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ay . stiklali - Suriyeliler A~~rik~ Ça:,_' "(i ev-ıer 1biribirini 
pulcuları 

Cenev e'de Hatay anayasası müzakereleri Bir çocuk daha ka. ta ip ediyor 
başlad , Suriye' de de ... P~ra ile tutul!11uş ma- 80000.~!~!:.'~~Radyo)-

cera perestler hala hayal peşınde! 16 yaşında ve çok zengin 

Antalya' dan bir görünüş 
İstanbul, 26 ( Hususi ) - 1 kimselerce anlaşılmamıştır. 

Sancak anayasası ile Sancak Hatay' da istiklal gibi en 
muahedesini hazırlıyacak olan tabii haklarını istedikleri için 
komisyon Cenevre' de faaliye· evvelce tevkif edilmiş olan 
te başlamış ve ilk toplantılar Türk'lerin henüz tahliye edil· 
lsveç hariciyecisi Bay Sandler memeleri dikkate şayandır. 

ile Bay Numan Menemencioğlu· Türk'lerin tazyikını düşünen-
nun iştirakiJe yapılınışttr. ler. Hatayh Türk'lerin de hür 

Komisyon mesaisinin azami ve serbest bayram istedikle
bir ayda biteceği umulmak· rini takdir etmekten nedense 
tadır. uzak kalmışlardır. 

Cenevre' de siyasi sahada Bundan başka tuhaf bir ha· 
tabii seyir ve inkişafını takip disc nazarıdikkat ve hayreti 
eden Hatay istiklali davasının celbetmiştir. 700 demir göm
lcat'i mahiyeti Suriye' de bazı lekli Suriye' den Hatay' a geç· 

~~~~~------·--n g il tere, hiçbir devlet 
aleyhine kin beslemiyor ·--Uluslar sosyetesi zayıf düşer· 
se, cihan her zaman için kuv
vetli devletlerin oyuncağı olur 

Londra 26 (Radyo)- Lord· 
lar kamarasında Lord Plimot 
Hariciye bakanlığı namına 

Dantzıg ve Le
histan 

Doktor Graisler 'in 
V arşova seyahatı 

mühimdir 

Lehistan cumhur reisi 
Bay Mosiski 

Varşova, 26 ( Radyo ) -
Dantzıg serbest şehri ayan 
reisi doktor Graisler Varşo· 

bazı suallere cevap vererek: 
- İngiltere'nin silahlanma 

faaliyeti, şarki Avrupa' da bir 
harp çıkması ile alakadar de· 
ğildir. İngiltere hükumeti hiç 
bir devlet aleyhine kin ve hu· 
sumet beslememekte fakat da
ha sulhperverlik istemektedir. 
lngiltere hükumeti hiçbir veç· 
hile bir taarruz ve tecavüz 
harbı yapmıyacaktır. Uluslar 
sosyetesi ve Paris misakları 
mucibince, İngiltere sulhun 
müdafaasına çalışacaktır. 
- Devamı ·l ucu ~alıif P.de -

va'ya gelmiştir. Buradan Biye· 
lovski malikanelerine gidecek 
ve Lehistan cumhur reisi Bay 
Musiski'nin av davetine iştirak 
edecektir. 

Bu münasebetle Dantzıg ve 
Lehistan arasındaki muallak 
meselelerden mühim bir kıs
mının daha halli imkam elde 
edileceği tahmin olunmak
tadır. 

Siyasi mehafil, Berlin rica
linin Varşova ziyaretlerini 
takip eden bu ziyarete büyük 
bir ehemmiyet vermektedirler; 
ve bu sonuncu ziyaretin, Var
şova ve Biyelovski malikane
sinde Alman - Leh ricali mü· 
ı:akerelerinin mihverini iÖstcr· 
diği söylenmektedir. 

mişlerdir. Bunların kimler ol
duğu bellidir, para ile tutul· 
muş maceraprestlerdir, fakat 

maksatları ve hedefleri meçhul· 
dür. 

Hataylıların, demir gömlek 
ile değil, çelik kalp ile istik· 

lal istediklerini gösterdiklerine 

göre, bu maceraperestlerin va· 
ziyetleri çok manasız kalacak· 
tır. 

---~·-·--
Serbest bıra-

kıldılar 

Gayrel isminde bir çocuk 
Gansterler tarafından kaçırıl
mıştır. Çocuğun babasından 

mühim miktarda para isten
mekte, aksi takdirde çocuğun 
öldürüleceği bildirilmektedir. ...... 

Italyanlar 
Cenubi /spanya'ya 

asker çıkardılar 
Londra, 26 (Radyo) - İs

panya'ya gönüllü sevkıyatı 
yasak edilmeden evvel Cenubi 
lspanya'ya İtalya' dan külliyetli 
miktarda asker ve mühimmat 

Moskova, 26 ( Radyo ) - ihraç edildiği, son gelen ha
Tevkif edilmiş olan 45 Al- berlerden anlaşılmıştır. 
mandan onu serbest bırakıl- Londra siyasi mahafili, bu 
mıştır. Bunlar derhal hudud haberler üzerine endişe et· 
haricine ç1karılacaklardır. meğe başlamıştır. 

·~~~--... ----~.~--. .. --~~~~-
ltalya Kralı Emanoel Bu-
dapeşte'ye gidecek 

ita/ya kralı Viktor Emanoel 
~ Roma 26 (Radyo):-lltalya ..Ealı Viktor Emanoel ve Kraliçe 
~. Elena Mayısta EBudapeşte'ye gidecekler ve amirall!Horti'nin"' 

Roma ziyaretini iade edeceklerdir. F-_~ 
Krala Hariciye Nazırı Kont Ciyano refakat edecektir. 
~~~~-----~-.-..~---.. --~--~~-

Fransa harbiye nazırı-
nın son izahatı 

' ••• 
Bay Daladiye, yeni tedbirleri 
anlatmış ve endişeye mahal 

olmadığını söylemiştir 
Paris, 26 (Radyo) - Mec- bahsederek: 

lisi meb'usan milli müdafaa - Habsburgların yeniden 
encümeninde harbiye bakanı tahta geçmesi Avusturya için 
B. Daladiye yeni askeri teş· dahili bir mesele olsa bile, 
kilatın harp ve sulh zamanın· siyasi cepheden tamamen ha· 
daki şekli hakkında izahat rici ve beynelmilel bir hadi· 
vermiştir. Hava, Kara ve De· sedir. Avusturya' dan ayrılmış 
niz knvvetlerinin kuvvetlerinin olan devletler bu mesele ile 
teşriki mesaisi hakkında taf- şiddetle alakadardırlar. De
silattan başka, ittihaz oluna- miştir. 
cak tedbirleri de anlatmış ve 
endişeye mahal olmadığmı 
bildirmiştir. 

Meclis hariciye encüme
ninde de, raportor Bay Mis· 
teir' de Avusturya meseleleri 
hakkında izahat vermiştir. 

Habsburi hanedanından da 

Tayyare kazası 
Roma, 26 (Radyo) - Çi

yanpino tayyare meydanında 
bir kaza olmuş, bir bombar· 
dıman tayyaresi düşerek par
çalanmıştır. Pilot paraşütle 
athyarak kurtulmu~tur. 

-Macaristan'da maden amelesi açlık 
grevi yaptı. Fransa ve Amerika'da 

amelenin grevi genişlemektedir 

Peşte' den bir görünüş 
Budapeşte, 26 (Radyo) - \ fabrika direktörünün işten 

Grev ilan ederek maden ocak· çıkarılmasını istemektedirler. 
larını işgal etmiş olan amele M. Blum, bu işle bizzat meş
bugün açlık grevine baş1amış- gul olmaktadırlar. 
lardır. Amele lehine nümayiş Nevyork 26 (Radyo)- Amc· 
yapmak istiyenlerle zabıta rika' da amele grevi hergün 

arasında vukubulan bir arbe· genişlemektedir. Şimdi de bü· 
de neticesinde bir kişi ölmüş, tün tayyare fabrikaları amelesi 
dört kişi yaralanmıştır. grev ilan etmişlerdir. 44 bin 

lktısat Nazırı, parlamento· grevciden 30 bin kişi fabrika· 
da verdiği izahatta, ;amelenin ları işgal etmiş bulunmaktadır· 
ikna edilemediğini söylemiş lar. Hükumet, grevin önüne 
ve ocaklar tahliye edilmedik- geçmek için bazı tedbirlere baş 
ce hükumetin hiçbir şey ka- vurmuştur . 
bul edemiyeceğini ilave eyle- Son haberlere göre, şimcn· 
miştir. difer amelesi de grev ilin et· 

Marsilya, 26 ( Radyo ) - meie hazırlanmakta ve maaş· 
Gazete müvezzilerinin grevi larının artırılmasını iıtemekte· 
genişlemektedir. Gazeteler, dirl~r. 
grev yüzünden satışa çıkarı· Varşova 26 (Radyo)- Varşo• 
lamamaktadır. va ve Loç şehirlerinde 80 bin 

Paris, 26 (Radyo) - Peio kunduracı irev ilan etmişler 
otomobil fabrikasındaki grev ve yevmiyelerinin arttırılmaıını 
devam etmektedir. Amele, istemişlerdir • 

~~--------··~~-.·~·~---.. --~~-----
Yunan kralı Sisam adasında 

~ Yunan kralı 
~ Vani, 26 (Radyo) - Yu· 
~ kralı ikinci Jorj, dün 

:Averof zırhlısile Sısam adası· 

ikinci jorj 
nı ziyaret etmiş ve halk tara
fından büyük tezahüratla kar
şılanmıştır. 

•••• 
Vekiller 

İstanbul, 26 ( Hususi ) -
Milli Müdafaa Vekili general 

Kazım Özalp ile inhisarlar 

Vekili Bay Ali Rana Tarhan 

ve Ziraat Vekili Bay Muh

lis Erkmen bugün Ankara'ya 

hareket etmi~lerdir. 

Yahudi aleyh
tarlığı 

Peşte, 26 (Radyo) - Üni· 
versite talebesi, Peşte' de Ya· 

hudiler aleyhine nümayişler 

yapmışlardır. Ufak·tefek bazı 
hadiseler olmu~tur, 
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Meçhul bir kıyafet 
lngiltere ve Almanya Cihanın en iyi 

hastahanesi 
~~------~--...~------~-

.. -23- .. 
lngiltere, yalnız garp devletlerinin sınır-

Cihanın en büyük ve mü
kemmel hastahanesi Londra
daki " Üniversiti kollei Ho· 
sital,, dır. 150,000 lngiliz lira
sına mal olmuştur. 

Ben de eğer yanına yakla 
,şabilirsem hemen herifin sura
tına doğru öyle bir tokat aşk 
ederim ki henüz tabancasının 
tetiğine parmağını basmadan 
yere düşer, bayılır. O vakit 
diğer arkadaşlarımız gelip he· 

rifi yakalarlar. Dedikle~imi iyice' 
anladın mı? Magır ! Işte bu 
vazifenin icrasını sana emre· 
diyorum. Sen de şimdi gidip 
öbür arkadaşlarımıza lazımge
len emirleri ver .. 

1 
Kroser, kadınla konuşmakta 

iken Karter, çevik bir hare· 
ketle Kroser'in boynuna kuv· 
vetle bir yumruk aşketti ki 
bu yumruğun darbesile hemen 
yere yuvarlandı. Bunun üzerine 

larını garanti edecek bir pakt 
hazırlamağa çalışmaktadır ••. Ameliyat dairesinin havası, · 

hususi tertibat ile saatte yirmi 
defa yenileştirilmektedir. Her 
hastaya bir oda tahsis edilmiş 
ve odaya hariçten en küçük 
bir gürültünün gelmesine im· 
kan bırakılmamış ve her oda· 
da en son sistem ve en pa· 
halı bir rady..., bulunmaktadır. 

* * .. 
Karter'in Hindli kıyafetine 

girmekten maksadı bundan 
ileri geliyordu. Mezkür cad
de lnis'in hanesi yakınında 
lngiliz tüccarlarından bir 
adam, büyük bir hanede 
ikamet ediyordu. Bu tüccar, 
birçok seneler Hindistan' da 
bulunmuş ve biiyük bir ser· 
vete nail olduktan sora Hin
distan eşrafı kıyafetinde Ame· 
rika'ya avdet etmiş Nevyork'a 
gelipRaca namı müstearile - ki 
Hind eşrafına mahsus bir 
lakaptır · büyük bir ticaretha
ne ve büyük bir şöhret sahibi 
olmuştur. Dairesinde müstah· 
dem bütün işçileri Hindli 
kıyafetine sokmuş ve kendi
sine Hindistan ümerası süsünü 
vermiştir. 

Kerter, kenöisile arkadaş
larını mezkur ticarethanenin 
hademesi kıyafetine sokmak
tan maksadı Kroserin şüphe 
etmcğe meydan vermemesi 
içindir. Biraz sonra Kroser, 
caddenin öbür cihetinden ge· 
liyordu. 

Karter, arkadaşına: 
- işte geliyor, haydi vaıı· 

fenizi ifaya başlayın. 

Kendisi onlardan ayrılıp 
Kroserin karşısına çıkmak için 
yürüdü. Kroser, korkusuz ve 
endişesiz daha doğrusu ihti· 
yatsız ve lakayd ilerliyordu. 
Refikasının hanesi önüne gel
diği gibi dört kişiyi karşısında 
buldu. Bunlardan şüphe et· 
meyip muhakkak mezkur tica
rethane J adamlarından olma· 
ları ihtimalile kendisini boz
madı. Bunlar birkaç kere 
lnis'in evine girip çıktılarsa da 
gene Kroserin hatırına birşey 
gelmedi. Zira onlar yüksek 
sesle konuşup gülüyorlardı. 

Kroser, refikasının hanesine 
gireceği sırada etrafına göz 
gezdirerek dört hademeden 
(f) başka bir kimse görmedi. 
Derhal merdivenlerden yukarı 
çıkıp zili çaldı. Hemen ar-

kasından Karter yetişti. Kro· 

ser, dönüp baktıysa da ken

disini bir Hindistan'lı adamın 
karşısında buldu. Hint'li, f n· 
giliz lisanı şivesile: 

- Gece vakti kimi istiyor
sunuz? Bizim Müsyü 
yatmıştır. 

henüz 

Kroser, Hint'li uşağın, ken· 
disine (yanlış kapı çaldın) ih
tarına gülmüş ve cevap ver
memişti. 

Karter, gene İngiliz li.3anı 
~ivesile: 

- Burası Racanın hanesi· 
dir. Ben onun hizmetçisiyim. 

Bu sırada kapı açılıp güzel 
bir kadın göründü. Kroser, 
icadına : 

- inisi Şu şaşkın lngiliz, 
burasını Racanın hanesi zan 
ederek gelmiş, rica ederim 
yanlaş geldiğini anlatınız. 

kadın tabancasını Karter' e tev
cih ve ateş ettise de şapkayı 
delmekten başka birşey yapa
madı. Karter'in arkadaşlarının 
yetişmesi üzerine kadın hemen 
kapıyı kapıyarak içeri kaçtı. 
Kroser'in derhal elleri, ayak
ları bağlandıktan sonra Karter 
tevkifhane arabasının çağırıl· 

masını emretti . 
Nevyork polisleri arasında 

bir kaide vardır. Bir hırsızı 
yakalamak istedikleri zaman 
hemen kaldırımın taşlarına 
demirle vururlar. Bu darbenin 
husule getirdiği sese hemen 
polis şitap eder. Bu suretle 
hareketi müteakıp hemen 

. araba ve miktarı kafi polis 
geldi. Kroser'i baygın ve elleri, 
ayakları bağlı olarak arabaya 
tıktılar. Karter, arabanın ka
pısını kilitliyerek ve bizzat 
kendisi de arabaya binerek 
kendisi de arabaya binerek 
bu canavarı, ele avuca sığını· 
yan bu yılanı polis dairesine 
getirdi. Ve mezarlar zındanı 
denilen zındana atılmak üzere 
arabadan indirdi. Fakat Kro-
ser, hala uyanmamıştı. Kro
ser'in bu halini gören Magır, 
Karter' e dedi ki: 

- Azizim vurmuş olduğun 
yumruk çok şiddetli olduğun· 
dan hala uyanmadı. 
Güneş doğduğu zaman Kro· 

ser gözlerini açtı ise de artık 
kurtulmanın imkanı olmadı· 
ğını görerek acı acı inledi ve: 
- Eyvan!.. Ümitlerim hep boşa 
çıktı. Nihayet, Karterin zeka· 

sı, beni pençei adalete teslim 

etti. Cezama razı olmalıyım. 
ikinci kısmın sonu 

Büyük Britanya'nın dış po· 
litikası bakımından son za· 
manlarda iki mühim hadise 
vardır: Fransa'ya yeni bir elçi 
tayin edilmesi; Almanya ile 
görüşmelerin başlamış olması. 

Hükumetini Berlinde temsil 
etmekte olan B. Eri Phpipps 
şimdi onu Paris'te temsil 
edecektir. Bu zat Fransız gö· 
rüşüne çok mütemayil olarak 
tanılmaktadır. Fena niyetli 
kimseler, bu yer değiştirmeği, 
yerine İngiliz-Alman yakınlaş· 
ması tasavvuruna daha muza· 
hir bir başka diplomat gön· 
dermek arzusuna atfetmekte 
gecikmediler. Bu faraziye şunu 
itibara almaktadır ki; bizzat 
mes'ul devlet adamları ara· 
sında temasların bu derece 
sık olduğu bir zamanda bir 
elçinin şahsiyeti ve hususi 
temayülleri git-gide daka az 
kıymet ifade etmektedir. Üs· 
telik, Fransa'ya, Fransa'yı ve 
Fransız görüşünü seven bir 
adamın tayin edilmesi pek 
tabii görülmelidir. 

ikinci hadise, B. Von Rib
entropun lngiliz dış bakaniyle 
ehemmiyetli müzakerelere gi
riştiği bir sırada B. Anthony 
Eden 'in Londra' dan ani ola· 
rak hareketidir. Genç bakanın 
bu istirahat seyahatini epey 
zamandanberi kararlaştırmış 

olduğu muhakkaktır. Yalnız, 

f ngiltere'nin tedafüi vaziyette 
kaldığını bildiği bu görüşme
lerde hiçbir acil taraf görme
miş olduğu içindir ki seyaha· 
tini geri bırakrnamıştır. 

Dış bakanının s~yahati es
nasında kendisine Lord Ha
lifaks vekalet edecek, ve bay 
Hitler'in mümessili müzakere-

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 

1 lerini onunla yapacaktır. Lord 
Halifaks, cermanofil olduğunu 
veya daha doğrusu - çünkü 
bir İngiliz ancak lngiltere'nin 
menfaati babmından Fransız 
veya Alman dostu olabilir · 

Telefon 3452 .~ -----------F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASININ 
SiS "GANYMDEDS,, va· 

puru 20 şubatta limanımıza 

gelip yükünü tahliyeden sonra 

BURGAS, VARNA ve KÖS· 

TENCE için yükliyecektir. 
SiS "HERMES,, vapuru 25 

şubatta beklenmekte olup 
AMSTERDAM, BREMEN ~ 
HAMBURG limanları ıçın 

tahmilatta bulunacaktır. 

SiS CERES,, vapuru 4 
Marta doğru bekleniyor, yü· 
künü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTEN
CE'ye yük alacaktır. 

"SA YMEDES., vapuru 10 
Martta gelerek AMSTERDAM 
ve HAMBURG için yükliye
cektir. 
SVENSKA ORIENT LINJE 

KUMPA YASININ 
SiS "NORRUNA,. vapuru 

27 şubata doğru beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BALTIK ve SKAN
DINA VY A limanları içirı 

Almanya ile anlaşmanın lü
zum ve faydasına kani bulun· 
duğunu gizlemiyor. Şüphesiz· 
dir ki Bay Von Ribentrop, 
Lord Halifaks'ın şahsında da-

yükliyccektir. 

SERVlCE MARITIME. ROU

MAIN KUMPANYASININ 

SiS "PELEŞ,, vapuru 20 şu· 
bata doğru beklenmekte olup 

PiRE, MALTA ve MARSIL YA 

limanlarına yolcu ve yük kabul 
eder. 

SiS "AEBA-JUL YA" vapu

ru 26 şubatta gelerek PiRE, 
MALTA ve MARSIL YA liman-

larına yolcu ve hamule kabul 
edecektir. 

SiS "SUÇEA VA,, vapuru 

21 Marta doğru bekleniyor, 
PiRE, MALTA ve MARSIL· 
YA limanları için yolcu ve 
yük kabul edecektir. 

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve .Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardnki ve hareket ta· 
rihlerindeki değişikliklerinden 

acenta mesuliyet kabul etmeı. 
Telefon: 41421422 t /2663 

Ya.zan : Jean Pierre Gerard 
ha müsaid bir dinleyici bula
caktır. 

Fakat sadece bir dinleyici. 
Lord Halifaks ancak bakan 
vekili olacaktır, bu itibarla 
Almanya'nın mümessilile yap-
tığı görüşmeleri arkadaşlarına 

anlatmakla iktifa edecektir. 
Tabiidir ki B. Halifaks, B. 

Eden'in tutamıyacağı vaid· 
!erde bulunmaktan çekine
cektir. 

Diğer taraftan, B. Eden'in 
şahsi vaziyeti memleketinde 
çok kuvvetli kalmaktadır. in-

giltere, bir ideal sahibi olan 
fakat onu realitelerin önünde 
eğmesini bilen bu genç, gürbüz, 
faal ve sporcu bakanı sev
mektedir. B. Eden Fransa' da 
sanıldığından daha supldır. 

Ve B. Eden 'in her iyi İngiliz gibi 
esef etse bile, ideolojisini fiili." 
yata feda etmiyeceğini sanır-
sak bir psikoloji hatasına 

düşmüş oluruz. 
Pek fazla sempati besleme

diği faşist İtalya ile bir uzlaş· 
ma imzalamak suretile bize 
bunu bir kerre daha göstermiş 

değil midir? 
İngiliz politikasının bugünkü 

cereyanlarını anlamak için .şu 

iki noktayı göz önünde tut
mak lazımdır. 

Birinci nokta: Londra' da İn· 
giliz politikasını, Almanya ile 
f Devamı 4 üncü salıi/eile J 

-----------~-· ...... ··-------------
lsvh;re harbe hazırlanıyor 

Bir lsviçreli diplom;i "diyor ki: Hudutlanmız
dan ·tek yabancı asker geçer geçmez harbe 
gireşeceğiz. Memleketimizde bir adam klın-

caya kadar harbe devam edeceğiz •• 
Küçük lsviçre Belçika'nın ğazına atılacak milletlerin ken- verebilmeleri kolay bir şey 

19· 14 senesinde uğradığı akı- disini bir kapı gibi kullanmak değildir. 
bete uğramıyacaktır. tasavvurunda bulunduklarını Mesele bu kadarla da bit-

Avrupanın "sulh adası"bi.i- da bilmektedir. miş değildir. 
tün milletleri bir dostluk ha- Kendi vatandaşlarına milli Almanya'ya karşı kendisini 
ğı ile birbirine bağlamağa müdafaa büdcesinin artırılması koruma tedbirlerini, aşağı 
uğraşan Milletler Cemiyetinin hususunda bir müracaatta y~kan,. tam~mlamış ~l~n Is· 
yurdu İsviçre, etrafta dalaşan bulunan cumhur reisi B. Al- vıçre bır mudafaa ıstıkrazı 
harp şayiaları üzerine hudut· bert Mayer demiştir ki: yaparak vatandaşlarından 76 
tarını tahkim etıneğe başla- - Bugün fsviçre'nin bita· milyoh 375.000 dolar daha 
mıştır. raflığı ve istikla\i 1914 te istemektedir. 

Şimdi fsviçre'nin ordusu da olduğundan daha ziyade teh· Bunun 85,000,000 nu yeni 
hava kuvvetleri de lherhangi likeye r maruzdur. müdafaa tedbirlerine, 16 mil-
bir harp tehlikesi ihtimaline Bizim milislerimiz mil etin yonu hava kuvvetlerine karşı 
karşı artırılmakta, kuvvetlen· çizecekleri gibidir. müdafaa vasıtalarına, 18 mil-
dirilrnektedir. Fakat milli müdafaa için yonu da hava kuvvetlerinin 

B l k ,. 1h"' k - silahlanmağa lüzum vardır. artırılmasına sarfedilecektir. u mem e et te su u oru· 
yabilrnek için 0 uğurda harp Bir misal isterseniz, Habeşis- Başka memleketlerde pro-
edecek bir kuvvete sahip bu· tan buna beliğ bir misal pagandanın yaptığı tesiri ya-
lunmak lazımgeldiğini takdir olabilir. kından görmüş olan lsviçre, 

etml.ştı'r. --B - ı ·- ·k· vel ı· bu misali kendisi için de ör-
uncıan ı ı sene ev , s· k l 

Vaziyeti inccliyen bir kimse 
fsviçre'nin böyle kolay kolay 
tuzağa düşmiyeceğini kolayca 
anlıyabilir . 

-. , . Al - t h ne a mıştır. vıçre nın man srnırını a · I 
. k . . 7 OOO OOO lkbahar ve sonbaharda sey-

kım etme ıçın ' ' yahlar akını durduktan sonra 
dolar tahsis ediimişti. Geçen memlekette büyük bir hava 

sene Nisan Eayında sulh se· propagandası başlamaktadır. 
Bu küçük ve daima sulh için· ven İsviçre, gene ay~~ m~~- Alman tayyareleri, fsviçre 

de yaşamağa azmetmiş olan sadla 100,000,000 dolar vergi toprakları üzerinde sık sık uç· 
memleket bitaraflığı çiğniyerek vermiştir. ------ -- tukları için en sulh sever çift-

topraklarının bir takım dikta- Bütün nüfusu dört milyon- çiler ve kendi hallerinde yaşı· 
tör ordularına kapı haline geti- dan pek fazla olınıyan bir yan taşralılar bile seve seve 
rilmesini arzu etmemektedir. 1 k t h Ik b k 1 mem e e a ının aş a arının havaya karşı korunma talim· 

Bununla beraber lsviçre açacağı harpler için hazırlık 
b. d b b. · · b lcri yapmaktadırlar. 

günün ırin e _ir __ i.,.._ır_ın_ın_•o··-~:!!ak üzere bu kadar vergi Fakat, hudutları tahkim et-

M l• mar sı·nan eserlerı· mekvehavakuvvellerinekarşı 
korunma tedbirleri almak Is-

----'----•,_.•............... viçre'nin 700 yıllık sulhunu 
Kültür Bakanlığı tarafından .. toplanan müdafaa için gerekli olan iş· 

l b k b l k Jerin ancak bir klsmıdır. 
yeni malumat a üyü ir eser yapı aca Seferberik başladığı ve harp 

Kültiir Bakanlığı bütün Vi- bulunmaktadır. Gelen cevap- tehlikesi yakından baş göster-
layetlere ve esldden Osmanlı !ar arasında fuık'ta bir med- diği zaman lsviçre ordusuna 
imparatorluğu içinde buluna· resenin, Şamda bir cami ile generaller bulabilecek midir? 
rak bugün müstakil yaşıyan bir çeşmenin, Hicaz'da bir Öyle bir zamanda milli 
memleketlerdeki Türk elçile- camiin Sinan tarafından ya- konsey, bir kumandan ve 
rimize birer mektup gönder- pılmış olduğu bildirilmektedir. daimi genel kurmay başkanı 
miş, Mimar Sinan'm hayatına Bakanlık bütün bu malii- tayin eder. 

ait malumat bildirilmesini is- matı topladıktan sonra Sina- İsviçre şimdiden Bern' deki 
temiştir. Bunlardan Bulgaris- na aid bir eserin hazırlanma- federal sarayda böyle bir 
tan, Irak, Şam ve Mekke' den sında Köprülüzade Fuad ede· tayinin müzakereleri geçtiğini 
cevap gelmiştir. biyat öğretmenlerinden Rıfkı tekzip etmemektedir. 

Ayrıca Anodolu'nun birçok Melul ve Mimar Sedad Çe- Hatta iyi haber alan kay-
yerlerinden de cevap gelmiş tintaş çalışmaktadır. naklar, kimlerin bu işlere 

İzmir vakıflar direktörlüğün
den: 
Pazaryeri camii altında bila nu. dükkanın icarı müzayedeye 

konulmuştur. ihalesi 26-2-937 coma günü saat 15 dedir. istek
lilerin vakıflar direktörlüğüne müracaatları. 13 19 26 445 

getirileceği, bugünden karar· 
laşrrıış olduğu •, ısrarla bil
dirınektedir. 

İsvierc gerçekten, harbede· 
cek ordular için bir tek değil, ; 
birçok kapılar arzelmektedir: 

D•vamı 4 üneii stıhif•d•-



ı 

r 

Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
--~~--~=---~-------~~-----......:.-

Teşkilatı esasiyedeki 
değişiklik nasll oldu? 

N. V. 
W.F.H. Van 

Der Zee -----------
Kamutayın bu celsesinde dikkate & Co. 

,, k l • • DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
şayan muza ere er geçmıştır Hamburg 

- 4 - yen var mı?... Rey toplama "MlLOS.. vapuru 17 şu· 

kilatmda görülen bir lüzum 
Üzerine yapılmıştır. Hükumette 
:>ıyasi müsteşarlar ihdası dü
§Ünülmüş ve bunun zarureti 
görülmüştür ve icabı hissedil· 
rniştir. Bunun tatbikatı için 
teşkilatı esasiye kanununda 
formaliteye aid bazı madde
lerin değişmesi icabetmi~tir. 
Son olarak getirilen tadil tek
lifi de ondan ibarettir. 

muamelesi bitmiştir. batta beklenilmektedir. ROT-
Hakkı Kılıçoğlu (Muş) - TERDAM, HAMBURG ve 

Sayın arkadaşlar; Ulu Önde- BREMEN için yük kabul 
rin, Atatiirk'ün güneş dima· eder. 
ğından nur alan ismet lnö- "DELOS.. vapuru 18 şu-
nün'e bu teşkilatı Esasiye batta beklenilmektedi. ROT-
Kanununun bazı maddelerin· TERDAM, HAMBURG ve 
de değişiklik yapılmasına dair BREMEN için yük kabul eder. 
teklifi, bilhassa ikinci madde- "HERAKLEA.. vapum 3 
sinin değişmesi dolayısile bü- martta beklenilmektedir. HAM-
tün ~~r Türk camiası namına BURG ve ANVERS'ten yük 
kendısıne şukranlarımı arze· çıkaracaktır. 
derim. ikinci maddenin de- "ACHAIA vapuru 3 martta 
ğ'.ştirilmesi hakikaten hür fi: beklenilmektedir. ROTTER-

01 i vi er ve şü-
r kası Limi ed 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 

"POLO,, vapuru 21 şubatta 
LONDRA, HULL ve AN
VERS'ten gelip yük çıkaracak 
ve ayni zamanda HULL için 
yük alacaktır. 

"EGYPTIAN,, vapuru Mart 
iptidasında LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOV 
için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 marta 
LONDRA, HULL ve AN· 
VERS'ten gelip yük çıkara· 
caktır. 

26 Şubat 957 
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lzmir v··n Mensucatı 
·· rk A. Şirke inin 

um aş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sa "lam 
Zarif 

cuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

t 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAK~'(, 
HAii T. A. Ş. 
lllimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

Arkadaşlar; tadili icabeden 
zaruretleri ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin prensiplerini yüksek 
huzurunuzda muhtasaran arzet
rniş oluyorum. 

kırlerin uzun .:~man_danb~n DAM HAMBURG ve BRE-
hasretle bekledıgı bırşeydır. '. . .. 
Bu kanunla cumhuriyetimiz, ME.N ıçın yuk kabul eder. THE GENERAL STEAN NA- KANDEMiR Oğlu 

VIGATION LTD. ,1~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' 

Arkadaşlar; tadili icabeden 
zaruretleri ve Cumhuriyet H. 
Partisinin prensiplerini yüksek 
huzurunuzda muhtasaran ar
zetmiş oluyorum. Eğer bana 
Verilen vazifeyi kısmen olsun 
yapabilmişsem benim için bü· 
yük bir şereftir. Şunu da ar
zetmek isterim ki bizim bü
tün mütalealarımız .: ve teklif· 
lerimiz ancak tasvibinize ikti
ran ettikten sonra tatbik olu-

Partimizin 6 büyük temel taşı EXPORT SS. CORPORATION 
üzerine oturtulmuştur. Artık NEVYORK 
hiÇbir zelzele onu sarsamaz, 

nur. Unutulmamalıdır ki bi
zim kurduğumuz ! büyük P.sas
lardan biri de memleketin ve 
milletin mukadderatına yalnız 
ve yalnız Büyük Millet Mec· 
lisinin hakim olmasıdır. Ha-
kimiyet milletindir. (Alkışlar) 

Başkan - Söz Sadri Mak· 
sudi Arsalın• dır. 

Sadri Maksudi Arsal (Gi
resun) - Bazı şeyler soracak-
tım suallerime cevap aldım. 
Başkan - Söz Hakkı Kr

lıçindır. 
Evelki kanunlara rey vermi-

ne dahili ne harici. Değişen 
diğer maddeler hakkında Şük-
rü Kaya arkadaşımın söyle
diklerine tamamife iştirak 
ederim. Bunlar hakikaten bu
günkü ihtiyaçlardan doğmuş 
ve yerinde yapılmış değişik
liklerdir. Sizi fazla yormamak 
için sözümü uzatmıyacağım. 

Yalnız kendi kanaatımca, ~ bil
hassa ikinci :maddeye biraz 
yan bakan hatta kafa tutan 
bir teşekkül var. Diyanet iş
leri (Gülmeler) Ben bu teşek· 
külün aleyhinde değilim. Din· 
lerin ve dindarların hasmı da 
değilim. Ancak bütün dini 
işleri vicdanlara bıraktıktan 
sonra bir devletin resmi büt
çesinde, bilhassa Teşkilatı 
Esasiyemizin bu yeni ikinci 
maddesi karşısında yeri olmı· 
yacağı kanaatindeyim. 

(Arkası var) ·--Fransa'da yeni bir 
akademi kuruluyor 

---------------.··~ ......... ~------~--~ 
Her sene memleketin en bü-

yük şiirini tanıtmak için: 
Şubatın 19 unda, yani yarın 

Fransa'da yeni bir akademi 

kurulacaktır. Bu yeni edebi 

müessesenin adı "Malarme 

akademisi.. olacaktır. Bu aka· 

deminin azası oniki kişiden 

ibaret olacaktır ki şimdiden 

bunun onbiri taayyün etmiştir. 

Bunlar da şunlardır: 

Jean Ajalbert, Edouvard 

Dujardin, Andre F ontainas, 

Paul F ort, Andre Gide, Mau· 

ric Maeterlinck, Albert Mo· 

dcel, Saint·Pol Roux, Paul 

Va1ery, Francis Viele Griffin. 

Sembolizm . devrinde büyük 

. bir edebi rol oynamış olan 

Edouvard Dujardın bu yeni 

Mallarme akademisinin ruhu 

mesabesindedir. Bu zat yeni 
edebi müessesenin teşekkülü 
hakkında şu beyanatta bulun
mu~tur: 

- Yeni akademiyi teşkil 
edecek olan 12 azanın hepsi 
de Mallarme nezdine devam 
niülizimet etmiş olan kimse· 
lcrdir. Biz bu yeni edebi mu
hiti genç edebiyatçılara v~ 
şairlere de açacağız. Her sene 

bir edebiyat mükafatı vermek 
istiyoruz. Fakat bu mükafat 

genç istidatları teşvfk etmek 

maksadile olmıyacakhr. 

Tamamen olğunlaşmış ve 

her tarafta takdir edilmiş 

kıymetlere verilecektir. Bu 

suretle efkarı umumiyeye: 

"Dikkat ediniz. Memleke

tin yeni bir büyük şairi ye· 
tişmiştir . ., 

Denilmiş olacaktır. Bu mü

kafat ya ikinciteşrinde, yahut 

birincikanunda verilecektir.~ 

Mükafatın mahiyeti bir seya
hat temin edecek nakid yar· 
dımından ibaret olmasını dü-~ 
şünüyoruz. 

Mallarme Fransa'nın en saf 
hüviyetlerinden ,biri idi. : Hiç .., 
bir vakit maddi menfaat rabı· 
tala-;J°na·- bağlanmadı. Onun 
içiO: -çok -meşru olmakl~-b.era
ber-· şahsi 

0

me-nfaat, - siyasi ve 
içtimai iştiğallerle dolu olan 
yaşadığımız bu devir içinde 
Mallarme'nin bu necip aneıne
sini muhafazaya çalışacağız. 

fşte bugünkü akademinin tesi
sine saik olan şr.y bu esas 
fikirdirdir . ., 

"EXIBITOR,, vapuru 19 şu
batta beklenilmektedir. NEV-
YORK için yük kabul eder. 

"EXPRESS •• vapuru 25 şu
batta beklenilmektedir. NEV-
YORK için yük kabul eder. 

REEDEREI H. ScHULDT 
"DUBURG .. vapuru 15 şu

batta b 'denilmektedir. ROT-
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. 

"MARITZA •• vapuru 25 şu
batta beklenilmektedir. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yük kabul eder. ---s. M. R. BUCAREST 

" DUROSTOR " vapuru 5 
martta bek.enilmektedir. KÖS· 
TENCE, SULINA ve GA· 
LATZ için yiik , kabul eder. 
GALA TZ aktarması olarak ta 
BELGRAD, NOVISAD, BU· 
DAPEŞTE , BRATISLAVA , 

VIY ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

D. T.R. T.BUDAPEST 
"SZEGED,, vapuru şubat 

nihayetinde beklenilmektedir. 
BELGRAD, NOVISAD, BU· 
DAPEŞTE, BRATlSLAVA, 
VIY ANA ve ı LINZ limanları 
için yük kabul eder. 

DEN NORSKE • OSLO 
"SARDINIA.. vapuru 16 

martta beklenilmektedir. Pi· 
RE, iSKEN DERiYE, HAYFA, 
DIYEP ve umum NORVEÇ 
limanları için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
1 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez." 

N. W. W. F. VAN DER 
ZEE Co. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Aydın 
Devlet kinini istiyor 
Aydın, (Hususi) -Aydın'da 

halk fazlaca kinin almak mec
buriyetindedir. Halk hem ucuz-
luğundan ve hem de daha 
emniyetli olmasından devlet 
kininine rağbet ediyor. Fakat, 
bir yıldır Aydın'lılar devlet 
kininini muntazaman bulmak 
imkanını bulamıyorlar. Bazan 
gelir arası biraz geçer bayi-
lerde katmaz. Bir haftadır 
gene hiç bir bayide kinin kal
mamıştır. 

Sıhhat Vekaletinin bu işe 
dikkat nazarlarını çeker, Ay
dın gibi kinin ihtiyacı fazla 
yerlerde daima devlet kinini 
bulundurulmasının teminini di
leriz. 

"AD JUT ANT,, vapuru 25 
şubatta gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 

şikliklcrden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

Birinci 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Müc ıı·t 

Ali RIZA 
Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

• 

Wh 

... .... 

• 

sucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
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 faiktrr. 

Te ef on N • 2211 ve 3067 
Te gra a esi· Bayrak lzmir 

v ag ıhh 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

-

hhat czanesi 
Başdurak: ~:~~~nd~alepçioğlu hanı f . - -· 

( 
- . , 

P •• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere alp,böbreklerı 
UrjeD 3 aprahatsız ve _tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



ispanya · şlerine devletlerin ade
mı müdahalesi kararı 

Ciddi surette tatbik edilemiyecek gibi görünüyor ve 
pek çok dedikodulara sebep oluyor 

Paris 26 (A.A) - ispanya' da ademi müdahalenin kontrolü 
fiili bir şekil almağa başladığt şu sırada birçok gazeteler bu 
bapta mütalaalar serdetmektedirler . 

Tabanis Oeuvre gazetesinde Tercio kıtaatı ile teşkilatı üze· 
rinde bir kontroJ icra edilmediği takdirde ecnebilerin lspan
ya'ya tehacüm etmelerine hiçbirşeyin mani olamıyacağını zira 
ltalyanların kendi kıt' alarmı kitle halinde Lejion etronjere ithal 
ettirmek~_oJduklarmı yazmaktadır. 

H-··· Ras Desta 
Kurşuna dizildi 

Roma, 26 (Radyo) - Res
mi mahafil, Adis • Ababa' da 
1400 Habeşlinin idam edildi
ği haberini tekzip etmekte 
ve bu haberin fazla mubala
ğalı olduğunu bildirmektedir. 

Ras Desta'nın muharebe 
neticesinde maktul düştüğü 
de doğru değildir. Göller 
mıntakasında devriye gezen 
Tifreli askerler Ras Desta'ya 
tesadüf etmişler; kendisini ta· 
nıyarak derhal yakalamışlar 

ve kurşuna dizmişlerdir. 
Adis-Ababa suikasttinde 

ağır surette yaralanan tayyare 
kumandanı General lyetoya 
ikinci bir ameliyat yapılmıştır. --· ..... ·· Londra'da 
Büyük bir miting 

akktolunuyor 
Londra, 26 (Radyo) - Bey· 

nelmilel sulh konseyi İngiltere 
hükumetini yapacağı büyük 
mitingden haberdar etmiştir. 
Bu miting beynelmilel sosya
listler, amele partisi ve Tre
düyonlar tarafından ve İspan· 
ya cumhuriyeti lehine yapıla
cakttr. Bundan sonra her üç 
sosyalist teşekkülü tarafından 
10/11 Martta bir içtima yapı· 
lacak ve ispanya işleri tetkik 
edilecektir. 

Bu teşekküller uluslar sos
yetesi misakının 10 ve 11 inci 
maddeleri mucibince İngiltere 
hükumetini müdahaleye davet 
edeceklerdir. 

Deyli Herald bu miting ve 
içtimaı hükumetin men'e mec· 
bur kalacağından endişe et
mektedir. 

Güreşçilerimiz 
Finlandiya'da iyi 
neticeler aldılar 
İstanbul 26 (Hususi) - Fin· 

landiya'da yapılan güreşlerde 
üç maçı kaybettik, dördünü 

lkazandık. Mersin'li Mustafa, 
Vento'yu yendi. 

••• 
G. Saray 

Fenerbahce ile be-
~ 

rabere kaldı. 
İstanbul, {26 ( Hususi ) -

Bayram turnovasının ikinci 
maçında, Galatasaray ile Fener· 

bahçe karşılaşmışlar ve 1-1 
berabere karlmışlardır. Maç 
çok heyecanlı ve zevkli iCÇ· 

miştir. 

Paris'te 
Sen nehri 
taşıyor 

Paris, 26 (Radyo) - Seni 
nehri mütemadiyen yükselmek
tedir. Mavna ve sair vesait 
köprü altlarından geçememek
tedirler. Paris'in sular altında 
kalmasından endişe edilmek
tedir. Birçok fabrikalarla ev
leri sular başmıştır. 

---·-----
Çanakkale'de 

Karaya oturan lspan 
yol vapuru kurtarıldı 

f stanbul, 25 (A.A) - Dün 
sabah Çanakkale' de Hami di
ye tabyası önünde karaya 
oturan Madrid hükumetine 
mensup Gabotre Bareos va
puru kurtarma şirketinin Ho· 
ra kurtarma gemisi tarafından 
dün akşam büyük bir muvaf
fakıyetle salimen kurtarılmıştır. 

--····---
Dört günde 

37 Zabıta vak'ası 
kaydedildi. 

Bayram günlerinde şehri
mizde 37 zabıta vak'ası ol
muştur. 

Bunlardan 9 zu hırsızlık, 9 zu 
yaralama, 5 şi sarhoşluk, 2 si 
hakaret, biri kadına laf atmak, 
3 çü bıçak taşımak, üç ku
mar, 4 dü araba ve otomobil 
kazası ve biri de şapka kanu
nuna muhalif olarak poşu 
sarm'aktır. 

Otomobil kazalarından bi
rini Talat karısı Muazzez yap
mıştır ve orada idare ettiği 
183 numaralı otomobili Ah· 
med karısı Nigar'a çarptırarak 
ayağından yaralanmasına se· 
bebiyet vermiştir. Şoför Hü

seyin de otomobilini Keme
raltı caddesinde Mehmed'e 

çarptırdığından yakalanmıştır. 

Hırsızlık vak'aları ufak-tefek 
bazı hadiselerdir ki, failleri 
yakalanmışlardır. ---·--·---

Ne gaddarlık? 
Torbalı, (Hususi) - Kaza· 

mızın Şehitler köyünde emekli 
yüzbaşılardan bakkal Bay Os-
man' a aid damdaki dokuz hay
vanı yakmak için kasden da· 
ma ateş veren ilçemizin Arapçı 
köyünden Osman oğlu Mus
tafa ile Uşak'ın Yeni mahal
lesinden Bekir oğlu Osman, 
zabıtamızca yakalanıp adliyeye 
teslim edilmişlerdir. ifadele· 
rinde kendilerini, yanında ça
lı~tıkları Arapçı köyü halkın· 

Petit Jorunal 'in Londra' dan istihbarına göre bazt İngiliz si· 

yasi mahafili bu ayın 18 ve 19 unda 10,000 İtalyan gönüllü

sünün lspanya'nın cenubunda birçok noktalarda karaya çıka· 

rılmış olduklarına dair malumat almıştır. 

Humanita gazetesi Franko'ya yardımda bulunmak üzere 

gönderilmiş olan muntazam Alman ve İtalyan orduları zabitan 

ve efradının kafesinin hemen geri çağırılmasını istemektedir. 

Donanmamız 
/ngiltere '~ye davet 

edildi. 
lstanbul 26 (Hususi) - İn· 

giltere Kralı Samajesta altıncı 
Jorj'un taç giyme merasimin~ 
33 denizci hükumet arasında 
bizim de donanmamız davet 
edilmiştir. 

••• 
Manisa'da 

Manisa (Hususi telefon) -
Burada ağaç bayramı büyük 
tezahürat içinde tes'it edilmiş 
ve şehrin yangın yerlerine 
baştan-başa fidan dikilmiştir. 
Bayrama Valimiz Lütfü Kır· 
dar'la kumandan da iştirak 
etmiştir. Fidanlık sahası, iz· 
mir' deki Bahri baba parkı ha
line ifrağ olunacaktır. Bayram 
çok alakalı geçmiştir. 

Evelki gece Dolaplıkuyu'da 
da bir cinayet olmuş, Esad 
isminde biri, bakkal Cemal'i 
bıçakla kalbinden ve karnın
dan yaralıyarak öldürmüştür. 

Hadise şöyle olmuştur. 

Bakkal Cemal, o gece dük
kanını kapadıktan sonra ve 
evine giderken yolda Esad'a 
tesadüf etmiş ve kendisinden 
eski borcunu istemiştir. Sar· 
hoş bir halde bulunan Esad, 
bakkalla bu yü1den kavgaya 
tutuşmuş ve bir aralık ta bı
çağını çekerek Cemal'in kar
nına ve kalbine saplamıştır. 
Cinayeti müteakip katil yaka
lanmış, ağır yaralı olan bak
kal otomobille hastaneye kal· 
dırılırken yolda ölmüştür. 

Tahkikata müddeiumumi 
muavini Bay Nadir tarafından 
el konmuş, vak'a'nın şahitleri 
isticvab edilmiş ve maktulün 
cesedine otopsi yaptırılmıştır. 

Sofya'da 
Belgrad, 26 ( Hususi ) -

Sofya polisi bazı siyasi eşhas 
hapsetmiştir. Bulgar Dahiliye 
Nazın bu hususta beyanatta 
bulunarak, memlekette kan 
dökülmesinin önüne geçilmesi 
için siyasi eşhası tevkif etmek 
lazımgt>ldiğini söylemiştir. 

Neşredilen bir resmi teb
liğte, birkaç zabitin ordudan 
ihraç edildiği bildirilmektedir. 

dan Hasan Ali'nin, evvelce .. 
mal sahibi Osman'la araları
nın açık olması yüzünden teş
vik etmiş bulunduğunu ve da· 
mı böylece tutuşturduklarını 
söylemişlerdir. 

Yangında be~ muhtelif hay· 
van tamamile yanmış dört 
tan esi de ağır yaralı olarak 
kurtar· .npısı~ıwp 

Kral 
Altıncı Jor j nişan

lar verdi 
Londra, 26 [(Radyo) - İn

giltere kralı altıncı Jorj bu
gün Pokingam sarayında ter
tip edilen bir resmi kabulde 
hazır bulunmuş ve bazı dev
let adamlarına nişanlar ver
miştir. 

----6·-•Ht----
1 sviçre harbe hazır-

lanıyor 
( Baştarafı 2 inci sahifede) 

Garpte Fransa, şimalde Al
manya, şarkta Avusturya ve 
cenupta İtalya sınırları vardır. 

Bundan dolayı toplu bir 
bakışla bakacak olursak, ls
viçrenin ilk silah patla.nasın
dan on gün sonra fsviçre'nin 
ortadan kalkabileceğini tah
min edebiliriz. 

Military and Neval Digest 
dergisinde Gordon Reud, bu 
.. On gün" mes'elesi hakkında 
Isviçre subaylarından birisinin 
sözlerini kaydederek diyor ki: 

"Harp çıkınca biz bütün 
ordumuzu seferber etmeğe 
muktedir olamıyacağız. Al
manlar, bizim stratejik demir
yolu merkezlerimiz olan Arau 
ile Olten'i kırk sekiz saat 
içinde tahrip edebilirler. 

Şimdi, biz sınırlarımızı mü
dafaa edebilmek için en zi
yade yerli halka güveniyor 
ve onları böyle bir badireye 
karşı hazırlıyoruz. Bizim Bal 
şehrini müdafaa etmemize hiç 
imkan yoktur. Çünkü bu şe· 
hir lsteiner Koltz' deki Alman 
istihkamlarının topları altın
dadır. 

Bizim başlıca stratejik mes
elemiz şudur: 

Cepheyi on gün müddetle 
tutabilmek. Ondan sonra 
Fransız'lar harekete geçmiş 
ve arkadaki fasılayı kapatmış 
olacaklardır . . Eğer bu kadar 
tutunmıyacak olursak partiyi 
kaybettik demektir. 

lsviçre diplomatlarından bi
risi, kendi şahsi mütaleası 
olarak, fakat bütün milletin 
arzularına tercüman olmaktan 
da uzak kalmıyarak gazete 
muhabirlerine demiştir ki: 

"Harp gelecektir ve her ne 
pahasına olursa olsun, biz, 
hürriyetimizi kurtarmak için, 
buna karşı duracağız. Hudut
larımızdaıı bir tek yabancı 
neferi geçer geçmez, harbe 
başlıyacağız. 

Şundan da emin olabilirsi
niz ki memlekette bir te1' adam 
kalıncaya kadar dövüşeceiiz." 

Ali paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

__.......,._... ----- ~ -
!Vakfeden: F. Şemseddin 
ikinci Kısım: Kasırga 
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y anya krunuvustada korkunç 
Daun hastalığına uğramış bir 

şehir hali yaşıyordu ! 
-8-

Zulum ve tedhiş 
Bugün, Yanya' da garip bir 

sükunet vardı; Yanya havası 

sıkıcı ve boğucu bir hal gös
teriyor, halk arasında da bariz 
bir hoşnudsuzluk göze çarpı· 
yordu. 

Şubatın 14 ncü günü idi. 
Yanya gölüne doğru giden 
geniş ve uzun yolun ucundan, 
gölden müthiş feryadlar, bo
ğulan, cebren, kahren suya 
atılan bedbahtların feryadları 

duyuldu. 
Bu korkunç feryadlar, gün

lerdenberi Yanya muhitinde 

/ngiİtere - Almanya 
/ Baştarafı 2 inci sahifede) 
daha sıkı bir anlaşmaya doğru 
sevketmeğe meyleden bir 
parti daima mevcut olmuştur. 
Bugün de mevcuttr. Bugünkü 
kabinenin içinde bu zihniyette 
olan bakanlar söylendiğine 
göre şunlardır: Sir John Simon, 
Sir Samuel Hoare, B. Cham
berlain, B. Runciman ve niha
yet Lord Halifaks. Fakat bu
rada söylemek lazımdır ki İn
gilizler hiçbir zaman Alman· 
ları istihkar etmemişler, hiçbir 
zaman onlara karşı kin besle
memişlerdir; bilakis Hitler re
jiminin siyasi usullerini pek 
aykırı bulsalar bile, Alman 
milletine karşı hakiki bir tak
dir hissi beslemektedirler. İn
giltere, Almanya'ya karşı ciddi 
bir muhasamaya, ancak bu 
devlet kendisini hakikaten bu 
neticeye zorladığı takdirde gi· 
recektir. 

İkinci nokta: Bay Eden'le 
Bay Halifaks arasındaki zıd
diyeti tebarüz ettirmek nafi
ledir. Bu iki devlet adamını 
ayıran nüanslar ne olursa 
olsun, İngiltere' de g-arbi Av
rupayı kat'i surette tesbit 
edecek bir garp paktı akde
dilmesine hemen umumi bir 
temayül vardır. 

Bu yeni Lokarno Londra-
da şu sebepler dolayısiyle 
çok arzu edilemektedir: 

1 - İngiltere ancak bu 
günler, aktüelle alakalanır. 
Ancak şekil aldığı zamandır 
ki tehlikeyi nazarı itibare al
maya razı olur. 

2 - İngiltere, her türlü şark 
kombinezonlarına karşı pt!k 
itimadsız davranmaktadır ve 
Fransa'nın da şarka karşı bir 
teahhüd almış olmasına esef 
etmektedir. Avrupa'nın bütün 
şarkını hala oldukça karışık 
addetmektedir. Ve bu tarafa 
sürüklenmesine müsaade et-

memektedir. Avrupanın gar
bıni şimdiden organize etmek 
mümkün olduğu ve bu itibarla 
bunun yapılması icabettiği 
kanaatindedir. 

işte Manş ötesinde düşün
celer bu merkezdedir. Londra, 
her şeyden önce garp devlet
lerinin sınırlarını, yani Alman
yayı bütün garp komşuların
dan ayıran, sınırları garanti 
edecek bir pakt hazırlamaia 
çalışmaktadır. 

dolaşan müphem, karışık rha· 
yellerin sonun'cu ve müsbet 
safhası demekti. Frosini'dcn 
başka toplanan 16 kadın, 
yukarıda söylediğimiz gibi 
halk arasında birçok dcdiko· 
dulara ve daha mübalağalı 
haberlerin çıkmasına sebep 
olmuştu. 

Halk, Yanya gölünden geteıı 
ölüm korkusu ile vahşiyane bir 
şekil alan ve buna rağmen ka· 
dın sesine mahsus hususiyetle· 
rini muhafaza eden feryatlarla 
bu toplanan bedbaht kadınla· 
rın birer birer gölde boğulduk· 
!arını anlamış oldu. 

Bir müddet sonra gene eski 
vahşi sükilt hüküm sürmeğe 
başladı. Yanya gölü, 14 Şubat 
esrarını da sinesine almış ve 
feryat) : rııı arkası kesilmişti. 

Bu-. feci hadisede, Yanya' da 
hakiki felaket görmüş olan ka-~ 
dm 17 idi. Bunların içinde 
Müslüman veya Arnavut olau
lar da vardı, kısmıazamı~hafif 
meşrep denilecek kadınlardan 
olmakla beraber, aile sahibi 
idiler. Bunlardan bir kısmının 
kaldırılmış şekli, hadisenin 
dehşetini büsbütün artırmış bu 
lunuyordu. 

Tedhişin nihayet buıduğunu 
halka bildirecek bir vasıta 
yoktu. Halk, Yanya valisinin 

· Arkası var -

/ngiltere hiçbir dev
let aleyhine kin 

beslemiyor 
( Başlarafı 1 inci sahifede) 

"Silahlarımak faaliyetimizin 
harice karşı bir cephesi yok· 
tur; sade kendi emniyetimiz 
namı hesabınadır. 

"Silahlanma hakkındaki be· 
yaz kitaba gelince: Silahlan· 
ma faaliyetimiz devam ede· 
ccktir. Beynelmilel bir uzlaş· 
ma husule gelirse, o zaman 
silahlanmak faaliyetimiz dura· 
caktır. 

Fransa, Belçika bir tecavü
ze uğradıkları anda, kuvvet· 
!erimiz bu iki devletin müda· 
faasını deruhte edecektir. 

Fransa ve Belçika böyle bir 
uzlaşmaya taraftardır. Alman· 

ya ve ltalya henüz cevap dahi 

vermemişlerdir . 
" İngiltere'nin siyaseti1 doğ· 

rudan doğruya Uluslar sosye· 
tesi siyasetidir ve lngiltere 
Cenevre' den ayrılmıyacaktır . 
Cenevre' den ayrıldığımız anda 
cihanı, en kuvvetli devletlerin 
oyuncağı haline sokmuş ola· 
cağız. Çekilmek değil, Uluslar 
sosyetesini takviye ana siyase· 
tim izdir.,, demiştir. --.. ····----
Hindistan' da 
milliyetçiler 
kazandı 

Yeni Delhi, 26 (Radyo) -
Son intihabat milliyetçiler le· 
hine neticelenmiştir. Bu parti 
mevkii iktidara geldiği tak· 
dirde, Hindistan'ın istiklalini 
istiyect ktir. 


