyetin yerinde ol 
duğunu hadiseler gös
termektedir. Denizcile
rimizin eyi silahh olarak 
hazırlanmaları b li y ü k 
emelimizdir.,, 
Ordumuzu en eyi vası
talarla techiz :ediyoruz, 
deniz silahlarına ehem

Tanışmakla bahtiyar ol
duğum lngilterenin bü-
yük kralı ile aramızda 
husule gelen dostlugun, 
milletlerimizin temayül
lerine uyğun olarak, iki 
hükumetin samimi mü 
nasebatı üzerinde ha
yırlı tesirlerine şubhe 
yoktur. Hava ordumuz 
program dair esinde 
kuvvetlendirilecektir. miyet veriyoruz 

Paramızın Kıymeti Muhafaza Edilecek, Göcmenler Meselesine Ehemmivet verilecektir 
''l'arihte birçok defalar münakaşa ve ihtirasla~ "Hayati ucuzlatm~k ic~p etti_kç~ v~rgileri in:ir~~- !U~k ;. ~ovye~ ~ostluğ~ il~tg~~de~.:uvve~ I_,~ sa-

tr\ucip olan boğazlar, artık TUrk hakimiyeti altında, ruz. Tuz, şeker fıatlermdekı mdırmeler ay a ı m0ımttıyf~kı1m. m.u
1 

a atza e m
1 

e e ır.d • ı!:l1er os va 
)~huz dostluk ve ticaret münasebetlerinin muvasa- :olmuştur. Petrol fiatlerinde de indirmeler yapmakta m e ı erımız e emas arımız aım ve sami· 
''•i yolu haline gelmiştir." muvafık olmanızı dilerim.,, __ m_i_d_ir_. ____ -----

S Kamutay dün açılmıştır. 
aylavların hepsi hazır bulu

lluyordu. Kor diplomatik, lo· 
~larını işgal eylemişlerdi. Bü· 
Yuk Şef Atatürk Kamutayı 
~riflerinde alkışlarla ve ayak
k .. selamlanmışlardır. Atatürk 
,ursüye çıkarak aşağıdaki nut· 
ıtu · ıtad buyurmuşlardır: 
Sayın millet vekilleri: 

1• Sizi sevgi ve saygı ile se· 
. a.k?tlıyarak beşinci devrenin 
ı ın . D cı sene celsesini açıyorum. 

tandaşı sevindiren neticeleri 

görülüyordu. 
Her sahada ve memleketin 

her tarafında vatandaşlar tamS 
bir güven içinde çalışıyorlardı. 
Cumhuriyet yeni ve sağlam 
esasları ile milleti emin ve 
metin bir istikbalde olduğu 
kadar asıl fikirlerde ve ruhta 
büsbütün yeni bir hayatın 
yolcusu olmuştur.,, 

.~ 

Crhal söylemeliyim ki; bu 
~keki çalışmalarımızda mem
;. et ~ e millet işlerinin yeni 
~ ıliklere doğru ilerlemeler 
~~~acağına kaniim. Geçen yıl 
~~tk milleti huzur ve sükun 

Büyük şefimiz, seneler geç
tikce cumhuriyetin milli gı~ 
ve verimlerinin:nasıl arttığını, 

milli irade! ve şuurun nasıl 
mesud bir inkişaf gösterdiğini 
kaydettikten soma -devam ile 
demiştir ki: 

Modern Türk ordusunun tanklarından biri 
liğini ehemmiyetle kaydetmek ı tahsili umumi şekilde tahak
isterim. (Alkışlar) kuk ettirmek için sadece pra· 

-~ Bu-, bizim ıçın çok Ekonomik vaziye- tik tedbirler almak yolunda 
• • bulunduğumuzu, buna meto-1rıde milli ve insani ülküye lönemitbf; hadisedf;: ÇünkQ tımız: dik tatbikatla muvaffak ola-
Ekonomik tedbirlerin iyi 

tatbiki ve neticeleri, iyi çalış
ması için Halkın hükumete 
karşı gösterdiği yardım hevesi 
iftiharı muciptir. Bu ruhi va
ziyet memleketi ilerletmek ve 
imar etmek için çok esaslı bir 
amildir. Devleti ve hükumeti 
k n 1

: Lonıyucusu saymak, bir 
ıııılld için büyük bir nimet 
ve ıı , azhariyettir. 

Tü ı k milleti bu neticeye 
Cumhuriyet idaresinde varmış 
ve her sene bunun artan se-

~k . Özbe-öz Türk! lskenderun'dan bir görifoüş merelerini görmüş ve göster-
~ _ıle koşan kuvvetli ve ça- esasen ben mevcudiyetin te- miştir. 

ctn bir varlık gösteriyor. melini milli şuur ve birlikte Milletimizin maddi ve ma· 
A.- d ·· kt · nevi huzuruna her şeyden ""lemleketimiz e gorme eyım. 

tQ • Halk ile hükumet arasında- fazla ehemmiyet vermekliğin, 
~ l)t bır sükun var- . l ne kadar yerinde olduğu açık-
ı,.. kı yakınlık ve beraber ça ışma .... 1.. (Alkışla ) 

l 
. . . . · ça rro:u uyor. r 

d_, gayretı ayrıca memnunıyl!tı 1 ° • , l . 
~ede ve adliyede yeni mucip bir şekildedir. Bu hu~ Maarıf mes ele erı: 

llrın yeni teşkilatın va- susta partimizin feyizli Önder· Şefimiz bunu müteakip ilk 

cağımızı, bu mevzuda israrı 
lüzumlu gördüklerini, . san'at 
ve teknik mekteplerine, artan 
rağbetin her türlü teşvike 
mazhar olmasını arzu ettik
lerini, yüksek tahsilde üniver
sitenin Ankara' da kuruluşun
dan memnun olduklarını, bir 
temsil akademisi kurulmasını 
hazla karşılıyacaklarını, güzel 
san'atların milletin medeni 
hayan ve çalışkanlık veriminin 
artması için çok tesirli olaca
ğını söylemişlerdir. Müteaki
ben demişlerdir ki: 

Dil ve tarih: 
- Başlarında kıymetli Ma

arif Vekilimizin bulunduğu 
Türk tarih ve dil kurumlarının 
her gün yeni ufuklar açan 
devamlı mesaisini takdirle 
yadetmek isterim. 

Bu Ulusal kurumların tarih 

ve dilimizin karanlıklar içinde tarihini yeni baştan tetkik ve 
unutulmuş derinliklerini ve tamik ettirecek mahiyettedir. 
dünya huzwunda karanlık bel· Avrupa alimlerinin iştirakile 
gelerini aydınlatıp ortaya koy· toplanan son dil kurultayının 
dukça, yalınız bizim değil, bü· ışıklı neticelerini bizzat görmüş 
tün ilim alemi için dikkat ve olmakla bahtiyarım. Bu iki ku 
intibahı çeken kutsal bir vazife rumun ulusal akademiler halini 
yapmakta olduklarını emniyetle almasını temenni ederim. Bu-
söyliyebilirim . nun için çalışkan dil ve tarih 

Tarih kurumunun yaptığı ka· alimlerimizin dünyaca tanına-
zıl~r neticesinde. meydan~ çı.~ar- cak orijinal eserlerini görmekle 
dıgı 5500 senelık maddı Turk bahtiyar olmanızı dilerim . 
tarih bdgeleri, cihan kültür [Devamı 4 ürıcü sahifede/ 

.... ••••• >1111• 

Abdülhalik Renda tekrar 
meclis reisi seçildi 

.._ . ._,. 

Reis vekilleri, idare ._amirleri ve divanı 
riyaset katipleri intihap edildi 

Mustafa Abdülhalik Renda 
Ankara, 2 (Hususi muha· 

birimizden: Telefonla) - Ka· 
mutay dün öğleden sonra saat 
tam ikide açıldı. Yoklama 
yapıldıktan sonra, Reisicumhur 

Kıımal Atatürk, alkışlar ara
sında kürsüye geldiler ve bü
yük nutuklarını verdiler. 

Şiddetle alkışlanan nutuk
tan son.-a meclis reisi seçimi 
yapıldı ve 321 reyle ittifakla 
Çankırı meb'usİ.ı Mustafa Ah· 
dülhalık Renda tekrar reis 
intihap edildi ve alkışlar ara· 
sında kürsüye gelerek: 

- "Aziz arkadaşlarım, 

Beni başkanlığa ~eçmekle 

gösterdiğiniz teveccühten do
layı hepinize ayrı ayrı şükran 
V'! saygılarımı sunarım. 

Ruznameye geçiyorum: Reis 
vekilleri ile idare amirleri ve 
katipler seçilecektir. Lütfen 
esami sırası ile reylerinizi is
timal ediniz.,, 

Dedi ve bundan sonra se· 
çim yapıldı, Kamutay üç gün 
sonra toplanmak üzere datıldı. 



2 Teşrinisani 936 
(Ulusal Birlik) 

--~~------~---------~~~-~-----;---:-~~=-:::~--~:----~--;--:-m=:r.;:..;=..;::::.mmı:..:ıımmıma:=-m ...... ---------· fil ~ Bir /ngiliz gazetesinin mühim ;yazısı \' • ·ı 

" Karımı Ben öldürdüm! " 1 Bal~a.n .... antant. ve küçük Haftanın Ansıklope i's~ 
Aşk .. Kıskançhk .. Cinayet.. ıtılafın dUrUmU. SELANIK - Geçen hafta Yunanistan'da bilhassa seıa· 

nik ve bu şehirin Yunanistan'a ilhakı senei devriyesi bayram· 
- 24 Çeviren: Fethi Y. Er. • ları fevkalade surette yapıldı. Selanik, vakıa kral birinci Cor· 

- Evet, daha üstelik olarak ğa gelmiştiniz? Müşterek emniyetin hezimete uğraması, d B 1 b .. "k 
_ Ya sen?. cun eline geçeceğini hiç:ummadığı bir şehir i i. öy e uy.u 

bir de sizin için ibadet etme- itti{ ak sisteminin kuvvetlendiril- ve mükemmel bir liman ve şehirin elde edilmesi vakıa sevın· 
mi tenbih etti . Biraz düşündü, kalkmak Ç k S I" 'k 

- Beııim için mi? isterken. mesi arzusunUj doğurmuştur ce değer fakat bir zafer şenliği hiç olamaz. : ün ü e anı 
d f P Şehri 19 i 2 senesinin teşrini evvelin 12 inci"' günü harben değil'. 

- Evet sizin için. Birkaç sa- - Ahi. Buradan gidelim, doktor Krofta, son e a rag d 
Kırkkilise' de Bulgarlara Osmanlı ordusunun mağlup üşmesı 

at l'çı'n gelmenı'zı' de so-yledı' buradan gı.delı'm dedı' m pc.rla" mentosu hariciye encü- t 
. hasabile Tahsin paşa isimli hain bir Arnavudun aldığı rüşve 

ki size dua edeyim. Allahıml - istersen sen git, ben meninde söylediği bir nutukta 
51.ze so-ylemekten sıkılıyorum. kalacağım bu .. ada yapılacak "Bratislava konferansı,, için ile Yunanlılara bir tüfek patlamadan teslim edilmiştir. . b 

,, Selanik hahambaşısının da bu münasebetle neşrettiğı e· 
- S.kılmayın söyleyin .. vazifem var. demiştir ki: 11 a 
- Gidip asıldığı yerde onun Evet burada. "- Bu konferansta küçük yannamede (Selaniğ'in kurtuluş bayramı) tabirini ku anması.~ 

hl k · · - Ne vazifesi? antant devletleri, sulhu yalnız hiç lüzum yoktur. Demek ki yarın lzmir de - Allah gos· 
güna arını çı armanızı rıca ettı termesin - bir düşman eline geçse, lzmir hahambaşısı bunu 

- Hakkı var, iiderim.. - Senin bugün astığın bu garpta organize etmenin ken- bu kurluş addedecek. Yahudilik te cidden kolay iş değildir! 
- Ohl Ne kadar iyisiniz! adam yanıma gelip dua etme- dileri için kafi bir teminat 

dedi. Ellerimi öpmek için tuttu mi günahlarını çıkarmamı is- olmadığını bildiklerinden mev- /VON DELBOŞ - Fransa'nın radikal sosyalist kabinesinin 
Rüştü Aras, Çekoslovakya ı 

fakaf ben mani oldum. temiş.. Reisi cumhuru M. Benes cut vasıtalarını organize ve şimdiki hariciyecisi, 1885 te doğmuş ve maruf bir ai enin ço· 
Kadın fenalaşır gibi olmuştu: - Günahlarını mı çıkart- cemetmek işinde daha ileri cug"' udur. 1909 da Ekol normal yani muallim mektebinden ile görüşüyor . r 
- Haydi biraz cesur olunuz. mak? 1 giderek, bir gün emniyetleri çıkmış, muharrirliğe heves etmiş ve (Radikal) gazetesinın. s_e 

Dünkü posta ile gelen n- -k 
- Ahi M. Rahipl. -Ohl. M. Rahip bu adam.. tehlikeye düştüğü zaman ne muharriri olmuştur. Umumi harbe ihtiyat zabiti s1f ati le iştıra 

giliz gazetelerinden "Ths Oh- J d 
- Daha başka şeyler deme- - Bu adam? gibi mecburiyet altında bulu- ederek ağır surette yaralanmış, bir tayyareci sıfatile de iron 

server" "Belgrad' da toplanan ff k 
di mi? - Evet, bana ne yaptı nacaklarmı tam manasile tayin körfezinde bir Alman tahtelbahirini batırınağa muva a 

diplomatlar" " Balkanlar' da 
- Hayır . görmediniz mi? etmeğe karar vermişlerdi.,. 

daha sıkı bağlar temini ,, 
- İvi öyle ise, istediği yal- - Nasıl, sana ne mi yaptı? Bu mecburiyetlerin nelerden 

ı · "Küçük antantın planlar,. gibi 
nız bu ise kolay .. Gider dile- Ne yaptı? başlıklarla Balkan misakt ve ibaret oiduğu söylenmektedir. 
iini yerine getiririm ve iÜnah· - Beni astı! Beni astı!. küçük antantin dahil devlet· Fakat hiç ~üphe yok ki üç 
lan da çıkmış olur. - Seni astı mı? Bana bu l b memleketin muhtelif taahhüt-ere aid şayanı dikkat ir 

Kadını a dan ayrııdıın işin aksi geliyor. O seni de- lerine Bratislava konferansında n Y nın · yazı neşretmiştir. Viyana mah· 
Saat aşağı Yukarı On buçuk ğil sen onu astın zannedersem 

reçli bu yazıyı aşağıya iktibas 
olmuştu. Nisan ayının son gün - Evet onu iyi astığımı ediyoruz: 

1 · ·d· S · b' u"zcrar" vardı zannediyordum. Fakat yanıl-erı ı ı. erın ır r • · "Avrupada devlet adamla-
Saat onbiri geçiyordu· mışım.. rının bir memlekete gitmeleri 

H t f d Y 1 a a Bunun üzerine cesede ya-er ara ıssız ı. a nız r nadir birşey değilse de, kü· 
d ğ. · kanatlarının naştım, onu yokladım sert ve sıra e ırmenın çük antant ve Balkan antantı 

çıkardığı sesi işitebiliyordum. soğuktu. nazır ve vekillerinin şimdi 
Nihayet "Artifay,. ın vücudu- - Bu ceset ölü dedim. 

_ Ölü!.. Ôlül. Ahi şeytan artmış görülen faaliyetleri hiç 
nun asılı olduğu yere yanaştım şüphesiz biraz şayanı dikkat-
R- " b l vu··cudu sallı kaçalım, kaçalım. Burada dur-uzgar u ası ı · tir. Belki de gizli tutulduğu 
yabilecek kadar artmıştı. Bu muyalım. için Romanya Başvekili M. 
az daha yanaşınca sallanan vü- Sonra vaz geçer gibi oldu: Tatareskonun son defa Bel-
cudu daha iyi fark edebildim. - Hayır, hayır gitmiyelim, 

grata yaptığı seyahat, muta-
F akat fazla ilerliyemdim. burada kalabilirim. Çünkü 

dın fevkinde bir alaka uyan-
Asılı vücudün dibinde bir siz beni koruyabilirsiniz. 

dırdı. Fakat bu seyahat, her 
hovvıın anrrliim Kınır~AVIO CelBda sordum: 1 

d d O l 
: .: :n:t ... ı ..... : ... ı....u.iuiu Jc llJ\:..ı • 

uruyor u. - ostum. y e .anlıyo-
• leri arasında son defa yapıl3n 

Bir taş yığını arkasına giz· rum ki bir şeyler var. Demin 
birçok seyahatler zincirinin 

lendim .• Bu hayvan köpekten bana burada ne i:in olduğu· 
ancak bir halkasıdır. 

daha iri idi. Karanlık olduğu nu sormuştun. Şimdi ben sa· 
Bundan daha beş hafta ev· 

için her şeyi iyice farkedemi· na soruyorum: 1 y 
ve ; ugoslav başvekili M. 

yordum. Sende ne yapmağa gelmiştin? 
Stoyadinoviç Bükreş'teydi. Ve 

Biraz sonra bu hayvan zan- - Ah! M. papas. Size an-
, şimdi umumiyetle "Tataresko-

nettigim şeyin bir ınsandan latmam lazım zannediyorum 
başka bir şey olmadığını an· ialiba. Peki anlatayım. 
ladım. Fakat. 

Burada ne işi vardı? 
Beklemeğe başladım. 
Bulutlar arasında gizlenen 

ay meydana çıkınca ortalık 
biraz daha aydınlandı .. 

Şimdi adamın bütün hare· 

ketlerini daha iyi f arkedebi· 
liyorelum. 

Bu adam yerde duran bir 

merdiveni aldı. Ve haydudun 

asılı gövdesine yakın olan 
bir direğe dayadı .. 

Sonra merdivene çıktı .. 
Ne yaptığının pek farkında 

değildim. 

Bu anda geri döndü. 
Ne oluyorsun? 

- Hiç oynamıyor mu? 
- Hayır, müsterih ol. O 

öldü artık. 

- Oh! Hakikaten ölü mü. 
Sahiden mi? 

Sonra durdu. 
- Bana ne dedi.. Şimdi 

niçin geldiğimi anlatayım. 

- Anlat. 
- Haydut zaman zaman: 

"Rahip Mul geldi mi,.? Ona 

cevap veriyorlardı: 

Stoyadinoviç muahedesi" adile 
anılan mühim anlaşma imza-
landı. Bu anlaşma, her iki 
memleketin sür'atle ve mü
kemmelen silahlanabilmesi için 

ham maddelerini daha geniş 
bir esas dahilinde mübadele 

etmeği temin eyliyordu. 
Eylülün 1 O nunda imzala

n atı bu anlaşmanın ardından 
çok geçmeden Bratislava'da 
küçük antant konferansı top
landı. Bu konferansta Roman
ya ile Yuguslavya arasında 
yapılan muahede teyid edil
diği gibi Çekoslovakya'ya teş
mil etmek için hazırlıklarda 
bulunuldu. 

Çekoslovak hariciye nazırı 

bir insicam verildi. 
Sonra Belgrad'a diğer mühim 

ziyaretçiler geldi. Yeni Roman
ya Hariciye Nazın M. Anto· 
nesko Cenevre' den dönerken 

Belgrad' da iki gün kaldı. Tür· 

kiye Hariciye Nazırı Dr. Rüştü 
Aras da oraya uğradı. Sonra 

Romanya başvekili Tataresko

nun ziyareti vaki oldu ki, bu· 

na "nezaket ziyaretı,, adı ve· 
rilmekle beraber, iki memleket 
başvekili arasında müteaddit 
konuşmalar yapıldı. Yugoslav 
Harbiye Nazırı general Mariçin 
de bulunduğu btr öğle zıya-
feti verildi. Hiç şüphesiz bu 
yeni ziyaret, şimdi artmakta 
olan mütekabil emniyet ve yar· 
dım tedbirlerine birşey daha 
ilave etmişti . 

M. Stoyadinoviç şimdi An
kara' da. Bu, epey mühim bir 
fırsat olarak telakki ediliyor. 
Çünkü salahiyettar Yugoslav 
mahafilinin bugünkü hissiyatı· 
na bakılırsa, hakim olan duy
gu şudur: İngiltere büyük 
devletler arasında Yugoslavya
nın en itimat edilen dostu 
sayılırken, Türkiye dahi, Bel
gratta, askeri menfaatlerin en 
kuvvetli telakki edilmektedir. 

Belgrad' da inanıldığına göre 
Bnkara'daki görüşmeler beş 
hafta evvel Bükreş'te yapılan· 
lara benziyen anlaşmalarla ne
ticelenecektir. Tehlikeli dünya 
vaziyeti karşısında küçük an· 
tant ve Balkan antantı şimdi 
müdafaa için mıntakavi grup· 
f Devamı 4 üncü sahifede J Ansızın bir bağırma işittim. 

iki vücudün canlı ve cansızın 
çırpındığını gördüm. 

Boğulan bir kimsenin çıkar-
dığı bir sese benzeyen bu 
bağırma kesildi. 

"Hayır daha gelmedi.,, Bir 
soluk alıyor. Ona başka bir 
rahip söylüyorlar. o: " Hayır! 
Yalnız rahip "Mulnü istiyo
rum. Başkasını istemem.,, 

- Bunları geç dedim. Baş· 
ka neler dedi. 

lzmir vilayeti daimi encü
meninden: 

Bir de ne göreyim, sonra

dan çıkan adam da asılı idi. 
Çırpınıp duruyordu. 

Yerimde duramadım. Ileri 
sıçradım. 

Merdivene çıktım ve çakım· 
]a çırpınanın ipini kestim. 
Yere yuvarlandı. Boynundan 
ipi çıkarıyordum. 

- Sehpa yanına geldiği 

· zaman! 
"Etrafa bakın bakalım. diye 

seslendi, acaba rahip Mul 

gelmiyor mu? 
- "Hayır,, dedim. 
Merdiven başına gelince 

gene soruyordu: 
- Rahip Mul gelmiyor mu? 
- " Hayır dedik yal,, Am-

1 - 1939 lira 71 kuruş keşif l?edelli Eşref paşa hastahanesi 

ameliyathane yapısı 20 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu

ğundan isteklilerin 2~90 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları 

teminatlarile birlikte ihale günlemeci olan 9 ikinci Teşrin 936 
Pazartesi günü saat 11 de vilayet encümenine gelmeleri. 

2 - Keşif ve projelerini ve şartnomelerini görmek ve 
bilgi edinmek istiyenlerin bayındırlık direktörlüğüne baş 
vurmaları. 895 

il daimi encümeninden: 

olmuştur. 
1924 te mebus olmuş, Penleve kabinesinde maarif müste' 

şarlığı yapmış, 1928 te Puankara'nın temerküz milli kabinesine 
hizmet etmekten istinkaf etmiştir. 1936 da Saro kabinesinde 
adliye bakanlığı, son Blum kabinesinde hariciye bakanlığıll' 
deruhte etmiştir. 

POT EM Ki N-___ S_o_v_y-et_R_u_-<:y_a_' n_ı_n_b_u-günkü Paris sefiri 

Nikola Potemkin, Façizm · Bolşevizm musaraasının başladığı 
b. d' l t P · sefa· şu sırada en nazik bir rol oynıy~~ ı~ . ıp o~a ~ır. , arı~ . )af 

retiPde Sovyet'lerin şimdiki harıcıyecısı M. Lıtvınof u ıstıh ., 
etmiştir. M. Potemkin maruf Çarlık hanedanlarından olan prell· 

Potemkin hanedanına mensuptur. . 
Prens Potemkin malum olduğu üzere meşhur ikinci Kate~ı· 

nanın gözdesi idi. ' Bu ailevi vaziyete rağmen iM. Poteınkıll 
mutaassıp bir bolş:vikti. 19ı 7 Rus ihtilaline kadar tarih ın~· 
allimliği yapmış ihtilaledn sonra hariciye mesleğine g~çmişt~~ 
İlk olarak Ankara'da sefirlik yapmış olan M. Potcmkın 19 
den 1933 e kadar Atina sefiri 1935 tarihine kadar Rorııa 
sefiri olmuş nihayet Paris'e rayin edilmişlir. . 

CORÇ 1 AT ARESKO - Romanya'nın başvekil ve .h~:~ 
ciye bakanı, bu zatın son Belgrad seyahatini, küçük itıla 1 • 

hayatı üzerinde çok muessır görenler vardır. 1886 da RoJll~~I 
ya'nın Karayoua kasabasında doğmuş, Paris'te hukuk tsh~ı 
etmiş. Avukatlık, deri fabrikaLörlüğü ve... Tiyatro muhsrrır"' 
!iği yapmıştır. 1919 da meb'us olarak hayata atılan M. fatır 
resko Braylano kabinesinde 1293 te Dahiliye bakanı olfll:j 

mevkii iktidarın kendisinin liberallere geçmesi üzerine 192, 
senesine kabinelerde mevki almamış fakat fırkanın uın°011 

katipliğini yapmıs 1923 te tichret bakanlığına geçmiştir. o~: 
kanm suikasd neticesinde katli üzerine 1934 senesi kanUI1 
sanisinin 3 ünde başvekil o ! niuştur. 

~~~~~--~~o~•••_. .. _.. __ ~~~~ 

Lise Son Sınıf talebesi 

Bir derste.1Sinıfta kala'1 
üniversiteye girebilecel< 

İki sene sınıfta k:ıtan talebe, sınıf 
okullarına 1a alınmıyacak . de 

Ankara (Hususi)- Liselerin ı dir. f mtihan talimatnanıes; 0• 

olgunluk imtihanları bitmiş bu gibi talebelerin mesle dı 
ve netice her okul direktörlüğü kullarına kabul edi :mcsi k9Ybll 
tarafından tesbit edilerek ha· vardı. Son talimatnamede 
kanlığa bildirilmiştir. Bu yıl kayıt da kaldırılmıştır. 

0
• 

alıuan randıman geçen yıllaı a Bu gibi talebeler meslek sır 
nazaran oldukça daha fazladır. kullarına alınmıyacaklardır· .;e 

Kültür bakanlığı olgunluk im- nunla beraber hususi Lis;ı:ıhil 
tihanlarında bir dersten dönen Orta okullar bu kayda tııh' 
talebenin durumunu da tetkikl değildir. fstiyen talebeler dece~ 
etmiş ve talebeyi fevkalade sillerine burada devam e 
sevindirecek bir karar ver
miştir . 

Bu karara gö~e olgunluk im:-
tihanında bir dersten dönen 
ve gelecek sene imtihan ver-: 
mek üzere kalan talebe Üni
versiteye kabul edileceklerdir. 
Yalnız bu talebeler lisedeki 
ikmale kaldığı dersin imtiha· 
nını vermedikçe Üniversite im-

lerdir. . şiıt1 
İlk tedrisat ispekterlerı·to>'et 

diye kadar maaşlarını ~· Je) 
(Devamı 4 üncü sahıf e --

sıs 
Birinci sınıf nıutahaS /' 

Dr. Demir fl t 
Kamcıoğlıt ,,/tJ1 

, ttzlt~ 

Hayret bu adam cellattı. 
Gözleri fırlamış. Suratı mo· 

rarmış, çok güç soluk alıyor. 
Biraz sonra kendine gelince 

beni farketti: 

ma da sabırsız herifsin ha .. 
- "Haydi öyle ise,, dedi. 
ipi boynuma geçirdim. Son

ra ona iskemleyi göstererek: 

1 - (9280) lira 9 kuruş keşif bedelli Kuşadası - Selçuk 
yolunun 14 + 250-18 + 200 kilometroları arasındaki şosenin 
esaslı onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmiye konulduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları temi· 
natlarile ve ehliyet vesikalarile birlikte 12 ikinci Teşrin 936 
Perşembe günü saat 11 de daimi encümene gelmeleri. 

&tihanlarına kabul edilmiyecek
tir. Bu karar bütün-~kul1;;; 

Cilt ve Tenasül has ·si 
ve elektrik ted0

"' 1'ıık'' 
İzmir - Birinci beyler 

50 ,,d9 
kası•· 

Elhamra sineması ıır - Oh! Ohl siz misiniz M. 
rahip; dedi. 

- Evet benim. 
- Peki bura_xa 

"Çık.. dedim. 
Çıktı. 
Sonra gene: 

- Arkası var . 
2 - Proie ve keşifleri görmek ve fazla bilgi edinmek isti-

yenlerin Bayındırlık direktörlüğüne baş vurmaları. 957 

dün bildirilmiştir . 
Diğer taraftar\ Liselerde ve 

Orta okullarda iki yıl üst üste 
kalan talebenin talimatname 
mucibince kayıtları silinmekte-

No.: 55 
Telefon: 3479 

o 
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il aımi encumeninden; Fratelli SpercO N. v. 
1 - 4973 lira 28 kuruş keşif bedelli lzmir • Kemıalpaşa 

Yolunun 3 +000-5 +400 kilometreleri arasındaki şosanın 
esaslı onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konuldu· 
kundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları 
tenıinatlarile ve ehliyet vesikasile birlikte 12 ikinciteşrin 936 
Perşembe günü saat 11 de daimi encümene gelmeleri. 
. 2 - Proje ve keşiflerini görmek ve fazla bilgi edinmek 
ıstiyenlerin Bayındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 959 

-........:. 

İzmir vakıflar direktörlüğün
e/en: 

Vakfı No. Cinsi Mevkii Seneliği 
Maz Pazaryeri 2 dükkan Pazaryeri 33 

11 Hisar camii 9 " 1 nci belediye 131 
Yukarıda kiralık akarata gösterilen bedelle on gün müddetle 

ilçık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 2-11-936 pazartesi günü 
saat 15 dedir. lsteldi olanların vakıflar direktörlüğüne müra· 
~ları ilan olunur. 21 25 2 908 

cıı Bitverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
~ tııarnıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
~~tdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
erııinden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. .. 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Basdurak. Biiyük Salepçi oğlu hanı I I 
, • karşısında 

~~~~~~~~=====~-· 1 
t • • • : • • .;. --IZMIR 

Pamuk Mensucatı 
ş· Türk Anonim Şirketi 
y ltketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
~Ctl! pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
'llıci'ık ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
Ca:ı eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-

~~i~f On No. 2211 ve 3067 
~lgraf adresi: Bayrak Izmir 

•• 

vapur acentası W. F. • Van 
RoY AL NEERLANoAıs Der Zee 

KUMPANYASI 
"UL YSSES., vapuru 4 teş- & Co. 

rinisaniden 9 teşrinisaniye ka- DEUTSCH LEVANTE LINIE 
dar AMSTERDAM, ROTTER-
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

" ORESTES" vapuru 16 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
kadar AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG 
_limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VIKlNGLAND., motörü 30 

birinciteşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, GOTE
BURG ve ISKANDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA-
LIA LINE 

"ALHENA., vapuru 6 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup 
PRINSIPALLE, AUSTRAL YA 
ve YENi ZELAND için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 20 bi-
rinci teşrinde gelip 21 birinci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULIA., vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yü!:: 
a~:.ıc.Jktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LEW ANT,, motörü 1 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup 
ANVERS, (doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA icin yiik RlRcnktır. 

lıandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 

FRA TELLi SPERCO acenta· 
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

. Tele fon: 2004/2005/2663 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentasl 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 
"ADJUTANT" vapuru 28 

birinci teşrinde gelip 29 bi-
rinci teşrine kadar LONDRA 
için yük alacaktır. 

"ANDALUSIAN,, vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 ikin
ci teşrine kadar LOND
RA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
" ALGERIAN ,, vapuru 30 

birinci teşrinde gelip 4 ikinci 
teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"FLAMINIAN" vapuru ikin
ci teşrin iptidasında LIVER
POOL ve SWENSEA'dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

''THURSO" vapuru 15 ikin
ci teşrinde LONDRA' dan ge· 
lip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda LIVERPOOL ve 
GLASKOW için yük ala-
caktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez . 

" A THEN " motörü halen 
limanımızda olup ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN için yük almaktadır. 

"BOCHUM,, vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

"GALILEA., vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

AMERİKAN EXPORT LINES 
"EXMlNSTER,, vapuru ha· 

len limanımızda olup NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXHiBITOR,, vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 
EXAMİNER,, vapuru 14 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELfA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV. 
YORK için yük alacaktır. 

PİRE AKTARMASI SERİ 
SEFERLER 

" EXETER ,, transatlantiği 
6 son teşrinde PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hare ket edecektir. 

"EXCAMBION,, transatlan· 
tiği 20 son teşrinde BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede· 
oolst:İı·. 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS ., motörü 

halen limanımızda olup DİEP
PE, DÜNKERK ,ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

" SARDINA ,, motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ limanla· 

kapı ar 

sucatı 
etinin 

_ ........... aş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 
vl 

1 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

1 erleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRıı 
IKANDEMİR Oğlu 
'smlllediilQl~C"=1El!~t:l'iimmlC!--------------' 
rına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek-
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN L TD. · 
LİVERPUL 

" JESSMORE ,, vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, BUR
GAS, VARNA, KÔSTENCE, 
SULİNA, GALAÇ ve BRAİ
LA için yük alacaktır. 

S. A. HONGROISE DE NA-
VİGATİON DANUBİEN

NE-MARlTIME 
BUDAPEST 

··uuNA,, motörü halen h-
manımızda olup BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEST , 
BRA TISLA VA, ViY ANA ve 
LİNZ için yük alac'lktır. 

SERVICE MARITIME 
ROUMAIN 
BUC.-\REST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrindebekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

_;~-~- ·-~.-. ı: : ·l· • ı 
. "J,. - • -' J'"-· • . • Mücellit 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YEN 1 KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 
~-. ~ .. , \ 4 

.. . . . ' ----Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
.. Telefon 3452 I 

GALAÇ aktarması BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRA TISLA VA VIY A
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

~~~--~~~--------------

[.Z.ircıetl 
>' 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 

~· . . 
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K SON AKIKA: 
2 Tesrinisani 926 ,.,-

Büyük Şefimizin, amutayı açar- ispanya sileri kazanır· 
ken verdikleri mühim söylev sa harp muhakkak 

-Baştaraf ı 1 inci sagf ada

Göcmenleri miz sür-, 
atle üretmen kılına-
cak: 

Sayın Millet Vekilleri: 
Ana vatana yeni kavuşan 

göçmen kardeşlerimizin iskanı 
başlıca dileklerimizdendir.Göç· 
menleri iyi yerleştirmek, sür
atle üretmen kılmak için, ken
dilerini kafi derece techiz et· 
meğe çalışacağız. Şimdiye ka
dar alman neticeler ümid ve
ricidir. Bu milli mesaiye, ara· 
vermeksizin devam edeceğiz. 
(Alkışlar). 

Demiryolu ve yol 
inşaatımız ilerliyor: 

Demiryolu inşası programı
na devam ediyoruz. Buna ila
veten yol ve köprü inşaatına 

daha fazla vesait tahsis edil
mesi arzuya şayandır. 

Her halde su işleri ıçın 
verilen vesaiti artırmağa lü
zum vardır. Şimdiye kadar 
yapılan muhtelif ufak su işleri 

çok teşvik edici neticeler ver· 
miştir. Kamutayın yeni imkan
lar aramasını lüzumlu görmek
teyim. 

Telefon şebekesi 
genişliyor: 

Telefon şebekesi memleket
te program dahilinde genişle
mektedir. Yakın zamanda 
iyi bir radyo merkezine nail 
olacağımızı umarım. 

Ticari hava nakliyatı isleri
nin emniyetli, intizamla işleme-
sini ve devamını ise çokönem
li tutmaktayım. 

Ziraatta kalkınma 
Sayın Vekiller f 
Ekonomik sahalarda milli fa. 

aliyetimizin artmasından ve 
ienişlemesinden sev::ıç duy· 
maktayım. Cumhuriyetin eko
nomik tedbirleri her sahada 
ciddi semereler vermektedirler. 

Ziraatta kalkınmayı çabuk 
yapmak için şartlar çok iler· 
lemiş ve hazırlanmıştır. Yeni 
usulde ve yeni makineler kul
lanmakta iyi teşkilatla yapı
lacak yardımların çok iyi ne
ticeler vereceği görülüyor. 
Kooperatif her yerde semir· 

mektedir. Kredi bahsında satış 
için olduğu kadar istihsal va
sıtalarını üretmekte de koope· 
ratiften istifadeyi mümkün gö· 
rüyorum. Ziraatta hastalık mü
cadelesine daha çok ehemmi· 
yet vermek lazımdır. 

Toprak kanununun iyi bir 

neticeye varmasını kamutaydan 
beklerim. Her Türk'ün çalışa
bilmesi için muhtaç olduğu 
toprağa behemehal sahip bu
lunması lazımdır.,. 

Büyük şef bundan sonra bü
yük toprak parçalarının mo
dern vasıtalarla işletilip fazla 
istihsal temin edilmesi zarure
tine işaret etmiş ve demiştir 
ki: 

Ticari münase
betlerimiz ; 
- Ticaret münasebetlerimiz 

bu yıl daha genişlemiştir. Kar· 
oılıklı genişlik ve kolaylık ta
kip ettığimiz esastır. ihracatı-

mızın kolaylaştırıldığından biz de 
ithalib artırmaktan kaçınma· 
yoruz, bu dürüst politika 3 

senedenberi ticaretimizin hac
mını muntazaman artırmıştır. 

Endüstri programın tatbiki 
ciddi olarak devam ediyor. 
Her yeni eser muhitine refah, 
bütün memlekete kuvvet ve 
saadet vermektedir. İkinci 
programın hazırlıkları ilerle· 
mektedir. 

Madenler işletile
cek: 

Maden işletilmesi inkişaf 
halindedir. Madenlerimiz döviz 
kaynağımız olduğundan bu 
hususta yüksek dikkatinizi 
celbederim. Artuvin civarında 
bakır madenlerinden birinin 
işlemesinden memnun oldum. 
Ergani'nin de başlamasını mü
him bir fayda telakki ediyo
rum. Gene memleket için çok 
ehemmiyetli bulduğumuz diğer 
ehemmiyetli mesele, kömür 
havzasının rasyonel olarak iş· 

lemesidir. Alınan tedbirlerin 
süratJe netice vermesini te· 
menni ederim. 

Deniz endüstrisi: 
Deniz ve deniz mahsulleri 

endüstrisi önemli bir mevzu
dur. Ticaret filomuzu yeni· 
lenmek ve genişletmek teşeb
büsünü memnuniyetle kayde· 
diyorum. 

Limanlarımızda lazım olan 
teşkilatın yapılması, antrepo
lar, depolar tesisi mukar· 
rerdir. 

f ş kanunun tatbiki için icap 
eden teşkilatın kurulması la· 
,,..mclu· • .Ayrıe>o dPnİ7 VP 7ir.ı:ı.At 

işçilerine yeni kanunlar hazır· 
lanmalıdır . 
Büyük Kredi mevzuunu ehem 

miyete almasını, meclisin dik· 
katine arzederim : 

Bu sene Ziraat bankasının 
yeni , kanun layıhası çalışma 

mevzularımız arasında olacak
tır . ., 

Atatürk, bu kanunun mem· 
leket hayatında verimli olacağını 
tebarüz ettirmiş ve demiştiı-ki: 

Mali vaziyetimiz 
iyidir: 

Maliyemiz memnun olacağı

nız surette müsbet ve verimli-
dir. Muvazenei hususiyeye 
ehemmiyet veren meclisiniz 
her sene varidatı fazlasile le· 
mine muvaffak olmaktadır. Bu 
sen~ de tahminlerimizin ta· 
hakkuk edeceğine emniyetle 
bakabiliriz. 

İcap ettikçe vergiler 
indirilecektir: 

Hayatı ucuzlatmak icap et
tikçe vergileri indiriyoruz. 
Tuz, şeker, çimento fiatlerin· 
deki yeni indirmeler her ha· 
kımdan faydalı olmuştur. Bu 
sene en büyük ihtiyaçlardan 
olan olan petrol fiatlerinde 
de geniş mikyasta indirmeler 
yapmakta muvaffak olmanızı 
dilerim. 

Bundan başka vergi usulle· 
rinin islahı çarelerinin aran
masına da ehemmiyetle devam 
olunmalıdır. iyi usul ve ıyı 
tatbikin memnun edici netice
lerinin vatandaş için bir işte 

vergi mevzuu kadar hassasiyet 
göstermediğini taktir ederim. 

Diğer taraftan vatandaşa 
vergi mükellefiyetinin en mü
him vazifesi oldukunu anlat· 

mak için hiç yorulmamak la- muharip devletin harp sefine· 
zımdır. Bahusus devletçi ve !erinin boğazlardan geçmesi 
halkçı olan bir ekonomi ha- memnundur. (Şiddetli, sürekli 
yatta hazinenin kudret ve in- alkışlar) 

tizamı başlıca bir kaynaktır. Türk _ Sovyet dost· 
Paramız kıymetten luğu: 
düşürülmiyecek Bu münasebetle karada ve 

Cumhuriyetin kudreti her denizde büyük komşumuz 
sahada olduğu gibi milli mü· Sovyet Rusya ;ile aramızdaki 
dc..faa sahasında da ihtiyaçla· on beş senedenberi her türlü 
rını karşılıyan hazinenin inti· · tecrübeden geçmiş olan dost-
zamıdır. Gelecek yıllarda da luğun ilk günde kuvvet ve 
hazinenin kudretini muhafaza samimiyetini tamamile muha-
etmek en mühim işinizd i r. faza ederek tabii inkişafında 
Milli paramızın mustakar olan devam ettiğini söylemekle ay-
kıymeti muhafaza edilecektir. rıca memnuniyet duyarım.(Sü· 
(Alkışlar). rekli alkışlar) 

Milli Müdafaamız: Türk - Afgan • Yu. 
Aziz arkadaşlar! 
Milli Müdafaaya senelerden 

beri verdiğimiz ehemmiyetin 
yerinde olduğunu hadiseler 
her gün göstermektedir. Or
dumuzun en yeni vasıtalarla 
mütemadiyen teçhiz ediyoruz. 
Esasen yüksek olan kıymetini 
arttırmağa verdiğimiz ehem· 
miyet daha ziyadeleşmektedir. 

Ordumuzu~ çalışmalarından ve 
bütün milletin milli müdafaa 
için severek ve istiyerek çal ış· 
masından memnunum. Deniz 
silahlarına ehemmiyet veriyo· 
ruz. Denizcilerimizin iyi silahlı 
olarak hazırlanmaları büyük 
emelimizdir. 

Hava ordumuz: 
Hava ordusuna sarfettiğimiz 

himmeti daha artırmanızı di-
lerim. Yeni bir progı amın 
tatLiki Jcvıc:,im.lt! bulunuyJ: 
ruz. Kuvvetli bir hava ordusJ 
vücude getirmek yolunda iyi 
neticelere doğru yürümekte 
bulunduğumuzu söylerken ha
va taarruzlarına karşı milletin 
hazırlanması . ıçın alakanızı 
celbetmek isterim. 

Arsıulusal mühim 
hadiseler: 

Busene Arsıulusal bakımdan 
mühim hadiseler oldu. lngil
tere . kralı Sa Majeste 8 inci 
Edvard'ın mütenekkiren ziya
reti ve boğazlarda Montrö 
mukavelenaınesile yeni rejimin 
tatbikatına başlandığını başta 
olarak zikretmek isterim. (Al
kışlar) 

Türk · /ngiliz dost
luğu 

Tanışmakla bahtiyar oldu· 
ğum lngilterenin büıük kralı 
ile aramızda husule gelen 
dostluğun milletlerimizin te· 
mayüllerine uygun olarak iki 
hükumetin samimi münasebatı 
üzerinde hayırlı tesirlerine 
şüphe yoktur (şiddetli alkışlar) 

Boğazlar kapalıdır 
Türkiyenin hakkını teslim 

etmekle beraber yüksek dost
luk ve anlayış gösteren Mont· 
rö akidleri, her zamandan zi
yade vehamP.t arzeden arsı
ulusal durumun istikrarı için 
bu önemli devrede umumi 
sulh işine de değerli surette 
hizmet etmiş oldular. Tarihte 
birçok defalar münakaşa ve 
ihtirasları mucip olan boğaz
lar artık Türk hakimiyeti al· 
tında, yalnız . dostluk ve tica· 
ret münasebetlerinin muvasala 
haline girmiştir. (Şiddetli al
kışlar) 

Bundan böyle herhangi bir 

goslav dostluğu 
Bu sene içinde Af ganistanın 

kıymetli Hariciye ve Harbiye 
vekilleri ile görüşmekten de 
memnunum, dost ve müttefik 
Yugoslavyanın kıymetli baş ve 
dış vekilinin bayramımızda ara 
mızda bulunması bize ayn bir 
sevinç verdi. (Alkışlar) 

Balkanlılar arasındaki kar· 
deşliğin tarsini bizim öteden 
beri başlıca emelimizdir. Türk
Yugoslav bağlılığı bunun esaslı 
bir tezahürüdür. 

Harici siyasetimiz 
Diğer müttefiklerimiz ve dost

larımızla temaslarımız daimi 
ve samimi bir şekildedir. 

Balkanlarda, garbi Asyada 
ve şarki Akdenizde mevcut 
sulhün devamı eski dünyanın 
birçok yerlerine nisbetle daha 
emin görünmektedir. (Sürekli 
alkışlar ) 

Türkikeyin bütün devletlerle 
münasebetlerinin iyi olduğunu 
memnuniyetle kaydederim. 

İskenderun, An· 
takya Türktür: 

Bu sırada milletimizi · gece 
gündüz meşgul eden başlıca 
büyük mes'ele hakiki sahibi 
öz Türk olan İskenderun, An· 
takya ve havalisinin mukad· 
deratıdır. Bunun üzerinde cid

diyetle ve kat'iyetle durmağa 

mecburuz . ( Bravo sesleri ve 
şiddetli, sürekli alkışlar) 

Daima kendisi ile dostluğuna 
çok ehemmiyet verdiğimiz 
Fransa ile aramızda tek ve bil· 
yük mes' ele budur. Bu işin ha 
kikatini bilenler ve hakkı se
venler, bu alakamızın şiddetini 
tabii görür ve iyi anlarlar. 

Önümüzdeki sene müzakere· 
leri ve silahlanma yarışları 

üzerinde yeni bir hazırlık ola
cağına benziyor. Devletler ara· 
sındaki ihtilafların anlaşmalara 

varmasını samim\yetle dileriz. 
Sayın millet vekilleri; 
Önemli işlerimiz size millet 

yolunda esaslı hizmetler hazır· 
lamaktadır. Milletin sevgileri 
hayırlı ve faydalı çalışmaları· 
nızda daima sizinle beraber· 
dir. 

~~~-~-+-~~~ 

Kadınlarımız 
Orduda vazife 

alacaklar 
lstanbul, 2 (Hususi) - Türk 

kadıuından ordu hizmetinde 
istifade edilmek maksadile bir 
kanun layihası hazırlanacaktır. 

Rus gazeteleri ate; ~Cıskürüyor. Rus do" 
nanması İspanya sularında görünürse /tal" 

ya Almanya dononmasile karşılaşaca~ 
Moskova, 2 ( Radyo ) - Rus gazeteleri, ispanya asilerırıe 

Almanya, ltalya ve Portekiz tarafından yardım edildiğini yaıı· 
yorlar. Ayni gazeteler, asilerin galebesi halinde dünya sulhunllrı 
tehlike)'.! düşeceğini kaydediyorlar. d 

Fransız gazeteleri ise, Rus donanması ispanya suların a 
görl.!ndüğü anda İtalya ve Almanya donanmasile karşı)aşacağılll 
haber veriyorlar. 

Rus matbuatı, f spanya işlerine ademi müdahale komitesine 
de hücum etmekte ve Rusya'nın, bu komitenin hiçbir kararını 
tanımıyacağını ilave eylemektedirler. 

~--~-------~--·~ ..... ...-.~----~~~~ 
Irak' ta Mussolini 

Eski basv:hil ve 
~ 

ve. Dün mühim bir söY" 
killer sürüldü 

Lôndra, 1 (Radyo) - Eski 
Irak başvekili Yasin paşa, dış 
bakanı Nuri Essaid ve iç 
bakanı Raşid Ali Suriye'ye 
sürülmüşlerdir. lrak'ta yenı 

seçim yapılacaktır. Vaziyet 
şimdilik iyidir. 

--~~---.---~~~ 

Bir İngiliz gazetesi-
nin mühim yazısı 

/ Baştara/ı 2 inci sahi/ede J 
!anmalar teşkil ederek ve bu
güne kadar bazılarını ikiye 
ayıran amilleri ortadan kal
dırmağa çalışarak birbirlerine 
yaklaşıyorlar. 

lev verdi 
Milano, 2 (Radyo) - M· 

Mussolini dün verdiği söyle\': 
de ltalya'nın harici siyasetin• 
izah etmiş ve ltalya'nın kerı· 
disini boğmak istiycn 52 dedv· 

. e 
Jetle karşılaştığını, netıce 

d. de 
muzaffer çıktığını, şim ı 

bu devletlerin imparatorluğu 
d"k• tadil etmek etmek isteme 1 

!erini söylemiş, İtalya • Al· 
manya arasındaki anlaşınarıı 
sulh için bir dakika olduğurıll• 
Macaristan hakkını atıncaya 

~ıolı kadar yardımda bulunalacaıs . 
l . . "fi.. ettr u uslar sosyetesının ı as 

Vaziyet şöylece 
lebilir: 

hülasa edi· ğini ilave etmiştir. • 
Mussolini, ltalya ile Yugos 

1) Müşterek emniyet siste· 
minin hezimete uğraması göz 
önünde tutularak ittifak siste· 
mını sağlamlamağa matuf, 
gittikçe artan bir arzu mev· 
cuttur. 

2) Akit devletlerin erkanı 
harbiye planlarını daha muay· 
yen hatlar üzerinde tekemmül 
ettirmek ve bu memleketler
den biri üçüncü bir memleket 
tarafından hücuma uğradığı 
zaman, gösterilecek askeri ve 
mali yardımın ne derecelere 
kadar olacağını kararlaştırmak 
tasavvuru vardır. 

3) Silahlanmak ve hazırlan· 
mak hususunu daha müessir ve 
seri surette başarmak için ik
tisadi vasıtaların mezcedilme&i 
yolunda da bir plan vücuda 
ietirilmektedir . 

4) İki ittifakın haricinde ka
lan devletlerle de münasebet· 
ler teşkil etmek ümidi mev
cuttur. Rusya ile olan müna
sebat belki mazide en büyük 
mania idi, fakat bu münase· 
betler şimdi daha kat'i şekilde 
tebellür ediyor. Çekoslovakya 
ve Türkiye, hemen hemen bir 
ittifak derecesine varan bir 
münasebetle bağlanıyorlar. Di
ğer taraftan Yugoslavya ve 
Romanya, Rusya ile bugün
künden daha yakın bir ilişik 
tesisine daha az mütemayil· 
dirler. 

lki ittifak grubunun Fransa 
ile de münasebetlerinde sağ
lam bir ilerleyiş görülmüştür. 
Bütün bu memleketler, mua
hedeleri de:ğiştirmek aleyhtarı 
bugünkü hudutları olduğu gi· 
bi muhafaza fikrinin,; ~üdafi
leri bulundukları için cabiatile 
Fransaya bir dost gözüle ha· 
kıyorlar. Çekoslovakya her 
zaman bu alakayı göstermiş-

tir. 
Fakat bugün, krallarının 

Marsilyada öldürülmesinden 
sonra F ransadan biraz inhiraf 

,. 
lavya'nın dost olar~~ ~1ir· 
mağa karar verdiklerını bıl. jrı 
miş, Akdenizin ltalya '~r 
hayat mes' elesi olduğunu 50 

!emiştir. ~ -----------· Çubuk baraJ1 
Ankara, 2 (Hususi) - ~ş~ 

vekil f smet in önü, yarın çıJktıf· 
barajını mer!s~ 

Gazeteciler 
V " arla' e resmı mem 6,. 

Ankara, 2 (Hususi) - I ,ıa 
zetecilerin resmi memur 

8,eri 
f l 

. . 511 
temas ve vazi e erının h·tiye 
ifaları hakkında Dah~1r· 
Vekaleti bir nizamname f11e 

lamaktadır. Bu nizaın°' 
vilayetlere gönderilecek~ ----=-, ı ~ Otobüs kaza ar pe-

Ankara, 2 ~Hususi) Miifidr 
nizli mebusu Mazhar 

111
ec

otobüs kazaları hakkında ·ştit· 
lise bir sual takriri verını 

·------ '""' Lise son sınıf 
· /ebesi . Je) 

( Başlarafı 2 inci salıı~~ret· 
belediyesinden ilk okul ?difef· 
menleri gibi almakta .

1,,.,e·l 
· tır"' t Bakanlık bu şekli değıŞ drisıı 

karar vermiş ve ilk t~ir (il~ 
direktörlüğünde aynca ) ,dlı 

. b"' osu okul ispekterlerı ur ve'' 
bir büro kurmağa karsı'51rıd' 
miştir. Bu vaziyet kar~ili1et 
ispekterlerin maaşları 061,_ıe' 
bütçesinden alınarak . r1l 11,ıııe-

. · b"'t esıne Je neyı umumıye u ç .. esin 
dilecektir. Vilayet bu!Ç A.,_eoe-

1 U\'D' r/". 
açık olan kısma da m ıan ~ıJ 
yi umumiyeden maaş 8 

. 0-1'' 
tür direktörlüğü kiitipl•'' / 
}edilecektir . ~jlt• 

etmiş olan Yugoslavya 1 fA'' 
nera ,. 

harbiye nazırları ge . i ıiY 
. ,. F erkezıP _.,,-

""JÇ ın ransız m iill,..... 
retindenberi Parisle 111 

betlerini ilerletmiştir. 


