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• HAKKI OCAKOÔLU . 
OUzel bir hareket 

Ankara, 14 (A.A) - Mühendis Ab .. 
durrahman Naci Demirdağ Adana 
f eiAketzedelerine yardım için Kızılay 

Kurumuna beı bin lira teberru etmiıtir. 

Devanı mUddetlr=ü~kiye içinlHariç ı çin 
Sentlik . . . . . . . 1300 2500 -- --
Allı avlık . . . . . . 700 1300 

f!l~FUM : 2ae'? 

Fiatl " s " kuruftur. Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Esertni• B~, Sabahlar• Çıkar Sigast Gasetedir Yeni Aıar mathaa11Dda bndmıfbr. 

Konsey, dün Dr. T. R. Arası dinledi 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Bir destluk imti
han geçirmektedir 

T&rkiye umami efkinnın 
11Uarclaaberi 11111ını kalbinde 
tqıclıiı Ye aylardanberi ele 
aon hAdiıelerini heyecanla ta· 
kibeylediği Antakya Yet isken· 
derun meselesi nihayet Ulus
lar Soıyetelİ konıeyinde mü· 
zakere edilmektedir. 

Bir iki gün içinde inkipf 
edecek olan görüşmelerin ala· 
cağı şekle intizar ederken 
Fransız mabafilinden sızan 
birbirine zıd haberlere hayret 
etmekten nefsimizi alamıyoruz. 

Ortad& inklr kabul etmiyen 
bir hakikat vardırki dış polif. .. 
kamız.an esası F r.ansanın güt· 
tüğü siyasaya muvazidir. 

Kollektif emniyet davaaı ci
han umumi efkarında hay!i za
yıflamıştır. UJuslar sosyetesi, 
otoritesinden bir çok şeyler 
kaybetmiştir. Buna ıağmen biz-
ler barıı için ıosyetenin mevcu
diyetine kuvvet vermek laz.ım 
geldiğine 'le kollektif emniyet 
daYaıına inananlardanız. Bu 
husustaki limitl~rimiz tamamen 
bybolmamııbr. Fransanın da 
glrllf1l budar. 

Arsıuluaal 8ipıa llemWeki 

p BiZ CENEVREDEN ŞUNLARI iSTEDiK: 

- Sancağın hertürlü tahkimat ve teslihattan tecridi. 
- lskenderun ve Antakyaya muhtariyet idaresi verilmesi •. 

................................................................................................................................................................................................................... --= 

Fransız gazeteleri,yukandan verilen .direktiflerle sistematik bir şekilde neşriyata başladı-i 
lar. Biz 14 yıldanberi Iskenderun Sancağı üzerinde hak iddia etmemişiz. Şimdi böyle bir İ 
hak iddiasına kalkışmamız Suriyenin toprak tamamiyetine ve M. Cemiyetine muhalifmiş. i . . ....................................................................................................................................................................................................................... 

Italyan ga~eteleri bizi, ~iricik davamızda haklı KÖrÜyorlar 
Şimdi de bulanık suda balık avlamağa teşebbüs ettiler. Sancak halkını temsil etmiyen, mevhum imzalarla sahte bir telgraf 

hazırladılar. Guya Sancak Suriyenin ayrılmaz bir parçası imiı .. Telgraf Halepte hazırlanmış bir uydurma vesikadır. 
lıtanbul, 14 (Telefonla ) -

Cenevreden bildiriliyor: 
Milletler cemiyeti konseyi, 

Türkiye Cumhuriyeti HükOme· 
tinin talebi, Franıanın da bu 
talebe iştiraki fizerine isken
derun ve Antakya meselesini 
görüımeye başladı. Cenevre 
mahafili, TUrkiye halkını ve 
Türkiye Cumhuriyeti hiiklime· 
tini yakından alikadar eden 
.. Sancak" meselesini çok mll
t1ait karşılamakta idi. Tlrk 
heyeti Ceneneye gelince dip· 
lomatik faaliyet batlamış ve 
Türkiye dııiıleri bakanı Konsey 
ıeilifle bir miill~~ 

Ceawe malaaitH '8na inan· MIJl«/6 Cmılv«I üuerl !Tir *'13nhlluındlln /Jilinde 
1 

mıştır ki, Türkiye her talebini 
kollektif güven esasında ve 
Milletler Cemiyeti kadrosu da· 
hilinde baUetmeyi kendisine 11ar 
edinmittir. Bu itibarla T&rki· 
yenin Boğazlar meselesinde ol· 
duğu gibi bu meselede de yap· 
tığı müracaat sempati ile kar· 
ııJanmıtbr. 

Konsey azası bulunan Dr. 
T emk RlftD Aru, reia Ş"ıJi 
deleıesinin iç 81ra ileriıiDde 
oturmUflu. Celsede Franuyı 
dqiıleri misteıan Viemaot, 
lngiltereyi Edenin mua'VİDİ Lord 
Granborn; Sovyetleri Potemkin 
temsil etmekte idi. 

-&nu 3 ilndi sahifede-
bu g3rOı birliği iki memleket 
araunda mevcut anaı;ıevi dost
luğa takviye eylemiıtir. 

Fransaya doğrudan doğruya 
olduğu kadar F ranunın dost 
ve miltttefiklerinin bizim de 
dost ve müttefikimiz bulun
masıyle de bilvasıta 11kı sıkı 

bağlıyız. Miltekabil dostluk ve 
•empati hislerimiz olduk~a ge· 
niştir. Vaziyet bu iken Hatay 
Tllrkleri işinde F ıansanın tut
tuğu yanlaş yolun manasını bir 
t6rl6 anlamıyoruz. 

Dük de Vindsor Viyanada A ~ravo Ankarktücü'Ç k 
E k. h .. k.. d R ·ıd· .k . n ara çocu arı e -

s 1 u um ar oçı ın ı ametıne lerle berabere kaldılar 

Cenevreye gelen Fransız 
delegasyonu milnakaşa mev- , 
zuu olacak ibtilAfın Türkiye 
ile Fransa arasında değil, Tür .. 
kiye ile Uluslar sosyetesi ara
aında olduğunu söylediler. 

Biz diyeceğiz ki ortada 
ibtilif kelimesiyle ifade oluna .. 
bilecek bir mesele yoktur. is
tediğimiz, arsıulusal preoaiplere 
ve akdolunmut mukavelelere 
dayanarak Hatay TOrlderinia 
iıUklllini tanımaktır. 

Her,eyden 6nce Fransa An· 
kara iti14fnamesiyle Antakya 
ve bkenderun mıntakasmın iı· 
tikWini temin eylemeği taah· 
h&t etmi,tir. Biz Fransayı im· 
zasını iDklr eder bir vaziyette 
g6ıme~ ietemiyoruz. Bizim ta· 
lebimiz olmasa dahi F rana 
taahb6tlerini yerine getirmek 
lllevkiinde idi. 

Buna iliveten Fransa man
- Sonu 2 nti say/ada -

~ak.kı C>ca.koğıu. 

~~...,,,.. 55 ı·rr<aı:"'''°' 

BAYRAM 
•••••••• 

.. yeni Asır" okurlarının 

bayramını kullar, milletimi· 
&in daima ıen ve mesut ol· 
muını diler. 

•••••••••••• 
Ba,..am mlnuebetiyle ga• 

ıetemiz Çarpmba ve Per· 
tembe ılaleri plum,.cakbr. 

tahsis ettiği şatoda yerleşmiştir 
lnglllz lmparatorluAu dlnastlk buhrandan saraalmadan 
çıkmı,ıır. Alcala Zamoranın bir makaleal 

Madam Simpson Vivanada bulunan Dük Vindsoıa 111/U4ki olmak itin l(anddn 
ay11/11ken altla Avam l(amaıası önünde hallun lıqeeanlı IW toplantısı 

Viyana, 14 (Ô.R) - Sabık dir. Eıki hak,mdar dlln ak· diier bazı ze•at tarafından 
lngiltere kralı Edvard Vlll in pm ••t 22,15 de Viyaaanm karplammıbr. Trenden İDİDce 
ikamet için Avuaturyayı iatl• ı~ ıanaa ıelmif ve burada dik de Viad10r (Blylk bir 
hap etmit olması derin hir k•actWai 1aaaa1t olarak belde- lmma keadWJle api trwle 
memnuniyetle b1declilmekte- •t• ola lesiltere Mfiıi •• - SMa ,_,., llllıl/ldl -

Istanbulda Güneş - Süleymaniye 
maçı da yarıda kalmıştır 

Ankara, 14 ( Telefonla ) - Çf2ki Karlin takımı ikinci maçına 
Pazar gllnll Ankara stadında Ankara glicl takımiyle yapb. Maç 
batından sonuna kadar hararetli geçti. Neticede iki takım birer 
golle berabere kaldılar. 

U11ak, 14 ( Yeni Asır) - lzmir şampiyonu Albnorda takımı, 
bugiinkü trenle Ankaraya gitmuk üzere Uıaktan geçti. Upk 
sporcuları tarafından ıelimlandı. 

lıtanbul, 14 ( Telefonla) - G&neı ve StUeymaniye takımlan 
maçı çok zevksiz oldu. Halkan hakeme itirazı 11.erine hakem 
abayı terketti. Maç da yanda kaldı. 

Çekler, bu akşam geliyorlar 

lzmir şampiyonuAltınor
du dün Ankaraya gitti. 

yapılacaktır 

lzair f11111Piro11u AJtı110rdM 

-Yem• ew uhllede-



, 
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Cenevrede 
Bir dostluk imti
han geçirmektedir 

- Baştaıa.tı 1 lifi Sahi/edr -

dası altında bulundurduğu Su· 
riyeye, Lilbnaoa istiklal ver
nıittir. Buralarda yaJıyan arap. 
!arın siyasi rü dlerine inanmıt 

onların istiklal haklarını tanı· 
mııtır. 

Hür doğan, hür yaşıyan bir 
milletin çocukları olan Halay 
Türkleri için bu mukaddes 
hakkı neye tanımamıştır? Hatay 
Türklerini Suriyeden daha geri 
bir mevcudiyet mi şanmışlardır. 
Böyle bir mülahazayı işitmeğe 
bile tahammülümüz yoktur. 
O Fransa ki milliyetçilik ve 
vatanseverlik davasında bir 
çok milletlere örııek olacak 
misaller yaratmış, bir kısım 
yurttaşlarının yıllarca yabancı 
bayrak altında !.:almasının acı
sını kalbinde taşımıştır. 

Böyle bir milletten bekledi
ğimiz Türk tezini çok kolay
lıkla anlaması ve onun icapla
rını yerine getirmesi idi. 

Maalesef söylemeğe borçlu· 
yuz ki Fransa umduğumuı gi· 
bi çıkmadı. Hareketi kuvvetli 
dostluk bağlarının icaplarına 
uygun düşmedi. Buna üzülmek
le beraber daha neticeden ümi
dimizi kesmiş değiliz. 

Davamızın kuvvetine, tezi
mizin hak ve adalete uygun· 
luğuna inanımız vardır. Hakkın 
ve adaletin kuvvetle boğulmı· 
yacağına inanıyoruz. 

Binaenaleyh cebrüşiddetle bo· 
ğulmak istenen Hatay Türkle
rinin istiklil aşkı sönmiyecek, 
asla zaafa uğramıyacaktır. On· 
!ar büyük ülkülerine kavuşa
caklardır. Yalnız Uluslar sos· 
yelesinde cereyan edecek mü· 
zakerelerin şekli Fransız dost· 
luğu için bir imtihan teşkil ey· 
liyecek ve Türkiye Fransız 
dostluğunun mana ve kuvvetini 
bu vesile ile bir kere daha 
öğrenecektir. Bugün Türkiye 
umumi efkarının göreceği en 
büyük netice de bu olacaktır. 
:El:akkı C>cakoğıu. 

r··Ai~~i' .. i~Ş~kkii~ ... -
Turan yağ fabrikası direk· 

törlüğünün biz işçilere karşı 
daima göstermekte bulunduğu 
hüsnü muamele ve hakşinas· 

% lığa karşı minnettarlığimızı bu 
sutıınlar<la aynı şekilde bildir· 
meyi bir vazife biliriz. Bil
hassa bayram dolayısiyle işçi
lerin en lüzumlu ihtiyacatını 
temin maksadiyle bütün işçi· 

lere ikramiye tevzii lütfü gös· 
teren Mösyö M:ısson'a ayrıca 
teşekkürlerimizi tekrarlarız. 

Turan Yağ fabrikaları 
işçileri ve memurları 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hır:,;ızlığı karısı mı 

yapmış? 

Kemalpaşa kazasının Parsa 
köyünde, lbrahim oğlu Eminin 
evine giren bir hırsız, bazı eş
yalarile para ve mücevheratını 
çalmıştır. 

Hırsızlığın Eminin karısı ta· 
rafından yapıldığı kanaatine 
varılmıştır. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

Ağaç keserken ... 
Karşıyakada Saadet sokağın· 

da oturan arabacı lbrahim, yol 
üzerinde b.!lediyeye aid ağaç· 
!ardan birini kesdiği görüle
rek yahalaıımıştır. 
Bacağı yanınca uyandı 

Kantarcılarda 33 numaralı 

silahçı dükkanında yangın çık· 
mıştır. Ateş, bu dükkanda ya
tan Nuh oğlu Necibin yanmış 
olarak bıraktığı mangalın dev
rilmesinden çıkmış ve Necibin 
yorganının bir kısmı ile bacağı 

ve bu suretle uyanan 

Çeşme 
Mekteplilerinin 
yardımı 
Çeşmenin Namıkkemal okulu 

ve 16 eylül okulu talebeleri 
kendi aralarında top 'adıkları 
ondokuz lira 28 kuruşu Adana 
felaketzedelerine tevzi edilmek 
üzere Kızılay cemiyeti umumi 
merkezine göııdermişlerdir. 

Yavruların gösterdikleri haıı• 
sasiyeti tebrik ederiz. 

Göçmenler için 
3t ton pulluk geldi 
hmir Vilayetinde iskan edi· 

len göçmenlere toprak tevzii 
için yeniden hazırlıklara baş• 
lanmıştır. Sıhhat Vekaleti, iz· 

; mir Vilayetinde kurulacak giSç· 
men köylerinin planlan lizerinde 
tetkikat yapılmasını bildirmiş· 
tir. Göçmen evleri ilkbaharda 
inşa edilecektir. 

Öğrendiğimize göre ilkba
harda Romanyadan lzmir vila
yetine yeniden 5500 muhacir 
gelecektir. 

lzmir vilayetinde iskin edi
len muhacirlere tevzi edilmek 
üzere gümrüğe 31 ton ağırlı· 

ğında pulluklar gelmiştir. Bun• 
lar pek yakında göçmenlere 
tevzi edilecektir. 

Roman yanın 
bir kararı 

lktısat vekaletinden şehrimiz 
ticaret odasına gelen bir yazı
da Romanya nazırlar meclisinin 
yeni bir kararnamesiyle tayyare 
imalinde kullanılan ve "Bois de 
resonce" adını taşıyan kereste• 
nin gerek Romanyadan ihracı 
ve gerekse Romanya içinde 
bir yerden diğer bir yere nakli 
yasak edilmiştir. 

"Bois de resonce,, in gerek 
kesilmesi ve gerek demiryollan 
ile nakil ve ihracı ancak yeni 
ihdas edilen bava neza'retinden 
önceden alınacak ruhsatname 
ile kabil olabilecektir. 

iş bürosu 
İş kanununun Haziranda tat• 

bik mevkiine konması dolayı
sile şehrimizde tesis edilecek 
olan iş Bürosu muamelat mü· 
dürlüğüne tayin edilen ve şim
dilik mıntaka amirliğini veka· 
le ten yapacak olan Faris şeh· 
rimize gelerek büro teşkilatını 
kurmağa başlamıştır. 

Feliketzedeler • 
ıçın 
• 

! 
Emniyet memurları ve işçilerle birçoki 
müesseseler büyük yardımlar yaptılar 

, .................... , 
Türkiyede 
Herşey gibi 
ekonomi de Türkleşti 
Yurddaş .. 
Osmanlı sal~anatında eko· 

nomilı: ne varaa Türkten 
gayri olamndı. 

Türkiye Cumhuriyetinde 
herşey gibi ekonomi de 
Türkleşti. 

Demiryollarını Türkler ku· 
ruyor, Türkler işletiyor, ban
kalar Türklerin elinde. Fab
rikaları ela Türkler yapıyor. 

Kızılay ve Çocuk Esirgeme 
kimsesiz 

Kurumu dün 
giydirdiler yavruları 

fakir ve 

Kısaca ekonomi hayatında 
Türk, Osmanlı saltanatının 

hiç tanımadığı bir tiptir. 
Bu tipi cumhuriyet ya-

rattı. 

Bu en büyük inkılaptır 
Ulusal ekonomi ve 
arttırma kurumu 

Adana seylabında açıkta ka· 
lan kardeşlerimize yardım mak· 
sadiyle, Kızılay cemiyetinin 
büyük bir hassasiyet göstere· 
rek açtığı iane listesi hergüo 
biraz daha kabarmaktadır. Dün 
akşama kadar Kızılay vezne• 
sine 960 lira 5 kuruş yar• 
dım yapılmıştır. Dün yapılan 

yardımlar şunlardır: 
Yliz lira Seyit Yusuf Kara

gözoğlu, 250 lira Üzüm kuru
mu " Tariş ,. 136 lira 55 ku· 
ruş, lzmir emniyet memurları, 
elli lira, işçiler birliği manevi 
phsiyeti, 23 lira 25 kuruş iı· 
çiler birliği memurları, beş lira 
bay Ahmet, üç lira Cenap Tu
ti.unlu, bir lira 85 kuruş Demir 
Eğriboz, iki lira Manisada 
Erol kardeşler vermiılerdir. Bu 
paralar dün öğleden sonra 960 
liralık bir yeküıı halinde 1§ 
bankası delaletiyle Kızılay 
umumi merkezine gönderil· 
miştir. 

Bazı varlıklı lzmirlilerin he· 
nüz yardım listesine adlarını 
yazdırmadıkları nazara çarp· 
makta ise de bunlann da bay· 
ramdan aoora yardıma koşa· 
caklan şüphesiz görülmektedir. 

~ YENi ASIR ,, vasıtasiyle 

Adana felaketzedelerine yapı· 
lan yardımlar dün tarafımızdan 
Kuılay cemiyeti veznesine ya
tırılmış ve makbuzları da mu• 
bafaza edilmek üzere alınmış· 

Dürı giydirilen yavrular 
tır. Vasıtamızla yapılacak yar· 
dımlar, bundan ıonra da kabul 
edilerek derhal Adana felaket· 
zedelerine tevı.i edilmek üzere 
Kızılay cemiyetine takdim edi
lecektir. 

* . .. 
Kızılay cemiyeti, yalnız iane 

tophyan bir cemiyet olmadıqı 
için bayramda bir çok vatan· 
daşlara paraca yardım ettiği 
gibi, fakir ve kimsesiz çocuk· 
lan da giydirmek suretiyle 
sevindirmiştir. Yalnız ilk mek· 
tep talebelerinden 1500 kfüıur 
çocuğa elbise ve ayakkabı 
temin edilmiş ve bu işe 4500 
lira sarfedilmiştir. Dün akşama 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Motör cinayeti davası 

iki suçlu aokuzar yıl 
hapise mahkôm oldular 

Ağırceza mahkemesi Hüda· 
verdi motörü cinayeti hakkın· 
da kararını vermiştir. Malüm 
olduğu lizere bu cinayet beş 
sene önce Tuzla açıklarında 
işlenmişti. Recep kaptan, Ce· 
mal ve Halil adlarında liç kişi 
paralarına tamaan öldürülmüş· 
tü. Bunlardan ikisi tüccardı. 

Cinayetten sonra motör Mi· 
dilli açıklarında suçlular tara· 
fından batırılmış ve bu suretle 
cinayetin izleri de örtülmüştü. 

1 
Öte taraftan zabıta ve adliye 
tahkikat yapmış, Bergamalı 
iki tüccann öldürüldükten sonra 
çuvallar içinde Ege denizinin 
dibine indirildiğini tesbit et· 
mişti. 

Hidisenin akabınde firar 
eden Çipinoz Ahmet birçok 
izlerin de kendisiyle birlikte 
ortadan kalkmasını da temin 
etmişti. Fakat tam bu hildise• 
nio unutulacağı sırada, suçlu 
sandalyesinde oturan Osman 

kadar cemiyet merkezinde bu 
şekilde yardımlara devam edi· 
!erek birçok varlıksız kardeş· 
!erimiz giydirilmiştir. Topuz vurmu, 

Kızılay cemiyeti lzmir mer· lbrahiın oğlu Safi adında bi-
kezini, gösterilen bu canlılık risi, Arastadan geçerken ona!· 
ve alakadan dolayı tebrik tı lira elli kuruşunun çalındığı-
ederiz. nı iddia etmiştir. Zabıta sıkı 

Dün çocuk esirgeme kuru- takibat neticesinde yankesicili-
mu da 130 fakir çocu~a elbise ği yapanın sabıkalılardan Meh· 
ve ayakkabı teıııin ederek met oğlu Topuz olduğunu tes-
giydirmiştir. pit ederek yakalamıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kay Fransls Pariste 
lngiliz gazetelerinin "Bulun-

maz,. adını verdikler meşhur si
nema yıldızı Kay Fransis Lond· 
rada muhabirlerin bütün gıty· 
retlerine rağmen gizlenmeğe 
muvaffak olmuştur. O da Greta 
Garbo gibi gazete objektifle· 
rinden sakınmaktadır. Kay 
Fransis şimdi Fransaya gitmek, 
istirahat zamanını orada geçir· 
inek nivetindedir. 
Berlln tacını kaybediyor 

Almanyadan gelen haberlere 
inanmak lazımsa Berlin yakın· 
da siyasi bakımdan tacını 

kaybedecektir. Zira bütün 
idare merkezleri Berchtesga· 
dene nakledilecektir. Hitlerin 
en çok beğendiği yer burası· 
dır. Böylece Almanyanın iki 
payitahtı olacaktır. Devletin 
siyaset merkezi Berchtesga· 
dende bulunacaktır. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kaptanın yanına Çipinoz Ah· 
met de getirildi. ikisi birden 
muhakeme edildi. Cinayetin iş· 
lendi~i motöre müşabih, başka 
bir motörde tatbikat yapıldı. 
Nihayet Ağırceza mahkemesi 
heyeti, bıı cinayeti aydınlata· 
rak dün kararını verdı. 

Karara göre suçlulardan Çi
pinoz Ahmet ve Osman kap· 
tan idama bedel dokuzar sene 
ağır hapse mahküm edilmiş
lerdir. Suçluların onar sene de 
amme hizmetlerinden mahru· 
miyetlerine karar verilmiştir. 

Kral Edvardın tahtta:n 
feragati .. 

Iskandinavya ve Danimarka 
kral hanedanları kral sekizinci 
Edvardın tahttan feragati hii· 
disesini d0tha derin bir teessürle 
karşılamış'ardır. Buna sebep 
kralın, taçlı hanedanlara men· 
sup olmıyan bir kadınla ev· 
lenmek için tahtını ter· 
ketmiş bulunmasıdır. Halbu
ki bu memleketlerde bu ka· 
bil hadiseler her yerden 
fazladır. Danimarka haneda
nına mensup prenslerden Aage 
Italyan elçilerinden birinin kızı 

ile evlenmiştir. Prens Vigo ve 
Prens Eric eski lngiliz kralı gibi 

• 1 • • • ~ • - .. _ - • ~ ~.t"..;. ' ·~'- . ·"' ·. ·:.... . 

bayan Simpsonun yurddaşlarından 
iki Amerikalı kadını Danimar· 
ka hanedanına sokmuşlardır. 

Stokholm'a geçince orada da 
kralın biraderini alelade bir 
kontesle evlenmiş görüyoruz. 
Bizzat kralın hafidleri prens 
Sigward ve Lennard biç de 
asılzadeler sınıfına mensup 
olmıyan kadınlar ile evlen· 
mişlerdir. Fakat bu misal· 
ler Danimarka ve İskandi
navya hanedanlarını daha 
mutedil bir düşünce sahibi 
yapmamıştır. Prens Lennard ve 
Sigward ş i mdi alelade birer 
mösyödürler. Hatta bütün ni· 
şanlarını bile iadeye mecbur 
tutulmuşlardır. Görülüyor ki 
dünyayı saran demokrasiye 
rağmen lsveç kralı ve hane
danı saltanatın asırdide pren
siplerine ve arıanalarına sıkı 

sıkıya bağlı kalmaktadır. 

TAYYARE SiNEMASI Saadet reçetesi : 

Bir yıldız 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ŞEKER BAYRAMI münasebetile senenin en heyecanlı filmi 

MiŞEL STROGOF 
Ayrıca : P AR A M U N T Dünya haberleri ve 

DONANMAMIZIN YUNANiSTANl ZiYARETi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BAYRAM günleri öğleden evvel saat 9,30 ve 11,30 da umuma mahsus 

ŞEN GENÇLER " Kahkahalar filmi ,, 

Fiyatlar: Küçiiklere :1.0 büyiiklere 20 kuru~tur. •• " ........................................................................... ~ 

Ümit, gecelerin gözyüzünü 
andırır. En karanlık gecede : 
bi le, karanlıklara dalan gö- E 
ziin bir yıldız bulmall'ası ka· : 
bil değildir. : 

( Odııı•e frııillel J • 
Saadeti terk'p eden un

surlar eyice tahlil edilirse 
görülür ki o başdöndüren 

mücadeleler ve heyecanlar· 
dan doğmuştur. Ve daima 
ümitle kurtıılınuştur. 

Tecrübe, hiçbir zaman ha· 
kiki bir saadetin mevcut ol· , 

' madığını tekrar edebilir. Ha- l 
kiki bir saadete kavuşmak : 

• 
ümidi istikbali süslemekten i 
hali kalmıyacaktır. ~ 

( 0<1/dsmıllı ) : • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



.. " ............ . 
Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUllPANYASI 
11 ORESTES • vapana 10 

biriaei ....... ..., ,._ 

tahli,.dea ..,. BURGAZ, 
VARNA •• KOSTENCE li· 
manları için yik alacakhr. 

.. BACCHUS " Yapuru 14 
birinci kinuadan 19 birinci ki· 
nana kadar ROnERDM, 
AMSTERDM we HAllBURG 
limanlan içia ,ek alacaktır. 

" ORESTES • • • .,_. 28 
birinci kinundan 3 ikiaci ki-
nuna. kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için ylk alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"SMALAND" motörü 10 Bi
rincikinımda Rotterdam - Ham-
burg - GdJDia ve Skaadinavya 
limanları için yük alacakhr. 

"ISA. 21 BirincikiDanda 
beklenmekte olup Rotterdam -
Hamburg ve SkancliaaYya li
manları için yük alacaktır. 

.. AASNE. vapura 4 ikinci 
Klnun~ Rotterdı.m - Hambarır 
ye Skandinavya limanlan için 
yilk alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEAV A vapura 16 birin
kinunda Malta - Mani11a ve 
Cezaire hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 24 birincikl

nunda Malta ve manilya7a 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yilk kabul eder. 
Daha Fazla tafsilAt için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Nawlunlardaki Ye hareket ta-
rilılerindeki değitildiklerden 
acenta mesuli7et kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor 

Kemal Satir 
&•RAÇOGLU 

Memleket hutaaesi 
Dahiliye Milteh ..... ı 

Muayenehane : ikinci Bey· 
Jer ıokajı 65. T eL 3956 

Evi: Köprü Tapur iskelesi 
Berat aparbmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
SAMOS npuna 7 birinci 

kla.... bekleamekte ve 12 
biriDci klaaaa kadar Rotter· 
elam, Hambars, Brem• liman· 
larına yDk alacalc:hr. 

• •••• American Export Liaea 
EXPRFSS •apara 30 Mil 

te,rinde bekleniyor. Nev7ork 
için vnk alacakhr. 

EXELLO vapuru 6 ilk ki
nunda beldeai,or. Ne•york içia 
yük alacakbr. 

EXMOUTH Yapana 10 ilk 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacakhr. 
EXAMELıA vapuru 26 ilk 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
için ylk alacakbr. 

EXT A VIA vapuru S ilkki· 
nunda bekleniyor. Nevyork için 
için yük alacaktır. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kAnaada bekleniyor. NeY7ork 
için yük alacakhr. 

Pire A~ Seferler 
EXOCHODRA yaparu 4 ilk 

kin1111c1a Pireden Boıton Ye 
Ne.,orka hareket edecektir. 

EXCALIBUR yapma 18 bi
rinci klanda Pireden Boıton 
Ye Nevyork için harek~t ede· 
celdir. 

_.,. ... 1-tllialiD-+I • .,__ 
Den Norake Middelbavslinje 

Oılo 
BOSPHORUS vapuru 16 ilk 

kinunda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Noneç 
limanları için yllkliyecektir • ...... 

Senice Maritime Roumain 
Bllkreı 

DUROSTOR vapanİ 23 1 ci 
kananda bekleniyor. Klıtence, 
Sulina,Galab Ye Galatz aktar
ma• olarak Belgrat, Novisad, 
Badapeıte, Bratislava, Viyana 
ve Linz için yllk alacakbr. 

Vapurlarm isimleri, 
tarihleri ve navlun • 
hakkında biç bir taahhl 
rişilmez. 

N. V. W. F. Haari Van Der 
Zee 6 Co. 

Biriaci ıc.... t.Woe No. 
2007. 2008 . . 

tall~oıtesm en ıp 

oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Haıtalanm her gün ıabah 

saat dokuzdan bafhyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numnb muayenehanelerinde 
kabal ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma Ye aah 8 dea 10 a 

kadar memleket butaneainde 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SIHHAT BALIKYAGI 
. • . . . . 

Norveçya balakyağlarının en baliaidir. Şerbet gibi ~ 
içilir. iki defa aüzülmnıtür. • 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Blylk salebçioflu ham karpunda 
...................................................................... 

lzmir liman işletme idaresinden : 
Alsancak Demiryola iskelesine. yanapcak vapurlardan kömür 

ve keresteden maada e11anın vınçten alınıp vagonlara istifi ve 
vagonlardan vince verilmesi amele iti 14-12-936 tarihinden 24-
12-936 Perıembe ıüaü saat 15 şe kadar on gün müddetle ek· 
siltmeye çıkanldıiından isteklilerin prtnameleri görmek üzere 
leyazım aenilİae miiracaatlan ilin olunur. 

15-18 1502 (3358) 

1 LAN 
lzmir Ticaret ve Zahire Borsasın

dan: 
.. Boraao1n 1937 ıeneıine mahsus fiat cetvellerile defter, kl

iıt S(İbi evrakın basımları münaka1a7a konalmuşt ur. 
Münakasa; bu aym yirmi birinci günü borsada yapılacaktır. 
Taliplerin borsa idaresine müracaatla bunlar hakkındaki iza

hat ve ıartlan lgrenmeleri. " 
15 - 18 ( 3363 ) 1508 

kullanınız ! 

ft:NI ASIR 

-

. ............................................. . 
: \,;İğerler için bava ne ise diı- 5 
• ler için de RADYOLIN odur. i 

Hasta ciğerler kadar sağlam i 
ciğerlere de hava lazım oldu- : 
ğu gibi, balumıız dişler kadar 
temiz ve beyaz diılere de 
RADYOLIN lizımdır. Hava 
kanı, RADYOLIN ağzı temiz
Jer. Havasız kalan en sağlam 
vllcud nasıl zehirlenirse, RAD
YOLIN ile fırçalanmtyan te
miz ve beyaz diıler de öylece 
urarmağa ve çlirllmeğe 

mabkimdarlar. 
·······································~··· 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Jlaryulanoıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 

V'~A"' c:illallırını ve neıçlerini bozmayınız. 

mamiyetine hOrmbrikatan, yiizde kırk beı mevadı gıdaiyeyi haiz 
zıyor. --nlDllf pamuk çekirdeğinden mamul un ha

•'"\&cle1 ~peleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

~ ( Oldb batı ) markalı Turan mamulatı 
kllpe ,..___ •lama pyam UJıet .terecede eemiz
leyip kanetlendijini ve ineklerini&in verdiii altiia fazla 
mikdarcla çoğaldltını göreceksiniz. 

Meccui numune ve tarifname için fabrikalanmız ma• 
mulltı lzmir ve .ciwan umum acenteliği Nefi Akyazılı 
ve J. C. Hemıiye miiracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Poıta kutusu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi aboratuarlarmda hazırlanan Ju

vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 

juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
fizerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczaoleercle •e ıtnyat ma .. uaJa ela •r•ı....._ 

Olivier Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
lRiNd KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Un eı Ltd. 

THURSO yapanı 20 ikinci 
t~e Londra, Hali ye Aa· 
••ntea ylk cıkaracak ve ıyai 
zamanda Liverpol ve Glugov 
için ılk alacakbr. 

POLO •apara 3 birinci ki
nunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak 
Ye ayni zaman<b Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

DRAGO vapuru 10 birinci 
kanunda Liverpool ve Svanse· 
adan gelip yük çıkaracakbr. 

GENERAL STlM 
PHILOMEL vapuru 18 ikinci 

tepinde gelip Londra için yük 
alacaktır. 

NOT : Vnrut tarihleri, va
purların isimleri Ye navlun üc
retJerinin değiıildiklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

........ 
Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Maayeaelaanetini Birinci 
Beyler aolratı 36 n•maraya 
nakletmiıtir. Hastalarını m&1-
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon 2946 
1-26 (2101) ' , ızm1r Lıe3ıreelntten: 

lzmir belCdiyesi tarafından 
lzmirde yaphnlacak bal santral 
binasının projesi müsabakaya 
konulmuştur. Tedkik neUcesin
de beğenilenlerden birincİJe 
bin lira ikinciye bet yüz lira 
verilecektir. Malümat 8'mak 
üzere belediye başmüheadid· 
ğine müracaat eclilir. Projeleri• 
nihayet on beş mart 937 tari· 
hine kadar belediye reisliğiH 
te-ılim edilmesi llzamdır. 

15-22 1507 (3362) 

GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 

Baı ağnlarına karşı 

GRiPiN 
kaıelerini kullanınız t 

Orlpln : Bütün ağrı, sııı ve 
sancıları keser. 

Orlpln : En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını sür
atle dindirir. 

Orlpln : Nezle, grip ve ro
m~aya karıı 

çok müessirdir. 
URIPJN kaıelerioin 10 tanelik yeni ambalajlarmı tetcih edhli• 

Bir Hediye ver
mek istiyorsanız ona 

S. Ferid 
Eczacı başının 

Meıhur Kolonra, 
Esans, Pudra. 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğeneceksiniz 

M. Depo 

S. Ferid 
ŞiFA 

iZ MiR 
Pamuk Mensucatı Tür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır . 
Yerll Pamuıundan At, Teyyare, Köpekb•f, 

Dellrınen, Geyik ve Leylak markalarını havi herneYi 
Kabot bezi imal eylemekte olup maUarı Avıupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

1 
Akay işletmesinden: 

1 - Yalova kaplıcaları nıethaline iki kilometre mesafede 
asfalt foae üzerinde gösterilecek mahalde yaptırılacak 
~le\drik santralı tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30 - 12 - 936 tarihli Çarşamba günü saat 14,30 
da Karaköyde idare merkezinde ıefler encllmeniado 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 55 327 lira ve 20 kuruıtur. 
4 - Muvakkat teminat 4,149 Lira 54 kuruıtur. 
S - Şartname, keşif, projeler idare veznesinden 1 Ura 

mukabilinde satın alınabilir. 
6 - istekliler Teklif mektuplarını ya:ıalı saatten nihayet bir 

saat evveline kadar Encümen Reisliği.De makbuz m.uka• 
bilinde vermelidirler. 
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Konsey saat on yedide toplanmıştır 
• • an ya arbını durdurmak ıçın .. 

Tavassut teklifinden Almanya bir netice beklemiyor 
Portekiz sarahatle red cevabı verdi-Rusyanın silih sevkiyatı uydurmadır 

Cenevre, 14 ( Ö.R ) - Mil
letler cemiyeti konseyinin bu 
ıabab saat 11 de yapılması 
mukarrer içtimaı öğleden sonra 
ıaat 17 ye' bırakılmıştır. 

ALMANYANIN CEVABI 
Paris, 14 (Ö.R) - Fransanın 

Berlin sefiri Andre François 
Poncet, Fransa ve InO'ilterenin 

o 

ispanya dahili harbını durdur-
mak için bir tavassut teşebbü
sünde bulunmak teklifine Alman 
hükümetinin cevabını Fransa 
hariciye nezaretine bildirmiştir. 
Cevabın metni şudur : 

1 - Alman hükümeti ispan
yada nizam ve intizamın tel<
rar tesisini görmek ve nyni za· 
manda bu yangının Avrupaya 
yayılması teblükesinin CSnüne 
geçmek hususundaki arzulara 
iştirak eder ve bu gayeye var
mağa elver•şli göreceği ted
llirlere müzaherete hazırdır. 
Zira bu maksadın husulü, sul
ha ve nizama bağlı her hükü
metin candan bir dileğidir. 

ispanya işlerine ademi mü
dahale gayretini takviye etmek 
ve mütemmim bir anlaşma mü
essir kılmak için Fransa ve 
lngiltere tarafından yapılan 

tek1ife gelince, Alman hükü
meti meselenin daha iptidasın
da ve ezcümle 27 Ağustos 
notasile bu anlaşmayı ispanya 
harbına istirak etmek istiyecek 
gönüllülere de tatbik etmeği 
ve memleketlerinden çıkmala
rını meneylemeği teklif ettiğini 
hatırlatır. Almanya, diğer bazı 
hükümetlerin bunu kabule kat
lanmamaları yüzünden ispan
yada vaziyetin vahamet kesbet
miş olmasına müteessiftir. Şimdi 
doğrudan doğruya veya bilvasıta 
her müdahalenin umumi surette 
men'i takip edilen maksada 
isal edebilir mi? Alman hükü
meti bundan maalesef şüphe 
etmektedir. ispanyadaki anarşi 
hareketinde yabancı unsurların 
gittikçe faik bir şekilde 
oynamakta oldukları rol dü-
ttinülürse, bunu ıspat et-
mek zait olur. Bunun-
la beraber, Alman hükümeti 
ademi müdahale kararlarının 
tatbikini müessir kılmak mak
sadiyle bir kontrolün nasıl te-
sis edilebileceği meselesi etra
fında Londra komitesindeki 
müzakerelere şimdiki gibi işti
rake hazırdır. Fakat ayni za
manda şu mütaleadadır ki her 
türlü müdahale hareketler;nin 
men'i keyfiyeti umumi bir me
sele, bir kül halinde ele alın
mak ve tetkik edılmek lazım 

gelir. 
Bitaraf bir tavassut için müş

terek bir hareket yapılması ve 
dahiJi barba böylece nihayet 
verilmesi fikri şüphesiz tevec
cühe layıktır. Bununla beraber, 
Burgos milli hükümetini tasdik 
etmiş olan Almanya ispanyada 
milleti temsil iddiasında bulu· 
nabilecek bu bükümetten bas· 

Afadridi mtida/aa edm sıpi.Jladc 
ka hiçbir unsur görm~mekte· sut projesinden ayırmaktadır." 
dir. Bu hükümete karşı çıkan Lizbon hükümet adamları, 
taraf ise rehinelerin idamı, mümkün o:duğu kadar mües· 
yangınlar, kıtaller gibi hare- sir beynelmilel bir kontrol 
ketlerle hırsları ve cina- tesisi suretile ademi müdahale 
yelleri en şiddetli derecesine taahhütlerinin takviyesi pren-
çıkarmışlır. Bu tarafta hakim sibini kabul etmektedirler. 
olan anarşi temayülleri sebe- Böyle bir kontrolü teşkilatlan· 
biyle bir uzlaşma tavassutu dırmak meselesini bütün imkan-
güç görünmektedir. Bu şerait larile tetkik edeceklerdir. Yal-
dahihnde muntazam şartlar nız, Londra komitesinde ileri 
içinde milletin reyine nasıl mü- sürdükleri ihtiraz kaydım yine 

tt!krar ederl~r. Yani bu ko· 
racaat edebilirler? Almanya 

mite münhasıran lspanyol t'>p-
bunu tayin edemez. Fakat di- rafdarında yerleşmiş olmalıdır. 
ğer devJetJer böyle bir teşeb-
büste bulunmağa lüzum görür
lerse Almanya tavassut tekli
fini tetkik işine seve seve iş
tirfik edecektir.,, 

POR TEKiZiN CEVABI 
Cenevre 14 (Ö.R) - ispan

yada sulh ve sükunun tesisine 
tavassut maksadiyle lngiltere 
ve Fran1Ja hükümetlerinin yap· 
tıklan trklife Portekizin ver
diği cevap etrafında Portekiz 
delegasyonu mahafilinde şu 
izahat verilmektedir: 

~ 

I

Asilerill msı grncıal ballko ve maiydi 
Esasen Londra projesi de buna 
ait hükümleri gözönünde tut
maktadır. 

.. Tavassut teşebbüsüne gelin
ce, Portekiz hükümeti şimdiki 

Mad11d sokak/a11nda göıülen 111auzafala1dall 

Cıımlmrivetçileritı ta11kla11 
halde buna ımkan göremedi- EN KÖTÜ BiR V ASiT A 

in i bildirmekte ve kendi hesa- Paris, 14 ( Ô.R ) - 0 Petit 
Q:;ı Portekizin ancak asilerin Journal,, de ispanyada tavas-

JŞgali altında bulunan ispanya sut teklifi karşısında devletle-
ara?isiyle hududu olduğunu rin vaziyetini tetkik eden eski 
kaydeylemektedir. Bununla be- nazırlardan Henri Guernut di-
raber, eğer tavassut teklifi yor ki : 
bütün diğer _de~letler tarafın- ••fspanya işinde Fransa ve 
dan. kabul edılmış ol~rsa P~r: İngilterenin menfaatleri ayni 
tekız de bunun tatbık şeklını b. b. . b - 1 d ç k 

k"k b kk h f ve ır ırıne ag ı ır. o 
tel ı a ını mu a aza ey· d'I . k. b b" l"k b w ı J k ler .• , ı erız ı u ır ı , ve ag ı ı 

UYDURMA HABERLER Bald~in v~ Blumu, Ede_n. ve 
TEKZIB EDiLiYOR Delbos u, Hı~ler. ~e Muss~hn~ye 

M k 14 ( Ö R) T 
baklar1 oldugu ıçın kendılerıne 

. os o.~a · - ass yapabilecekleri tavizatı ve ka-
A1ansı sozde Odesadan gelen b 1 d . ki · b t 

l fi ·· · d Al u e emıyece erı ususa ı 
te gra ar:ı mustenı e~ man bildirmeye sevketsin. Şüphesiz 
gazetelerınde neşredılen ve .. 

A S t h .. k.. t• . 1 ve tereddutle hareket etmek, 
guya ovye u ume ınm s- k k w 1 k 
panyaya mühimmat sevkiyatını ~~ .~t _azanmaga ça ışma en 
çok genişletmeğe karar verdi- A~tu bır vasıtadır ve ~n fena 
ğini bildiren haberlerin tama- hır hareke~ hattıdır. Zıra mu· 
miyle uydurma olduğunu bildir- h~ta~lar boyJece karşılarmda-
mektedir. Sovyet hiikümeti bu· kılerm korktuklarını zanneder· 
na benzer hiçbir karar ittihaz leı·. Bu da onları yeni tahrik-
etmiş olmadığı gibi Sovyet lere t~şvik eyler. Onları yola 
Rusyaclan ispanyaya hiçbir şc· getirmek iç\n sarih, sakin, fa. 
kilde mühimmat nakliyatı da kat azimk5r bir lisan kullan-
yapılmamıştır. Bu haber Al- mak lazımdır. Bunun ::ramanı 
maoyadan ispanyaya yapıldığı gelmiştir. lngiltere şimdi ve 
herkesin malüınu olan geniş daha çok zaman için dünya· 
mikyasta asker, tayyare ve mü- nın mukadderatını elinde tut-
bimmat sevkiyatmı gizlemek maktadır. Onu bırakmaması 
için icadedilmiştir. temenniye şayandır. 

"Portekizin .cevabi notası 

beynelmilel bir kontrol tesisi 
suretiyle ademi müdahale ka
rarlarını takviye meselesini di
ğer taraftan ileri sürülen tavas- . .............................................................................................................................................................................................................................. 

Heyecanlı bir haber daha 
Japontar mesele yaratmak mı ·istiyorlar ? 

Mareşal Çang - Su - Liang'ın 
~:--=--........... ...;;;.. .. .--. ....... --...... mıııı .............. ~ 

Şanghay, 14 ( Ö.R ) - Ha- mitesi lrnrulması, ( fıkdanı ı!ebebiyle Çin buhra-
ber alındığına göre Mareşal 7 - Fikir ve matbuat hür- nını ihtiyatla tefsir etmekte ve 

notası 

Çang-Su-Liang Nankin hükü- riyeti, şunları ya:maktadır: 
metine bir nota göndererek şu 8 - Siyasi mahpus!ara umu- Tokyo tarafından ortaya atı-
taleplerin kabulünü istemiştir: mi af verilmesi. lan ve Berlin rle Roma tarafın-

ı - Çinde kızıllara karşı Moskova, 14 (Ö.R) - Tass dan hemen kaleme dolanan 
yapılan seferin ve mücadelenin ajansı Japon kaynağından neş- haber - !d, mareşal Çang·Su-
terki, redilcn ve mareşal Çank • Su· 

2 - Kom-unı"stler"ın 1917den Liang'ın Sovyetlerin yardımiyle Liang tarafından Sovyet Rus-
önce olduğu gibi Kuomintanga yanın müzaheretiyle bir müs· müstakil bir hükümet teşkil 
kabulü, takil hükümet teşkil edil-:liğine ettiğine ve Sovyet Rusya ile 

3 - Sovyet Rusya ı·ıe bı·r S 1 1 b tedafüi ve tecavüzi bir ittifak ve ovyet er e u hükümet 
ittifak muahedesi aktedilmesi, arasında bir ittifak akdolun- akdettiğine aittir - şüphesiz 

4 - Japonyaya karşı boy- duğuna dair olan haheri fena yanlıştır. Esasen şu genç mare· 
kotaj tatbiki, niyetli bir tasni olarak göster- şal Çang • Su - Liang şüpheli 

5 - Bir milli müdafaa bü- mektedir. bir şahsiyettir. 1931 senesinde 
kümeli teessüsü. Paris, 14 (Ö.R)-"Populaire» Japonların Mukden üzerine ta-

6 - Bir miJJi selamet ko- ırazetesi mevsuk haberlerin arruzları basladığı vakıt o 

~-------..,...,-----' . 

~ . . . 
ŞanghaJ• şelmndell bir manza1a 

Mançuri valisi bulunuyordu ve diseleri beklemek zarureti 
istila ordusuna karşı vaziyeti vardır. Japonya şüphesiz Çin· 

d · l · · • d bal hiç de parlak olmadı. O kadar e genış eme sıyasetını er 
ve şart dahilinde müdafaaya 

ki istilacılarla anlaştığından 

bahsedildi. Bu sebepte yeni gi· 

riştiği hareketin hakiki is-

azmetmiştir. Çinde dahili bir 
harp ise Japonyamn planlarına 

ancak daha müsait bir :zemin 
tikametini tavin için ha- ihzar eder. 



f'l!NI ASIN' Sanne a • 
ispanyayı kurtar

mak lazımdır 
•••••••••••••••••••••••• 

~j''2~N-~J 
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Sulhu da ayni derecede 
emniyetle kurtarm&k 

icap eder 

Fransız patlamcnto 1eisi Heniot 
Paris, 14 (Ô.R) - Pazar 

ıünkü nutuklarında nazırlar 

bilhassa Fransanın harici vazi
yeti iizerinde ısrar etmişlerdir. 
Ekonomi nazırı Spinasse de
miıtir ki: Fransanın üç hududu 
da şimdi Faşizmin muhafazası 
altındadır. Mesele sulhu nasıl 
muhafaza edeceğimizi ve barba 
nasıl yolu kapayacağımızı ta
yinden ibarettir. Hükümete 
dünya sulhunun ve demokrasi 
menfaatlerinin vikayesi için 
itimat edebilirsiniz. 
Diğer taraftan devlet bakanı 

ve Sosyalist partisi umumi sek-

Bayramı geçirmek için 
ıı ~· +ıwaw *'M._ 

' Sancaklı kardeşlerimiz işkenceyi 
göze alarak yurdlarına dönüyorlar 

{ Hariciye vekaletimiz dört numaralı beyaz kitabı neşretti 
Tahrikat halısında bir anket . istiyoruz 

lstanbul, 14 (Hususi) - Sancaktan Adanaya 
ve Dörtyola ilt ica eden Türklerden bazıları bay
ramı yapmak için tazyikı ve tehlükeyi göze 
alarak yurdlarına avdet ettiler. lkoı!nderun ve 
Antakyadan gelen haberler Şamdan gönderilen 

askerlerin Türk köylerinde taşkınlıklarını son 
dereceye çıkardıklatını bildiriyor. Bugüne ka-

dar yapılan işkencelere rağmen Fransız mü· 
messillerinin Sancakta vaziyetin normal bulun· 
doğunu iddia etmeleri Hatay Türklerinin 

infial ve heyecanını bir kat daha artbrmış· 
tır. Milletler Cemiyetinin teşkil edeceği bı
taraf bir tahkik komisyonunun hu faciaları red
dedilmez bir şekilde meydana koyabileceği 
kanaati vardır. 

lstanbul, 14 (Hususi) - Hariciye vekiletimiz 
Sancak hakkında dördüncü beyaz kitabı da 

neşretti. Kitap Fransanm 7 ilkkanunda verdiği 
notayı, bu notaya 9 Kanunuevvelde verd iğimiz 
cevabmı ve sancak meselesinin milletler cemiye
Hnin bu defa\i konsey toplantısmda müza
keresine Türkiyenin de muvafakat ettiğine 
dair sekiz ltlıCkanun tarihli telgrafı ihtiva 
etmektedir . Fransa notasında bilhassa 
Türk matbuahnın milli heyecana makes olan 
haklı neşriyatından şikayet etmekte. hudutta 
bazı çeteler t~ekkül etmekte olduğuna dair 
hav;\disler geldiğinden bahsetmektedlr. 

Hariciyemiz bu notaya müdellel ceva-
bında Sancak· ahvali hakkında gelen malumatın 
gayet ciddiyet ke-sbetmesi üıerine Fransaoın 
ehemmiyetle nazarı dikkati celbediliyor. Çeteler 
ve tahrikat babsında beynelmilel bir anket 
açılmasını teklif ve bunun üzerinde ısrar 
ediyoruz. 

Antonesko 
Parise gidiyor 
Bükrcş, 14 (Ö.R) - Hari

ciye nazırı Antonesko yanında 
madamı ve yüksek hariciye 
memurları olduğu halde yarın 
akşam Bükreşlen Parise ha-
reket edecek ve çarşamba 
sabahı Fransız paytahtına vasıl 
ol acaktır. 

Alman gazeteleri 
Lehistana giremez 

Varşova 14 (A.A) - Komü
nist Fransız gazetesi Humanite 
ile Paristeki Alman muhacirle
rinin naşiri efkarı oJan Ariser 
Pariser Tages Zaituog ve Prag
da Alman diliyle intişar etmek
te olan birçok gazetelerin Le
histana girmesi menedilmiştir. 

lrlandada 
Dublin 14 ( A.A ) - Gene

ral O Duffy partizanlarından 
800 kişi dün Galivey limanın
dan ispanyaya müteveccihen 
hareket etmiştir. Bunlar Gene• 
ral Frankonun hizmetine gire-
cektir. 
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BiZ CENEVREDEN ŞUNLARI iSTEDiK: 
WiHM - • 

reteri Paul Faure, hükümetin J h hk ,.. J h d 
her sahadaki faaliyetini tahlil - Sancağın ertürlü ta imat ve tes i attan tecri i. 
eden bir nutuk söylemiştir. Na- 2 A k h d 
zır, Blum kabinesinin işçileri - )skenderun Ve nta yaya OlU tarİyet İ aresİ Verilmesi. 
sefaletten, Fransayı da buhran- ------------------G-+-- ------------- ----
dan kurtarmak için çalıştığını, - Başt01atı 1 ind sav/ ada - mamiyetine hürmet ett iğini ya- 4 birinci kanunda Aotakyaya Ankara itilafında mahalli bir 
millete daha fazla saadet ve IJk söz Türkiye dışişleri ba- zıyor. gönderilm iştir. hükümete cevaz verilmesi Türk-
emniyet vermek istediğini söy- kam Dr: Tevfik Rüştü Arasa lstanbul 14 (Telefonla ) - Gazdelerin yukarıda kaydet- lerin sancak dahilinde büyük 
lemiş ve Blum hükümetinin ha· verilmiştir. Dr. Aras bu husus- Fransız gazeteleri yukarıdan tikleri g ibi Antakyada hiyle ekseriyette bulunmamasından 
rici siyasetini tamamen tasvip taki Türkiye tezini izah ede- verilen direktiflerde Sancak ve tehditle imzalattırılan bu ileri g~lmektedir 
etmiştir. -""'"4~~111 iki nokta üzerinde ısrar davamızı yanlı' olarak müta- telgrafm mahiyeti bilahare belli Ayni gazete Cenevrede kon-

- şu-phesı·z, demı0ıtı0r, lspan- etmiştir : Ö 1 • b" 1 • d 
lea ediyorlar. vr gazetesi, 0 unca ımza 18 ıp erı arasın a seye dahil bufunan devletlerin 

Ya ı·.,· ıstıraplıdır. lspHnyol de- 1 - lskendcrun ve Antak- d d . t - hA l 1 t 
T gfıya Cenevreden aldığı bir a erın eessur ası 0 muş ur. bu mesele hakkında aynı fi-

mokrasisini kurtarmak lazımdır. yanınd. tahkimat ve teslihattan telgrafı neşretmekle ve kon- YENİ BEYANAT kirde görünmediklerini, bilhas· 
Fakat sulhu da kurtarmak Ja- tecri '·· p 

2 921 F kl. B seye dahil b!ılunan devletlerin aris, 14 (A.A l - Anadolu sa Türle-Fransız ihtilafında bir zımdır. l
0

spanyol milletinin hak - ran m uyon · h A h b" · b"l 
ve iradesinin hakimiyeti sulhun muahedesi mucibince Saııcak'a Türk - F.-ansız ihtilafında bir di:ty:~ın usmn mu a ırı ı - tkaaryadfıettmutemktaekdtı~rn. çekindiklerini 

b h 'd · tarafı tutmaktan çekindiklerini bı·r netı'cesı· olmalıdır,yoksa hı"r geniş İr mu tariyet 1 aresı Ö G t 1 F h · · 
kaydetmektedir. vr, Sancak aze eıer ransa arıcıye TOPLANTIDAN EVVEL harp Sebebi. degw ı·ı. ispanya ve verilmesi. . .. t ,,. t 1 k d 
Türklerinin tahrikle hareket mus cşarı "ıenno un s en e- Cenevre, 14 (A.A) - Havas 

sulh birlikte kurtarılmalıdır. Dr. Aras şuna işaret etmiş· run meselesi haklcında yeni bir . 
Paris, 14 (Ö.R) - Lille şeb- tir ki, bu m~selede Türkiye ettiklerini bile yazarak ortaya beyanatını neşretmişlerdir. a1ansı muhabiri bildiriyor : 

b k d .d d d"l bir garibe saçmıştır. T·· k F h 
rinde: yapılan iki mütemmim a ımın an yenı en ser e ı - iT AL y ANLARA GÖRE Viennot ihti lafın Türkiye ile ur ve ransız eyeti mu-
intihabın ikisini de büyük bir miş bir talep yoktur. Esasen Fransa arasında değil, Türkiye rahhasaları bu sabahki mcsai-
ekseriyetle sosyalist partisi ka· bu idarenin verilmesi, arada Roma, 14 ( Ö.R) - ltalyan ile Cenevre arasında olduğu lerini Antakya ve lskenderun 
zanmış, namzetleri mebus se- mevcut itilafname ile kabul gazetderi Türkiye ile Fransa nazariyesini bir kerre daha meselesi hakkında öğleden 
rilmişlerdir. edilmişti. arasındaki Sancak meselesinde k d d 
~ n tekrar ettikten sonra "Fransayı sonra onsey e cereyan e e-•11••••••••••••••••••••• GARlP IDDIALA~ T .. k" · "b ı h ki 

K ı ur ıyenın sarı o.an a an- haklı gösteren tek hadise " cek olan müzakerenin hazır· 
ra İçin Istanbul 14 ( Telefonla ) - nın Fransa tarafından çiğnemek diye tavsif ettiği 1 Kanunuev- !anmasına hasretmişlerdir. 

D Pariste çıkan Le Temps gaze- İstedigw ini yazıyorlar. 1 k 1 w ı· · · K 
Ual :..ır yapıyorlar tesinde, direktifle yazdırıldığı ve argaşa ıgının mesu ıyetmı onsey saat onyedide bir 

- BULANIK SUDA BALIK Türklere yükletmektedir. gizli celse akdedecek ve bunu anlaşılan bir makale çıkmıştır. G 
Londra, 14 ( A.A) - Dün Bu makalenin başında Fransız AVLIYORLAR azete!erin lskenderun mese- takibedecek umumi celsede 

bir çok lngiliz kiliselerinde hariciye müsteşarı V ennot'un Ankara, 14 (A.A) Gazetele- lesi hakkındaki neşriyatı, de- Türkiye bükümetinin Tevfik 
kral ile Dük Dö Vindsor için yeni bir beyanatı vardır. rin sancaktan aldıkları yeni Jilleri, tefsirleri daha çok sarih Rüştü Aras tarafından iıah 
dualar edi imiştir. Doktor Dins- Fransız nazırı ihtilafın Tür- haberler Suriyenin sancak üze- olan hal<kımızı iptal için man- edilecek olan metalibahnı din-
dale kilisede bulunanlardan kiye ile Fransa arasında olma- rindeki haksız iddiasını Cenev- daterliğin bir paravana olarak 
eski kralın menfasıuda aramak- yıp Cenevre müessesesiyle Tür- rede takip için yapılan hazır· kullanılmak istendiğini teyid l yecektir. 

ta oldugw u saadete nail olması k" I 1 k' d t bb"" 1 d ediyor. Viennotun yarın sabah vere-ıye arasında olduğunu ısrara ı ıar an ve eşe us er en ceği cevap beklenilmektedir. 
Ve yeni kralile kraliçe ve va- söylemekte ve 1 Kanunuevvel bahsetmektedir. Bu münasebetle Le T emps 
lide kraliçenin deruhde ettik- hadisesinin mes'uliyetini Tür- lskenderun, Antakya ve ha- gazetesi diyor ki : Ve yine bu saban lngiliz 
leri meşkül işle mavaffak ol- kiye hükümetine yüklemek- Jisinin Suriyenin bir parçası Hudut Lozanda çizilmiş, San- murahhası Kaen Born konsey 
ınaları için temennilerini tav- tedir. olduğunu Milletler cemiyetine cak Anlcara itilafında derpiş reisi ve Şili murahhası Edvards 
siye etmiştir. Bu gaıele, 14 yıldanberi Is- bildirmek üzere bir telgraf edilen hususi idare rejimi ile ve Sovyet murahhası Potemkin 

11
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••--••••••••' kenderun sancağı üzerinde hiç hazırlanmış ve bu telgraf san- Suriyede kalmıştır. ile görüşmüştür. 
HiLAL bir suretle hak iddia etmiyen Türkiye 14 yıldanberi ne il- Diğer taraftan pakt ıslahat cağı temsile asJa sa'ahiyati ol- k 

Tiirkiyenin Suriyenin hakkına hak ne de muhtariyet tatbika- omisyoou saat 15,30 da kısa 
ECZANESi• mıyan kimselere imza ettiril- b 

el uzattığını iddia edecek ka- tına karşı hiçbir itirazda bu- ir celse aktederek bürosunu 
d · ı miştir. 

ar ı eri gitmiştir. Le Temps, Junmamıştır. Şurası ehemmi- seçece ve mesai programını Hilal eczanesi ve sahibi 
Kemal Aktaş bütün dindaş- Türkiyenin hak iddia ettiği Bu salahiyetsiz kimselerin yetle gözönünde tutulmak lazım hazırlayacaktır. 

Sancağ·ın Suriye hududu dahi- de çoğu imza ettikleri telgra- gelir ki Cenevre prensibinin ,., 

askerliği 
Gözümün önüne geliyor da 

hayaline bile inanamıyorum. 
Ömürleri sinema artistlerinin 
takJidlerile, manikür ve mak
yajla geçen bazı a sri bayan
ların kış lalarda, koğuş larda 

sürecekleri bayat ne tuhaf 
olacaktır. 

Şimdi generallere bile ayağa 
kalkmıyan bayan, ovakit onba-
şısıoın, çavuşunun karşısına 
diki lecek. Toprak rengine dön
müş eHeriJe, çamurlu tırnak
larını göstere, göstere selam 
verecek ve ovaziyette verile
cek emri bekliyecek. 

Evvelce balolarda, tedansan
Iarda tanıştıkları erkeklerin; 
"ne güzel gözleriniz var" diyen 
yumuşak sesleri, baygın na-
zarları yerine, "Uulen sarı kız 
gozünü patlabrım ha " diye 
bağıran çavuıun keskin bakıı
ları kaim olacak. 

Evlerinin mutbahlarına uğra
mıyanlar, yemek pişirecek, ka
ravana taşıyacak, elini sıcak 
sudan soğuk suya sokmıyanlar 
bulaşık yıkayacak, soğan doğ

rayacak, koğuşu temizliyecekf.. 
Bir de gelecek neslin bu 

tarzda hayata alışmış, zabit ol
muş bayaniyle, falan daire ka
tiplerinden olan kocasını göz 
önüne getiriyorum. Mesela ba
yan herhangi birşeye kızacak 
kocaya emrini verect.k,ufak b1r 
itiraz karşısında "Fazla laf yok 
soldan geri marş! .. ,, 

Diyecek, zavallı koca da şaş
kın, şaşkın dönüp gidecek .• 

Bazan bayan aylarca evde 
yok. Manevralarda .. Vaz;fe ba· 
şında, evin işi de, çocuklar da 
kocanın başıoda.. Kalacak. 

Falhakika bugünkü asri lia
nımların hayat ve idare tarzları 
da bundan pek farklı değil 
amma, ne kadar olsa daha 
mülayimi Şimdikilerin arzuları 

yerine getirilemeyince karşıla

şılan gözyaşı, sinir, asahiyet 
yerine o vakıt kamçı ile, kasa· 
tura ile karşılaşmak ihtimaller.i 
kuvvetli! 

Bunları düşünüyorum da vak
tiyle evlendiğime öyle memnun 
oluyorum ki •.. Daha şimdiden 

taklitçiliğin fenalığıodan bahse 
başladım. Ne olur ne olmaz, 
bugün sinema artistlerini ol
dugu g\bi yarın da asker ba
yaoıarı taklit moda olursa vay 
halimize.. Onlar hiç o lmazsa 
memleketlerine hizmet edecek· 
ler. Ya bizimkiler! .• 

N. Ozeren 
•••••••••••••••••••••••• 

Yeni Kral 
Yalda krallçeyl 

ziyaret attı 
Londra, 14 ( A.A ) - Kral 

dün sabah Marlbourgh Housde 
Valde kraliçe Mary'yi ziyaret 
etmiştir. Kendisine Prenses 
Elizabeth ile prenses Margaret 
Rose refakat etmekte idi. 

Halk kralı ve küçük kızla

rını alkışlamıştır. Hafif bir so
ğuk algınlığmdan muztarip bu
lunan kraliçe ikametgahından 

çıkmamıştır. 

larile müşterilerinin bayramını 
kutlular. Jinde kaldığını, Milletler cemi· fm mealinden haberdar değil- hertürlrı yeni tefsiri eğer Suri-

yetinin her milletin toprak ta- dir. imzalayanlardan bazıları yenin arazi tamamiyetine halel 
',.... . -~ -· - ~,,.· .. -. • .: ·, . • • .. • : .••. ı ·-- ·~ ~- -·~-.Y" .~~.·.,; ..... ,. ' l3..A. Y-R.A.1\1.1: ı >.A. 

Fransızca bilmedikleİi, bazıları getirecek bir tefsir olursa Suri- · 
Bayram için 

L.A.LEl>E 
1 - YILDIRIM ADAM 

lzmirde ilk defa 10 kısım 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - lzmir kurtuluşu Fuarı 
Türkçe~ 3000 metre 4 kısım 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 - JUANIT A lzmirldO ~~~ı.:efa 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 - Türkçe Foks Jurnal 2 kısım 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 - Komik Miki 
ı 

da tehdit kar.şısında telgrafı ye milli hissiyatı bunu şiddetle 
okumaya imkan bulamadıkları karşılayacak ve muhafazası 
için bu müşkül vaziyete düş- mandatere düşen asayiş tehlü-
müş!erdir. imza sahiplerinden keye girecektir. 
ancak bir kaçı Türk olmıyan Sancak dahilinde asayişsizlik 
ve Sancakla hiçbir alakası bu- mevcut olduğuna dair iddialar 
lunmıyan kimselerdi. esassızdır. Bu emniyet o kadar 

Bu telgrafın metni Haleple az tehdit altındadır ki 1 Ki-
haıırlanmış ve orada Sancağın nunuevvel hadisesini müteakip 
T aşnak mebusu Moses Der alınan tedbirlerin idamesi bile 
Kelosyana ve iki firariye imza- lüzumsuz addedilmiştir. 
lattırılmııtır. Övr gazetesi yukarıdan ge-

Bundan sonra telgraf başta len bir direktifle yazdığı anla-
Mihaliyan olduğu halde Vata- ıılan makalesinde, Türkiyeyi 
nilerin mümeuilleri va11tui7le hakaaz pkarm•i• çalıprken 

Kolonya ve Esanslarınızı 

Eczacı Kemal Aktasın ... 
• -

~IL.A.L 
Eczanesinden alacaksınız. 

ÇÜNKÜ: 
Gönül, Zümrüt Damlası, 
Bahar Çiçeği, Atınruya, 
Fulya, Yasemin, Menekşe, 

Leylak, Sonhatıra 
Kokuları yalnız orada bulacaksınız. 
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il Çin gençliği ayakta 
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YAZ!! ADI 
Japonya ile Çin arasında bir harp, 
artık gayri kabili içtinap görülüyor 

Alman propagandasına göre 

Çekoslovakya Sovyet 
Rusyanın devamı imiş 

Çekoslovakyada Rus tayyare 
karargahları tesis ediliyormuş 

Prag bu haberleri tekzib ediyor 

AlmanJ'a - /aponva illi/ak mualıetirsinin ımza m~ıasimi 

Paris 14 (Özel) - Almanya bırakılmıştır ve bu memleket 
ve Japonya ara~ında komüniz- kat'i olarak komün;st tehlüke-
me karşı yapılan anlaşma sinin önüne geçmiştir. Fakat 
umumi dikkati üzerinde tut- Almanyaya göre Çekoslovakyn 
makta devam ediyor. Zira bu komünist Rusyan n bir temadi-
imza Avrupa sulhu için endişe sinden ibarettir ve Alman pro-
uyandıran biltün meseleleri ye- pagandası Çekoslovakyamn 
niden ortaya atmıştır. lngiliz muhtelif noktalannda Rus tay-
ve Fransız mahafiline göre Al- yare karargahları tesis edildi-
man-Japon anlaşması bilhassa ği haberini yaymaktan biç ge· 
Avrupa cephesinden görülme- ri kalmamaktadır. Diğer ta-
lidir. iki devlet komünizme raftan Alman gazetelerinde Çe-
karşı ideolojik bir harp ilan koslovakya daima komünizmi 
etmişlerdir. Berlin ve Tokyo- kabule hazır bir memleket oJa-
nun gözünde mücadele henüz rak gösteriliyor. Hakikat şudur 
nazari mahiyettedir, fakat Is- ki Çekoslovakyadnki Alman 
panyada bu nazariyenin kanlı ekalliyetine çok alakadar olan 
bir cidal halini aldığını gördük. Almanya bir mUddettenberi bu 
Almanynnın komünizmle mü- memlekette müdahale vesileleri 

cadele ettiği ma'ümdur. Yalnız hazırlamaktadır.Böylece Alman 
bolşevizm ve komünizmle Japon anlaşması ideo!oji dev-
değil, fakat bu cereyanın doğ- resinden tatbikat devresine 
rudan doğruya ve bilvasıta bir geçmek için bir intikal vasıta-
tehlüke halini aldığı her mem· sıdır. Komiinizm ve anti ko-
lekete karşı lngiliz ve Fransız münizmi dünya sabasına çıkar-
mahafilinin fikrince Almanya makta ve Alman müdahaJesi-
ıimdiye kadar Çekoslovakya- nin ilk tatbik mevkii olarak 
da böyle bir tehlük.e görmek- Çekoslovakyayı görmektedir. 
tedir. Ve bu memleket Alman, Çek gazeteleri bu vaziyet 
Japon anlaşmasının Avrupa· karşısmda lngiltcre ve Fransa-
daki mevzuu olmuştur. Fakat nın tavrım takdir etmektedir. 
Çekoslovakya Fransanın mütte- Bu gazetelere göre Çekoslo-
fik ve küçük antant azası ol· vakya birinci sınıf bir burjuva 
duğundan ve bu suretle mesele devlettir ve Almanyanın bu 
umumi bir mahiyet alabilir.Ing iliz memlelceH bir komünist mer-
ve Fransızlar şunu kaydediyor- kezi olarak dünyaya lanıtmağa 
lar ki komünist partisi çoktan- kRlkışmasına hayret edilmekte-
beri Çekos!ovakyada kuvvetsiz dir. Çekoslovakyada Almanva-
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lngllizcetten çeviren : ZIYA NEBi 

On yedi konu,tu : " Yirmi ikide, genç ve yakı,ıkh 
bir dellkanh ile ihtiyar bir adam oturuyor.,, 

içeri girdikten sonra, Gor
don memura sordu: 

- On sekizirıci katta boş 
daireniz var mı? 

Memur dıvarda asılı olan !ev
hayı süıdükten sonra : 

- Var efendim, dedi. 18, 
21 ve 23 numaralı daire ler 
boş .. 

- Güzel.. Yirmi bir ve yir
mi üçü tutuyoruz. 

- Üç ki~i için fazla değil 
mi? 

- Yarın daha gelecek ar
kadaşlarımız 

kizinci kata çıktılar. Memur 
dairelerin kapılarmı açtı ve 
anahtarlarım teslim ettikten 
sonra çekildi.. 

Gordon iki adanıdnn kısa 
boylusuna hitap etti: 

- Salonda oturarak 22 numa
ra h daireyi tarassut et. Gi
renlerin ve çıkanlarm kimler 
olduğunu kimseyt birşey sez
dirmeden anlamaya çalış .• 

Sonra uzun boylu adama da
nerek : 

- On üç, dedi. Sen bavu• 
fun bir tanesini alarak yirmi 
bir numara a it ve içinden 

Nankin, 14 (A.A) - Finans 
bakanı Hung Slang'si milli icra 
konseyi reisi olan Mareşal 
Şang Kay Şeke vekclet ede
cektir. 

Askeri komisyona yedi aza 
daha ilave edilmiştir. Bunların 
arasında erkaoıharbiye reıın 
ile bahriye bakanı da dahil
dir. Şimdiye kadar bu komis
yonun reis vekilliğinde bulunan 
general Fong Su ~i?nl! ~u 
komisyonun başına getırılmışbr. 

isyan etmiş olan kıtaJarın 
kumandanlığı bu komisyona 
verilmiştir. 

Çinin en kıymetli askerlerin• 
den olan bahriye bakanı veki
linin hilen nerede bulunduğu 
malum değildir. Mamaftb ken• 
disinin Siangfu da olduğu sa· 
mlmaktadır. 

Nankin - Kantun hükümcti 
merkezi hükümete sadakatini 
arzetmiş ve askeri yardımda 
bulunacağını bildirmiştir. 

Peldn, 14 (A.A) - Mareşal 
Şang Kay Şekin öldürüldüğü 
şayia!art musirrane devam et
mektedir. 

Şanghny, 14 (A.A) - Feng 
Yu Siang Mareşal San Su Li-
ang' a bir meldup göndererek 
Nankinin kendi taleplerini ted
kike ve muhtemel olarak hak
kında ittihaz olunan katarları 
geri aJmağa hazır o1duğunu, 
fakat herşeyden evv~l kendi
sinin Mareşal Şang Kay Şelti 
serbest bırakması Hizım geldi
ğini bildirmiştir. 

Feng Yu Siang birkaç dostu 
ile birlikte Nankinin bu taah
hütleri icra edeceğini garanti 
etmek üzere rehin~ olarak 
Sianfuya gitmek niyetinde ol
duğunu da bu mektubuna ilave 
eylemiştir. 

Londra, 14 ( A.A ) - Çin 
' vckayii hakkında müta'ealar yll-

rütmekte olan Times gaze tesi 
ezcümle diyor ki: 

Biz, Hsueh Liang'ın baba~• 
Tchangslin derecesinde mühim 
bir şahsiyet o!duğuna kani 
değiliz. Fakat genç mareşal 
ciddi ve enerjik bir adam ise 
ve Nankin hükümeti Sianfou 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
nın ani bir taarruzuna karşı 
hararetli müdafaa hazırlığı var
dır. 

Çekoslovakya bütün modern 
silahlarla mücehhez bir orduya 
maliktir ve 33 milyonluk son 
istikrazı tamamen teslihata 
tahsis etmiştir. Ordunun d isip· 
lini mükemmeldir. Erkônı har· 
biyesi kuvvtlidir Bu vaziyette 
Çekoslovakya üni bir hücuma 
mukavemet edeceği ve böyle
ce müttefiklerine yardıma ye
tişmek imkanını verebileceği 
kanaafnded ir. 

eşyaları çıl<ar.. Ben burada 
kalacağım. ikinci bir emre ka
dar orada beni belde .• istersen 
bir de yemek ısmarla .. Garson
ların birşeyden şüphelenmeme· 
leri için mümkün olduğu kadar 
tabii olmağa çalışmak lazım •• 
Bakalım on yedi ne h1tber ge
tirecek ? 

On üç bavullardan birini 
alarak öteki daireye geçti. 
Gordon yalnız kahnca, soyundu, 
pijamalarını giydi ve yatağın 

üzerine uzanarak düşünceye 
daldı. 

Yarım saat sonra kapının 

vurulması onu düşüncesinden 
uyandırdı. 

- Girini7. .. 
Kapı açıldı ve On yedi, 

yüzü gülerek içeri girdi. 
- Gordon sordu: 
- Tamam mı? 
- Tamam ..• 
- Anlat bakalım •• 
On yedi bir ıigara ateşledi 

ve koltuklardan birine gömil· 

Jerek konuttu: 

da vaziyeti sür'atle tasfiye et
meğe muvaffak olamıyacak 
olursa askeri harekatta teşeb
büsünün müdbiş kuvvetlere 
malik bulunan komünist lide
rinin eline geçmesi çok kuv
vetle muhtemeldir. 

Daily Herald, Tchang - Kai 
Tchek'io el alhndan asiler ile 
birlik olup olmadığı sualini 
ortaya atmaktadır. Bu gazete 
" Uzak Şark terihinde yeni 
bir fasıl açmakta olduğu " 
mütaleasındadır. 

Moskova; 14 (A.A) - Cang 
-Sue-Ciang'ın Sovyetler birli
ğinin yardımı ile bir hükllmct 
teşkil edip Sovyet Rusya ile 
taarruıi ve tedafüi bir ittifak 
yapmış olduğu hakkında Do
mei ajansı tarafından neşredi
len havadis münasebetiyle, Tas 
Ajansı bu haberin tamamen 
asılsız olduğunu ve kötü bir 
niyetle yapıldığıoı bildirmeye 
salahiyettardır. 

Paris 14 ( Ö.R ) - Çioden 
gelen haberler bugün daha az 
endişe verecek mahiyettedir. 
Dün Çin ordusu başkumanda
nı General Çan Kay Şekin 
general Çan Su Liang kuvvet-
leri tarafından esir edildiği bil· 
dirilmişti. General Çan Su Li
ang Japonyaya karşı açıkça 
mücadele açılmasmı, komünist
ler aleyhindeki faaliyetin dur· 
durulmasını istiyordu. 

Fakat bu müddeiyat biJhas9a 
bu gtmeralin şahsi ihtiraslarını 

gizliyordu. 
Bu gün gelen telgraflar ise 

iki hasım arasında müzakere
lerden bahsetmektedirler. Roy
ter ajansı muhabirinin kablo 
ile bildirdiğine göre mareşal 

Çan Kay Şek serbest bırakıl
mış ve bilakas general Çang 
Su Liang tevkif edilmiş
tir. Fakat henüz bu haberler 
resmen teyit edilmemiştir. Her 
halde öyle anlaşılıyor ki ya 
müzakere yoliJe veya cebir ve 
şiddetle isyan bastırılmak üze
redir ve ani endişe sebepleri 
azalmaktadır. Fakat bu hare· 
ketten sonra Çin siyasetinin 
nasıl bir istikamet alacağı ve 
Çin ile Japonya arasındaki 
münasebatın ne şekil alacağı 
henüz malum değildir. 

Paris, 14 (Ö.R) - "Debats,, 
gezetesi cephe meselesi hak• 
kında diyor ki; Çin generalleri 
arasrndaki kavgalarda şahıs 
meselelerini daima hesaba kat
malıdır. Çin işi hiçbir zaman 
basit olmaz. Onu bizim garp 
mantılumızla muhakeme edersek 
daima yanılırız. Nankin hükü
metinin Çan - Su - Lian~a kar
şı bir taraftan askeri tedbirler 

- Yirmi ikide genç ve ya
k•şıklı bir delikanh ile ihtiyar 
bir adam oturuyor. Küçüğün 
ismi Robert, ihtiyarın ise Har
didir. Şimdi ikisi de dışardıın 
geldiler ve içerdeler .. 

- Kaç gündenberi burada 
imişler? 

- Zannedersem dört .. 
- Bizim prensibimizde (zan-

nedersem) yoktur. Ya dört 
veya biç .• 

- Öyle ise kat'i olarak 
dört .. 

- Nereden gelmişler ? 
- Mişigandan .• 
- Mükemmel.. 
Gordon ayağa kalkarak oda· 

nın içinde doJaşmağa b;tşladı. 

Kendi kendine düsünüyordu. 
Şimdi ne yapmak lazımdı? 

Mesele pek basit ofmakla 
beraber vakıt ilerlemişti. Ka-
fasındaki plinların başarılabil
mesi için en aşait bir gece 
otelde yatmış oJmalan lazımdı. 
Y okıa bu işi bqka tür)O de 
peklll becerebilirdi ama, hem 

Q 
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ESKi PAŞALAR 
- Avuç açmaktan da sıkllmazlardı -

Reşit paşa eli açık bir adam- - Paşa hazretleri, ikiyüz 
dı. Rastgeleoe para vermek, lira kadar paramız yok, eğer 
rastgeldiğini işe sokmak adeti bulmak lazım gelirse borç ala-
idi. Kim ona sızlanırsa derhal cağız. Halbuki İsmail paşa siz· 

Yüreg-i rıkkate gelir 'elinden den zengindir. 
' ş· d' Ü t" d b geleni yapardı. ım ı ~oysao s un e eş 

M 1 1 ·ı b · .. alta yliz lıra çıkar, borç alıp 
.azu ımaı paşa ır g~n bu adama vermek günah de-

Reşıt paşamn yalısına gelır, ğil mi? 

paşanın huzuru~~ çıkınca:. Deyince paşa kızar ve oda-
. -:- Paşam, ~ılı!orsun kı ve- dan çıkıp, arkasından gelen 

zırlıkten azledıldım, çoluk ço- Raşit efendiye sofada dönerek: 
cuk muhtaç ve aç kaldık, hatti - Behey adam, lsmail pa-
labaöa ekmeğine k~dar indik şanın zengin olduğunu ben de 
lütfet... biliyorum. Fakat eski vezir-

Diye sızlanır, paşa. kahyası lerden bir adam bana gelip te 
Raş;t efendiyi çağmp, bir kö- avuç açarsıt geri döndfiremem. 
şeye çekerek: Git nereden bulursan bull Bu 

- İsmail paşanın çok ihti- parayı veri 
yacı varmış, ikiyüz lira hazır• Diye hiddetle emreder. Ra-
la da kendisine verelim. şit efendi de zar zor parayı 

Der. Fakat paşanın parası- bulup lsmail paşaya bir kese 
nın kahyası olan Raşit efendi, içinde sunar. 
c lpençe durduğu yerde paşanın Nakleden 
kulağma eğilip : TOKDlL 
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M • h b 1 • Çaldıklarını umumhane-a nısa a er erı de yeyordu 
Bulgarlstandan gelen Karşıyaka Soğukkuyu trnm-

mubaclrler iskan vay caddesinde baklrnl Hüsey· 
ı ı dl nin dükkanına giren Turan, 

edhm ş er r kırk Jira para ile, yanındaki 
Manisa, 13 (Özel) - Bugün kahveden de bir çeket çalarak 

doktor Semih tarafından Hal- savuşmuştur. Turan sıkı takip 
kevi salonunda ,.Devrim kar- neticesinde umumhanede yaka-
şısında Türk hekimliği,, baş- lanmıştır, 
lığı altında değerli bir kon- Paltosunu çalmı' 
ferans vermiştir. Konferansta Keçecilerde Selçuk otelinde 
birçok yurddaş bulunmuş ve oturan Remzi oğlu Faruk, ayni 
alaka ile dinlenmiştir. otelde misafir Zekinin bir pal-
ADANA FELAKETZEDELE- tosunu çaldığından yakalan-

RINE YARDIM 
Adana felaketzedelerine yar

dım maksadile burada da içli 
bir çalışma vardır. Bugün bu 
it için H. evinde toplanan ko
mite kıvanç verecek sonuçlar 

mı,br. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tin büyük şefkatinden çok 
memnundurlar. 

MURADIYEDE MEKTEP 
Muradiye köyünde yeniden 

bir okul binası yapılması için 
elde etmiştir. 

MUHACIRLAR köyden bir heyet ilbaylıkla te
masta bulunmuş ve bu arzu 

Vilayetimize Bulgaristandan uygun görülmüştür. Yeni sene 
gelen göçmenler muhtelif bütçesine bunun için yeter tah· 
yerlere yerleştirilmiş, arazi tevzi sisat konacaktır. 
edilmiştir. Göçmenler bükümc- Akın 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
alırken bir taraftan da müıa- ekonomik menfaatleri geri al· 
kereye girişmesi Çin ananele- almıştır. 

rine uygundur. Tokyo ve Mos· uPariı-Soir,, gazetesine göre 
kovanın bu iş karşısında ak- Çin • Japon paktının imzası 
sülamclleri henüz malum de- Çini Avrupadan çok heyecana 

ğildir. düşürmüıtür. Japonya ile her 
"Progre de Lyon" isyan ha- anlaşmaya muarız olan Çin 

reketinın ani tesirleri olabile-
ceğini tabının ediyor. Japon gençliği yeniden propagandala-
hükümeti şimdi iki taraftan rına başlamışlardır. Bu işle bazı 
taarruza hedeftir. Bir taraftan harici nüfuzların da tesiri ol· 
askerler, Pekin cenubunda ha- muştur. Herhalde uzak şark 
rekete girişilmemesine kızmış- sulhu umumi sulha bağlıdır. 
lardır. Diğer taraftan parla- Bunun için, iki Avrupa dev." 
mento mahafili bilakis Alman- Jetinin, Almanya ve ltalyanıo 
Japon anlaşmasının Amerika emllHini Mikado imparatorlu· 
ve lngilteredeki tesirlerinden ğunun hevesleriyle birleştiril-
endişededir. melerinden hasıl olabilecek ih· 

Rusyada bu sebeple Japon- tilatlar dikkatle takip edilmeğe 
yaya vermek üzere olduğu değer. 

kendini yormak ve hem de or
talığı velveleye vermek istemi
yordu. 

Birkaç defa pençereden dı
şarıya ve birkaç defa da kiğtt 
sepetin içine tükürdü. Sonra 
kendi kendine söylenmeğe baş
ladı: 

- iyi bir sakız bulamıyorum, 
vesselam 1 Dedi. Nerede o es
ki sakızlar • Şimdi bu çıkletler 
çıkh çıkalı piyasada iyi sakız 
kalmadı ... 

On yedi, Gordon'un sakıza 
pek meraklı olduğunu biliyordu. 
Fakat şimdi bunu düşünmenin 
sırası mı idi? 

- Sen de amma tuhafsın 
Gordon, dedi. Lalcin yarın sana 
ekstra ekstra bir sakız bulacak 
olursam bana mükafat olarak 
ne verirsin? 

Gordon elini göstererek: 
- Mükemmel bir tokat! diye 

cevap verdi. Sakızın da müki- · 
fatı mı olur be!. 

Bu ıırada telefonun çalması 
onlann bu boı llflanaı •anda 

baraktı. Gordon ahzeyi eline 
alarak konuşmağa başladı: 

- Alo.. Berl in oteli, yirıuİ 
üçüncü daire.. Gordon konu· 
şuyor.. O o bravo dostuıu .• 
Bizi bulabileceğini nasıl tabmio 
ettin.. Merak etme ikisini de 
tuttuk.. Raporlar yanlış de
ğilmiş. Şimdi 17 tahkik etti .• 
Robert ve Hardi değil mi? Mi· 
şigandan gelmişler.. lsterseo 
hemen bu gece bu işi başara· 

biliriz amma, yarma bıraL.aluo 
daha iyi .• Bize sabahleyin er 
kenden birkaç yeni adarnla 
iki büyük bavul gönderin.: 
Ortalığı velveleye vermektense 
bu şekil daha muvafık.. Her 
ihtimale karşı, mukabele ede· 
cek olurlarsa öldürelim rni7 
Ha.. Peki, nasıl istersen.. Al· 
lahaısmarladık.. Lüzum ederse 
telefon ederim .. 

Gordon telefonu kapayuıca 
on yedi merakla sordu : 

- Kim o 1. 
Gordon: 

- Sonu var-



Sahife s ts kanunuevveıı••• • • ~ .... 

Fransız başvekilinin beyanatı 

Fransa ihtililini yapmıştır. Faşizm gibi bir mana
sızlık yaşıyamaz. Denlokrasi F ransada realitedir 

Londra 14 (Ö.R) - " Nevs 
Chronicle .. gilzetesi Fransa 
Başvekili Blumla uzun bir mü
lakat neşrediyor. Başlıca nok
taları şunlardır: 

- ispanyada ademi müda
hale siyasetinde ısrar ediyor 
musunu~? 

- Hem de lcat'i olarak. Fa
kat iki noktaya da kanüm : 
General Frankoya muharip sı
fatı verilmemeli ve diğer t raf
tan silah ambargosunu fiili lul
mak için sür'atle bir kontrol 
komisyonu yapılmalıdır. Tabi! 
bu yolda güçlükler çoktur. 
Güçlük olmadığını veya bütün 
güçlüklerin bir anda aşılabile
ceğini iddia için deli olmak 
lazımdır. 

- Faşistlerin asilere yardımı 
sizin emniyetiniz.i ve Akdeoizde 
Ingilterenin emniyetini tehdit 
etmiyor mu? 

pada daimi bir sulh kurmak 
arzusife gittik. 

- Ya Sovyetlerle paktınız? 
Barto, F1andin ve Lavalin bu 
mira~n hakkında ne düşünü-
yorsun uz? 

kımından vaziyeti ne o!duğunu Fransada hiçbir bükümct şim-
bilmez değilim. Geçen . sene diki hükümet kadar kuvvetli 
bu mesele hakkında Sır Sa- olmamı~tır. Çünkü biz halk yı-
mueJ Hoare tarafından söyle- ğmlannm hakiki müzaheretine 
nilen nutuk hakjkate tamamile d 

~. . . Al ayanıyoruz. 
uygun degıldır. Gerçı man- Ekonomik vaziyeti ıslah eHik. 

ispanya işinde beynelmilel em
niyeti iade ettik. lngilterc, 
Amerika, Lehi tan, Ball<:ın an
tantı ve Küçük antantla muna-
sebetlerimizi ıslah ettfü. 6 ey
danberi hem harbi geriletlak 
hem su!h kuvvetlerine yeai:e
r~ni ilô.ve ettik. !emle ,et çok 
iyi bil r ki biz gidersek ark -
anızdan m'ithiş bir facia çtka-
caktır. 

- Faşizm hakkmdaki müta
leanız? 

- Fransa ibtiliilini yapmış
tır. Burada Cumburivet annna
ları bir hakikattir. Faşizm gibi 
bir manasızlık burada yaşı} a
maı:. Hürriyet, demokrasi 

ı·ıaıısız başı•tkili lco11 Blum Fransada asırların yaratmış ol-
- Bugünkü Fransız-Sovyet ya da bizim kadar ucuz fiatle duğu bir errealitedir.Memleket 

paktının saikleri. harptan ev- ilk madde sabo alabilir. Fakat 
velki Fransız - Rus ittifakının parası yoksa başka bir hal aşkı, köylü ve işçilerin kal-
sebepJerinin aynidir. Almanya- sureti bulmak lazımdır. Eğer bindedir. Biz buna dayanıyoruz. 
nın fazla silablanmasıodan doğ- Almanya Avrupanın kalan Bu kuvveti hiçbir şey tahrip 
muştur. Bugün için bu pakt, kısımla görüşüp anlaşmanın edemez. 
Avrupa sulhunun en lüzumlu kendi manfaati olduğuna ina- - Roosevelt hakkında fik-
bir esasıdır. Fakat ileride Mil- nırsa, Fransa karşılıklı bir an- riniz? 
letler Cemiyeti takviye edilirse }aşmadan kaçınmıyacaktır. - Tam kalbime gfüe bir 
bu çeşit paktlara lüzum kal· Demokrasi kuvvetlidir. Bizim adamdır. Onun Amerikada hu-
mıyabilir. biricik :zaafımız hakiki kuvve- zuru bile Avrupa demokrasisi 

1 
Cephelerde hareket yok 

Hükümetçiler bir asi 
tayyareyi düşürdüler 

l
ltalyan cevabı da Almanların aynidir 

Paris 14 (Ö.R} - hpapya 3 - Tavassut ve kuvvetli 
dahili harbı ha\\kmda bugi.in bir kontrol tesisi teşebbüsünüa 

t bir tek tebliğ \ardır. Bu da milfteıek bir hareketle tabak· 
j Madrid müdafaa komitesi tara· kuku mümkündür. Almanya .,. 
fından öğleyin neşredilmiıtir. ltılya ademi müdaha,eyi fiil-
Buna göre, Karnbanşel cephe· ~~,tirmck için Londra komite· 
sinde eski pol's kışlası cumhu- sinin kararlaşhrabileceği karar-
riyetçiler tarafından işgal edil- lara iştirak ediyorlar. Asıl ta-
miştir. Jadridin diğer cephe· vassut teklifine gelince; bunun 
Jerindc hiçbir hareket olmamış· ispanyada çarpışan iki taraf 
tır. Hükümet tayyarecileri bir nezdinde büyük güçlüklere te-
asi bombardıma tayyaresini sadüf edeceği muhakkak ol-
düşürmüşlerdir. makila beraber bu güçlükler 

P ri~. 14 ( Ö.R ) - lngiliz- aşılmaz mahiyette telakki edil-
Fr nsız tavassut teklifine J 1- miyor. H r halôc kontrolün 
)!•mın verdiği ce\'ap tn bugün takviyesi mesel sinde böyle 
ncş edı!m'ştir. Alm n cevabınm bir bal m vcut değildir. 
hemen hemen aynidir. Heriki Fransa ve lngHtere kendi 
hü umet lsp&mya bnrbının bey- hesapl rına bu yolda Jaıımge-
nelmllel bir harp haline girme- len f nliyeti sarfetmağe kat'i 
sıne mani olmak arzusunda ol· karar \•erm"şlerdir. 
duk arını bildiımektedir!er.Kon- z ~ z 7. 'T'Ll":.'l.h" 7//h 

trol meselesine gelince, bu 

hükümetler çoktanberi ademi 
müdaha1e kararlarının ve buna 
""it kontrolün yalnız silah ve 
muh:mmnta değil, ayni zaman
da gönüllülere-hatta ltalyan no
tasınd iar.etere ka}dı da ilave 

ediliyor· teşmil edilmesini is
tediklerini bildirerek rıç ay 
evveline nisbetle bunun şimdi 
daha güç olduğunu görünüşte 
tt!cssürle kaydediyorlar. Fakat 
gerek Roma, gerekse Berlin 
kontrolü kuvvetli ve müessir 
kılmak içjn her tedbire iştirake 
hazır olduklarmı i!ave etmek
tedirler. 

ııor a l laberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Satatlar 
--on:-D+<r-"tX>-

UzUm 
Çu. Alıcı Fiat 
228 B şikçi O 11 75 14 SO 
144 inhisar 9 75 11 
110,S Esnaf B 15 875 18 

97 S Süleymano14 50 18 25 
47 j Taranto 13 15 75 
43 Ç Taranlo 9 50 9 50 
25 M Arditi 16 50 18 50 
21 S Emin 18 19 
715,S Yekün 

370246 Eski satış 
370961,5 Umumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fiat 

Blum Balear ve Kanarya 
adafarile Fasa Alman ve ltal
yan huliıliinün ciddi mahiyetini 
gözden kaçırmamaktadır. Va
kıa hulül ilhak demek değilse 
de gerek Fransa, gerek lngil· 
tere için en mühim denizyollan 
üzerinde bir tehdittir. Fransız 

ordusunun üçte birinin Afrika
dan geldiğini unutmamak lazım
dır. 

Almanyanın ilk madde ha- timizi takdir etmememizdir. için bir kuvvettir ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••>••••••••••••at 

lspanyol dahili harbım dur
durmak ıçin tavassut mesele
sine geJınce~ her iki hükümel 

de bunu çok güç bu!maktadır
lar. Onların fikrince Ge. Fran
lrn ispanyayı temsil eden bi
r;cik hükümet olup cumhurıyet
çilerle müzakereye girişmek 

istemiyecektir. Bununla bera
ber~ ispanyadaki iki taraf bıı 
tavassutu kabui ederlerse, Ro
ma da, Berlin de bu işe işti
rake hazır olduklarım ilave: 
ediyorlar. 

3599 Buğday 5 50 6 
- Ademi müdahale teşeb

büsü muvaffak olmazsa harp 
olacak mı? 

- Ben harbı hiçbir zaman 
e1zem sayamam. Harbın yakın 
veya zaruri olduğuna inanmak 
istemem. Fakat yalnız inanma
mak kafi değildir. Bunun için 
çalışmak da lazımdır. Sulha 
kfifi derecede inan olmadığı 
içindir l<i silahlar arlmışhr. 
Avrupa çok aşağı düşmüştür. 
Daha da düşebilir. Harptan 
sonra umumi vicdan yeni bir 
şey bekHyordu. O zaman bu 
fırsat kaybedildi, Şimdi yeni 
bir şey yapılmalıdır. Artık hiç 
bir hata <·aiz değildir. 

Fransa Almanyanm ekono
mik bakımdan normal bir va
ziyete gelmesine yardım etmek 
ister. Yeter ki o da Avrupa
mn siyasi bakımdan normal bir 
hayata girmesine yardım etsin. 
Bu iki gaye için hiçbir gayret 
fazla sayılmaz. Biz Temmuzda 
Londraya bu maksatla, Avru-

Şark Demiryolları 

Devlet Demiryolları 
camiasına iltihak ediyor 
lş)etnıe iıutiyazının altı nıilyon Jiraya 

de,'İr ve ferağı kahtı] edildi 
Ankara, 13 (A.A) - Hükü

metle şark demiryolları işlet
me şirketi arasmda işletme 
imtiyazının satın alınması hak
kında başlamış olan müzake
relere şirketin Dovinin reisliği 
altında bulunan murahhas hey
eti ile murahhaslarımız arasın
da bir haftadanberi devam 
edilmekte id;. 

Bu müddet zarfında en 
esaslı olan maddelerden mu
harrik malzeme ile mobilya, 
alat ve edevat bedelleri ve bat 
üzerinde 1929 senesinden sonra 
yapılmış olon ıslahat ve tev· 

l siat masarifi ve işletmeden 
mütevellit muallak hesabat 
üzerinde tam bir mutabakat 
hasıl olmuştur. 

Bu arada hattın bakım nok
tasından muhtaç olduğu tami
ratla 1958 senesinde bitecek 
olan işletme imtiyaıınm vaktin
den evvel alınmasından dolayı 
şirketçe ileri sürülen tazminat 
ve intizar hesapları üzerinde 
uzun ve devamlı münakaşalar .. 
dan sonra bugün en son ola-
rak .işle-trr.e imtiyazmın toptan 
altı milyon Türk lirası muka
bilinde devir ve ferağı iki ta-

Mahmudun aklında ne anası 
kalmıştı, ne karısı .. 

Tefrika No: Gt 

O, dünyadan göçtüm, ahrete 
intikal ettim, cennetteyim, kev
ser şarabı içiyorum, melaike
lerle beraberim zannına kapıl
mıştı. 

- Yetmedi, daha"ayılmadm, 
şunu da iç .• 

Deyip zorla Mabmudun hiç 
ses çıkmaz açık ağzına bir 
bardak daha şarap boşalttı, 
boğulmakt;ın korkan zavallı, 

uzatılan iki bardak şarabı da 
içmişti amma, korkudan da 
eser kalmamış, başı dön-
müş, keyfolur gibi birşey-
Jer olmuştu. Yine kendisi
nın nerede olduğunu anla-

mıyan Mahmut işi oluruna 
bırakıp, bir üçüncü bardağı 
uzatan yarı çıplak bir ,:rüzel 
cariyenin boynuna "kollarını 

atarak: 
- Onu da ver ! fakat evvela 

dudaklarını ! 

Diye uçuncü bardağı da 
yuvarlamışh .• 

Arbk ondan sonra kendisini 
kaptı, koyuverdi .. 

Çalgılar çalındı, şaraplar 
içildi, yirmi otuz cariyenin iş
vesi ile Mahmut deliye dön
dürüldü, adeta kudurtuldu ... 

Mahmut, öyle hale gelmişti 
ki, cariyeler çalgmın karşısmda 
kıvrak oyunlar oynarlarken, 
uzatılan şarap bardağını kapıp 
oynıyan cariyeye koşuyor, onu 
yakalamak, istiyor, o kaçıyor, 
o da kovalıyordu, birisini ya
kalıyor, altalla, üstüste boğu
şuyor, cariyeler bir türlü Mah
muda ram olmadan bir boğa 
azdırır gibi onu a:ıdmvorlardı. 

Vakıf gece yarısını çoktan 
geçmiş amma Mabmuduo kafa
sında zaman mefhumu kalma
mıştı. 

Birkaç saat evvel karanlık
tan korkan, etrafmdan korkan 
anasını, karısını düşünen Mah
mut'tan eser yoktu. Yirmi ya
şındaki bu delikanlı şarabın 
keyfi, çıplak gözlü kadınların 

delirtici sarhoşluğu arasında 
l<endini kaybetmişti. 

Mahmut olmuştu, adamakıllı 

olmuştu. Kör kandil sarhoş ol
muş, çalgının karşısında göbek 
kıvıran bir cariyeye koşarak 
yakalamış, kucağına alarak ol
duğu yere yıkılmıştı: 

- Bize şarap verinl cliye 
bağıran Mahmut kucağındaki 
cariyeyi sıkarken, ona şarap 

Na/ta Vekılı Ali Çr/111 /\aı a 
rafça kabul edilmiştir. 

Bundan sonra yeni mukave
lenin kaleme alınması ve ~ekil 
üzerinde dahi anlaşma husulü 
için müzakereye devam edil-
mesi kalmıştıT ki pek lusa bir 
zamanda bu noktaların da intacı 
ile Şark demiryolunun devlet 
demiryolları camiasına ilhakı 
ancak gün meselesi halini 
almışhr. 

yerinP. bir fincan getirdiler, fin
canı uzatan bir caraye: 

- Al! Güzel delikanlı! Bu 
şarabın hulisasıdır, iç! dedi. 
Mahmut kucağındaki cariyeyi 
bir kolu ile tutarak: 

- Bu uasıl kadeh, bu nasıl 
kadeh, bu nasıl şarap! Ver ba
kalım! Onu da içelim diye cari
yenin elinden fincanı aldı içti. 
Fincanda kokulu ve tatlı bir 
şurup vardı, şurubun içine de 
hürmetli bir anber karıştırılmıştı. 
Şurubu veren cariye, Mahmudun 
kucağındaki cariyeye bir göz 
işareti yapmış, Mahmut şurubu 
içtikten sonra cari.} eye sarıla
yım derken, kucağıııclaki kız 
bir yılan gibi kıvrıhp kaçmıştı. 

Biçare delikanlı deliye dön
müştü, içtiği, boşalttığı fincanı 
fırlatıp kucağından kaçan cari
yenin arkasından koşmak için 
yerinden bir kalkındı. Lakin 
olduğu yere yıkıldı. Mahmut, 
birdenbire kendisini toparla
mak istedi, bu ne demekti. 
Genç ve gürbüz h.ali varken 

Bu iki notadan siyasi ma
hafilde şu netice!er çıkarılıyor: 

1 - Almanya ve ltalya çok 
ihtiraı.!ı cevap vermişlerdir. 

Yakıt kazanmak istedikleri an
fo.şıhyor. 

2 - Bununla beraber bu 
cevaplar menfi değildir. Bila· 
kis lngiliz • Fransız teşebbüsü
nün dünya umumi efkarı üze
rindeki iyi tesirleı ini ve ka
zandığı umumi tasvibi Berlin 
ve Romanın hesaba katmağa 

mecbur olduklarını göstermek
tedir. 

neden kall-.mak istediği yerde 
yıkılmıştı. 

- Bre nereye kaçtın? Çalın! 
Behey fahişeler çalgıları! Oy-
nasınl Çengiler. ben neden bu
rada yıkıldım, lcaldırın beni! 

Derken, kendi toparlan-
masiyle ayağa kalkmış, sende-
liyerek kaçan çıplak cariyeyi 
kovalamağa atılırken, üç beş 
yerde yanan, beş on kollu şam
danların mumlan sanki deh
şetli bir yel esmiş gibi sönmüş, 
oda yine eski karanlığına gö
mülmiiştü, ses yoktu .. 

Birdenbire siinen mumlar, 
ortalığın karanlığır.ı yerine ge· 
tirirken Mahmı.;~ •a odanın orta 
yerinde kolları açık, ağzı açık 

ve sarhoş bir halde sallanarak: 
- Bu ne? Bu ne? Bu ne? 

diye yıkıldı. Onu sallasırt edip 
cariyeler odadan çıkardılar. 

. . . . . . .. . 
Nice sonra gözlerini açan 

Mahmut, kendini karyolada 
gördü, yukarı bakh ipek tül- ( 
lerle örtülmüş, soluna bakh. 

88 Arpa 3 625 4 25 
6 Çavdar 4 25 4 2S 
6 Kumdan 4 50 5 50 

138 Susam 15 50 16 
11 N'lhut 6 6 
34 Fasulya 8 50 8 7S 
68 M darı 4 125 4 12S 

843 bıı. Pamuk 47 50 53 
6 harar " 

••••• 11 .. 

Evde ne varsa toplaınıt 
Çorakkapıda Abbasağa tar

lasında Çemberciler sokağında 
40 numaralı evde oturan Fat

ma, çal:şroak üzere maiazaya 
gittiğinde evine belirsiz bir 
hırsız girmiştir. Hırsız bir ya
tak çarşafı, bir battaniye, ço
cuk don ve gömleği, potin ve 
sair eşyasını çalarak gitmiştir. 
Hırsız aranmaktadır. 

Durmuşun marifeti 
Karşıyaka vapur iskelesinde 

Halim oğlu Durmuş, Hayati 
karısı Fehimeye hakaret etti
S!inden yakalanmıştır. 

ipek tüllerle kapanmış, sağma 
bakh ..... 

. . . . , . . . 
Mahmudun sağına bakma11 

gözlerini kamaştırmıştı, karyo
lanın içinde kucağında bir ka
dın yatıyordu. Odanın içinde 
kolrnlu hir tütsü havası vardı. 
Mahmudun kanı kaynıyor, sar
hoşluk beyninde sersemlik ver
mesine rağmen sanki kuduru
yordu. 

Sağında yatan kadın, likayd 
bir halle kollarını Laşına saç-
larının üstüne atmış uyuyordu. 
Mahmut karyolada bir kalkanda, 
dirseğini yana verip kadmın 
yüzüne dikkatle baktı, bu; yaşa 
ilerlemiş hir kadın olmasına 
rağmen şaheser bir kadmdı. 

Bu hareketsiz samlan kollar 
b'rdenbire boynuna, atılıp onu 
sıl .. tı ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Kösem Sultan Mahmudu 

kendine ram etmişti. 
- ~ ız·ı Var-



Çel< profesyonelleri bu akşam şEhrim1ze geliyor 

Izmir şan1piY~;ft]f~~~;d;,~Jü; .. ·-;;b~h /Ankara 
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E Çek futbolculariyle ilk maçı yarın takviyeli Göztepe ekibi yapa~ak. D~nyanın bu sayılı 
~ takımına karşı lzmirli çocuklardan iyi bir oyun beklenıyor. 
~ Pazar günkü maçlar çok alakalı oldu. Zaif kadrolu K.S.K. takımı Demirspora mağlup oldu. 
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lstanbul ve Ankarada Tür
kiyenin en kuvvetli takımlarile 
maçlar yapan Çek profesyonel 
takımlardan Çeki Karlin takımı 
bu akşam saat 17,30 da Ankara 
trenile şehrimize gelecektir. 
misafirlerimizle beraber Türk 
mifü takımı antrenörü Mr. 
Boothde gelmektedir. 

lstanbul ve Ankarada yap
tıktan maçlarm hiçbirisinde 
mağlüp olmadan gelen ve Çek
lerin sayılı takımlarından olan 
Çelti Karlin arasında altı 

beynelmilel oyuncu vardır. Çek 
takımı ilk defa olarak şehri
mize gelmektedir. 

Çek futbol s:stemi ma~um 
olduğu üzere kısa paslara isti
nat etmektedir. Fakat son se
nelerde lngiliz sistemi olan akın
larla oynamak usulünü müselles 
paslarla mezcederek dünya 
futbolunda temayüz etmişlerdir. 

Bu takımın şehrimiz takım
lariyle yapacağı maç!ar bu iti
barla çok enteresandır. lstan
bul ve Ankara takımlarının 
mağJfıp edemediği bu kuvvetli 
takıma karşı iyi netice alabil
mek için takımlarımız müm
kün olduğu kadar kuvvetli çık · 
mak için kadrolarmı takviye 
edeceklerdir. Yarın ilk karşı-
laşmayı yapacak olan Göztepe 
takımı çok kuvvetli bir kadro 
ile çıkarak iyi bir netice aJ-
mağa çalışacaktır. Göztepe 
takımının şu kadro ile çıkaca
ğım sanıyornz: 

Kaleci Mahmut, müdafiler 

JJu akşam şehrimize gd ecck olan Çd: prof rsı•onel takımı 
Fethi, Zihni, muavinler: lsmail, mıyan K. S. K. takımı bütün 
Hakkı, irfan muhacimler: Meh- gayretlere rağmen 1 • 2 mağ-
met, Reşat, Fuat, Namık, lfıp olmaktan kurtulamamıştır. 

Sabri. Bu maçın orta hakemi GÖZTEPE - BUCA 
Mustafa, yan hakemleri Mus- Göztepe ekseriya hakim oy• 
tafa ve Babadır. nadığı halde bir çok fırsatlar • 

Altay takımımız da kuvvetli kaçırılmıştır. Neticede Göztepe 
bir kadro haı.ırlamaktadır. O - 2 kazanmıştır. 

Ve nihayet 20 kanunuevvel EGESPOP .. BURNOV A 
Pazar günü yapılacak olan Geçen hafta Göztepeye0-15 
maçta lzmir futbolunun iyi bir gibi rekor teşkil edebilecek bir 
netice alması kuvvetle muhte- netice ile mağ!fıp olan Egespor-
meldir. lular bugün canlı bir oyun oy-

AL TINORDU GiTTi myarak 1 .. 3 kazanmışlardır. 
Ankara stad yomunuo açılma ALTAY GÖZ TEPE 

töreninde bulunmak üzere da- En son olarak bu iki takım 
ve! edilen lzmir şampiyonu Al- karşılaştılar. Bu maç Çek maç-
tınordu takımı dün sabahki larına hazırlık olmak üzere 
Ankara ekspresile şt:hrimizden antrenman mahiyetinde yapı-
ayrılmıştır. Altınordu takımı lıyordu. Ancak lzmirspor kulü-
Ankarada çetin karşılaşmalar bünden istifa eden bazı oyun-
yapacaktır. lstanbulun Fener- cuların Göztepe takımında yer 
bahçe ve Galatasaray ile An· alması dolayısile maç başka 
kara şampiyonu Ankara gücii bir mahiyet almış ve çok ciddi 
takımının iştirak edeceği' tur· oynanmıştır. Göztepe takımında 
navada lzmir takımının ne ne- lzmirspordan Fethi, Zihni, Is-
tice alacağı merakla beklen- mail ve Namık yer almışlardı. 
mektedir. Altmordu takımı be- Kalede Göztepenin ihtiyat 
nüz lik maçlarında oynamamış kalecisi vardı. Sağ açık yerin-
olduğu için formunda değildir. de Reşat yoktu. 
Ve takımın en göze çarpan Maç, daha ikinci dakikada 
zayıf tarafı da budur. Götepenin gol yapması üzerine 
Şampiyonumuza muvaffakı- heyecanlanmış ve nihayete 

yetJer dileriz. kadar böylece devam etmiştir. 
.* • Neticede Göztepe 2-4 gaJip 

Pazar günü ikinci hafta lik gelmiştir; Altay takımmda mü-
maçlarma devam edilmiştir. dafi AH yoktur. 
Uk maçı K. S. K. - Demirspor KARŞİLAMA PROGRAM! 
takımları yapmıştır. Bu maç 1 - Çek futbolcuları bu 
hiç beklenmeyen bir netice ile akşam Ankara treniyle şehri-
bitmiştir. Tam kadrosiy!e çıka- mize geleceklerdir. 

rizio çarpışmasını seyredeceğiz. 

a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müdbiş ve görülmedik bir 
hadise... Akıncılar itiraz ses
leri yükseltmiye ve Apo-Han'a 
isyan etmiye hazırlanmışlardı. 
Vaziyet cidden mühlikti. Semi 
Han, derhal işin aldığı renge 
intikal ederek akıncıların ara
sına katıldı ve söze başladı: 

No: 20 Yazan : AD.NAN BILGET 
•••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gök Türk hakanhğr, hanlar arasında atalan nifak 
tohumlarının tesirini icra etmesiyle 

inkıraz yolun1.1 tutmuştu. ------ . .............. - ---
Akıncılar büyük bir dikkat 

ve tecessüsle iki han arasında 

geçen muhavereyi dinliyorlar
dı. Hepsi de St:mi .. Hanın 

bakb bir hassasiyete kapılarak 

.akıncı ordusunun kumandasını 
eline almasına intizar ediyordu. 
B3yle bir ihtimal önünde, en 
ufak bir tereddüt dakikası 

göstermeden hepsi de Semi -
Hanın emrine koşacaklardı. 

Gençkız, mağrur bakışları 
ile akıncıları gözden geçirdık
teo sonra akıncı ordusuna 
döndü: 

- Çocuklar, dedi. Kuman· 
danınız Apo-Han emir verdi. 
Haydi ovaya inelim. iki müba-

- Akıncılar, dedi. Türk 
akıncı kadrosu içinde buyrultu 
daima kumanda edene aittir. 
Bir emir yanlış ta verilse, hiç 
bir akıncının bunu münakaşa 
ve muhakeme etmiye hakkı 

yoktur. Derhal kumandanımzm 
emrini yerine getireceksiniz •• 
Şimdi ovaya iniyoruz .• 

Derin bir hiddet bulutu için
de şahlanan bakışlar kuzu gi
bi olmuştu. Ve akmcı ordusu 
Semi • Hanın, Apo - Hamn ar-

Misafirlerimize şerefile mil· 
tenasip bir istikbal merasimi 
yapabilmek için kulüp mensup· 
larının saat 19.15 le Basma
hane istasyonunda bulunmaları 
rica ediliyor. 

2 - Uk defa olarak Çek 
futboJunu şehrimizde temsil 
edecek olan Çeki Kar1in taln
mında meşb.ur Sparta takımı· 
nın soliçi Rozvoda da dahil 
o!mak üzere Çek milli takı· 
mmda oynamış altı enternas
yonal oyuncu vardır. 

3 - Çek profesyonel takımı 
yarın ilk maçını saat 14,30 da 
takviyeli Göztepe lakımJ iJe 
yapacaktır. 

4 - lk;nci maç bayramıo 
üçüncü Perşembe günü Altay 
takımı ile olacaktır. 

5 - Üçüncü ve son maç 20 
Kanunuevvel Pazar günü kuv-
vetli bir muhtelit takım ile ya
pılacaktır. 

6 - Bu maçlar için tribün 
umuma 75, sporculara, mek
tepli ve askerlere 50, duhuliye 
kısm• umuma 50, sparculara, 
mektepli ve askerlere 30 ku
ruştur. 

7 - Üç maç için tenzilatlı 
biletler yapılmıştır. tJmuma 150, 
sporculara, mektepli vr. asker
lere 100 kuruştur . 

•••••••••••• 
Hem suçlu, hem ... 

Karşıyaka vapur iskelesinde 
sarhoş olarak görülen Mustafa 
oğlu Durmuşun üzerinde bir 
bıçak bulunmuş ve alınarak 
hakkında muamele yapılmışhr. 

dından ovaya iniyorlardı. Çin 
ordusu, bu sırada ovada idi. 
Bu sırada ikinci bir hadise da-
ha oldu. Meydan& çıkan Türk 
nıübarizin sağ kolundan yaralı 
olduğu görüldü.Hiç kimse buna 
mana vermemekle beraber her 
kesin gözlerini derin bir ıüphe 
bulutu kaplamıştı. Acaba Apo 
-Han, düşmanla birlikte mi ha
reket ediyordu. 

Tarih bu noktayı, maalesef 
müphem geçiyor. Bununla be
raber merd bir insan olarak 
tanınan Apo-Handan böyle 
bir hareket beklenemiyeceği 
de muhakkaktır. 
Meydanı mübarezede yalmz 

sol koluyle savaşan Türk ba
badırının yenilmesi üzerine 
Türk akıncıları, suf kuman
danlarının vudikleri bir ıeref 
Bizli &zerine muharebe mey-
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Eski hükümdar Roçildin ikametine tahsis 
ettiği şatoda yerleşmiştir 

- Baş tarafı 1 inci sahifede -
seyahat etmiş olan) gazeteci
ler ve fotoğrafçılar tarafından 
ihata edilmiştir. Eski krnla son 
derece teveccühltar bir kabul 
yapılmıştır. 

Dük de Vindsor hemen bir 
otomobille baron RotscbiJd ta
rafından ikametine tahsis edi
len şatoya hareket etmiştir. 

Baron Roçildin amcası tarafın
dan eski Avusturya harbiye 
nazırından satın alınmış o'an 
bu şato Viyananın en güzel 
manzaralı bir kıyısında, bir 
orman içinde yapılmıştır. 

Dük de Vindsor bir müddet 
baron Rotscbild nezdinde ika
metten sonra Avusturyanın kış 
sporlan merkezlerinden birine 
giderek kayak sporlariyle meş
gul olmak tasavvurundadır. 

DAHILI BUHRAN BiTiNCE 
Londra 14 \Ö.R) - On gün 

münhasıran dahili buhran!a 
meşgul olduktan sonra, lngiliz 
matbuatı yeniden dünya vazi
yeti ile temas haline gelmişler 
ve en mühim beynelmilel me~e
leleri ele alarak hadiseleri hu
lasa etmişlerdir. Birçok gazete· 
ler bala hükümdarlık tebeddülü 

etrafında mülahazalara devam 
etmekle beraber matbuatta ha
kim olan not şudur: Hergünkü 
işe azım ve ciddiyetle sarıl
mak ve dünya siyasetinin mü· 
him safhalı hiçbir meselesini 
ihmal etmemek. 
INGILIZ IMPARATORLUGU 

VE INSANLIK 
Paris, 14 (Ö.R) - ispanya

nın eski cumhur reisi Al
cala Zamora 0 Ere NouveUe" 
gazetesinde lngilterede son 
geçen dinastik buhranı tefsir 
ederek şu bükme varıyor: ln
gilterede, imparatorluğun bü
yüklüğnnden ayrılmaz bir şey 
olan manevi bir kudret var
dır. Bunu kabul etmek Jazım
geHr. lngiJiz imparatorluğu 
- bütün imparatorluklar gibi -
daima mutlak ve mükemmel 
bir adalet dairesinde hareket 
etmiş değildir. Ba~ı taşkınlık

lar yapmış veya bunlara maruz 
kalmıştır. Fakat, bu imparator
luğun yıkılması bir farziye 
olarak ele alınsa insanlık için 
bunun büyük bir felaket ve 
medeniyet için bir gerileme 
olacağı korkusu bir kanaat 
halinde hasıl olur . ., 

············································································: • • 

~ANKARAPALAS . 
• 
a PAST AHANESi 

Hükümet karşısında yeni yapılan 
ANKARAPALAS oteli altında 

Çok yakında açılıyor 
-·===-

B.A..-YR..A..ıvı: 
Şekerlerinizi buradan temin ediniz 

ISTANBULUN 

•• HACI BEKİR 
Müessesesi şeker ve şekerlemeleri bulunduğu gibi 

bilumum bi1yük ve tanınmış fabrikaların da 
şekerleri mevcuddur ••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

danını terk ettiler. 
Bu öyle elim bir hadise idi 

ki derhal her yerde tesirini 
gösterdi. Bütün cephelerde as
ker kuvvetli akınlarla ülkeler 
zaptederken ötetaraftan, da
hili idaresizlik yüzünden inhi
damlar oluyordu. 

Apo - Han bu cepbedıe terki 
silah ettikten sonra diğer cep-
helerde büyük muvaffakiyetler 
kazanmıya başlamışh. Hatta 
Şapolyo .. Han'a bile kafa tu· 
tacak bir vaziyet yaratıyardu. 

Şapolyo han sırf onu imha için 
kocaman bir ordu ile Apo -
Han'ın üzerine yürüdü. Ordu
sunu mahvetti. Apo-Han bu 
vaziyet önünde Çin İmparato
runa serfüru etti. 

Bu müthiş lekeden Tllrk 
hakanlığı sarsılmıştı. Ve Çinli 
cuuaun olinı bu ıuretJe kov-

veden fiile çıkarak Türk han
Jan arasına nifak girmişti. Her 
tarafta idaresizlik vardı. Semi
Hana gelince, o bala Gak 
Türk hakanının etrafında va· 
zife görüyordu. 

Apo .. Han'ın bu mağlubiyeti 
üzerine Çinliler yüz bin kişi 
taze bir kuvveti Apo .. Han'ın 
emrine verdiler ve Şapolyo 
Han'la tekrar karşdaşmasma 
cevaz verdiler. Bu defa Çin 
ordusunun ön saflarına Türk 
akıncıları konulmuştu. iki Türk 
ordusu geniş bir ovada karşı 
karşıya geldiler. Haftalarca 
süren kanii bir muharebe oldu. 
Ve ne kadar şayant teessür
nür ki, akan kanlar hep Türk 
ırkının temiz çocuklarının da
marlarından boşanıyordu. 

- Devam edecek -
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YENi ASllf" 

e ilimiz· 
onü Sancak hakkında Tür 

odu endişelerine terceman 
"Bir TUrk memleketlnln Arap d~Va'~ıw(a~ncian milırfftffid~~kla{tft.'l'fc;::ıa"'ğ7ıznr.ıoz-:aa•n:z.~mek yanlff bir hesaplar. Bu bUtün TUrk 
mllletlnl ı huzurdan mahrum etmek, ve onu çaldırtmak için işkence içine atmak demektir ki buna asla muvafakat etmlyeceğlz,, 

Başvekllimizin yerli maJJar hafta· kım büyük sular var ki yalnız sir edecektir. mız ciddi kontrol bu sene bizi EvvelA 'IURU stiyllye-
sını açaıken iradettikleıi nutuk tahribat yapıyorlar. Vine bir Arkadaşlar, mahsus tafsilatlı döviz bakımından daha müsait ylm ki biz lskenderunu 
Anadolu Ajansı tarafından bermu· takım güzel sular var ki onla- konuşuyorum. Bir taraftan pa- vaziyette bırakmıştır. ÔnllmÜz· ve Antakya mıntakasını 
tad (4sJ saat tealılti1'te verilmiş· I d 1 k t • k t• · bükü t· B dekı" senelerı"n ı"bracat madde- hl bir 5 1 il tir. Bukadar miiltim bir nutkun rın sa amasın an mem e e ıs· raoın ıyme ını me ın • ç zaman ur ye . 
bıte gününde ızmir gazeteteıine tifade edebilir. Sulamakla be- M. Meclisinin hakim olduğunu leri içinde bilhassa seçtiğimiz lere vermiş değiliz. (Şld-
veritmemesini derin tussOfte kar- raber memlekette ziraat usul- l(Östermek istiyorum. Diğer ta- mevzuların inkişaf ettirilmesi detll ve sUrekll alkeşlar) 
şıtamaktan nefsimizt menede~ !erini ve ziraat vasıtalarını ye- raftan paranın atiyen de mus- sayesinde döviz vaziyetimizin Hukuki tasfiye esnasında 
yiz. ismet lnönü bu son nutkutr nileştirmek için çiftçiye geniı takar tutulmasını icabettiren daha müsait olacağını umuyoruz. malı veren biz olduğumuza göre 
da. en hayati davıılatımızı izah mikyasta kolaylık göstermeğe sebepleri anlatmak istiyorum. Bize döviz temin edecek mevzu- hiç olmazsa malı kime ve ne· 
etmişteıdil. Bu kıymettar nutka 
aynen derudiyouız: başlıyacağız. Endüstri progra- lar üzerinde başlıca ehemmiyet reye verdiğimi:ı.i bizim iyi bil-
Büyük mahsullerimiz iyi fiatle mı gibi başlı başına bir ziraat • : ', i verdiğimiz maden işletmesidir. diğimizi kabul etmek lazımdır. 

satıldı. Bunların başında üzüm, programının tahakkuk safbala· ' ZaD!ıediyoruz ki maden işlet· Ondan sonra bizim arap mille-
fındık, incir ve bilhassa tütün rını her sene tedkik etmek bi- " . • mesi için de bir iki senede tine kar~ı hayrıhah ve iyi dost 
zikrolunabilir. Ekin orta Ana- zim yeni bir zevkimiz ola- alacağımız neticeler bu mem- hislerinde bulunduğumuzu gör-
doluda ve şarkta iyi idi. Garbi caktır. i lekeli hariçten ithal edilecek memek haksızlıktır. 
Anadoluda bazı mıntakalarda Busene memlekette huzur kıymetli vasıtalarla cihazlandır- OSMANLI iMPARATOR-
fena hava 'a!dan dolayı çok ve çalışma neşesi de pek zi- mak için bize geniş fırsat vere· LUGUNDA ARAPLAR 
zarara uğradık. Fakat garbi yade memnuniyeti mucip bir cektir. Umumi olarak memleke- Osmanlı imparatorluğunda 
Anadolunun diğer mahsulleriyle halde idi. Bu varlığı maliyenin tin bu geçen bir sene zarfında Arapların fena idare ed i ldiğini 
beraber vaziyeti de çokluk hesaplarında açık bir surette eyi çalıştığını, huzur içinde em· zikretmek bize, milliyetçi Türk-
olarak ortadan daha iyi sayıla- görüyoruz. Şimdiye kadar ha- niyetle ve geniş bir istikbale !ere, Türk cumhuriyeti ev:at-
ı;mr. zinenin varidatı senenin ayla· doğru yürek refahı içinde yü- !arına karşı ortaya sürülecek 

Endüstri programında hu se· rına nisbetle hiçolma:r.sa 12 rüdüğünü hulasa olarak söyli- bir sistem değildir. Hilafetçi 
nenin hissesine düşen işleri milyon lira fazladır. yebilirim. (Alkışlar) Osmanlı imparatorluğunun soa 
muvaffakıyetle tahakkuk ettir- MİLL( PARAMIZ Memleketin vaziyetini sevinç- yüz senesindeki fena idaresin· 
dik. yeni yeni fabrikaların te- Milli paramız bugün en sağ- li bir nazarla görürken Büyük den Araplar hiç olmazsa Türk-
mellerini attık. Ve yeni fahri· lam bir bünye göstermektedir. Cumhur reisimiz Atatürkün adı- !er kadar mesuldürler. 
kaları mukavelelere bağladık. Bütçe müvazenesi şüphe gö· nı sevgilerle ve saygılarla an· Biz pek iyi hatırlarız. Mem-

KÖMÜR VE DEMiR türmiyecek surette emin, hatta mak bizim için tatlı ye şerefli leketin başında resmen bir 
Bilhassa bütün memleketin ümit edildiğinden fazla varidat bir borçtur. ( Alkışlar ) Arnavut sadrazam ve Sultan 

dikkatini iki mevzu üzerine veren gerek ziraatte ve gerek ANTAKYA iŞi Hamidio yanında memleketin 
çekmek isterim. 'Bu mevzular· sanayide kazancı herıene art- ismet tnö11ii Şimdi arkadaşlar harici bir hakiki sadrazamı tanılan Şamlı 
dan birisi kömür üzerinde, makta olan memleketin milli iTiMAT MESELESi meselenin bugün içinde bulun- bir vezir bulunurdu. (Bravo 
ikincisi demir üzerinde aldığı· parasının kıymet ve kudreti Bizde itimat meselesi bütün duğumuz mühim milli mesele- sesleri) 
mız tedbirlerdir. Geçen yıl yine elbette şüphedeb lizade, her· tedbirlerin başında gelecek bir sine temas edeceğim. Murahhas Bu zatların imp:ıratorluk 
yüksek huzurunuzda memleke· hangi memleketin pa~asiyle unsur olduğuna kaniim. Şimdi heyetimizin müzakere yerine idaresindeki ehliyetlerini ve 
te hitab ederken kömür poli- boy ölçüşebilecek kudrette çok mühim olan diğer mesele- gitmek üzere yolda bulunduğu devletlerine olan sadakatlerini 
tikaRı diye hususi bir mevzua bulunması lazımdır. ye geçiyorum, Memlekette ge· lskenderun ve Antakya mese- münakaşa mevzuu etmek fik· 
temas etmiş\im. Kömür havza- Arkadaşlar, bu sene muhte· niş mikyasta ucuzluk müca- lesi. (Şiddetli alkışlar) rinden uzaktır. Tebarüz ettir-
sında ucuz fiatle çok istihsal lif memleketlerde para kıymet- delesi yapıyoruz. Bir iki sene· Bu meselenin Fransa ile olan mek istediğim nokta impara· 
yapabilmek için lazım olan leri üzerinde türlü temevvüç- denberi aldığımız cesurane cephesi şudur : torluk idaresinde Arnavutların 
tedbirlerin hepsine tevessül lere rastladık. Şimdiye kadar tedbirler müsbet neticeler ver· Bizim 921 ve 923 muahede- da Arapların da hiç olmazsa 
etmiş bulunuyoruz. Bunların para kıymetini tutmakta ısrar di. Şekerde, Tuzda, Çimentoda feriyle hususi şartlar altında Türkler kadar mesul oldukla-
başında büyük şirketler elinde etmiş o!an mühim memleketler ilah bu politikaya bu sene de bıraktığımız lskenderun ve rıdır. 
bulunaa işlerin devlet tarafın· paranın kıymetini düşürme ka" devam edeceğiz. Para düşür- Antakya mıntakasının tekamül 
dan alınması geliyordu. Ereğli rarı almışlardır. Biz bu fikir mekten dolayı yüzde 30 ucuz· eden hadisat içinde istiklale 
şirketi ile iki tarafı memnun ve temevvüçleri arasında pa- luk bekliyen memleketlere nis· kavuşmasını istiyoruz. Bu mes· 
edecek ameli ve makul neti· ranıa kıymetini tutmayı, alına- betle biz iki sene içinde esaslı eleyi Fransa cumhuriyeti ile 
celerle anlaşmış olmamızı mem- cak tedbirlerin bizim memleket ihtiyaç maddeleri üzerinde yüz- cemiyeti akvamda görüşeceğiz. 
nuniyetle zikretmek isteri~ için en iyisi saydık. Şimdi ti- de 30 dan ucuzluk teminine Evvela bu mıntaka için emniyet 
Bundan sonra nakil vasıtaları caretin hemen her memlekette şimdiye kadar muvaffak olduk. tedbiri a:ınmasını lüzumlu bu-
ocakların birleştirilerek ras: bir şekil ve surette güdüm al- Bu istikamette bundan sonra da luyoruz. Sinirler o kadar ger-
yonal bir halde işlemesi. Hu- tında bulunduğu devirlerdeyiz. müsbet neticeler alacağımıza gin olmuştur ki ansızın vuku· 
lasa çok istihsal yapmak, geniş Bu devirlerde para kıymetine eminiz. bulacak hadiseler arzu edilmi-
mikyasta kömür istihlak ettir- hükmetmek çok müşkil değil- UCUZLUK TEDBiRLERi yen akisler ve çok sıkıntılı 
mek için tedbirler alacağız. Bu dir.Biz de yedi senedenberi ~ü- Önümüzdeki sene içinde te- vaziyetler husule getirebilir, 
kış gününde Lı"zı"m memleketı"n dümlü bir ekonomi takihederek 1 h Sükunet içinde konuşabilmek me i tiyaç maddelerinden da-
yakacak madde olarak ko""mu-ru·· paranın kıymetini kolaylıkla h b için evvela bu mıntakada bir a ir ikisi üzerinde ucuzluk 
geniş mikyasta kullanmış ol- muhafaza edebildik. Para kıy- tedbirleri alacağız. Ucuzluk emniyet vaziyeti husule ge-
masını iyi bir dilek olarak z"ık· metini memleketin iktısadi şart· - d 1 k b tirilmesini ehemmiyetli bu· muca e esi yapar en ir nok 
retmek isterim, larıoc\an dolayı düşürmek fıkri luyoruz . Cemiyeti akvamda taya memleketin dikkkatini 
DEMiR • ÇELiK F ABRIKASI bize gelmedi. Aksine olarak lb bunu bir madde olarak mev· ce edeceğim. O da merkezde 

Çok ehemmiyet verdig" imiz memleketin iklısadi şartlarından B M M 1 d zuu bahsedeceğiz, Sonra cidcli • . ec isin e devletin 
ikinci mevzu yüksek kurumla-rla dolayı paranın kıymetini mu- 1 ol~rak dost olan iki m~mleke-ucuz uk yapmak için fedakar· 
büyük demir ve Çelik fabrı"kası hafaza etmek fikrini edindik. lık yaptıg"ı tin çetin bir meseleyi konuş· mevzular üzerinde 
kurulmasıdır. Bunun için mu- Dahilde ve hari-'te çok borç kolaylıkla ması gibi Fransa • ile konuşa-" işidemiyeceğimiz 
teber lngiliz firmasiyle yaptı- edilir. Ve bu borca faydası ol- memleket k 1 cağız. Dostluk siyasetinin ve öşe erinde d ; ğer 
ğımız mukaveleyi zikredeceg" im. sun diye para dü•ürülür. Yine k"ll d 1 dostluk hislerinin zihniyetimize v şe ı er e resim er alınmaya 

Mukaveleye göre iki buçuk düşürme memlekette ucuzluk kalkınmasıdır. Mesela busene hakim o!duğunu söylemek be-
yıl sonra ümidimize göre belkı' husule getirmek için tedbı'r b nim için bir zevktir. Birbirinin sayım için azine varidatından 
biraz daha evvel bu fabrika- olarak ileri sürülür. f dostluğuna ciddi olarak kıy· esaslı edakarlık ettik. Dolaş· 
nın işlemesini bekliyoruz. Biz memlekette ucuzluk için tığım esnada türlü şekil~e met veren iki memleketin Ce• 

ZiRAAT iÇiN ESASLI para kıymetinin düşürülmesini hayvan üzerinden resim a'ın· miyeti Akvam sinesinden bir 
TEDBiRLER dog"ru tedbı'r olarak kabul et- k il anlaşma ile çıkmasını samimi· ma temayü eri gördüm. Bun· 

Arkadaşlar, miyoruz. Para kıymetinin düşü• dan sonra B. M. Meclisinde yetle ümit ve temenni edi-
Bu ıene bilhassa ziraat rülmesi ihtimali olduğu zaman ucuzluk tedbirleri aldığımız yoruz. 

l'çı'n esaslı t db' 1 1 h t"' ı·· "th l"t d h 1 Bir de mesell'mizin Surı"ye· e ır er a - er ur u ı ıt a eşyası er a maddeler üzerinde diğer ma-
mak yolundayız M bt l"f k t" · p d k lilere taa!liik eden cephesinı· • u e ı mın· ıyme ını zam yapar. ara ü- amlar tarafından herhangi 
takalarda tedkiklerde bulun- şürülmesi suretiyle ihracat mal- bir suretle resim konulmasını izah etmek istiyorum. Arka-
duk Ebemmı"yetl d - 1 d h k ı · 1 daş!ar, bazı Suriye siyaset · e var ıgımız arımızın a a o ay siırü ece- kanuni müeyyideye bag· lam ak 
netic d k. - d h f ı · · · "dd" adamları bu mesele vesı"lesile e o ur ı eger a a az a gını ı ıa etmenin bizim fikrindeyiz. 
mahsul almak istiyorsak daha memleket için dog" ru DÖViZ SARFIY ATI son zamanlarda sinirlilik gös-

d"k 1 d terdiler. lskenderun ve An· ra ı a avranmamız lazımdır. olmad!ğını sanıyoruz. Çünkü Döviz sarfiyatı memleketin 
Demek istiyorum ki bugünkü ihraç edilecek malımız elimı'zde d d takya havalisinin Suriyeden umumi i aresin e iyi bir kon· ayrılmasına itiraz ediyorlar. 
şartlar ve vasıtalar içinde kalmıyor. Zamana göre makul trola alınmıştır. Harici borçla· Asırlık Arap düşmanlarının, 
mikdar olarak istihsal edi- sayılacak fiatler üzerinden ne rımız üzerinde bu bir sene yRni bizim Türklerin Suriyeden 
lecek maddeler aşağı yukarı kadar mal çıkarırsak sllrebili- zarfında başka bir anlaşma kıymetli bir parça almak iste· 
istihsal edilmektedir. Köylüye yoruz. Ondan sonra paranın yaptık. Bu anlaşmaya göre diğimizi Arıop milletine ilan 
ve çiftçiye daha fazla mahsul düşmesi ihtimali karşısında borçlarımızın yarısını mal ile ediyorlar. Daha çok tafsilat 
kazandırmak için yeni tedbirler vukua gelecek her türlü paha· ve yarısını şimdiye kadar ol- vermiyeyim. Bizi inciten nice 
lizımdır. Bu tedbirlerin baıın· lılıklar memleketin iktısadi ha· duğu gibi dövizle tediye ede· acı sözleri bizden esirgemiyor-
da su işlerini buluruz. Bir ta- yatını umumiyetle oçk mütees- ceR'iz. Bundan başka yaptığı- Jar. 

iMPARATORLUK 
ÇÖKTÜGÜ ZAMAN 

imparatorluk çöktüğü zaman 
Suriyeyi Anadoludan ve Şamı 
Ankaradan daha mamur bırak
tığımızı zannediyoruz. Milli 
devlet ilk temellerini atarken 
arap memleketlerini arap mil
letine bırakmayı kendi siyase
tine esas tutmuştur. Bunu res· 
mi olarak misakı millide ilan 
ettik. Misakı milliyi o zamanki 
güç şartlar içinde zaruri olarak 
yapılmış saymak yanlıştır. Mi
sakı milli şuurlu bir siyasetin 
ve derin bir kanaatin ifadesidir. 
Çünkü misakı millide zikredi
len Türk memleketlerini bize 
hazır vermediler. Biz onları 

istihsal etmek için dünyanın 
galip devletlere karşı daha 
dôrt sene harp ettikten sonra 
kazanılan muzafferiyet netice
sinde arap memleketlerine karşı 
olan vaziyetim:zi ve zihniyeti· 
mizi değiştirmedik. 

LOZAN MUAHEDESi 
Lozan muahedesinde birçok 

mü~adelelere karşı Türk mil· 
!etinin istiklalini ve haklarını 
müdafaa ederken arap milleti 
üzerinde bir manda tesis olun
maması için de çok eziyetler 
çektık. En nihayet kabul etti
ğimiz bu mıntakaların alaka
darlara bırakılmış olmasıdır. 
Alakadarlardan mak~at eğer 
manda sahibi devletler olsaydı 
bu kadar mücadeleye lüzum 
o!maksızın onların adını sade
ce zikretmek kifayet ederdi. 
Alakadarlar herkesten evvel 
bizim nazarlarımızda bıraktığı· 
mız memleketlerir. halkı idi. 

KOMŞULARIMIZLA 
MÜNASEBATIMIZ 

Arkadaşlar, Cumhuriyetin 
harici siyasetinde bütün kom
şuları ile ivi olmak arzusu zan-

Sahife 7 
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nediyoruz ki üzerinde tereddüt 
edilmesi :nümkün olmıyan bir 
siyasettir. 

Bütün komşulariyle iyi mü
nasebet kurmak ve bütün es· 
ki düşmanlıkları tedavi ederek 
sıkı ve samimi dost'uklara çe
virmek için Türk milleti elin
den gelen her fedakarlığı yap
mıştır. 

IRAKLA MÜNASEBATIMIZ 
Komşumuz olan Irak mille· 

tinin müstakil bir devlet ola• 
rak kurulmasını biz herkesten 
evvel ve Cemiyeti akvamdan 
evvel arzu ettik. frakın mlis· 
takil bir devlet olması mua
hedesi ilk olarak bizim tara
fımızdan imza edilmiştir. On
dan sonra da bu memleketle 
komşuluğumuz o kadar iyi hA
diselere ve o kadar iyi istika· 
mette inkişaf etti ki, çok 1.a
man hudut hadiselerinde iki 
memleket bir vücut gibi ha
reket etti. Tam bir emniyet 
havası Irak· Türk hududunda 
bakim bulunmaktadır. 

Suriyeye de biz kıymetli 

bir ~omşu gözü ile bak
mak istiyoruz. Suriyelilerin 
istiklali ihtimalinden bahsedil
dikçe, biz bunu daima aşikar 
bir sevinçle karşıladık. Cemi
yeti akvamda F ransanııı Suri· 
yelileri istiklal yolunda inkişaf 
ettirmek için bulduğu her fır
sat bizim tarafımızdan büyük 
sitayişe uğradı. 

Son defa resmi nota1ar te· 
ati ederken ve Suriyede siyasi 
adamlar Türkler için hoşa git
miyecek her türlü sözleri söy
ledikleri vakıtlar dahi Suriye· 
!ileri müstakil bir dev'et o!arak 
inkişaf ettiren Fransaya karşı 
t~brik duygularını ve Suriyeli
lere karşı sevgilerimizi ve iyi 
komşuluk hislerin i tebarüz et
tirmeğe çalıştık. B'zim l;ıu ka
dar hayırhah ve dürüst vazi
yetimize karşı Sur;yenin istik
lale giderken bir Türk. iline 
hükmetmek arzusu ıı-östermesi
ni yanlış, haksız ve çok zali· 
mane buluyoruz. ( Şiddetli al
kışlar ) 

Yüz'eıce kilometre uzuniukta 
hudutlarda iyi komşuların için
de bulundukları huzur havası 
en cazibeli mücadelelerin vere
bileceği mefaatlerden üstündür. 
Muhtelif komşularla tecrübe 
ettiğimiz için bu bahtiyar ne· 
t iceyi salahiyetle söylıyebiHriz. 

SURiYE İLE iYi KOMŞULUK 
Biz kuvvetle kaniiz ki Suri

yelilerin Türklerle iyi komşulu
ğu esas tutmaları arap milleti· 
nin de menfaatine daha ço:ı: 
yarayacaktır. Fakat bir noktayı 
açık yürekle söylemek isterim. 

Bizimle hemhudut olan bir 
Türk memleketiııin Arap dev
leti tarafından, dini, harsi ve 
iktısadi türlü vasıtalarla milli
yetinden uzaklaştırılabileceğini 
zannetmek yanlış bir hesaptır. 
Bu bütün Türkiye memle!<etini 
huzurdan mahrum etmek ve 
onu çıldırtmak için işkence 
içine almak demektir. Buna 
asla muvafakat etmiyeceğiz. 
(Alkışlar) 

Böyle bir ihtimali • niçin 
kabul etmiyeceğimizi vicda· 
nımızın bütün kanaatiyle söy
lemı:k için soğukkanlılık 
ile herkese kanaat verici delil
ler bularak izaha çalışıyoruz. 

Büyük heyecan günlerinde 
bazı siyaset adamları memle
ketin vatanperverliğini değerli 
sözlerinde topladıklarını zan
nederler. Ve ifratlı mülahaza
lara düşerler. Ümit ediyorum 
ki, hadisatı daha soğukkanlı 
mütalea etmek mümklln oldu
ğu vakit Türklerle Arap milleti 
arasındaki iyi komşuluk ve iyi 
dostluk faydaları müfrit dü
şüncelere bakim tutulacaktır. 

Suriye devletini doğarken 
muhabbetle selamlıyoruz. Fakat 
onun daha doğarken Türk 
illerini elde etmek hevesini 
göstermesini doğru bulmuyoruz. 

Türk mıntalıasında lskeode
run limanına Suriyenin muhtaç 
olacağını düşünmek bu mıntaka 
üzerinde Suriye devletinin ha
kimiyetine ihtiyaç göstermez. 
lskenderun mıntakasına lill\an 

- LiifJtn ct1·11,nız ·-



olarak baglnk& Tlirkiye cum
huriyeti arazisinden muhtaç 
bulunan Ahalar şimali Suriye-
den muhtaç olan kısımdan da
ha b&yilktnr.(Bravo sesleri) 

HAKLARIMIZ 
Dünyanın beryerinde sahili 

olmıyan veyahut arzu ettiği 

sahil kısmı baıka memleketle
rin elinde bulun&n yerlerde 
milletlerin birbirleriyle iktısadi 
münasebetlerini kolayca tanzim 
edecek çareler bulunmuştur. 
Demek istiyorum ki iktısadi 
mülihazalar devlet hakimiyeti 
mülahazasından tamamen ay-
ra olarak mütalaa ~dilebilir. 
Bu mülAhazalarla Suriye hal
kına ve Arap milletine karşı 
dostluk hislerimizi hal ve istik
bal için ifade etmeğe ve bizim 
lskenderun Antakya ve havalisi 
meselesini ne kadar milli ve 
ciddi görmeğe mecbur olduğu
muzu izah etmeğe çalıştım. 

Ümit ederim ki bu sözlerim, 
h aklanmızı ciddiyetle ölçülmüt 
bir çerçeve içinde naııl anla
dığımıu da göstermit olacaktır. 
Biz Cemiyeti Akvam prensip
lerine bağhyız. Cemiyeti Ak
vaam makanizması dahilinde 
milletlerin ciddi meselelerini 
m&zakere edebileceklerine ve 
bu yoldan mesut neticelere 
vanlabileceğine inanıyoruz. (Al
kıılar) 

En lüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mobilye verilir. 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğünden: 
6350 kilo meşe kömlirii dairemizde mevcut şartnamesine göre 

18-12-936 gllnll saat 15 te pazarhkla satın ahnacakbr. lsteklife .. 
rin pazarlık gtınn 4S, 24 lira teminatlariyle baımiidürlüğümüz .. 
deki komisyona gelmeleri. 1490 (3359} 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Türk!yenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kark iki senelik tecrübeli ida
resile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mCithiş ucuzdur. 

• lzmir Liman işletme idaresinden : 
Limana gelecek ve boıaltalacak ve ba vapurlara yüklenecek 

maden kömilrlerinin yükleme ye boşaltma amele işi 14-12-936 
tarihinden 24-12-936 perıembe güntl saat onbeşe kadar mild .. 
detle eksiltmeye çıkarılmıttır. İsteklilerin eartnameleri görmek 
Ozere levazam servisine müracaatları ilin olunur. 

15-18 1501 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazırr•sızlığa I< arşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

yeni lzmir eczanesi TELEFON: 2067 

lmizr ili Vakıflar direktörlüğünden: 
Lira Vaki\ Mevkii No. Cinsi 
300 Aziziye camii vakfı Kırım ı. 29 ev 
250 Aziziye camii vakfı Gülizar S. 28-32 ev 
100 Aziziye camii vakfı Kırım sokağında 22 ev 

50 Aziziye camii vakfı Kırım sokağında 35 arsa 
100 Aziziyt? camii vakfı " " 66-70 ev 
200 Aziziye camii vakfı Kırım sokağında 33 ev 

1500 Kılcı mesçit vakfı Damlacık yokuşu 84,84,84-1 ev ve 
albnda dükkin 

500 Kılcı mesçit vakfı Samancı S. 13 ev 
600 

" " " 15 ev 
250 " " 

Kabristan S. 3 ev 
120 " " 

Abbas ağa S. 24 ev 
800 Hacı Mahmut camii Numan zade S. 28,30 ev altında 

dük kin 
300 Haremeyn muhteremeyn Be~er sokağı 8 arsa 
400 Kalcı mesçidi Damlacık yokuşu 94,84·4 ev 
250 Kılcı mesçidi Necip ef. S. bili arsa 
350 Pazaryeri camü vakfı At pazarında 3 ev 
120 " " Alireis S. 17-19 harap ev 
200 Kasabab Jialilağa vakfı Kırımlı S. 30 ev 
150 " " ,, 32 ev 

1000 Kimile Nusret vak. Hastane Arap 3 ve 1,47 ev ve al-
fmnı caddesinde tında dükkan 

Yukarıda mevkii, vakıf, numara ve cinslerile muhammen be
delleri yazıl ev, dükkan ve arsalar paraya çevrilmek ilzere 
mülkiyetleri yirmi gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
2490 sayılı arttırma eksiltme ihale kanunu dairesinde muame
leleri bitirilecek olan bu akaratın ihalesi 28 - 12 - 936 pazartesi 
~ünü saat anbeşte Kemeralbnda Evkaf direktörlüğü binasında 
yapılacaktır. Sataş peşin para iledir. istekli olanların hususi 
şartlarını &ğrenmek üıere hergün Evkaf direktiSrlilğü varidat 
:nemurluiuna ve ihale günü de yiizde 75 teminat akçeleriyle 
birlikte toplanacak olan komisyona mlirac~atları ilin olunur. 

S-lS-22-28 1401 (2307) 

lzmir inhisarlar baş müdürlüğünden 
Çamaltı ·ruzlasında yaptırılacak tlmpano binası inşaatı açık 

eksiltmeye konulmuıtur. Keıif bedeli 4951,88 muvakkat teminatı 
371,39 liradır. lstiyenler PJinlarla keşif ve ıartnameyi Muhasebe 
Şubesinde görebilirler. isteklilerin 28 • 12 • 936 günü saat ıs de 
Baımüd&rlüğümnzaeki komisyona gelmeleri. 

lS-22 1491 (3361) 
,. • .... "' . ,. ~ • . -' ... ı.' . -

Devlet Demiryollarından: 
1 inci i11etme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara hattı üze

rinde aşağıda mevkii, mikdarı muhammen bedeli ve teslim 
müddeti, muvakkat teminata yazıla 3 mahalde balast ihzar ve 
vagonda veya ocakta teslimi kapah zarf usulile ay.ı ayrı eksilt-
meye konmuştur. 

Eksiltme 28-12-1936 pazartesi günil saat lS de Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonnnda yapılacakbr. 

isteklilerin 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu 
mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve her 
iş için hizasında yazıla muvakkat teminat makbuzlarlle her iki 
teslim şekline g6re fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi 
mahaldeki balast için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden 
bir saat evel makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon 
reisliğine vermiı olmaları ve teklif sahiplerinin de eksiltme gllnü 
1aatinde hazır bulunuıaları ve ayrıca izahat almak istiyenleria de 
Haydarpafada yol başmüfettişliğine müracaatları lizımdır. 
Şartname ve mukavele projeleri ve genel ıartname komisyon• 

dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Beher metre mik•ap muhammen bedeli 

vagonda ~kta mllddeti muvakkat 
Mevkii K.L.M. teeUm tealim teslim bedeli Mik. teminat 
Vezirban 217+000 138Kr. 134 Kr. 6 ay 5520 4000 414 
Boz,ak 258+080 147 " ._, .. 9 " 22050 15000 1654 
Polatlı 479+000 138 .. 134 • 6 .. 6980 5000 517,S 

lJ-ıs+24 J47S (3539) . 

t• KAnunuewvaı ıeae 

Bu sene iblamur 
azdır kıılık ihtiya
cınızı şimdiden te
min ediniz. SALEB 
ADAÇA YI, PA
PATY A'nın yenisi 
geldi. 

ARTl kumaı bo .. 
yalarını, firmamızı 
taşıyan çeşitlerimizi 

Karşıyakada ( Bin
bir Çeşit ) magaza
sında da bulabilir
siniz. 

Karpit, çivit, al
kol, çiçek, saç, sa
ban, tahta boyalan, 
traş bıçakları, diş 

macunları, krem, 
podra V.s 

Telefon 3882 
. - - ·~ ~ ... ·.~ 

Yüksek mühendis mektebi arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

1 - Mekteb makine libwatuvarı için lüzumu olan Turbo
Elektrik grubu kapalı zarf uıulile "eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 21-12-936 pazarteıi glinO saat onbeıte Gümüı 
suyunda 11\ekteb binası içindeki komisyonda yapılacakhr. 

3 - Muhammen bedeli 19500 ve ilk teminatı 1463 liradır. 
4 - lsliyealer ıartnamesini mekteb idaresine müracaatle 

parasız alabilirler. 
S - Teklif mektubları ikinci IJ addede yazılı .aatten bir saat 

evveline kadar komi11yon reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile ıönderiJecek mektublann nihayet ikinci mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıı zarfın mlihür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması ıarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edılmez. 1-15-30-15 966 (2103) 

Türk Kardif Kömürü 
Zooguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. to - ta J. P&rplnyanl 

TELEFON : 3937 

Kaforifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
1 o - 26 (2299) 

iLAN 
Beynelmilel Moris Şinasi hastanesi 

baştabipliğinden: 
Maniaada kiin Beynelmilel Moris Şinasi hastanesinin cins ve 

mikdarları aşağıda yazılı mahrukat ve tenvirat mevaddına ait 
malzemesile 24 kalemden ibaret olan iaıe maddeleri 23-12-936 
tarihine rasthyan Çarpmba güni1 saat 10 da Husrevağa mahal
lesindeki Manisa 111hhat müdürJOğü dairesinde müteşekkil komis-
yon tarafından münakasaya konulacağından taliplerin yüzde 7,50 
teminatı muvakkate ve yilzde ıs teminata kat'iyelerile birlikte 
mezkıir komisyona müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Adı Ton Kilo Gram Teneke 
Maden kömilrü (Fin lave zero diz) 50 
Türk antrasiti (Zonguldağın) 10 
Motorin 15 
Gargıl oyl (Dizel makina yağı) 384 
lstupi (Birinci nevi) 85 
Ben:ıin 13S 
Gazyağı 20 

1-7-15-20 1368 (2284) 

i •• 
• 

1 
E -
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Daimon markalı bu fenerler iki pilli ve liç yüz metreHk
tir. Kayışlı ve askıları vardır. Ayarlıdır, ıuleyi yakınlaştırır. 

Zabitan ve polislefe, ~çilere, avcılara tavsiye ede:riz. . . - . 

Milli Emlik mlldiirlüğünde : 
~~ ~ 
595 Reşadiye Üçkuyular mevkiinde 70 No. tajh ev 60 
S93 Ahmet Ağa mahallesinin Murabıt çar9ıaında Abdur-

rahman hanında 49/12 numaralı mağaza tSO 
Yukarıda yazıh emvalin mlilkiyetleri peein para ile iSclenmek 1" 

Uzere on bet gün mUddetle artbrmaya konulmutlur. lbaleti 
2~12-936 pazartesi gtinü ıaat 15 dedir. Ahcılana millt emllk 
mldllillpDe mira~ 1'93 J3*) 


