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Artıli Hatay Davası f(almamıştır 
Resmi d...........___.il~i~___;_H~ta~y~ da -İürkçe olması Bel9rad muah~~esi Tçin 

• • ' Bulgar başvekıh ne dıyor 
F ransızlaca dün kabuledıldı Bundan sonra-hiç bir kuv-

Hatay_ itilafnamesinin, ~bugün iki · taraf murahhasları 
a asında imzalanması muhakkak görünmektedir 

Sancak meselesinin lehimize bitmesi için 
araya giren M. Eden 

Ankara 27 (Hususi) - Dil münasebetle, Hatay mes' elesi, 
me' l · 

• 
5 e esınden dolayı murah- artık tamamen halledilmiş 

haslarımızl F a ransız murahhas· bulunuyor. Bu baptaki ihtilaf-
ları arasında çıkan ihtilaf, dün nameııin, bugün imzalanması 
g_ece vaki müzakereler netice- muhakkak görünüyor. Bu iti-
sınde ~rtadan kalkmıştır. Biz lafnamede Hatay için temin 

~:n~ak ta, resmi dil olarak olunan hususatın bir kısmını 
h ~r çenin kabulünü istediği· aşağıda yazıyoruz: 

a de Fransızlar buna itiraz 1 - lskenderun ve San-
ediyorlar. Arabcayı istiyorlar- cakta limanımız •bulunacaktır. 
dı. Bu yüzden az daha müza- 2 - Sancak'ta resmi dil 
kereler bozuluyordu. Fakat Türkçedir. 

bilhara araya giren dost dev- 3 - Cemiyeti akvam tara-
Jet~er murahhaslarının gittikçe fından Sancak'a gönderilecek 
çogaldığını ve bunların birbi· komiserin Fransız olması şart 
ri ardınca bizim tezimizi mü- değildir. Başka miHete men· 
dafaa ettiklerini gören Fransız sup veya Türk olacaktır. 
delegasyonu, dil hakkındaki 4 - Cemiyeti akvam mü-
arzumuzu kabul etmiştir. Bu messilinin veto hakkı, mahdud 

Uluslar SöSYetesi dün 
tekarar toplandı 

Genel sekreterİki komitesi, 
gazeciler hakkindaki 

projeyi tedkik etti 

M. At1eno/ 
Cenevre, 27 ( Radyo ) 

Uluslar sosyetesi konseyi dün 

akşam üzeri umumi bı"r 1 ce se 
akdet.niş ve iptidai madd l . e e-
rı ·· k · n muza eresı etraf ıııda t t 

kikatta bulunmuştur. Polon:~ 
delegesi, sosyeteye dahil olmı
Y~n devletlerin de bu mesele·\ 
ıun müzakeresinde hazır bu-ili 

lunmaları lüzumunu ileri sür
müştür. 

Konseyden sonra komite, 
genel sekreter M. Avenol'un 
riyasetinde toplanmış ve ga
zetecilerin, hususi teşkilata 
tabi olmaları hakkında Çin 
murahhasının verdiği projeyi 

tetkik eylemiştir. 

Cenevre, 27 ( Radyo ) 
Konsey, dün saat 17 de top
lanmış ve silahsızlanma mes' e
le si etrafında müzakerelerde 
bulunmuştur. Bu . toplantıda, 
ı5;.;tzig mes' elesi de tetkik 
edılmi~, -üçler komitcsi~ıin ;a. 
poru gözde~ g;çirilıniştir-:--

Bu ~~;·~ıeniı"i~ap~-rtÖrü: 
olan f ngiltere hariciye ~~ 
M. Eden ~hu~<ıkı - ;aı;~:
runu tanzim etmekle meşgul
dur. Konseyin, Hollanda diı?.::
lomatları;-dan Graf ile Ne· .. 
dürbrak'ı Danzing kon~i~erlf.~ 
ğine nam;ed göst;;;;ckte- ol-,.. 

duğu söyleniyor. ...._ 

ve zamanla muayyen olacaktır. 

5 - Bayır Bucak ve Hazi-

ne nahiyelerinin Sancak'a 

raptı ayrıca görüşülecektir. 

Bu gece itilafnamenin tama-

men tesbit ve prafe edilmesi 

-;uhtemeldir. Sancak meselesi, 

konseyin yarınki (bugünkü) 

toplantısında görüşülecek ve 

itilafname tasdik edilecektir. 

lngiltere kralı kamaraya 
bir beyanname verdi 

••• 
Veli ahd,(dük glocester)olacaL 

bunun için kanun çıkıyor 
Londra 27 (Radyo) - Kral 

altıncı Jorj, bir beyanname 
neşretmiştir. Bu beyanname, 
başbakan Baldvin tarafından 
dün avam kamarasında okun
muştur. Bu beyannamede, 
kendisinin on sekiz tecavüz 
etmiş oğlu veya kızı olmadı· 
ğından dolayı hastalık veya 
ölüm halinde tahtın uzun 
müddet boş kalmaması ıçın 
avam kamarasının şimdiden 

bir veliahd tayin etmesi isten
mektedir. 

Avam kamarası, Kralın be· 
yannamesini ittifakla kabul et
miş ve hükumetin, bu mes'ele 
hakkında derhal bir layıha 
tanzim ederek kamaraya sevk 
etmesini tensip eylemiştir. 

Başbakan M. Baldvin, tan· 
zim edeceği layıhayı yarın 
Avam kamarasına sevkedecek
tir. Bu layıhada Kralın kardeşı 
Dük Ooğlo Çester'in Veliaht 

M. Baldvin 
tayin edilmesi lüzumu zikre
dileceği söyleniyor. Zira Kra-

lın 2 kızından biri 10 ve di

ğeri 6 yaşlarındadırlar. Bu 

sebeple ne biri ve ne de di

ğeri kanunen Veliaht olamaz

lar. ---------. -------------
ispanya i.htilalcileri (Gro

nad)da ilerlediler 
Milisler. de, şimal cephe
sinde ihtilalcilerin ta

arruzunu kırdılar 

Milisler esirleri götürüyorla1' 
Cebelüttarık, 27 (Radyo} - yorlar. Son gelen '. haberlere 

İhtilalciler, (Grenad) havali- göre, ihtilal orduları, elli ~ki· 
sinde ilerlemekte devam edı- lometre ilerlemişler ve iki 

ve~, Bulgaristar~ı Yu
goslayadan ayıramaz 

Belgrad'dan 
Sofya, 27 (Radyo) - Bu

gar başbakanı Köse lvanof, 
Belgrad' dan döndü. Başbakan, 
ıstasyonda büyük 'tezahüratla 
karşılanmıştır. Mumaileyh, ga
zetecilere verdiği beyanatta 
demiştir ki: 

- Belgrad muahedesi, Bul-

bir görünüş 
garistan'la Yugoslavya'yı, ebe
di bir kardeşliğe bağlamıştır. 
Bu itibarla Belgrad muahedesi 
iki kardeş milletin tarihinde 
ayrı bir fasıl teşkil etmekte· 
dir. Bundan sonra hiçbir kuv· 
vet iki milleti birbirinden ayı· 
ramıyacaktır. 

Almanya silahlanırken 
Fransızlar uyuyormuş _._ _____ _ 

Fransa parlamentosunda dün 
şiddetli münakaşalar oldu 

Fransız parltimentosu binası 
Paris, 27 (Radyo) - Fran

-;;;-parlamentosu, dün toplan-

mış ve milli müdafaa ınesele
sini konuşmu~ tur. Bu toplan
tıda birçok hatipler söz 
söylemişler ve Fransız ordu
sunun, mümkün olduğu kadar 
yeni tcchi7 atla n.ücehhtz ol
ma5ı lüzumundan bahseJ lemiş
lerdir. 

Saylavlardan Mun:tni; Al
manya'nın, mütemadiyen silah
landı~ını ve Frnı sa'mn buna 

Ş t"h . r zaµtdm.şlerdır. 

L~dra, 27 (Rsdyo) - İs
panya işleriııe ademi müda-

-hale komitesi, Perşembe günü 
{Yarın) toplanacak ve kontrol 
meselesi hakk nda cevap ve
ren altı devletin notalarını 
müzakere edecektir. Bu top· 

lantıda, kontrolun ne zaman· 
dan itibaren tatbik olunacağı 

mukabil hiçbir şey yapmadı
ğını ileri sürmüştür ve şiddetli 

tenkidlerde bulunarak demiş
tir ki: 

"- Almanya'nın faaliyeti 

ka.rşısında bizim gösterdiğimiz 

atalet, cidden gariptir. Galıba, 

bir ilanı harpla karşılaştıktan 

sonra gözlerimizi aç:ıcak ve 

hatt..ı ordumuzu id re edece·, 
olanları, ondan sonıa seçecet 

ğiz." 

tayin edılecektir. 
Madrid, 27 (Radya) - Mü· 

dafaa komitesinin bugünkü 
resmi tebliğinde, ihtilalcilerin, 
şimal şar"ı cephesinde açtık
ları top : teşinın akim kaldığı 
ve milislerin, yaptıkları muka
bil bir taarruzla düşmanı ri. 
cata mecbur ettikleri bildiril
mektedir. 
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::§3 Zabıta Romanı: 

Meçhul 
Öyle zannolunuyordu ki Mi 

davs, paraları aşırdıktan sonra 
Nevyork'tan harice gitmemiş, 

fakat ortağı Moris'in yardımile 
gizli bir yerde saklanmıştır. 

Moris'in, Ondin otelinde 
kendisine mahsus bir dairesi 
olup şehrin şimal cihetinde 
kain Boston Rod caddesi ci
varında tenha bir mevkide de 
hususi bir ikametgahı vardır. 
Mezkur binanın karşısında 200 
adım kadar bir mesafede bü
yük bir bina olup bunların 

ikisi de koca bir bahçe içe
risindedir • 

Mezkur binalar, Midavs ile 
Kroser'in aralarında bir vası
tai muhaberenin vücudu zan 
olunuyor ve biribirine gidip 
gelmek için de gizli bir yol 
olmak ihtimali dahi şüphesiz 
görüldüğünden daima burası 
memurını zabıta tarafından 
tarassut edilmekte idi. 

İşte Nevyork halkı, hayret 
uyandıran bu vak'adan gaze
teler vasıtasile şu kadar bir 
malumat alabilmişlerdi. 

Nıkola Karter'in, bu mühim 
vak' ada göstermiş olduğu yük· 
sek vukuf ve mehareti saye· 
sinde bütün müşkilat ve me
vanii yıkarak Boston Rod 
caddesindeki haneye girmesini 
telefonu bulmasını, kuyuya gi
rerek oradan ikinci haneye 
gitmek için taşlığa girmesini 
ortada olan dıvarı yıkıp en 
sonra Midavs ile Kroser'i ya
kalamasını ve onlar tarafından 
ihtilas olunan 55 bin doların 
istirdadı ve mezkur hırsızları 
dahi Polis dairesine gönder· 
mek için memurini zabıta ma· 
rifetile tevkifhane arabasına 

tıkayıp v~ bu suretle muvaf· 
fakiyetini tabiidir ki karileri· 
miz (Sağ iken gömülen) zabita 
romanımızda iyiden iyiye tet
kik etmişlerdir. İşte şimdi po
lis dairesinin karşısında duran 
araba Kroser ile Midavs'ı ta-

~ıyan arabadır. Arabay.1 taras· 

sut eden memur bir müddet 
Bop'un dönmesini beklerken 
dedi ki : 

- Tuhaftır ki, Bop Fizimon 
dört saattanberi gözden kay
bolmuş, hala dönmedi. 

Sonra arkadaşlarına hitap 
ederek; 

- Lütfen - Dedi - biriniz 
gidip Bop'un şimdiye kadar, 
ne için geciktiğini anlarmı· 
sınız? 

- Merak etme, şimdi her 
nerede ıse gelir. 

Polislerden birisi birdenbire: 
- Susun uz, polis müdürü 

geliyor! 

Dedi. Bunu işittikleri anda 
hepsi birden gözlerini dairenin 
kapısını çevirerek polis mü
dürü Mekaloski'nin geldiğini 

gördüler. 
Polis müdürü arabanın ya

nına yaklaşınca orada bulunan 
bütün memurlar resmi selamı 
ifa ettiler. 

Nevyork gib· çok kalabalık 
bir şehrin polis mudürü olan 
zatın ne kadar yüksek olac?ğı 
aşikardır. Zira Amerika' da bir 
polis müdürünün Fransa' da 
bir emniyeti umumiye müdürü 
kadar şayanı hürmet bir mev
kii vardır. Arabanın tarassud 
memuru, yerinden kımıldama
yıp eskisi g ibi arabanın kapısı 
önünde d uruyo rdu. 

Polis m üdürü: 

ir kıyafet 
2 -

- Ne olmuş - Dedi - bu 
ahali niçin buraya toplanmış 
bu araba neden burada du
ruyor? 

Sonra &yağını arabanın mer
diveni üzerine basarak içeri· 
sine baktı ve muhafaza me· 
muruna hitaben: 

- Evet, evet. Nikola Kar
ter'in derdest elmiş olduğu 
iki canidir. Niçin bekliyorsun, 
niçin arabanın kapısını açıp 

şu herifleri hapishaneye gö· 
türmüyorsun? 

- Bop Fizimon'un burnun
dan şiddetli kan aktığından 

biraz evvel arabadan çıkıp, 
kanı yıkamak için gitti ve 
benden, kendisini beklemek
Iiğimi rica etti. Fakat şimdi
ye kadar ... 

Polis müdürü, bunu işittiği 

zaman lhiddetle: 
- Hakikaten sen divane 

bir adamsın. Çabuk ol, kapıyı 

aç, şu iki herifi daireye sevket. 
Derhal Krimer kapıyı açarak 

arabanın içinde olan Midavs 
ile Kroser'i çağırdı ise de on
lardan bir cevap alamadı . Fa
kat polis müdürü sabırsızlıkla; 

- Niçin bekliyorsun Krimer? 
Krimer, dikkatle arabanın 

içine bakİp müdüre; 
- Hiçbirisi kımıldamıyor, 

herifler zannederim ki yatmış
lardir, 

- Yatmışlar mı? Pek tu· 
haf söz., Sen geride dur, ben 
bakayım .• 

Hemen müdür, arabanın 
içine sokulup baktığı ande 
hayretle; "Bu ne haldir? Diye 
bağırdı . 

Orada bulunan polislerin cüm 
lesi koştular. Zira arabadaki 
iki kişinin arkaları üzere yatıp 
boğazlarından şiddetle kan ak
makta olduğunu gören müdür 
derin bir elem duymuştu. 

Arabanın içi kana bulaşmış 
dehşetli bir mezbahya benze
mişti. Polisler, hemen müdü
rün yanına koşarak emirlerini 
beklediler. 

Müdür ise derhal zabıta ta
bibi doktor Kronbre telefon 
edilmesini emretti. Polis mü
dürü, arabanın içerisini layıkile 
tetkik ve muayene ettikten 
sonra Bop Fiziınon'un içeride 
feci bir halde maktulen yat· 
tığını, mücrimlerin birisinin 

dahi bir çakı ile boğazından 
yaralanıp, aldığı yaraya daya
namıyarak öldüğünü, cinayeti 
irtikap eden katilin firar eyle
diğini anlayınca sonsuz bir 
elemle; 

- Eyvah, eyvah 1 iki kişi 
ölmüş. 

Sonra Krimere dönerek hid
detle; 

- Bak ne yapmışsın ahmak 
bu cinayet olduğu zaman sen 
Jerede idin ? 

Zavallı Krimer, bu mes'ele· 
den fevkalade muztarip olarak 
yıldırım çarpmış kimseler gibi 
vücudü şiddetli bir raşe ik 

~titremekte olduğundan büyük 
bir korku ile. cevap verdi • 

- Ben ...... Ben!.. .. 
Müdür, hiddetlenerek Kri

merin yanına yaklaştığı zaman 
Krimer, öyle bir korktu ki az 
kalsın yere yuvarlanacaktı. Po
lis müdürü ; 
- Bir dakika, bir saniye bile 

vazifemde gaflet etmemiş, gö· 
zümü aral anın kapısından bir 
yere ayırmadım diyen ıen de· 

.. 
(Ulusal Birlik) 27 ikinci kanun 937 _, 

FlkRA: 
I K -

Çirkin yapılar 
Vilayetlerde ve kazalarda 

yapıldğını !şittiğimiz yeni ya
pıların gazetelerdeki resimle· 
rine bakıyorum: tekrar eski 
hendese klişelerine dönüyoruz! 
Birkaş sene süren güzel san· 
at eseri merakı, yerini, dört 
duvar - bir çatı kanaat - kar· 
lığına bırakıyor gibi! 

Bilakis biz daha geniş bir 
işbölümüne doğru gideceığini 
bekliyorduk; projeleri verecek 
mimarlar, acemiiik devrimizde 
olduğu gibi, her işe karışmı
yacaklardı. Bir hastahane, bir 
banka bir gar, bir fabrika, 
bir belediye, bir vekalet, bir 
kamutay, bunlar birbirinden 
ayrı ihtisı:ıslarm eserleri ola· 
caklardı. Yüzüncü mektep bi
nasını bitirmiş olan birinci 
bankasını bizde tecrübe et
miyecekti. Yahut acemilerin 
hayallerini, iddialarını ağır 
masraflarla biz ödemiyecektik. 

Devlet mahallesinin, oraya 
bugün uygun olma!ia da yarın 
belki uygun olabileceği rüyası 
ile kendimizi boş yere avut· 
mağa çalıştığımız, yeni binası 

sırıttı, kaldı. [Belki tek başına 
başka yerde mükemmel bir 
yapı olacaktı!] Dün gazete
mizde çıkan bir mektep bi· 
nası resmi, Hamid devri kara· 
kollarından kopye edilmiş 
gibidir. 

Mimarın ihtisasına hürmet 

etmek, onu iş bölümüne davet 

etmek, daha birkaç sene, bir 

çok sene ecnebi üstadlardan 

istifade etmek, ve memleketin 

bütün inşaları üstünde sanatın, 

güzel $anatlann kontrolünü 

tesis etmek lazım. 
Yüz lira ile iğrenç bir çir-

kinlik veya cazip bir güzellik, 

ikisini de yapabilirsiniz! Han· 
gisini istersiniz? 

Göziimüzü diş doktorlarına 

tedavi ettirmekten vaz geçe
lim. 

Fatag 

• • 
Yeni bir evlen

me şekli 
Deker, evlenirken 

yedi şart koştu 
1935 de evlenmişken bir 

sene sonra ayrılan Deker 
isimli bir İngiliz çiftinin yeni· 
den birleşmeleri mevzuu ba
histir. Fakat M. Deker sabık 
karısına şu yedi şartı ileri 
sürüyor: 

1 - Karımda para bulun
mıyacak. 

2 - Çocuğa ben asla bak
mıyacağım. 

3 - Ben, ev işlerile de 
meşgul olmıyacağım. 

4 - Evde herşeyi karım 
yıkıyacak. 

5 - Karım akrabalarını 
~sla eve gel irmiyecek, fakat 
beeim akrabalarım serbestçe 
gelecek. 

6 Karım şehire haftada bir 
kere inecek, o da çocuğu kli
niğe götürmek ve kendi akra· 
basını görmek ıçıu .. 

7 - Karım sabahları er· 
ken kalkacak, kahvaltımı hn
zırlıyacak, odaları temizliye
cek... Geri kalan zamanını 

evde istediği gibi kullanabilir. 

ğil misin? Dedi. 
Krimer, müdürün bu sözün· 

den pek ziyade mahcup ola· 
rak dedi ki ; 

( Arktuı var) 

Dünya sulhu nasıl mu haf aza edilebilir .. 

Avru ada • 
ıu u 

A 

ı an aş-

mazlık ne • en ı r • 
• o • g 1 

Va d Price'a g .. re, 
· ya ve lngi tere 

ma ya, ra 
anlaşa • irler 0 

ş .. 
a· 

Almanya'nın en son sistem bir harp gemisi 
Meyi gazetesinde, Vard Afrika imparatorluğu kurma-

Price, son İtalyan • lngiliz sından kaygılanıyordu. 
Centilmen anlaşması dolayı- Geçen sene, Avrupa'nın 
siyle şu yazıyı yazıyor: 1111s~Th-mes'elesindeki-bütün ger-

Avrupanın telaşı karşılıklı ginlikle;- bunlardan ileri geli· 
itimadsızlıklardan ileri geli- yordu. Bunlar devam ettikçe 
yor. enternasyonal durumun ger· 

Avrupanın mukadderatını ginliği devam edip gideceği 
ellerinde tutan beş büyük şüphesizdir. Bu yüzden bir 
devletin beslediklerini söyle· patırdı çıkacak olursa, bu 

. dikleri mak.sad ve niyetler için bütün istikametlerde yayıla-
tamamiyle sulh sever ve tak- caktır. 
dire layiktir. Bunların ı arasında en tehli-

Bunların hükümetlerinden keli bir raddeye varmış olanı 
çoğu da resmen verilmiş olan da lngiltere ile ltalya arasın· 
İnsanlara inanmış görünüyor- daki ahenksizlik idi. 
lar. Halbuki hususi olarak Hiçbir millet, ötekinin aley· 
bu memleketlerin diplomatları hinde seferberlik yapmamış 

ve halkı bunlara karşı itimat· iken İtalya Habeşistan'a or· 
sızlık göstermektedir. dular göndermiş, lngiltere 

Son senenin bütün hadi- Mrsır'a oldukça asker yığmış, 
seleri bütün bu itimatsızlık- Atlas donanmasını lskenderi-
ları doğurmnş ve biz bunla- yeye yollamıştı. ! İki millete 
rın içinde bucalayıp durmu- mensup kümeler arasında harp 
şuzdur.~ lakırdısı edilmeğe başlrnmıştı. 

Almanya : Rusyanın Av- Bu tehlike büyük olmakla 

rupayı bolşevirze ederek Al- beraber artık gitmiş bulunu· 

manyayı cember içine alacak- yor. İki hükumet de bu sene 

tır. Akdenizde birbirlerinin ve öte 
Fransanın da ona yardım 

ki milletlerin Akdenizdeki hak
ederek bir harp çıkmasına 

larına hürmet edileceğine dair 
sebeb olacağından; 

kısa ve basit bir taahhüd im· İngilterenin ise Almanyaya 
karşı Rus - Fransız düşman- zalanmışlardır. 
lığını körükleyeceğinden kor- Bu mesud neticeke varmak 
kuyor ve şüphdeniyorlar. için uzun boylu konferanslar 

FRANSA : Almanyanın ''kUrmağa lüzum kalmamıştır. 
1 - İspanyada ve yuhud Ne B. Eden Romaya gitmiş, 

Fasla bir Alman ordusu trş- ne Kont Ciano Londraya gel· 
kil ederek Fransayı tehdid miştir. Mesele kolayca hal 
edeceğinden: edilivermiştir. 

2 - (a) Fransaya bir hü- Mussolini, ikinci teşrinde 
cumdan. benimle yaptığı bir mülakatta 

(b) Çekoslovakyaya bir hü· kendisinin fngiltere ile bir 
cumdan. centlmen anlaşması yapmak 

(c) Ve yahud her ikisine 
birden bir hücumdan. z 

i steğinde olduğunu söylemişti. 
f ngiltere hükumeti bu fikir 

üzerine harekete geçti. Ve 
başvekil, Londra belediye re· 
isinin verdiği bir ziyafette bu 
fikre dostça bir karşılıkta bu· 
lundu. 

Romadaki iııgiliz elçilik bi· 
eası bu fikrin ileri götürülme· 
si için çalışma yeri oldu. Ara· 
dan iki ay geçtikten sonra, 
sade eski dostluk iade edil· 
mekle kalmamış, bu hususta 
bir anlaşma da imzalanmıştır. 

Bir sene evvel biribiriyle 
harbetmek derecelerine gel· 
miş olan iki devlet arasında 
böyle bir lanlaşma yapmak 
mümkün olduğuna göre bu 
biribirine karşı kaygılı davra· 
nan öteki devletler arasında 
neden mümkün olmasın? 

Bu günkü günde vaziyet, 
böyle anlaşmalar için eskisin
den çok daha elverişlidir. 

Fransızlar, Almanyanın Fası 
işgale kalkıştığı hakkında 
şayiaların asılsız olduğunu 
öğrenmişlerdir. M. Blum'un 
da Fransa ile Almanya arasın· 
da ekonomik görüşmelere baş· 
!anmasına muvafakat ettiği 
haber verilmektedir. 

M. Hitler'in yılbaşı müna
sebetile Berlin'deki e1çilere 

hitaben söylediği nutukta bir 

Avrupa sulhu için müracaatta 

bulunmuştur. 
Avrupa' da ki harp tehlikesi 

karşısında hiç kimse benim 
kadar enine boyuna rahatsız 
olmamaktadır. 

Mareşal Lord Milano geçen 
akşam söylediği bu tehlikeyi 
beş aydan fazla öteye atmayı 
fazla nikbinlik bulacağını söy

ledi. 
Bugünkü vaziyette bu müd

detin daha kısa olacağı şüp

hesizdir. Hiçbir millet bu türlü 
silahlanmaryarışına mukavemet 

edemez. 
Harp malzemesinin çabucak 

günü geçmekte ve ondan son
ra işe yaramaz olmaktadır. 

Onun için tezelden hare· 
kete geçmek mukavemeti im
kansız bir hale gelrnektedir. 

Bundan dolayı sulhu pe
kiştirmek için ne yapılacaksa 
bir an vevel yapılmalıdır.Uzun 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

•• c eninden: 
3 - Avrupada bir Alman 

heğemonyası kurulrcağından 

korkuyor ve şüpheleniyordu. 

Açık Eksiltmeye konulan iş: Eşref paşa hastanesi ameliyatha-

RUSYA: Almanyanın ken· 

di topraklarına ve zengin Uk
ranya arazısını hücum et
mesinden şüpheleniyordu. 

iT ALYA: lngilterenin ken
disini Akdenizde müşkül bir 
vaziyete sokacağından: 

Almanyanı Avusturya ve 
Balkanlar yolu ile Adiryatik 
denizine inmesinden şüphele· 
niyordu. 

İngiltere: Almanya'nın umu
mi bir şekilde saldırganlık 
etmesinden: 

İtalya'nın Akdeniz hakimi
yetjni eline alarak Südan da 
dahil o lmak üıero b\r şarki 

Keşif bedeli 
Bu işe ait şartnameler ve 
evrak aşağıda gösterilmiştir : 

ne yapısı. 
(1939) lira 71 kuruştur. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

E - Bayındırlık işleri 
şartnamesi. 

D - Fenni şartname 
C - Keşif Proje 

genel 

f stekliler bu evrakı bayındırlık direktörlüğünde görüp 
leyehilirler. 

ince· 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
yer, tarih, gün, saati 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

15 şubat 937 pazartesı saat 11 
de il daimi encümeninde. 
(146) lira. 

937 takvim yılı için bayındır· 
lık direktörlüğünden alınmış mü· 
tcabbit lik beliCIİ. 170 

1 
ı 
1 
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l 

-
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lzınir ili daimi encümeninden; N. V. Olivier ve şü- ~.D:ıiitı~:::s;:Jc:~.a:::ı:~~~~------' 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Çatal - Bayındır yolunun o+ooo w. F. H. Van rekası Limı·ted iz - sucatı 

4 +300 kilometreleri arasında 
kaldırım yap1sı. Der Zee 
(13372) lira 80 kuruş vapur 

1 & Co. 
Keşif bedeli 
Bu iş · 

ce 
e aıt şartnameler ve : 

evrak aşağıda gösterilmiştir : A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele proiesi 
E - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

D - F ennl şartname 
1 . C - Keşif ve Proje grafik 
steklıler bu şartname ve evrakı lzmir · Ankara - lstanbul ba· 

yın~ırlık direktörlüklerin<le görüp inceleyebilirler. 
Eksıltmenin yapılacağı yer : 
tarih ·· · 15 b , gun ve saatı şu at 937 pazartesi saat 11 

de İzmir ili daimi encümeninde 
(1003) lira 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Hamburg 

"ANDROS" vapuru 20 ikin
ci kanunda beklenilmektedir. 
23 ikinci kanunda ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yükliyecektir. 

"MANISSA" vapuru 3 şu· 
batta gelecektir. 6 şubata 
kadar ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için yük 
kabul edecektir. Muvakkat teminat 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

AMERICAN EXPORT LINES 
Bayındırlık bakanlığından 937 THE EXPORT STEAMSAİP 
yılı için alınmış müteahhitlik bel· CORPORATlON 

T krf 
1 

gesi ile ticaret odası belgesi. "EXMOOR" vapuru 21 ikin· 

1
. ek ıdnam1e e~ ~_üncü maddede yazılı saatten bir saat evve- ci kanunda beklenilmektedir. 
ınc a ar zmır ılı dai " ·· . b NEVYORK için yük kabul 

k bT d mı encumenı aşkanlığına makbuz mu· eder. 
a ı ın e vereceklerdir. 171 

"EXMINSTER" vapuru 30 

lzmir vı·ıaA yetı• defterdarlı- ikinci kanunda bekleniyor. 
NEVYORK için yük kabul 

g" ından: eder. 
"EXILONA" vapuru 3 şu-

h ~a~ibinin vergi borcunun temini tahsili için Ahmet ağa ma· batta beklenilmektedir. NEV-
k a lesı Keten .çarşısında kain 2 sayılı mağaıa tahsili emval YORK için yük kabul eder. 
a.~ununa tevfıkan haczedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 21 gün PİREDEN AKTARMALI 

muddetle mü d k 1 1 ·· ER ede . zay:. eye ç.ı ~rı mış olduğun.dan a mak ve muza- SERi SEFERL 
Y_ şartlarını gormek ıstıyenlerin defterdarlık tahsilat idare- AMERICAN EXPORT LINES 
~ıne muracaatlan. 15 21 27 129 THE. EXPORT STEAMSHIP 

lzmir ili daimi encümeninden: 
AçılcJ eksiltmeye konulan iş: Eşrefpaşa hastanesi ameliyatha· 

ne pavyon vesair tamir ve in· 

Keşif bedeli: . 
Bu i~e a·t 1 şartnameler ve ev: 
rak aşagw ıda .. t ·ı . gos erı mıştir: 

şaat. 

(1947) lira 41 kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri ıenel 

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
J t kl"I C - Keşif ve proje • grafik 

l s eb. ~ er hu evrakı bayındırlık direktörlüğünde "görüp ince· 
eye ılırler. 

Ek~ilt~~nin yapılacağı yer: 
tarıh gun ve saati 15·şubat·937 pazartesi saat 11 

de il daimi encümeninde. 
147 liradır. 

CORPORA TION 
•EXCHORDA. vapuru 29 

ikinci kanunda PIRE'den 
hareket edecektir. BOSTON 
ve NEVYORK limanları için 
yük kabul eder. 

EXCALIBUR. vapuru 12 
~ubatta PiRE' den hareket ede
cektir. BOSTON ve NEV
YORK limanları için yük 
kabul eder. 

Seyahat müddet!: 
P1RE·BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 • 

JOHNSTON W ARREN LINES 
LTD.-LIVERPUL 

• JESMORE" vapuru T'şu· 
batta beklenilmektedir. LIVER· 
PUL ve ANVERS'ten yük 
getirecek ve BURGAS, VAR-
NA ve KOSTENCE limanları 

Muvakkat teminat 
Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 937 takvim yılı için Bayındır· için yük alacaktır. 

lık direktörlüğünden alınmış Cie ROY ALE HoNGROISE 

-,;;;~~~1~6:--9~===~miü~te~a~h~hiitl;ik~b~e;lg~e~si~. iiiiiiiiiiiiiiiiiiii -DAN UBE • MARITIME. 

F ratelli Sperco 1 Doktor BUDAPFŞTE "DUNA" vapuru şubat or· 
Vapur acentası ~nd;-b.!'<lenil·n~ktedir. BEL-

ROYAL NEERLANDAIS Ali Agah GRAD, NOVISAD, BUDA· 
KUMP PEŞTE BRA TISLA VA, VI-

ANY ASI Çocuk Hastalıkları S/S "AG YANA ve LINZ için yük ala-
AMEMN ON,, va· mütehassısı 

Putu 25/1/937 · 31111937 ka- İkinciBeylerSokağı No. 68 caktır. ______ _ 
dar ROTTERDAM, AMSTER- Telefon 3452 c ARMEMENT H. SCHULDT-
DAM •=----••MAAiiW MBURG ve HAMBURG l. HA 
ı . ıman· O 
arı ıçin yük alacaktır. "TROYBURG,. vapuru 3 

S/S Birinci sınıf mutahassıs ikinci kanunda bcklenilmekte-
" HERMES" vapuru 7- D • • dir. ROTTERDAM, HAM-

1~.937 beklenmekte olup yükü- r. Demır Alı BURG ve BREMEN için yük 
nu tahliyeden sonra BURGAS 1 /(ı ğ/ alacaktır. 
VARNA ve KO ·' I . amçıo u "GLUECKSBURG,. vapuru 
m 1 • • STENCE lı- Cılt ve Tenasül lıastalıklar 

an arı ıçın yük alacaktır 8 şubatta beklenilmektedir. 
SVENSKA ORIENT LINIE v~ el~~lr~k tedavisi ROTTERDAM, HAMBURG 

S/S "GUNBORG .. .. lzmır • Bırıncı beyler sokağı· ve BR3MEN için yük kabul 
8 b " motoru Elh · d şu ata doğru b ki k arnra sınem ısı arkasında e er. 
olup yükünü tahli e denme ·te No. : 55 "MARITZA" vapuru 28 şu-
ROTTERDAM, ~~~~UsoRnGra Telefon: 3479 batta doğru beklenilınektedif. 
GDYNIA , B ROTTERDAM, HAMBURG 
. ve SKANDINAVYA ı ve BREMEN için yük ala· lımanlarına yük I k arı İ1,'.İn yiik alacaktır. 

S/S a aca tır. SiS "PELŞE,. vapuru 12 caktır. 
"NORRUNA m t·· .. b 

18 şubatta bcklenm "kt o ol ru \iUEata beklenmekte olup PI- SERVICE MARITIME 
yük:inü tahli d e e 0 up R , MALTA ve MARSIL YA ROUMAIN 
TERDAM, fiAMBÜRG ~OJR limanları için yük alacaktır. BUCAREST 
~EÇ ve ISKANDINAVYA · SiS "AEBA-JUL YA,, vapu- "DUROSTOR" vapuru 21 
lıma~larma' yük kabul ede- ru 28-2·37 tarihinde beklen· ikin~i kanunda beklenilmekte· 
cektır, mekte olup PiRE, MALTA ve KôSTENCE için yük ala-
SERV c MARSIL YA limanları için yük caktır. 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HA TTl 

11 GRODNO,, vapuru 15 ikin
ci kanunda LONDRA, HULL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"FLAMINIAN" vapuru 25 
ikinci kanunda LONDRA, 
HULL ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

"THURSO.. vapuru 7 şu
batta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"POLO" vapuru şubatın 
sonunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racaktır. 

LINERPOOL HATTI 
" THURSO • vapuru 25 

ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SWENSEA' dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

"DRAGO,, vapuru 15 şu· 
batta LIVERPOOL ve SWEN-
SEA' dan gelip yük çıkara
caktır. 

DEUTSCHE LEVAN1E-LINIE 
"GALILEA" vapuru 2 şu

batta HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 

• 

Mücellit 

. Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

, 

ır 

1 E MARITIME ROU. alacaktır. "Vapurların isimleri, gelme 
MAiN KUMPANYASI İkinci Kordonda FRATELLI tarihleri ve navlun tarifeleri .. / 

• • 
ının 
brikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağ 

e ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

erleri 
Birinci Kordonda 186 numaratla ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
ıKANDEAfİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'9-. .. mnmrJ-.ıımm~r:Dms.::!l!!lrlml!!!'l'.ml!ll.I ............. 

IZMIR ··ı 

Pamuk ensucatı 
Türk Anonim Şirlzeti 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halk'lpınardadırr. 
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. 

Tele on No. 2211 ve 3067 
Te graf adresi: ayrak lzmir -

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

H~mdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 1 Basdurak. Büyük Salepçioğlu 
• , • karşısında .. hanı 

1 937 SPERCO vapur acentalığına • _ • , •SUÇEA VA. vapuru 27. hakkında bir taahhüde airi· İ~~/ 
- tarihinde gelip PiRE .. d şilmez.. r ' ~ ) 

MALTA ve MARSILYA lima~. muracaal e ilmesi rica olunur." Birinci Kordon, telefon ırcıosı ...D~Nt<A\ı 
-~~ ................ ._ ... ~T:el~ef:on~:~4~1~4~2/:4~22~1~n~6:6!3~· .......... .:.N~o.~200- 200.s ............... .-r.-. .. 1m .... 1111:ımmm111 .. llmill~-!mıB1.m1~m11 ..... -.-... lll!mrsm .. .. 

Tesi1·i tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
üksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Tevfik Rüşt·· Ar as 
mülakatı çok 

- Kont Ciyano 
mühimdir 

Bir Alman gazetesi, bu mülakatın, günün en 
mühim es'elesi olduğunu kaydediyor 

Berlin 27 (Radyo) - Münih'te çıkan Monişer Çaytung gazetesi, Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ile ltalya Ha
riciye Nazırı Kont Ciyano arasında Milano'da vukubulacak siyasal mülakattan bahsederek yazdığı makalede, bu mülakatın, 

günün en mühim mes'elesini teşkil ettiğini ve Türkiye • münasebatının dostane bir şekil alınmasından Avrupa siyasetinin baş· 
tan başa değişeceğini kaydeylemektedir . . . ...... ._. .... ··--··--------
Romanyan ın her tarafı IAmerikada seyl6b 

karlar aiti~~~ bulunuyorı ve yangın felaketi 
(Dinyester) nehri dondu, Dob- • • - • • 

ricede müdhiş soğuk var 104 kışı yanmış 1000 kışı kay· 
Bükreş, 27 (Radyo) - Ro· Trenler, iki günden beri sefer· 

lerini tatil etmişlerdir. Hara· 
ret Bukuvonya eyaletinde sıfır 

manya'nın her tarafı karlar 

altındadır. Dobrice' de, görül-
altında 26 dır. 

memiş derecede soğuğ var· Varşova'dan alınan haber-

dır. Basarapya'da Dinyester !ere göre, Polonya'da da em· 
nehri ıle Tuna'nın Karadeniz salsiz soğuklar vardır. Burada 
sahilleri tamamen donmuştur. hararet, sıfır altında 30 dur. ---------·· 

Paris'te .. 
Of dürülen Rus 

• • 
gazetecısı 

Paris, 27 (Radyo) - Fran
sız matbuatı, evvelki gün 
güpe-gündüz Balon ormanında 
öldürülen Rue gazetecisinin 
katil hadisesile meşgul oluyor· 
lar. Gazeteler; bu cinayetin 
siyasal mahiyette olduğunu 
kaydediyorlar. Doktorlar, bu 
gün otopsi yapmışlardır. Ve· 
rilen rapora göre, gazeteci, 
tabanca ile değil, bıçakla öl· 

dürülmüştür. ---·---
Harp borçları 

Vaşington, 27 (Radyo) -
lngiltere ticaret nazırı Ruçi· 
man; dün reisicumhur M. Ruz· 
velt tarafından kabul edilmiş · 
ve uzun müddet görüşmüştür. 
Bu görüşmelerin, harp borç· 
larile alakadar olduğu söyle· 
niyor. M. Ruçiman, bilahare 
Amerika hariciye nazırı Kor· 
dol Hul ile de uzun müddet 
konuşmuştur. Söy)endiğine gö
re, Amerika ile lnhiltere ara
sında bir ticaret muahedesi 
aktolunmak üzeredir. --···---

Balıkçı 
Gemisi battı 
Berlin 27 (Radyo) - On

brus adında bir balıkçı gemi· 
si, on iki kişiden ibaret olan 
mürettebatiyle beraber batmış
tır. Mürettebattan hiçbir kim
se kurtulamamıştır. --· ..... --

lsviçre 
Komünistleri Nas
yonalistlerin Lide

rini öldürdüler 
Bern 27 (Radyo) - Komü· 

nistlerle zabıta arasında şid-
detli bir müsademe olmuştur. 
Müsademe yerinden geçerken 
kafası bira şişelerile yaralanan 
Nasyonalistler; Lideri Üzen 
Surken birkaç saat S(lnra öl
müştür. Hükumet, Bern 'deki 
bütün Komünist teşkilatını kal· 
dırmaia karar vermiştir. 

Zelzele 
T amsuvar' da biri 
çok ~vler yıkıldı 

Bükreş 27 (Radyo) - Dün 
Tamşuvar' da şiddetli bir zel
zele olmuş ve birçok binalar 
yıkılmıştır. insanca zayiat olup 
olmadığı malam değildir. ---···---LeonBium 

Hayalle uğraşı· 
yormuş 

Brüksel, 27 ( Radyo ) 
"Endupandan Belj" gazetesi, 
Fransız başbakanı M. Leon 
Blum'un son nutkunu tenkid 
etmekte; bu nutkun, tamamen 
hayal mahsulü olduğunu ileri 
sürmektedirr 

--11111111 .... ----

P aris -Tokyo 
Rekorunu kırmak is

tiyenlerin tayya · 
resi düştü 

Paris 27 ( Radyo) - Paris· 
Tokyo rekorunu kırmak istiyen 
Dure ve Mikeleti'nin binclık
leri tayyare, havanın muha'.c· 
feti y;· zünden Anobi'ye inme· 
ğe mccl ur olmuş ve iniş es· 
nas ıı da s< katlanmıştır. 

ft'udüs'te 
Yağmur/urdan evler 

çöküyor 
Kudüs 27 (Radyo) - Son 

günlerde yağan şi 'dt tli yağ
murlar yüzünden bazı bina· 
ların temelleri çökmeğe baş
lamıştır. Dün yıkılan büyük 
bir binanın altında 11 kişi 
kalmış ve hepsi de ölmüştür. 

Grevcilerle zabıta 
çarpıştılar 

Nevyork 27 (Radyo)-Grev· 
cilerle zabıta arasında vuku
bulan bir musademe netice
sinde 12 yaralı vardır. Müsa· 
deme, greve dahil olmıyanla

rın fili müdahalesinden doğ
muştur. Grevcilerden ölenler 
de vardır. 

bolmuş,zarar;9 milyar franktır 
Nevyork, 27 ( Radyo ) - mişlerdir. 

Seylap mmtakalarında i hasa- Seylap mıntı\kasında mes· 
rat, tarif edilemiyecek dere- kensiz kalan halkın, beşyüz 
cede korkunçtur, (Sen Niyani) bin kişiye baliğ olduğu ve 
den gelen haberlere köre, üç sularla kıışatılmış, olanların 
bin litre petrol yeniden iştial da iki milyondan fazla tah-
etmiştir. min edildiği söyleniyor. 

Hükumet, yangını söndür· Sular altında kalan şehir 
mek için geniş tertibat al· ve kasabalar, yüz elliye varı· 
mıştır. yor. 

Seylap felaketine inzimam Alakadarların verdiği ma· 
eden ·bu yangın, yarayı bir lumata göre, maddi hasarat, 
kat daha genişletmiştir. dokuz milyar franktır. 

Son haberler; Luzyan şeh- Amerika kızılhaç teşkilatı, 
rini ateşler içinde bulunduğu· felaketzederler için bir milyon 
nu ve 24 saat 104 kişinin dolar ayırmıştır. 
yandığı ve bin kişinin kaybol- Paris 27 (Radyo) - Fran-
duğunu bildirmektedir. Açık· sa parlamento reisi M. Heryo 
ta bulunan ahali ise binlere ile ayan reisi M. Dö Jaten~, 
varmaktadır. seylap felaketinden dolayı 

Kolomba havalisinde yağ- Amerika reisicumhuru M.Ruz-
mıya başlıyanlardan sekiz yüz velte telgrafla teessürlerini 
kişı, zabıtaca kurşuna dizil· bildirmişlerdir. 

~------~--........ · ... ~·---~--~--------
Vekalet emri-

ne alınan 
--- ··---

Memurların maaşla. 
rı hakkında yeni bir 

kanun 
2919 Kanunun 3 üncü mad

desi 'mucibince verilecek aza· 
mi iki veya üç senelik vekalet 
emri maaşlarının başlangıcı 

hakkında Maliye vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiştir. 

1777 Sayılı kanunun üçüncü 
maddesine göre vekalet emri· 
ne alınını~ olanlara 2919 nu
maralı kanunun neşrinden son· 
ra hizmet müddetlerine göre 
bu kanunun üçüncü maddesi 
mucibince verilecek azami ve
ya üç senelik vekalet emri 

maaşlarının başlangıcı hakkın· 
da bazı yerlerde yanlış mua· 

mele yapıldığı anlaşılmıştır. 
Vekalet emrine alınan me

murlardan hizmet müddetleri 

15 seneye kadar olanlara iki 
sene ve hizmetleri 15 sene-

den yukarı olanlara üç sene 
müddetle vekalet emri maaşı 
verilecektir. 

Bu mddetlerin memurun 
vekalet emrine alındığı tarih· 
ten başlıyacağı da kanunda 
tasrih olunmuştur. 

Bu hükme göre 1777 sayılı 
kanunun 3 üncü maddesine 
istinaden vekalet emrine alın
mış olanlardan: 

1 - 2919 Sayılı kanunun 
neşri tarihi olan 21/3/936 ya 
kaclar aldıkları vekalet emri 

lzmir 
Baştan.başa ağaç. 

landırılacak 
Mersinli fidanlığında yetiş

tirilen muhtelif ağaç fidanla· 
rından 937 senesi için lzmir' e 
şu cir.s fidanlar ayrılmıştır: 

280 fıstık çamı, 50 sarı 
çam, 675 haleb çamı, 260 
mara, 500 dağınık servi, 500 
top servi, 400 okaliptos, 600 
isfendan, 40 katalpa, 11425 
dut, 200 galadiçya, 6075 akas
ya, 4170 sofora, 500 tesbih, 
160 erguvan. 

~-------
_maaşları hizmet müddetlerine 
nazaran iki veya üç seneye 
baliğ olanlara artık bu:tarih· 
ten itibaren vekalet emri ma
aşı verilmiyecektir. 

2 - 21 /3/ 936 Tarihine ka
dar aldıkları vekalet emri ma
aşları, hizmet müddetlerine 
nazaran iki veya üç seneyi 
geçmiş bulunanlara bu tarih-
ten itibaren başkaca vekalet 
emri maaşı verilmemekle b~
raber eskiden aldıkları maEtş

tan da bir gfina istirdad mu· 
amelesi yapılmıyacaktır. 

3 - 21/3/936 Tarihine ka
dar aldıkları vekalet emri ma· 
aşları, hizmet müddetlerine 
nazaran iki veya üç seneyi 
bulmamış . olanlara, ilk v<'ka
let emrine alındıkları tarihten 
itibaren bu müddetleri doldu
runcıya kadar vekalet emri 
maaşı tediye edilecek ve bu 
müddetleri ikmal ettikleri' ta· 
rihte maatları kesilecektir. 

27 lkiinci kanun 937 _..,, 

ira Frosini • 
ı . paşa ve 

.. -- ._..,,.._,...,.___.. 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
- . 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kas1Tga "~ '., . ·. 
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Başka bir çare yoktur. Bu haiıı 
evladin bir an evvel vucüdün~ . 

orta .. lan kaldırmalıyız 
Aman vezirim, bu mem· 

lekete büyük bir hiyanettir. 
- Şüphemi var! Bilst.!n, · ne 

köpektir, bu Muhtar! Ne su
retle olursa olsun beni öldür
meğe karar verdiği artık mu· 
hakkaktır, bunun için .. 

- Fakat vezirim, Muhtar'ı 

sen harbe gönderdin, de
~· ı '? gı mı .. 

- Başka bir çare yoktu. 
Bu hain evladı Yan ya' dan bir 
müddet uzaklaştırmak lazımdı. 
Eğer Edirne' den muzaffer 
olarak dönerse, beni mahvol
muş bilmelisiniz. 

- Allah göstermesin ve· 
zırım. 

- Evet, işim Allaha kal· 
mıştır. Fakat onunla mücade
le edecek kuvvete malik ol-

Bomba 
Hadiselerinden tev. 

kif edilenler 
kovuluyor 

Lizbon 27 (Radyo)- Bom· 
ba hadiselerinden dolayı za-

madığımı söylemek zaruretin· 
deyim. Artık ihtiyarladım. 0, 
gençtir, asker arasında çok 
taraftarı vardı; Rumların hep· 
side kendisine yardım edecek· 
lerdir. Burada sizin başınızda 
beni D' hayatım ancak Muhta· 
rın Edirne'den avdetine kadar 
devam edecektir. Bunun içirı 
Muhtarın Edirne seferinderı 
dönmemesi lazımdır. 

- lstiyormusunki bu haini 
öldüreyim? 

- İstiyorum, bre Hasan. 
Senden işte bunu istiyorum. 
Böyle hem babasına, hem 
memlPkete hain bir adamın 
yaşamasına zaten şer'işerif(!)de 
müsaade vermez. Yılanm başı 
her vakit ezilmek gerektir. Bu 
belayı Arnavutluğun başından 
kaldırmak işini sana vermek 
istiyorum. 

- Arzunu yerine getirece· 
ğim Vezirim. 

- Şu halde sen de onun 
peşi sıra yola çıkf Bildiğin 
usullerle, mümkün mertebe yüz 

- Arkası var -

bıtaca haşlıyan tahkikat dezam Jnce 
etmektedir. Ecnebi ve şüpheli 
unsurlardan birçok kimseler .4.k/ını 
tevkif edilmiştir. Bunların, ilk 

Mehmed 
kaçırmış de
ğildir 

fıı satta Portekiz topraklarından 
uzaklaştırılmaları mukarrerdir. 

----···----
Dünya sulhu nasıl 

muhafaza edilebilir. 
(Başlara/ ı 2 inci sahi/ ede) 

boylu enternasyonal konferans· 
İarla vakit öldürmeğe, oya· 
lanmağa için tahammülü yok
tur. 

Avruµa sulhu, hakikatte 
alakalı her milletin ferdi bir 
meselesidir. Onun için hangi 
milletle ihtilafı varsa bunu 
doğrudan doğru} a müzakere· 
lcrle halletmelidir. 

M. Hitler, kendilerine kar

şı hiçbir derdi ve davası kal

madığını Fransızlara tekrar 

tekrar söylemiştir. Eğer baş
lanmak üzere olan ekonomik 
müzakerlt-rde muvaffakiyet ha
sıl olursa önümüzdeki sene 
bu iki memleket arasında bir 
centlmen anlaşması yapılması 
neden imkansız sayılmalıdır. 

Böyle ufak faaliyetlerle bü
tün Avrupa menıleketlcri top· 
lu olarak, kısa bir zaman, 
içinde anlaşmış ve birleşmiş 
olurlar. Bu muvaff akiyetin iki 
csa~lı temeli, iyi niyet ve ma
kul hareketir. 

Muharrir, burada Rusyadan 
ve Rusya'nın gizli bolşeviklik 
entrikaları çevirdiğinden bah
settikten sonra sözüne devamla 
diyJr ki: 

Almanya, Fransa, İtal)!a ve 
İnğiltere için bir tek yol var· 
<lır. O da bu çabuk anlaşma
ı~rla sulhu tezelden temin 
c·tmek. 

Eşref paşa' da kahveci Kadri 
ve Remzi'yi öldürmekle maz
nun ince Mehmed'le Arap 
Rauf ve arkadaşlarının muha· 
kemelcrine dün şehrimiz Ağır 
ceza mahkemesiııde devam 
edilmiştir. 

Bundan evel maznunlardan 
İnce Mehmed'in deli olduğu 
iddia edilmiş ve Memleket 
hastanesinde müşahede altına 
alınmasına karar verilmişti. 

Memleket hastanesi asabiye 
mütehassıslığı tarafından maz-

-~unun müşahedesine aid ra

por diinkü celsede okunmuş

tur. Rapord;Tn.ce Mehmed'i;;
seriyülinfial psikope olduğu 
bildiriliyor, fakat ruhi hale· 
tinde cezai ehlıyetine müessir 
olabilecek bir deliliği olma
dığı işaret ediliyordu. 

Maznunun vekili, ince Meh· 
med'in vaziyet ve tavrı hare· 
keti de deliliğini gösterdiğini, 
kendisi hapisanede bile öte
kine, berikine saldırdığını, ha
pisane müdür ve gardiyanla-
rının da bunu bildiklerini söy· 
!emiş ve bunların şahid sıfa-
tile dinlenmelerini istemiştir. 
Ayni zamanda yedi, sekiz se· 
ne evel delilik arazı görülen 
ince. Mehmed'in doktor Faik 
Muhiddin tarafından tedavi 
edildiğini de söylemiş ve bu 
doktorun da dinlenmesini ta
lep etmiştir. 

Mahkeme heyeti, hapisane 
müdürü ile hapisane ikinci 
koğuş gardiyanının, doktor 
Faik Muhiddin'in şahid sıfa
tile dinlenmelerine karar ver-
mişlir. 

Liman işletme müdürlüğün
den 

İdaremizde çalışmak üzere müracaat edenlerin boş yere kül
f d ve masrafa lratlanmal(laları ;çin kadromuzda açık yer bu· 
lunmadıiı ilin olunur. 270 
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