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sız nufusunun azaldığını ve 80 milyon 1 
nufuslu bir Almanya karşında 30 mil· 
yon nufuslu bir dereceye düşecek olan 

l 
Fransanın müdafaasını teminden aciz 
kalacağmı yazıyor. 

Altı avlık . . . . . . 700 1300 
1 TELEFON : 2&97 
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Jandarmalar Kızdağı köylerindeki halkı, şapka 
geymemeleri için şiddetle tazyike başladılar 

Kardeşlerimiz bu tazyikleri temkinle karşılamağa başlamıştır 
rr..tY777oZZZJ .......... a. ............. mn .... • 

Istanbuldaki Hataylılar, yarın şimdiye kadar 
rastlanmadık muazzam bir (Miting) yapacaklar. 

--~~~~~~~~~~~~~~-&J~~~~~~~~~.....:_~~--~~-

In gil terenin -iki dost- arasında sulh davasını tahakkuk ettirmek arzusuyle 
yaptığı bitarafane tavassut takdirle karşılanıyor. Artık Fransa 

Türkiyeye elini uzatmıştır. Her hususta anlaşmak imkan dahilindedir ~ 

Ankaranın, Milano mülakatından sonra Moskova Ankara29 ttt::~~ı6}' __eöırii;ükmillet meclisi 

ı·ıe Romanın bulacag"' ı so··ylenı·yor bugün saat on beşte toplanmıştır. Ruznamede araSIOl mevcut olan Orman kanununun müzakeresine 
Istanbul 29 (Yeni Asır muhabirinden) - San- lunan Hataylılar, pek yakında hususi bir trenle devam edilmiştir. ~aş~ekil ismet lnön~. .~en~v

cak davamızın zaferle neticelenmesi Üzerine Pa- Hatay'ı ziyaret edeceklerdir. İstanbuldan hare- rede 1:fatay dava~ı uzerın~e kazanılan buyük dıp
zar günü yurdun her yerinde yapdacak mitingler ket edecek tren bütün istasyonlara uğrıyarak lomk ~tıkh ztafer m.unti_asebetiyle beyanatta buluna. 
· · ı· h ı ki ı T .. k" d b H ·d k . ra ıza a vermış r. ıçın hararet ı azır ı ar yapı ıyor. ur ıye e u- ataya gı ece tır. - SONU üçüNcü SAYFADA -
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Toprak siyasetimiz: 2 
••••• 

~~~·~················· 
Avam kamarasında münaka~ lar oldu Rusyac aki suikast davası 

Layiha ya .. -· 
Almanların Ceutada kışl~lar inşa et- /Müddeiumunıi suçluların 
tikleri haberleri teeyyüt etmemiştir idam edilmelerini istedi 

Tekaddüm etmesi I k b v d I . r b. I .1 Troçkistlerin Alman · . l·>< · . 

lazımo-elen tedbirler ngilterenin sto ug ay arının gız ı ır an aşma ı e casuslariyle münase· . 
Beş yıWık sanayi planım ta· ispanyaya gönderildiği haber Veriliyor beti tespit edildi 

bakkuk ettiren hükümetimiz, 
ikinci beş yıllık planının tatbi-
katına başlarken memlekette 
refah seviyesini yükseltmek su· 
retiyle sanayiimizi yaşatmak ve 
inkişaf ettirmek çarelerini ih· 
mal eylememektedir. Yurdu· 
muzda refah 11eviyesini yükselt· 
mek için de toprakla uğraşan· 
larm refahını arttırmak zaru~ 
reti vardır. 

Bir taraftan geniş bir ziraat 
planı hazırlanırken bununla 
muvazi olarak ta topraksız dört 
ınilyon Türk köylüsünü toprak 
sahibi yapmak keyfiyeti ön 
safa alanmıştır. "Köylüyü top· 
rakJandırma,, layihasının eli-
mize geçen son şeklinde şu 
kayıt vardır. 

"Türkiye hudutları dahilinde 
hakiki ve hükmi şahıslara aidi-
yeti muteber tapu kayıt ve 
senetleri ile tevsik edilemiyen 
topraklar devlete aittir,, aynı 
layihanın diğer bir yerinde 
"Tapu kayıt ve senetieri o)ma· 
dan topraklar üstünde mülki· 
yet iddia edenler iki s~ne 
içinde bu haklarını ispat et
mek mecburiyetindedirler,, de· 
nilmektedir. 

Bundan bizim anladığımız 
nıana topraklara her ne suretle 
olur sa olsun tesahüp edenler 
iki sene içinde mülkiyet iddia 
eyledikleri toprakları tapu se
nedine rapteyliyecekler, aksi 
takdirde bu topraklar devlete 
intikal edecektir. 

Devlet bu şekilde tesahüp 
eyliyeceği topraklarla hazine 
elinde bulunanlarını, hatta lü
zumunda istimlak edeceklerini 
topraksız köylüye dağıtacaktır. 

- Sonu 2 nci say/ada ·
~ak.kı C>cakoğ1u 

j 

Moskova, 28 (A.A)-Yüksek 
mahkeme maznunlardan Tni
ozeft Turokpisun Rataiskir is
ticvap etmiştir. Tniozef ile 
Turok Japonlardan bin ruble 
aldıklarmı söylemiş ve demir• 
yollarmdaki suikastlarmı anlat
mışlardır. 

Puşik T roçkistlerle Alman 
casusları arasında mutavassıt
Jık yaptıklarım söylemiştir. 

Kskmtaisak da Kimya enstitü
sünde yaptığı tahribatı izah 

ıngiliz gcmi/emıdcll "He10,, etmiştir. Mahkeme bu isticvap-
Londra, 29 (Ô.R) - Muha- triyel vaziyette görülen salahın cakları zaman yakındır. Mazide lardan sonra hafi bir celse 

fazakar partisine mensup bir devamı ve genişlemesi için bir hiiküınet sulha muvaffakıyetle aktederek infilaklar ve hasarat 
mebus namzetinin intihap mü- şart vardır: Sulhun müemmen çalışmıştır. Mesela ispanya me- hakkında eksperlerin şahadeti· 
cadP.lesi için gönderdiği be· olması. Emnü selameti sağlamak selesinde diğer taraflardan ni dinlemiştir. Eksperlerin ra· 
yannamede başvekil Ba]dvin İçin de daha kuvvetJi ve kud- müdahale gibi şiddetli hal porları ve şahadetleri bütün 
şu fikirleri ifade etmektedir: retli bir müdafaa sistemine tarzları telkin edilirken miUi infilakların kasti olduğunu tes-

Bugün en hakim mesele ihtiyaç vardır. Zira diğer mil· bükümet sulhun muhafazasına pit etmiştir. 
sulhun muhafazasıdır. Herşey !etlerin de silahları azaltmak gayret etmiştir ve istikbalde Moskova, 29 (A.A) - Müd-
gösteriyor ki sosyal ve endüs- zaruretini itirafa mecbur kala- - Sona s ınci sahifede - deiumumi Uiyohinsky muvazi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fıansız • SU1iyc muahedesini imzalayan Suriye heyeti 

Türk dilini kabul edemezlermiş 

Suriye Paris 
reye heyet 

ve Cenev
gönderiyor 

M. C. nin kararını protesto edeceklermiş •• 
Roına, 29 (Ö.R) - Kudüs- Londra 29 (A.A) - Ingiliz 

ten ~ildiriliyor: lakenderun gazetelerinin bildirdiklerine gö-
sancagı hakkında hasıl olan re Sancak meselesi bakkmdaki 
Türk· Fransız anlaşmasmı pro· Türk-Fransız anlaşmasını pro· 
teato etmek maksadiyle Suriye testo makammda dün Şamda 
başvekilinin riyaseli altında bir bir tezahür yapılmışhr. Ayni 
Suriye heyetinin Cenevre ve zamanda umumi grev ilan edil-
Parise gitmek . niyetinde oldu- mit ve Suriye ıehirlerinde dük-
ğu ~söyleniyor. - Sona 7 nci sayfada -

Surlulardarı eski Lotıdra el(isi 
Soko/!tiko/un eşi 

merkez davasındaki 17 maznu· 
oun Trotzkism faahyetleri kun
dakçılıkları ve sair cinayetleri 
sebebiyle idama mahkum edil
melerini istemiştir. 

Moskova, 29 (A.A) - Tass 
Ajansı muvazi merkez davası 
maznunlarımn müessir bir ibret 
teşkil edecek surette cezalan· 
dırılmalarını istiyen bir çok 
istidalar verilmiş olduğunu 
haber vermektedir. Bu istida
lar bilhassa on dokuz ilim, 
kırk üç ressam, 45000 otomo
bil sanayii mühendis ve ame• 
lesi tarafından gönderilmiştir. 

Moskova, 29 (A.A) - Müd· 
deiumumi Viyohiasky muvazi 

- Sonu 6 ıncı sahifede -



Yeni 
Liyihaya ...... 
Tekaddüm etmesi 
lazımgelen tedbirler 

-Baştarafı birinci sahifede
Uk D8%arda bu liyiha karşısın· 
da bir sevinç duymamanın 
imkanı yoktur. Lakin lzmir 
bölgesinde evvel~i gün~~ 
makalemizde yazdıgımtz gıbı 
muhtelif tarihlerde muhtelif şe· 
kitlerde arazi tevziab yapılmış 
ve bunJann pek çoğa tapuya 
bağlanamamıştır. Mevcut mev
zuatla tapuya bağlanması da 
imkansızdır. 

Bunlardan başka dedelerin 
dedesinden miras kalmış bir 
çok topraklar vardır ki bun·. 
ları işliyenlerio elinde tasar· 
rufu ifade eden en küçük bir 
vesika bile yoktur. 

Nihayet hazineye ait orman· 
lardan veya bataklıklardan açı· 
laral< imar yoluyla yıllardanberİ 
işlenen topraklar vardır ki bun· 
lar da tasarruf senetlerine bağ
lanmamışlardır. 

Bugünkü şartlar ve formali
teler dahilinde bunlann tapuya 
bağlanmasındaki güçlükleri göz 
önünde bulundurmağa mecbu
ruz. Hatta ileri gidilerek söy· 
lenen iddialara göre Türkiyede 
tapusuz tasarrufların yekunu 
tapululara yaklaşmaktadır. Bu 
iddiayı yapılacak tecübe yok
lamaları sarahatle meydana 
koyabilir. 
Eğer tapusuz tasarruflar ta• 

mamen devlete intikal ettirile
cek olursa dört milyon tahmin 
edilen topraksızların yekunu 
artacak ve belki bir misli ço
ğalacaktır. Bunun bir manası 
Türkiyede yeniden umumi şe• 
kilde toprak tevziatı yapılacak 
demek olur. 

Bu itibarla hazırlanmış yeni 
15yihayı okuyunca endişelerimi
zi izhar lüzumunu duyduk. Bel
ki hükümetçe bu layihayı ta
mamlıyacak başkaca tedbirler· 
de düşünülmektedir. Bunlara 
henüz muttali bulunmıyoruz. 

Fakat bizim aklımıza gelen 
ameli tedbir, berşeyden önce 
tapusuz tasarruf edilen arazinin 
tapuya bağlanması imkanlarını 
haıırlaaıaktır. 

Nasıl hazineye ait araziden 
tevzi edilmiş bulunan vaziül
yetlerine terkedilir diye 1097 
numaralı bir kanun neşredilmiş 
ise bu defa da tapusuz tasar
rufların tapuya tescilini kolay-
laştıran yeni bir kanun yapıla
bilir. Bu kanun ne gibi hüküm
leri ihtiva eylemelidir ? 

Bizdeki tapusuz tasarruflar 
muhtelif şekilJer arzeder. Hay
lice u:ı.un olan bu mP.vzuu ay
rıca mütalia zarureti vardır. 
~•k..k.ı <>oa.'k.oAıu.. 
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Kızılay balosu 
Kızılay kurumunun Hükümet 

konağı salonlarında vereceği 
yılhk balo için humali faaliyetle 
hazırlıklara devam edilmekte
dir. 

Bu cümleden olarak şimdi
den hükümet salonlarında de
korasyon işlerine başlanmıştır. 

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

Herman Spirer 
Kumpanyası mühim 
bir teklif yapıyor 

Merkezi Triyestede bulunan 
ve müteaddit memleketlerde 
şubeleri bulunan Herman Spi
rer tütün kumpanyasının Evkaf 
idaresine müracaatte buluna
rak on sene müddetle kiralan
mak şartiyle mezkur kumpan
yanın isticarı altında bulunan 
T riyestedeki büyük tütün de
posu gibi bir bina inşa ettir
mesini teklif etmiştir. 

Triyestede mahalli hiikümet 
tarafından inşa edilip Herman 
Spirer tütün kumpanyasına 
depo olarak kiralanmış olan 
muazzam bina bir milyon iki 
yüz bin liraya çıkmıştır Kum
panva bu binaya benzer bir 
moc.! elinin evkaf tarafından ya
pılmasını teklif etmektedir. 
Yine kumpanyanın mütaJaasma 
göre, bina şimendifer _istasyon· 
)arına, ihracat iskelesıne yakın 
bir yerde olmalıdır. 

Bu teklifin evkaf umum mü
dürlüğü tarafından tetkik edil
mekte olduğu haber alınmıştır. 

,.. ....,....,. ............ ' 

Maarif tayinleri 
Ödemiş istiklal okulu öğret

men!erinden Osman Tongur'un 
istifası Maarif Vekaletince ka
bul edilmiştir. Açık bulunan 
Tire ikinci okul başöğretmen
liğine Urla ikinci okul öğret
menlerinden Memduh Kerim, 
Kemalpaşa merkez okulu baş
öğretmenliğine lzmir zafer 
okulu öğretmeni Necati, Ke
malpaşann Parsa okulu haş
öğretmenliğine aynı okul öğ
retmenlerinden Sait AH, Me· 
nemenin Duga • Yanık başöğ
retmenliğine Ödemişin Kamer 
köyü öğretmeni Hilmi, Kuşa
dasının Şirince okulu başö~~et: 
menliğine Kuşadası bırınc~ 
okulu öğretmenlerinden Hamdı 
tayin edilmişlerdir. 

' 1 ...... .. 

l,üccar borçları 
Bazı tüccann borsaya olan 

borçlarını vermedikleri ve bu 
borç!ann cezasile birlikte tah
sil edilmesi için lazımgelen 
muamelenin yapılması takarrür 
etmiştir. 

Türkiye İş Bankası 1~
mir şubesi müdürü Bay Ha .. 
ki Erol'un pederi, bahriye 
kaymakamlığından müte
kait Bay Ali Riza Erol dü~ 
vefat etmiştir. Cenazesı 
bugün saat 14 de, Gözte
pe tramvay caddesi 1008 
numaralı evinden kaldırı
larak Kemeraltı camiinde 
namazı kılınarak Kokluca 
Asri mezarlığında istira
hatgihı ebedisine tevdi 
olunacaktır. Ailesi efradı
na ve iş Bankası ailesine 
en samimi taziyetlerimizi 

Belediye reisi Behçet Uz 

Elektrik şirketiyle ihti
liflı noktaları anlatıyor 

Vekalete yapılan şikayetin mahiyeti 
Birkaç gün evvel belediye· 

den aldığımız bir habere atfen 
belediyemizin elektrik şirketin · 
den durak yerlerinde küçük 
bekleme nlonları yapılmasını 

istediğini ve bu talep şirket 
tarafından reddedildiği için be
lediyenin Nafıa Vekaletine baş 
vurduğunu yazmıştık. Elektrik 
şirketi belediyenin böyle bir 
talebi ile karşılaşmadığını söy
lemesi üzerine belediye reisi 
doktor Behçet Uz dün bir mu· 
barririmize gerek bu mesele 
ve gerekse belediye ile şirket 
arasında mevcut ihtilaflı nok· 
talar hakkında aşağıdaki. iza· 
hah vermiştir : 

" Elektrik şirketinin elinde 
yalnız (16) motoris araba var
dır. Bu arabalardan birisi ih
tiyatta bir ikisi de hemen da
ima tamirdedir. Şu hale göre, 
Konaktan Üçkuyu)ara kadar 
gidiş geliş 12 kilometrelik hat 
üzerinde her gün servis yapan 
motoris arahRlar (13) kadardır. 

Bu on iiç motorisin hepsine 
birer veya ikişer römork birer 
araba bağlanmış olsa da, hal
kın Güzelyalıdan Konağa, Ko
naktan Güze)yalıya akın dtiği 

saatlerde yani saat 8 - 9,30 , 
12 - 15, 17 • 20 arasında ye 
bayram günlerind~ yapılan se
ferler ihtiyaca karşılık vereme
mektedir. 

Bahusus içinde bulunduğu· 

muz kış günlerinde Göztepe 
ve Köprü mevkilerinde tama
men dolan tramvaylar çok defa 
Karantina, Hastane ve Salhane 
mevkilerinden yolcu alamamak
ta veyahut ta istiaplarından 

fazla yolcu doldurmakta ve bir 
kısım yolcuları da ön veya 
arka sahanhklarında soğukta 
bırakmaktadırlar. 

Fazla yolcu alan tramvaylar 
için tutulan zabıt varakaları 
belediyemizde mahfuz bulun· 
duğu gibi, tramvaya bineme
diklerinden dolayı soğukta da· 
kikalarca bekleyen y·ırttaşlara 
hemen hergün tesaC:.üf edil· 
mektedir. 

Bu halin mümkün mertebe 
önüne geçilmek üzere kalaba· 
hk zamanlarda çift arabalar 
işletilmesi tramvay şirketinden 
istenmiş ve şirket bu talebimizi 
is' af etmiş ise de, ihtiyaca kiifi 
motöris araba bulunmadı
ğından, servisler çoğaltılamamış 
ve halk ta tramvay beklemek 
üzüntüsünden kurtulmamıştır. 

Mecburi tevakkuf ma-
hallerinde halkı kışın rüzgar ve 
soğuktan, yazın güneş ve 

sıcaktan korumak üzere 
küçük, basit ve güzel bekleme 
yerleri yapılmasını tramvay şir
keti direktörü ile olan ınüla
katlarımda kendisind.an birçok 
defalar rica ettim. Şirket ile 
aramızdaki münasebat ve mua
melatın mutlaka kağıt Üzt!rinde 
cereyan etmesi şart değildir. 

Netekim şirket de bazı arzu
larını bize direktörü veya mü
hendisleri vasıtasiyle ve şifa
hen bildirmektedir. Bu itibarla 
halk Jebine bekleme yerleri 
yapılması hakkmdaki arzumu
zun şirkete bildirilmemiş oldu
ğu yolundaki beyanat hakikate 
uymamaktadır. 

Şirket direktörü, gazetede 
intişar eden mektubunda; ( ... 
Halen tramvayların sık işledik
leri zamanlarda aydınlatılan 
Konak bekleme salonunun ten· 
viri hakkında hiçbir talep kar
şısında bu!unmadık) diyor. 

Bu ifade, tramvayların sık 
işlemedikl~ri zamanlarda Ko
nak bekle:ne salonunun tenvir 
edilmediğini şirket direktörü 
ağzından itiraf etmesi itibariyle 
çok şayanı dikkattir. 

Belediye, bekleme salonunlln 
tenviri için şirkete müracaat 
etmemiş dahi olsa bunu şirket 
kendillğinden yapması pek ta-
biidir. Bekleme salonu, adı üs
tünde bir bekleme yeri oldu-
ğuna göre de hiçbir zaman 
karanlıkta bırakılmaması lazım-

dır. Kaldı ki elektrik ve tram
vay şirketinin bir bekleme sa-
lonundaki cüz'i elektrik sarfiya
tından bile ekonomi yapmağa 
kalkışması doğru bir hareket 
farzedilemez. 

Belediyenin tramvay şirke
tinden şikayetleri yalmz bunlar· 
dan ibaret te değildir. 

Şirket, lzmir balkının pek iyi 
bildiği gibi abonelere elektrik 
tevzii, tramvay güzergahının 
aydınlatılması, tramvay hattının 
şehrin diğer mıntakalarına uza· 
tılması, kilovat ücretinin aıal· 
tılması gibi işlerde de imtiyaz 
mukavelenamesini vesair :-ıebep
leri ileri sürerek mütemadiyen 
müşkülat çıkarmaktadır. 

Hem lzmir halkına, hem şir
kete fayda getirecek bütün 
bu işlerin yaptlmamasını, ma
hiyeti anlaşılmaz hesaplara ve 
her halde şirketin bUsnü niyetle 
hareket etmediğine bir delil 
addediyoruz Bu sebeple de 
gayet hakh olarak şirket bak· 
kında Sayın Vilayet makamı 
-;3sıtasiyle Yüksek Nafıa Ve
kaleti nezdinde şikayette bu
lunduk. 

YARE Sineması TE!r:.0" 
Bu hafta biri TÜRKÇE diğeri FRANSIZCA iki filim birden 

1 - KIRK GÜN KIRK GECE 
Türkçe sözlü ve şarkılı fllim MÜNİR NURETTJN'i bu filimde dinleyiniz 

i:KALTENTE 
DOLORES DELRIO tarafından temsil edilen cana can katan 

kalpler açan büyük filim · 
m.J~J~~/iZ'iPS':~~~_T..LZ"/~ZZı;p:yzn! 

Ayrıca .: P ARAMUNT dünya haberleri 
Bu haftanın.,seam saatleri: Hergün 2-3·30-6-8.30 

9.15 seansftlrında yalnız Kaliente gösterilir 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 1 de başlar 

. "'i ..' - . ~ -._ :- ... ,,._ ;~.. '"':: '•'' ,,'!'· ·- ···~ •• ~· •• : ~ .... .J!.:j .. :~ ._ :_ •. :~ __ · ............ . 

l Bulgurcadaki u 

hadise · 

Müsabakası yapılaca 
lzmir ikinci Kros Kantri 

sabakasının önümüzdeki pa 
günü Güzelyah - Balçova a 

smda yapılacağı öğrenilmiş 
5000 metre olan bu müsa 

kaya takım halinde iştirik e 
lebileceği gibi ferdi olarak 

iştirak edil~bilir. Lisans ar 
mıyacakhr. 

Bulgurca köyünde tarikat Hakemler: Sait, Kemal,Sa 
iyini yapmakla maznun şeyh Bahaettin ( Altay ) Hüsey 
Halil ile arkadaşları hakkındaki Mümtaz (Altınordu) Agah, Ce 
tahkikat ikinci sorgu hakimli- det, Alaettin (Göztepe) ve Ah-
ğinde ikmal edilmiş ve Türk met Özgirgin. 
ceza kanununun 677 inci mad- Atletizm federasyonu ta 
desine göre asliye ceza ~ah- fından hazırlanan Türkiye k 
kemesinde muhakemelerinin şampiyonası mart ayı için 
yapılmasına karar verilmiştir. Ankarada yapılacakhr. Bu m 
Maznuolarm gayri mevkuf mu- sabakalara lstanbul, lzmir, 
hakemelerine karar verildiği kara, Balıkesir, Bursa, Eski 
için mevkuf bulunan sekiz kişi bir takımları iştirak edece 
tahliye olunmuşlardır. lerdir. 

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

Mc.carlstanda mUthlş 
bir rezalet 

Macmista!lda bir ltadıse .. Oavet 
güzel bır kadın. bundan üç ay önce 
on altı yaşındaki kızını boğmak Sil· 
telfrle ö/dütmüştii. Genç kadın, kızını 
rılduasiye sevell bit ana o/atak tanı
lıJıotdu. 

iddiaya göre kızı bundan bil miid
drt t>vvel annesine başvatarak Nıko

lo/ isminde bır gellrin kendisine kttt 
yaptığım, gen(le iki defa götüştüğtinii 

ve sevmıve başladıf!ını haber ıwmiş . 
Annesi bil a/{Jka)'ı zararlı göımemiş .. 
Ancak bir şatt koşmuş .. Mutlaka 
evde bulu şmalarmı istemış .. 

Miistal{bel damat eve gelmiş .. /(a-
l yuı valideye tamtılnıış.. Bl~abeıce 
owıup remck yemişler. . Dieıkanll 

gmç kızdall ;ı:wade, /ıayın vaµdesinİfı 
kendisıyle aıakadar olduğuna (!Ötünce 
onu seımııye başlamış .. A11a kız aıa
sına kıskançlık [[İlmiş .. Kız1111 rılrlı

tasiye seven ana (!} onu bir gffe 
vakit boğarak öldiitmiiş .. 

Mahkeme, katannı v~111zezde11 

önce kızwı öldtiıeıı anarı doklotlaıa 
muayene ettifm rş .• 7 onınmış doktorlar 
bu kadınm ıuıi bir delı olt111ğu neti
cesine va11111şlar .. nu 11etıcede11 soma 
katil ana ltakkı11da beraet karr.fl 
ı·eıildi. 

Dünyanın en eski ve 
en kuvvetli aşlu 

Bundan eUi sene önce Pekin 
şehrinde Miss Nieh isminde 16 
yaşında bir kızla 18 yaşmda 
Mr. Chan-Min·Pu isminde bir 
delikanlı sevişiyorlarmış .. Çinde 
bir adet varmış.. ilk aşka hu
ımsi bir ehemmiyet verilirmiş • 
ilk defa birbirlerini sevdiklerini 
İspat edenler, başkalariyle de 
ev!i oisalar hayatlarının her 
hangi bir dakikasında evlene
hilirlermiş .• 

Elli sene sonra birbirlerine 
rastlayan bu eski sevgililer ge
çen hafta Çangsiyang kasaba
sında evlenmişlerdir. Royter 
ajansı bu haberi verirken 
- <lünyanın en eski ve kuvvetli 
a~ lı:ı • cUmlesini kullanıyor. 

Zurafa bayan 
Bayan Me Mu Svai öl\:üsüz 

boyunlu Birmanya dansözleri 
trupuna mensuptur. Buradaki 
kadınların hepsi boyuolarıoa 
taktıkları birçok halkalarla zu
rafanın boynunu andıracak ka-, 
dar uzun boyunludurlar. Fakat 
Me Mu Svayin Londraya gelişi 
başlı baıına bir aık hikiiyesi
dir. Trupun yerli sekreteri 
Maung - Suri'yi çılgınca bir aşk 
ile seven bu kadın boynuna on 
sekizinci halkayı geçiremediği 
için iıtenilen ıartlara muvafık 
gôrülmiyerck empresaryo tara· 
fından trupa alınmak istemi
yordu. Me Mu Svayi büyük 
iıkencelere katlanmak pahasına 
CJD sekizinci halkayı da boynu· 
na geçirince hem trupa alındı, 
hem de Aş~kına mülaki olabildi. 
Birbirini çok ıeven çiftler ev
lendiler ve şimdi bir çocukları 
bile oldu. 

Amerikalıların olimp• 
yadiyle dünya atletizm alemi
ne takdim ettikleri bir cebe 
nem perisi vardır. Adı Owe 
olan bu genç adam yüz me 
reyi on saniyede koşmak sur 
tiyle dünya şampiyonu olmu 
tur. Owens dünya şampyo• 
olduktan sonra, devam etti 
Harvard üniversitesini terke 
miş, profesyonelliğe hev~s ede
rek milyonlar kazanmıya ba 
lamıştır. 

Profesyonelliğin düşmanı ol 
Amerikalılar şimdi onu kötüle 
miye çalışıyorlar. iddiaya Köre 
Owens, bu sürati vücudunda 
razi olduğu ameliyat neticesi•• 
de elde etmiş.. Bu itibarla 
sürati fıtri bir kabiliyetin ne· 
ticesi değilmiş .. 

Yeni bir moda daha 
Modaların eg garibi Holivu~ 

da çıkar. Buradaki arfoıtlerd .. 
bazıları dizlerini boyatmak su
retiyle yeni bir moda çıkar 
mışlar ve bu suretle çora 
geymek ihtiyacından büsbüt 
vareste kalmışlardır. Bu i · 
mütahassısları çok para kazall 
mağıı başladıklarına göre d' 
lerioi boyatanların sayısı 

günden güne artıyor demektİ!f 
Tanrı bizim kadınlarımızı bö 
bir çılgınlıktan korusun. 

Borcunu ödeyen 
"Borcunu ödeyen zenginleşiı: 

Boğa.zına kadar borca gir 
bir adam Lu atalar sözünü d 
yunca: 

- inanma ... Bu rivayeti al 
cakhlar çıkarmıştır, dedi. 

Set a,k 
Genç bir iradın genç 

romancıya: 

- Saf aşk nedir ? Diye s 
muş ve: 

- Y apılmıyan aşktan iba 
tir, cevabını almış ... 

KöTU HAFIZA 
Zavalh koca mütemadiy 

şikayet ediyordu: 
- Benim karımda~ 

kötü hafızalı bir kadın 
vur edemem diye ... 

Arkadaşı sordu: 
- Bukadar çok mu unut 

yor? 
- BilAkiı hiç uoutmuyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fikir kırıntaları : 

Köpek ... 
" Sevilenle beraber oıına 

mesut olmak için yeter. 
diyen La Bruyere gibi 9 

• adeti en eyi anlıyan nıabl 
köpektir. } 

( 1(. Diane 
Kopeğini sevmiyen. b 

adamın kalbinden zıya 

efendisini seven bir kape 
kalbinde sıadet vardır. ) 

( A. Sccfıe 
•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Aklı selim 

YENi ASIR 

Dış tarafı düzgün, (mazbu· 
tulhal), ağır başlı.. Fakat iç 
yüzü kof, bomboş, riyakar ..• 
Ne zaman bu .sözü duysam, 
bu terkibi okusam tüylerim 
ürperir. 

Yurdumuzdaki Hataylılar Sancağa seyahat tertip ettiler 
+• 

Ve derim ki; aklı selim, in
lnlapçı, hamleci sitemlerin en 

armalar eki halkı, şapka 
üyük ve sinsi düşmanıdır. O 

nıuhafazakiirdır. O (bir başka 
türlü) mefhum tanımaz. insanın 
beyninde bir (fes kalıbı) gibi 
ateş gibi, demir gibi kaskatı 
kurulmuştur akh selim. 

~eyme eler· • • 
çın e başladılar • 

azyı 

- Başlalfl/l bilinri sahifede - 1 
Ankara 29 (Hususi)- Hatay 

zaferini layık olduğu sevinç 
heyecaniyfe kutlamak için pa· 
zar gunu bütün memlekette 
muazzam mitingler hazırlan

kaktır. lstanbul ermenileri de gerekse Dantzig meselesinde bütün ihtilafları bertaraf et-
miting tezahüratına iştirake Eden ve Sandlerin gösterdik- miştir. 
hazırlanıyorlar. leri gayret ve saffet ne kadar Dantzig meselesinde de ya• 

* • • 
Onu pek metbederler. Onun 

buyruğundan dışarı çıkmayı 
zirzopluk sayarlar hatta ... Onun 
bizim canipteki rağbetini bil-
diğim için bugün basacağım 
ona yumruğu. 

F aıiletlii, atufetlii aklı seHm 
hazretleri! Onu nasıl tarif et-
meli, size onu nasıl anlatmalı 
bilmem ..• 

O insan gövdesiyle süı ükle· 
nen yapı taşının altma ilk 
tekerliği koyanın düşmanıdır. 

Sonra iki tekerlekJi arabaya 
at veya manda koşmak fikrini 
afaroz etti. Hefe at yerine (su 
buğusu) ile tekerlek çevirmek 
fikri karşısında hiddetinden 
mosmor güldü .• Güldü.. Güldü 
akh selim ... 

maktadır. 
Hama, 29 (Hususi) - Bazı 

jandarmalar Kızdağında ve ona 
yakın olan köylerdeki Türk 
muhtarlan davet ederek bombe 
şapka giymiyecekleri hakkında 
imza vermelerini istediler. 
Şapka giymekten vazgeçmeleri 
için halkı da tazyik ettiler. 
Hatay davasının ~ldığı netice
den büyük sevinç içinde olan 
Türkler artık sıkıntı günlerinin 
sona erdiğini bildiklerinden 
daha büvük bir vakar ve tem· 
kinle b~ tazyiklere mukave
met ediyorlar. Sancağın bütün 
köylerinde şapka giyme hare• 

• * • keti durmadan g~nişliyor. 
Ve böylece; matbaayı, elek- Antakya 29 (Hususi) - Ha-

triği, tayyareyi, gazlı motörler;, vas ajansı bildiriyor: Cenevrede 
yeryüzünde ne kadar yeni fikir, Sancağın idnri istiklali lehinde 
yeni icat, yeni hayat varsa alınan karar Türkler arasında 
hepsini önledi, göğüsledi durdu. derin bir sevinçle karşılanmış 
Ne de kuvvetli şeymiş bu ... Ne ve fik irleri teskin etmiştir. 
dayanıklı ne ölmez şeydir bu... f<;tanbul 29 (Hususi)- Ptı zar 

• *• günü saat 14,30 da Hataylıların 
Oııun kuvveti sinsiliğinden, Beyazıt meydanında tertip et-

sahte Yekarlığmdan ileri geli- tikleri sevinç mitingi için büyük 
yor. hazırlıklar yapılıyor. Şimdiden 

Önü kavuşmuş, kıyafeti düz- yapılan tahminlere göre bu mi· 

· Paris, 29 (Ô.R) - Diplomasi takdir edilse yeri vardır. pılan anlaşma havayı açmıştır. 
mubabirlerioi kabul eden bari- Delbos ayni zamanda albay Dantzig hükümet reisi Greis-
ciye nazm IDelbos Cenevre Bek'in samimiyetini ve Sovyet lerin sulhsever ifadesi kayde 
müzakerelerinin neticelerinden Rusya ile küçük antant dele- değer. Eğer Milletler cemiyeti· 
!°~mnu?luğunu bildirmiş ve geleri Litvinof, Antenesko ve nin ne kadar güç şartlar için-
ıstıkbnlı hakkında endişe uyan- Puriş'in uzlaştırma gayretlerini d~ çalışmağa mecbur olduğu 
dırıcj haberler çıkarılmış olan takdirlerle anmıştır. ve nazik meselelerin hallinde 
Türkiye - Fransa dostluğunun Paris, 29 (Ô.R) _ "Temps" sağı solu ne kadar kolla-
Saocak anlaşmasından daha mak zaruretinde kaldığı düşü-
kuvvetlenmiş olarak çıktıgvını gaz) etesi s~yas! bkülteni~de Mil- nülürse bu neticelerin muvaffa-
söylemiştir. Jet er cemıyetı onseymin son kıyeti ancak bir kat daha fazla 

D 
devresi hakkında şu mütalaa- takdir edilir. 

antzig hakkında da elde lar1 yürüt~yor: 
edilen neticeden memnun ol- Bu devrede konuşma mev- Repuplique: 
mak laZ1m geldiğini söyliyeo zuu olan iki mühim mesele: Sancak Türkiye lehine yeni 

D t 
· S bir tarzla hıtlledildi. Türkiye 

naz11 an zıg enato reisi S ocak ve Dantzig işJerı· a mec- resmi dilin Türkçe olması da-
Greisler tarafından kullanı'ıan ı· · · 'Ik · t• ·· - t h · ısın ı ıç •ma gunu a mın vasını kazandı. Bu suretle 
uysal Jisanıo ve gösterilen iyi edildiğinden daha iyi şartlarla Sancağın Türklüğü iyidt~o iyiye 
hislerin Cenevre müessesesinde halledildi. Devlet adamlarına tamnmış oluyor. 
güzel bir tesir hasıl ettiğini şu suretle hak verilmelidir ki lnformation: 
kaydetmiştir. Dantzig mesele- onlar büyük bir uzlaşma Dostça makalesinde netice-
sini düzeltmeğe memur edilen gayreti yaptılar ve berkesin den sevincini bildirmekte ve 
üçler komitesinde lngiliz hari- gösterdiği ıyı niyet ilkön- lngiltereniıı iki dost arasında 
ciye nazırı Eden ve lsveç ha· ce birbirlerile uzlaşam1yacak bitarafane sulh tavassutunu 
riciye nazırı Sandler güçlük- kadar birbirine muhalif görü- takdirle karşılamaktadır. Ga-
leri bertaraf etmek için çok nen görüş noktalarını birleş- zete ayni zamanda Akdeniz-
dcğerli gayretlt>r sarfetmişler- tinrıeğe imkan verdi. Sancak deki iyiieşmenin Milano müla-
dir. Fransa hariciye nazın yeni h kk nda Tu" k' F k t d d h k a ı r ıye ve ransa a ın a a a uvvetlenmesi 
Dantzig fevkalad~ komiserini arasında doğrudan dı>ğruya centilmen agremenlin diğer sa~ 
intihap için de onlarla temas bir anlaşma tahakkuk etti. hildar devletlere teşmil ve 
halinde kalacaktır. Delbos Konsey bunu sadece tasvip Ankaranın Moskova ile Roma 
demiştir ld: etmiştir. Bu anlaşma yakın arasını da iyileştirmesi ümitle-

- Gerek Sancak davasında, istikbal için korkulmakta olan rini izhar eylemektedir .............•.................•.•.•.....•......................•.•••......•.••.•.......................•••••............ ~ •........• . ·-
gün, yüzü ciddi, eski bir mek- ting lstanbulun bugüne kndı:ır 
~ep mubassırı gibi beşerin her kayde\tiğL muazzam şen1iklerin 1 

deri hamlesinin önünde onu en büyükler inden biri o!ac:ıktır. j 
ı m za er 

!~~!mi!.g~:6I.::·:.v;o~s;:;::~ ~~ı~:. ~~=:~.~~"!:.;.
1

:i~~i;1!~ jMeclis Hatay muvaff akıyetinden Bu·· -
siz) lerini almıştır. de ıçın bu rnukemmel fırsat· ' 

·Ai~;~··;~·:~Y;~·;i"·~~~~:··~~i~t~;~~· yük· öndere, ismet in önü ·hiikümetine, 
feshini bildirecekniş Mareşal Çakmağa teşekkür ediyor 

Paris 29 (Ô.R)- "lntransigeant., gazetesine göre Hitler yarın ]) •• k •• J t d k b Rayştag meclisinin ilgasını biJdirecekt r. Hu ehemmiyetli bir ha- un U top an l a orman an unu da ka tıl oJundu 
dise değildir. Zira Rayştag fiilen biitün salahiyetini Führere Ankara, 29 (Yeni As\r-Tele· ( olundu. Bundan sonra kürsüye etmiştir. Başvekilin nutku şid-
bırakmıştır. Fakat kat'i surette ilgasını ilan etmekle Hitler fonla)- Kamutay bugün öğle- gelen Ba~vekil ismet lnönü, bir dctle alkışlanmıştır. 
devletin kendisinden ibaret olduğunu ilan etmiş olacaktır. Bu da den sonra ve akşam olmak nutuk söylemiştir. Sayın Baş- Bundan sonra söz alan ha-
yeni birşey olmaz. Fakat kat'i olur. üzere iki celse akdetmı'ştir. vekil: t' l O J · ıp er, sman ı ımparatorJuğu 

Bertin 29 (Ô.R)- Sanıldığma göre Hit)er geçen seneki sulh Birinci içtimada, orman kanu· - Muhterem arkadaşlar: ile Türkiye Cumhuriyeti siya-
tekliflerini tekta r edecektir. Tabii bo!şevik tehlükesinden de nunun mu"zakeresı'ne de•·am H t d C · · Ak • · d rk • a ay avası, emıyeh • setının arasın aki farkı tebarüz 
bahsedecek ve Almanyada nasyonal sos yalizmin dört sene 1 olunmuş ve seksenı'nca· son mad· v d 1 k d l d 1 'h · l 
eserini tahlil edecektir. Rayştag celsesine 700 mebus iştirak aın a a ii a ar arın a i b a- c:ttirmış er ve başta büyük 

· desine kadar müzakeresı' biti- kile ı·lt'f k k ·· Ö d At t" k Jd v h ld 
edecektir. Hitlerio nutkundan evvel Göring Rayiştag reisliğine ı a ararına muncer n er a ur o ugu a e 

rilmi•tir. olmuşt ·· 1 ·ı b 1 d w "k ' fi · 'd · d b seçilecektir. ., ur, soz erı e aş a ıgı yu seK şe erın ı aresın e er 

Ç k 
•• • hJ •• k •· Kanunun 41 inci meddesinin nutkunda, Hatay davasının baş- işte olduğu gibi bu davamlzda 

ekosio vak yada omu nızm te u esı müzakeresi haylı münakaşalı langıcından bugüne kadar ge- da zaferle çıkılmış olmasındaki 

b 1 h b ı • l k " d · ı · olmuş ve bu maddenin kaldı· çen safahatı anlatmış ve Mil- heyecan1 ifade etmişlerdir. 
U unduğU a er erı e zıp e 1 ıyor rılması için taluirler veri)mişsc !etler cemiyetindeki müzkere· General Kazı~ (Diyanbekir), 

Londra, 29 (Ö.R) - Çekoslovakyada komünizm teh~ükesi ?!- de neticede bu madde de ay- leri izah etmiştir. Mareşal Fevzi Çakmağa da 
duğu vesilesiyle bu memlekete karşı Almanyanın aldıgı tedbır- neBn bırakılmıştır. Sözüne devam eden Başve- teşekkür edilmesini teklif etmiş 
ler Jngilterede endişe uyandırmaktadır. " Times ~· şöyl~ yazıyor : u madde, kara keci ve de- kil, davamızın müzakeresi es· ve bu da kabul olunmuştur. 
Çekosloyakyada komünizmden eser yoktur. Bu bır Bur1uva mem· velerin ormanlara sokulmasını nasında dost Sovyet Rusyaoıo Budan ı:ıonra meclis namına 
lekelidir ve rahat yaşamak ı'stı·yor. "Morning Post,, gazetesi de menetmektedir. Hatipler kAra d d k k · ı · J h d yar ıuun an ve lngiliz hariciye ahraman orduya selam gön· 
lngı'liz zabitlerı'nı'n Çekoslovakya asker·ı merkezlerini ve hava eçı erın c ve aleyhin e söz . 

1 
•• , • 

1 
d nazırı Eden'in Türk-Fransız deriimesi hakkındaki takrir de 

üslerini ziyaret ederek sözde Bolşevik kontrolü altında bu un- soyjemış er ir. h . R f'k 
1 

(M ) k eyetleri arasındaki tavassut kabul olunarak toplanbya son 
dukları iddiasının esassızlıgy mı görmeleri için Prag hüküm eh ta- e ı nce anisa , ara 

k 
. . • ve mesaisinden hararetle babs· verilmiştir. 

rdından yapılan teklifi ilk önce kabul etmiş olan lngiJiz hükü- eçının etini yeyoruz, gövecini ...... .. 
metinin şimdi Almanyayı gücendirmek korkusiyle bunu tatbikten yapıyoruz, diye keçilerin mu- Me;İ·~k~l···;i;·~~ti· .. ;~·k·i~~İ·a••Ş•••İl••r··_:·ı·a•••C•••a••k••• 
vazgeçtiğini yazıyor. · hassenabndan bahsetmiştir. 

K C M d A Genera] Kazım (Djyarıbekir), z v k 1 ont ianonun . art ayın a n- aşiretlerin bu gibi keçileri or- iraat e a etı·ne 17 5 
k • · • k tJ h" ( manlara saldığını, başka türlü ' 
arayı zıyaretı uvve e mu leme keçi yetiştirilmesinin kabil ol- ·ı ı· t h . ı 
lstanbul 29 ( Yeni Asır Muhabirinden) - Millinoya giden madığını söylemiştir. mı yon ıra a SiS o undu 

doktor Tevfik Rüştü Aras dönüşte Istanbulda parlak tezahürat- Neticede verilen takrir reye 
la karşılanacaktır. Milano mülakatından sonra ltalya hariciye konarak kabul edilmemiş ve 
nazm Kont Cianonun, Mart ayı içinde Ankarayı ziyaret edeceği bu madde aynen bırak•lmak 
şehrimiz ltalyan mahafilinde kuvvetle söyleniyor. suretiyle kanun kabul edilmiştir. 

ikinci celse, naat 18 de top· 

YÜ ÜYEN ÖLÜ 
Öldüren şCJalar .. Dirilten makineler .. Yaşatılan ölü 

Diriltilen idam mahkumları 
YÜRÜYEN ÖLÜ 

1 
Fennin son harikası .• San'atm incisi .. 

BORIS KARLOFUN en son zaferidir .• 
Ve Türkiyede romanı en çok okunan şaheser 1 
İKi Y A V R U C U K 

Bunlar lzmirde ilk defa olarak Bu~ün LALE sinemasında 

lanmıştır. Bu celsenin açıh· 
şmda Mahmut Esat Bozkurt 
(lzmir) in bir takriri okunmuş
tur. Bunda Türklerin Büyük 
reisi Atatürk'e, ismet lnönü 
hükümetine, Hatay meselesin· 

.deki yüksek muvaffakıyetten 
dolayı meclisce resmen teşek· 
kür edilmesi teklifi reye kona· 
rak ittifakla ve alkışlarla I·abul 

A?kara, 29 ( Yeni Asır· Telefonla ) - Memleket ziraat' · 
makınalaştırılm~s~ ~~kkın~aki layiha ikmal olunmuştur. Beş y:;;;k 
~rogramın tatbıkı ıçın Zıraat Vekaletine on yedi buçuk m·ı 
lıralık tahsisat verilmiştir. ı yon 
. Bu. suretle çiftçinin verim kabiliyeti nrtırılacak ve memleket 

zıraatı de n:akinalaştırılmış olacaktır. 

Tr.r\bzon - ran tra sit yolunda seyı·ü
(sefere Mayısta başlanıyor 

lstanb~I, 29 (Yeni Asır muhabirinden) - Trabzon-Iran tra •t 
Y.~lund? ı~lemek üzere Nafıa Vekaletince Almanyada İnşa e~:;. 
rı e~. >:ır;mı beş . kamyon ve sekiz otobüs geldi. Derhal Trabzona 
se~1<1 ıçın tedbır alındı. 

Öğrendiğ~~~ &:öre seferlere Mayısta başlanacaktır. Otobüsler 
on altışar kışılıktır. 

Sahife 3 

Satış -Kooperatifleri 
• • 

proıesı 
Ankara, 29 (Hususi) - Müs• 

tahsilleri bizzat ihracat işlerİDe 
ahştırmak için hazırlanan satış 
kooperatifleri projesi Başveka
lete verilmiştir. 

stanbulda ruam 
mücadelesi 

lstanbuJ, 29 (Hususi) - Ana
dolu yakasında ruam mücade
lesi devam ediyor. Yakında 
Adalar ve Beykoz da mücade
leye başlıyacaktır. Bugüne ka
dar yapdan mücadelede yüzde 
elli bir salah temin edilmiştir. 
lstanbul ve Trakya havalisindıe 
mücadele daha iki sene devam 
edece le ve bu müddet zarfında' 
ruamdan eser kalmıyacaktır. 

Vandervelde'in 
istHası kabul ediJdi 

Brüksel 29 (Ô.R) - Kral 
Vanderveld~ 'in istif asını kabul 
e~miştir. ~erine geçecek diğer 
bır sosyalıst şahsiyeti bu vazi
feyi kabul ettiğinden kabine 
buhram bitmiş sayılabilir. Van· 
dervelde ile birlikte adliye na
zırının da kabineden çekileceği 
hakkındaki haberlerin doğru 
olmadığı sanılmaktadır. 

Gazeteler ıııemııuıı 
Viyana, 29 ( Ö.R ) - Gaze• 

tcler Almanya ile Avusturya 
arasında hasıl olan itilaftan 
memnundurlar. 

al yan 
lşgiidcriniıı ziyareti 

Roma, 29 (Ö.R) - ltalyamn 
Ankara işgüderi yakında Mila· 
noda yapılacak Rüştü Aras, 
Ciano mülakatmın mevzuu ola· 
cak meseleler hakkında ismet 
lnönü ile görüşmüştür. 

Fransız 
frangının inkişafı 

Londra, 29 (A.A) _ Fransız 
frangının fena bir tarzda inki
şafı lngilterede büyük bir dik
katle takibolunmaktadır. F ran
sız milli bankasının iskonto 
haddini fazıalaşhrması büyük 
bir sürpriz.le karşılanmıştır. 
Zıra bu fazlalaştırmanın ancak 
lngıht!rc tarafından Fransaya 
verilecek 50 milyon lngiliz lira
lık istikrazdan sonra yapıla· 
cağı sanılmaktadır. 

Deyli Telgrafın bildirdığine 
göre, garanti hakkında karışık 
~eselele~ ~rtaya çıkmış oldu
gundan ıstıkraz şeraitinin kat'i 
surette ~esbiti tehir edilmiştir. 
Taymıs gazetesinin fikrine 

göre, bu kısa vadeli istikrazı 
Fransa parasının arzettiği inki
şaflar üzerinde iyi bir tesir 
ıcra edecektir. Aynı zamanda 
gazetenin diğer taraftan kay
deylediğine göre, istikraz her 
tarafta ümit edilen müzahe
reti bulmamıştır. 

Deyli E' s_>res işbu elli mil· 
yon liranm bizzat Jngilterede 
buhrandan müteessir olan mın
takalara yardıma hasredılme· 
sinin daha iyi olacağı fıkrin
dedirler. Çünkü Fransa kendi
sine verilen bu parayı Şarki 

Avrupadaki müttefıklerinin si
lablanmasmn hasredecektir. 

Ingilterede gönüllü 
... 

yasagı 

Londra, 29 (Ö.R) - lngilte
renin gönüllü yasağının tatbiki 
için Londra komitesince bir 
tarih tespit edilmesi ve lspan· 
yadaki gönüllülerin geri çağrıl· 
ması meselesini de komitenin 
tetkik etmesi hakkmdaki son 
teklifini ltalya ve Almanyanın 
reddedemiyccekleri tahmin edi
Jiyor. 
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Görünmiyen Adam bir hakikat oldu rHatay zafe~:ni •• kutlulıyacağız 
azar gunu lzmirlile 

Bir Macar .mühe~disi keşfettiği bir şua ile mitingde biılunacakt 
canlı mahlU.kları görünmez bir hale koyor .• 
Bu şuanın 

cidden 
tatbikat• umumileştiği 

tahammül edilmez 
gün insanlığın ' hayatı 

bir şekil ala bilir 
Muasır lngiliz mubarrirlerinin 

en lejanderi "en kuvvetli hayal 
sahibi.. sayılan H.G. Wells'Je 
sık sık görüşen bir arkadaşım
dan şu hikayeyi dinledim: 

W ells, yılbaşı gecesi bir ga
zete direktöriyJe birlikte mah
fetden çıkıyordu. Ben de on
lara refakat ediyordum. Picca
dilly caddesinde birkaç adım 
ilerlemiştik ki gazete direktörü 
W ellse şunları söyledi : 

- Sizin "görünmiyen adam,, 
hikayeniz galiba bir hakikat 
oluyor. Bundan sonra herkes 
muasırlarının gözleri önünde 
görünmiyen adam haline gire· 
bilecek ... 

W ells güldü. 
- Ayna oyunlarıyla hu sa

hada şayanı hayret neticeler 
elde etmiş olan birçok hokka
bazlar tanırım, dedi. 

Fakat ilk haberi veren gaze
le direktörü latife etmiyordu : 

- Bakıntz, dedi. Bu defa 
verilen haberin doğru olduğu· 
nu zannederim. Hadise Buda· 
peştede tecrübe edilmiştir. 
Orada sözüne itimat edilir cid
di bir muhabirim var. Kendi
sinden mufassal bir rapor is· 
tiyeceğim. istediğim tafsilata 
destres olunca size derhal bil
direceğim. 

On gün sonra, H. G. Welles 
yemeğe gitmek için hazırlanır
ken kendisine evvelce görüş· 
tüğü gazete direktörünün bir 
mektubunu getirdiler. Bu mek
tuba gazetecinin Budapeştede
ki muhabirinden gelen bir ra
por da leffediJmişti. W elfs ra• 
pora bir göz atınca sayın bir 
bayanın kendisini yemeğe bek
lemekte olduğunu bile unuta· 
rak sandalyesini töminenin 
başına çekti ve güzelce yer
leşti. Anlaşılıyordu ki rapor 
kendisini çok aJikadar etmişti. 
Bu raporda aynen şu izahat 
verilmekte idi: 

"Bay direktör, 
" Şeytani sayılabilecek de

recede hayretverici şeyler gör· 
düm. itiraf ederim ki, bugüne 
kadar hiçbir müşahede beni 
bu derece heyecan içinde bı
rakmamıştır. 

" Emrinizi alır almaz mühen
dis Stephen Prebill'le temasa 
geldim. Heme kadar evinde 
bulamadımsa da kendisini lo
kantada yakalıyabildim. Ya
nında tanıdıklarından bir bayan 

ile mesai arkadaşlarından biri 
vardı. Teklifimi iJkönce mem
nuniyetsizlikle karşıladı. Bir 
kararsızhk devresi geçirdikten 
sonra yumuşadı. Hatta beni 
masa-sında oturmağa davet etti. 
Bu nazikane daveti kabul ede
rek kendisini dinlemeğe ko· 
yuldum. Stephen Prebill'in ağ· 
zından keşfinin mahiyetini din· 
leyiniz: 

"Görüyorum ki bay, siz bir 
münkirsiniz. Zira bana ki.şif 
lakabmı veriyorsunuz. Halbuki 
ben bir kaşif değilim. Benden 
evvel meşhur fizikçilerden Ju
lus ve Hoffmann eşyaya ve 
hatta küçük hayvanlara bir 
nevi şefafiyet veren bir şua 
keşfetmişlerdi. 

Fakat "X şuaı,, ile biraz ka
rabeti olan bu şuaın güzerj?a· 
hında rasthyacağı caoh mah
luklan öldürücü bir mahiyeti 
vardı. Bu bakımdan çok teh
lükeli bulunuyor ve "ölüm şuaı,, 
adına istihkak kesbediyordu. 
Hatta Hoffmann'ın mesai ar
kadaşlarından biri bir elini 
görünmez hale koymağa çalı
şırken onu ağır surette yara
lamııtı. 

Ben bu esas üzerinde çalışa· 
rak başka birşey buldum. Bu
nu size çok sade ve basit bir 
şekilde izaha çalışacağım. Bi
lirsiniz ki insanın gözü fevka
lade hassas ve nazik bir foto
ğraf makinesidir. Hudutsuz bir 
kudrete sahiptir. Filhakika göz 
bir imajın, herhangi birşeyiu 
şoalanmas1m görülebilecek bir 
hale koymak için bu faa
lanma 400 ile 800 mil
yon ibtizazdan teşekkül etmiı 
bu1unmahdır. Bu sayının du· 
nunda veya fevkinde ihtizaz 
eden :şualanmalarda göz cihazı 
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Hakkı : Maalesef Şlkago pollsl bUyUk bir halaya 
dU,mu, o1uyor, dedi. Mes'uliyet altındasınız 

bana "Sen Morganlann e!eba
şısısın.. Bize hakikati söyle,, 
deyip duruyorJar. Ben "Hayır, 
yanlışınız var" dedikçe "İn
kara sapma, sonra seni fena 
ederiz,, diye tehc\it te edi
yorlar.. Hatta Allahbilir, bu
gün bana elektrik işkenc~si 
yaparak, ağzımdan laf kapmak 
istiyecekler ... Öyle bir çıkmaza 
saptım ki, adeta deli olacağım. 
Şüphesiz, belki de acılara da
yanamıyarak .. evet, ben bir 
Gangesterim, hem de sızın 
zannettiğinizden <!aha azıh bir 
Gaogester •.. Amma yalnız bana 

işkence yapma)'1n 1 " demek 
mecburiyetinde bile kalacağım. 
Bu söz ağzımdan çıktı mı, çık
madı mı ••. Ondan sonra dünya 
benim şahidim olsa, artık bir 
daha bunlar benim namuslu 
bir adam olduğuma inanırlar mı? 

Hardi mütemadiyen anlatı• 
yordu ve ~elki de hiç fasıla 

vermeden saatlerce söz ıöy
liyecekti. 

Üçü de bu garip vakayı bü
yük bir alaka ile dinliyorlar ve 
hayretten hayrete düşüyorlardı. 
Hakkı Hardinia s6zünü kesti: 
- Mesele aolasıldı dostum. 

hiç birşey göremez. Yani rü
yet makinesi işlemez olur. işte 
bu esası gözönünde tutarak 
insan veya hayvan vücuduna 
asli zarar iyras etmiyccek su
rette ihtizazı 400 il! 800 mil-

Milhtndis Plebil. 
yonun fevkinde şualar neşre· 
debilecek bir makine yapmağa 
muvaffak oldum. Bu cihaz 
insanlar veya hayvanların nor· 
mal şualanma ihtizazlarına o 
kadar fazla miktarda bir ihti
zaz ilave ediyor ki göz artık 
onu görmez oluyor. Bu "1aıo 
tesirine maruz olan bir vücut 
görünmez bir vücut haline in
kılap ediyor. Size verdiğim şe· 
kildeki iyzabatı bir ilime tek· 
rar edecek olsam muhakkak 
ki bunlan müstehzi tebessüm· 
lerile karşıhyacaktır. Şimdi bu 
iyzahatımı takviye edecek bir 
tecrübeyi görmek ister misi
niz? Birlikte laboratuvarıma 
gidelim. Şu karşımda bulu
nan iki bayanı cizin gözle· 
rınız önünde görünmez bir 

Hiç üzülme •• Birazdan hürriye· 
te kavu,acaksm.. Şimdi ben 
hakikati direktöre anlatırım .• 
Lakin bazı noktalar iti bozuyor. 

Hardi Hakkının ne kasdet
mek istediğini anlamıştı : 

- Evet, dedi. ben de hep 
bunv düşünüyordum. Hakikati 
olduğu gibi anlatacak olursak, 
tabii pol·s derhal faaliyete ge
çerek bu ( gizli yolu ) gör
mek iatiyecek.. Evimizin ki· 
me ait olduğunu tahkik ede
cekler .. Ve bu suretle başımıza 
birçok yeni gaileler açılacağı 
gibi, belki Morgaalarla olan 
mücadelemiz de bir sekteye 
uğnyacak .. 

Zaten Hakkı Sabrinin düşün· 
düğü nokta da bu idi: 

- Doğru b\r fikir diye, ce
vap verdi. Madamki bu gizli 
yolun bir u~u Morganlarıo Morg 
sokağmdaki binalarına çık~yor, 
arbk bundan sonra muvaffa
kıyete doğru bir adım daha 
attık dimektir. Kanaatime göre, 
bu vol bizim icin adeta bir Di-

hale koyacağım. Fotoğraf ob
jektifleri takriben gözün haiz 
bulunduğu hassasiyete muadil 
bir hassasiyette olduklanndan 
arzu ederseniz fotoğraf ta ala
bilirsiniz. Makinanız sizin gör
düklerinizi görecek ve gözle
rinizden niban olan şey fotoğraf 
makinanız için de görünmez 
bir şey olacaktır. 

iKi SAAT SONRA 
Bu görüşmeden iki saat 

sonra Stephen Prebill'in trans
formatör ve reflektör makine
leriyle dola olan atelyesine 

, girmiş bulunuyorduk. Prebill 
salonun nihayetine açık mavi 
renkte bir levha ve onun da 
önüne bir sandalye koydu. 
Sonra kendisine öğle yemeğin
de refakat eden iki bayanın 
arzu ettikleri şekilde yer alma
lannı istedi. Kadınlar gözlerine 
dumanlı gözlüklerini geçirdiler. 
lçlerjnaen biri oturdu. Diğeri 

onun yanında kımıldamadan 
ayakta duruyordu. Herhangi 
bir bilenin kurbanı olmamak 
için gözlerimi dört açmııtım. 

CiHAZLAR iŞLiYOR 
Prebill makine başına geçti. 

Cıhazlardan birini harekete ge
tirdi. Kıvılcımlar saçılıyordu. 
Sinema salı>nlarında görülen 
şua hüzmelerini andıran bir 
htizmenin intişarını gördüm. Bu 
şua hüzmesi iki kadını ve ar• 
kalanndaki perdeyi adeta yalı
yordu. M6hendisin yanında 
duruyordum. Prebill bana de
di ki : 

- Vücuda zararlı olmayan 
bu şua gözleri harap edebilir. 
Bunun içindir ki tecrübeme 
yardım eden bayanların gözle· 
rine gözlükler koydurdum. 

Fotoğraf makinamı açtım. 
Fotoğraflar alma~a başladım. 

yango gibi birtey.. Ellinize 
böyle güzel bir fırsat geçmiı
ken onu baltalamak biç te 
doğru değil.. Onun için meı
elenin bu tarafmı kat'iyyen 

gizli tutmak lazım .• 
Şirley atıldı: 
- Hem sonra, Sevgili Dü~

manı tia elimizden kaçırmış 
oluruz . . Öyle ya onun kullan· 
dığı bir yolu polise haber ver
mek .. 
Hakkı Sabri : 
- Makul birşey düşünmek 

laıtm, dedi.. Ne söylemeli .. 
Ve sonr-. birdenbire : 
- Buldum .. Buldum .. Diye 

bağırdı .. 
Bu sırada polis direktörü 

işlerini bitirerek yanlarına gel
miş bulunuyordu: 

- Ne oldu dostum, dedi. 
Herhalde sizin aradığınız ada
mın bn haydutla bir alakası 
yok değil mi? 

Hakkı Sabri, büyük bir us
talıkla söze girişerek: 

- Nasıl vok, sayın direk-

Atatürk heykeli önünde 1-latay 
hatipler nutuklar söyliyecektir 

Hatay zaferi münasebetiyle 
hazırlanan miting için seçilen 
tertip heyeti, şu programı ha
zırlamıştır : 

1 ... 31 Kanunusani 937 Pazar 
günü saat 14 te bütün lzmirli· 
ler, teşekküller Milli Hatay is
tiklalini tes'it etmek için Tilki
lik meydanında toplanacak
tır. Orada toplantı saat 14 de 
kadar bitmiş olacaktır. 

2 - Saat 14 de alay ora
daki tanzim amirinin vereceği 
sıra üzerine harekete geçerek 
Tilkilik, Mezarhkbaşı, Arasta, 
Başturak, Kemeraltı, Kordon 
tarikiyle Gazi heykeli önüne 
varılacak ve orada yine tanzim 
amirinin göstereceği yerlerde 
mevki alınacak ve durulacaktır. 

Burada istiklal marşı çalındık
tan sonra kendilerine tebliğ 
edilmiş biri Belediye, biri 
Halkevi, biri lzmirdeki Hatay
lılar adına üç hatip söz söyli
yecektir. Bunun haricinde biç 
kimıe söz söylemiyecektir. Söz 
söylemek iç.in vaki olacak mü· 
racaatler kabul edilmiyecektir. 

3 - Nutuklar bittikten sonra 

1 

büyüklerimize ve ilgililere 
kifecek tazim, tebrik ve 
kür telgrafları okunup m 
leri kararlaştırılacaktır. Ora 
yine geliş sırasiyle Gazi 
keline tazimat yapılarak 
kete geçilecek ve Kordon 
liyle Mustafa Enver cadde 
den Kültürparka gidilecek 
Kültürparkta Cumhuriyet m• 
çalınarak dağılacaktır. 

4 - Bu programın tatbik• 
tanzim amiri sıf atiyle beledi~ 
reis muavini Suat Yurtkoru nı 
murdur. 

Fransızca 
Hususi ders almak 

isti yenlere 
Fransızca tedris usulii çok 

mükemmel ve tecrübeli lıııit 
zat husust ders vermektedir• 
Çocuklarına mütahassıa .. 
ciddi bir muallimden defi 
aldırmak iıtiyen babala.
nazarıdikkatlerini celbederis-

Yeni As11'da ( Yakup Ke• 
nan ) adresine müracaat edil• 
melidir. 6-8 (133) S-6 
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Bir dakika geldi ki bacakları· line geldiler. Sonra iki sihı 
mı titreten bir manzarayla kar• belirdi. Nihayet tamamen 
şılaştım.lki kadın sarardılar,sol· rüodüler. 
dular. Yavaş yavaş bir gölge ha- Bütün bu tecrübe esnasın 
line inkılap ediyorlardı. Benden yerJerinden kıooıldamamqlar 
dört metre mesafede oldukları bile... Tecrübenin inanılmı 

halde işte tedricen gözden kay· cak en küçük bir noktası bi 
boluyorlardı. Öyle ki ayakta olmadığmı temin edebill 
duran bayanın arkasındaki açık Tamamen fenni olan bu te 
mavi perdeyi farketmeğe baş• beye ait fotoğrafları da 
Jamıştım. Az sonra beyaz bir deriyorum . ., 
gölge oldular. Bir iki saniye Wells bu mektupla rapo 
geçmeden de büsbütün gö· okunmasını bitirince bir k 
rünmez bir hale geldiler. Göz- dakika düşünceye daldı. " 
!erimi ovuşturuyordum. ile• rünmiyen adam,, adlı ese 
riye doğru bir adım daha düşünüyordu galiba... Oda 
attım. İki bayan gözlerim önün· dan çıkarken sanki arka• 
de kaybolmuşlar, hem de ada- bir ~~!~lin ona şö~l~ce 
makıllı kaybolmu!lllardı.Prebillin lendıgını duymakta ıdı: • 

" "H "d" k ıı sesini duydum: ey gı ı urnaz mu 
- Nasılsınız? Çok sıcak du- hey gidi geni~ _hayalli. i~y 

. bunları sen cfoşunmemıştin 
yuyor musunuz?dıye soruyordu. w•ı ·1 s . k d' h • 

F k b l b d -il gı mı enın en ı ay 
a at u sua ana eg , .. d"w. • d w 

'k" b 'h d"l · t" vucut ver ıgını san ıgın 
ı ı ayana tevcı e ı mış ı. d · t • 

Kadınların görünmez olduk- rfinmeytten a am ış e 11 
mevcu ur. 

ları noktad_a~ .sesle~i ~eldi: Bu keşif umuoıileşioce 
- Çok ıyıyız. Hıçbır rahat- yat tahammül edilmez bir şe 

sızlık duymıyoruz. girecek ... Hırsızlıklarla ihan 
Prebill bana dön~rek dedi ki: ferin hududu tasavvur ol 
- iskemle ile perde bu şuaa mıyacak, di\nya .berbat 

mukavemet edebilen bir boya karışıklık içine sürüklenec 
ile boyandığı için gözden kay- ... Düşün ki, senin hayali 
bolmıyorlar. doğan diğer şeyler yan 

Mühendis cereyanı kesti. bunlar hiçtir... Bir k8IO 
Birkaç saniye sonra iki ka- " Dünyaların harbını ,, düş 

dın yeniden donuk lekeler ha- PAUL BRINGU 

tör, diye cevap verdi. Maalesef 
Şikago polisi, bu meselede 
büyük bir hataya düşmüş olu
yor •. Buraya haydut diye ka
patbğıoız ve gazetelerin aley
hinde binbir türlü uydurma 
havadisler verdiği adam, bu 
haydut değil, bilakis şimdiye 
kadar şerefle yaşamış bir 
masumdan ibarettir.. Dos-
tumuz Hardioin başına 
böyle bir felaket gelebileceği

ni hayretle karşıladık .. Şimdiye 
kadar, kırk sekiz eyaletin po
lislerine bir nümune olmaktan 
geri kalmıyan Şikago polisinin 
böyle bariz bir hataya düşme
si ne acı, değil mi? 

Bu sözler kartısmda direk
törün yüzü renkten renge gir
di. Ve büyük bir güçlükle ko
nuştu: 

- Ne! sabi mi söyliyorsu· 
nuz? 

- Şüphesiz.. Şu dakikada 
büyük bir mesuliyet altında bu
l1ı1mıyorsunuz .. 

Mauliyet.. Ba kelime onu 

ıaşırttı. Arhk aklından 
geçiyordu.. Daha dün k 
sinden sitayişle bahsedeo 
zeteler bu haberi duyunca 
hal faaliyete geçerek ne 
yazılar yazacak ve zar 
dünya aleme kepaze ed 
ludi .. 

Fakat hali bunda 
hşlık olabileceğine 
yordu: 

- Fakat dostum, dedi. 
haydut olmadığını söyledi 
bo adamı polisler Mor.fi 
binasında yakaladı. Hem 
üstelik bir de ateş açmak 
istemiı .• 
Hakkı mülayim bir ta 
- Hakkınız var, diye c 

verdi.. Bu noktada hak 
Fakat işte en büyük hata 
radan başlıyor. 

Hardi oğlu Robertle ber 
Mitigandan Şikagoya yeDİ 
miıtir ve ikiıi de bir mil 
tenberi EdHon caddesinde 
ruyorfar. Biliyorsunuz bu 
Murg sokağıyle yany 

- SoRll 
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Başvekil mecliste nutuk söyledi 
mıntakası bir Türk Inönü dedilerki : "Sancak 

memleketidir. istediğimiz dava esas itibarile 
hak kazanmış kabul edilmiştir. ,, 

Sancak mıntakasının ayrı bir mevcudiyet olduğu kabul olunmuştur. 
Sandlerin mesaisini takdir ve teşekkürle anarım. 

Ankara, ~9 (A.A)-Kamutay 
bugün Refet Tezin başkanlı
ğmda birbirini müteakip iki 
celse akdetmiştir. lkinci celse· 
nin açılışını müteakip M. Esat 
Bozkurt ve arkadaşları riyasete 
aşağıdaki takriri vermişlerdir : 

(Türk ulusu devleti reisi Ata
türke ve ismet lnönü hüküme
~i~e ulusal davamız olan Hatay 
ışıode Türke elde ettikleri mu
vaffakıyetten dolayı Kamutayca 
resmen teşekkür edilmesini 
teklif ederiz.) 

Atkışlarla ve umumi tasvip 
s:sleriyle karşılanan bu takri
rın okunuşunu müteakip baş· 
hakan ismet lnönü kürsüye ge· 
!erek aşağıdaki beyanatta bu-
unmuştur: 

Muhterem arkadaşlar, 
Hatay davası Cemiyeti Ak

~a~ .meclisinde alakadarlarm 
a ıltıbakı ile oir ittifak kara

rına müncer olmuştur.(Alkışlar) 
Cemiyeti Akvamın bu miUi 

h~~~ele üzerinde verdiği kararı 
ut· • un alakadarlar memnunı-

Yetle telakki etti. Bizim de 
;arılan neticeyi memnuniyetle 
elakkı· tt' w • • • •• k k h e ıgımızı yu se uzu-

11ınuı ~· söylemekte zevk du· 
~Yorum. Bu çetin bir mesele 
adi, Şu kadar sene evvel tayin 
edilmiş olan hakların birçok 
sahalarda umumi ve müphem 
kalmış zannolunan manasma 
(uvede) sarih ameli mahiyetini 
tayin etmek vazifesi vardı. Biz 
ilk gündenberi ta 921 de Su
riye ile Türkiye arasındaki hu• 
dudu tayin eden anlaşmalar 
Yapılırken ve Fransızlarla muh
telif muahedeler aktedilirken 
Antakya ve lskenderun mınta

kasında hususi bir takım şart
ların tahakkuk etmesini esas 
tutarak muahede aktetmiş ol
duğumuz kanaatinde idik. Bu 
kanaatimiz samimi idi. Bu ha• 
vada samimi ve ciddi olduğu .. 
muzu anlatmak lazımdı. 

Neticede muvaffakıyet bu 
samimiyete inanışı ile kabil 
oluşu Cemiyeti akvamın bir 
anlaşma neticesine varması bu 
müessese için hakiki bir zafer 
mahiyetindedir. Cemiyeti ak
\'amın muzaffer olması bizim 
beynelmilel siyasetimizde de 
mesut bir neticedir. 

Şimdi alakadar milletlerin ve 
temenni ediyoruz ki bütün mil
letlerin müşterek vicdaumda 
Cemiyeti akvamın gün geçtikçe 
daha iyi beliren bir müessese 
haline gelmesi büyük arzumuz· 
dur. Türkiye buna elinden gel
diği kadar faydab olmağa ça
lışınaktatlır. (Alkışlar) 

Onun için Cemiyeti akvaoıın 
bu kadar mühim bir meselede 
kendi muvaffak1yetini tecessüm 
ettirerek çıkmış olması ileri
deki çalışmaları için ve nihayet 
beynelmilel politika için iyi bir 
alamet telakki ediyoruz. Bu 
ınünasebetle Cemiyeti Akvam
da bulunan arkadaşlar bizim 
bu nıilli meselemizde yakından 
0ıaktan emek 11arfetmiş olan 
Azalan Türklerin mütehassis 
olarak dinledikleri güzel söz-

ler söylediler. 
Arkadaşlar, 

Avrupada sulh meselesi bil
hassa ispanya hadiselerinden 
sonra çok endişeyi mucip ol
muştu. Bir aralık ispanyada 
çarpışan siyasetlerin, hatta bazı 
deyişlere göre kuvvetlerin bü· 
tün Avrupada fena emrivakiler 
husule getirmesi pek yakın 
zannediliyordu. Ben zannedi-

ilave etmek isterim. Iıpanyol 

milletine kurtuluş ve saadet 
temennimiz bahistir. 

Arkadaşlar, 

Meselemizde do_R-rudan doğ
ruya alakaları olan Türkiye 
ve Fransa müşkül bir vaziyet 
içinde olarak bir neticeye var-
mak için ciddi emek sarfet
mişlerdir. Fransanın gerek 
kendi meseleleri olarak gerek 

Başbakaıı ismet lnönii 

yorum ki ispanya hadiseleri Suriyelilere karşı içinde bu-
çok felaketli tezahürlerinden lunduklannı kabul ettikleri ta-
sonra belki de sulhun muba· ahhüt bakımından ıve nihayet 
fazasındaki hizmeti hepimize Türkiye iie Fransa arasındaki 
anlatmış olması itibarile dik- iyi münasebetlere kıymet atfet· 
kate değer bir netice vere• mek siyasetiyle sarfettikleri 
cektir. gayreti takdir etmek için arka-

Az çok müseUah ve muha- da~ım Dr. Tevfik Rüştü Arasın 
rebe etmeğe alışık olan millet- Cemiyeti Akvam meclisinde 
lerin birbirine karşı mücadele- söyledikleri sözlere iştirak 
sini gösteren ispanya hadise- etmek isterim. 
leri nazari olarak umulan as· Arkadaşlar, 
keri neticeleri sür'atle verme- Şimdi size bu kadar geniş 
di. Bilakis netice alınmaksızm ve dolaşık noktai nazarları te .. 
aylardanberi az çok müsellah lif etmek hususunda lsveç ha-
oJan kütl~ler birbirlerine karşı riciye nazırmın raportör olarak 
mevcudiy~tlerini pekalii mu ha- sarf ettiği kıymetli mesaiyi tak· 
faza edebiliyorlar. Vakıa as- dirle ve teş~kkürle ya lettikteo 
keri bir neticeyi elde etmek sonra asıl mesele Hatay mese· 
güç olmağa mukabil silahların )esi üzerinde varılan neticeyi 
tahribah şu kadar sene evvel~ tahlil etmek istiyorum. 
kine nispetle pek ziyade ol- Cemiyeti Akvamdan kabul 
duğu anlaşılmıştır. Yeni muba- edilmiş olan karar bir prensip 
rebelerin eskisinden farkları ça- itilafı addedilebilir. Gerek ka• 
bok netice verme bakımından nuo bakımından gerek ameli 
değil, tahribatının daha kor· olarak bundan sonra hazırla· 
kunç ve daha felaketli olma- nacak işlerin temelini teş· 
sından ibaret olacağa benzi.. kil eden cma prensipler Cemi-
yor. Aklı başında olan devlet yeti akvamda umumi bir kararla 
adamlarının sulhu muhafaza tesbit olunmuştur. Sancak mıo-
etmeleri sırf maddi ve askeri takasının ayrı bir mevcudiyet 
bakımdan daha çok akıllı ha- olduğu kabul olunmu~tur. Za-
reket sayacaklarına ispanya ten bizim davamız esas olarak 
hadiselerinin veni bir misal bundan ibarettir. Bu ayrı mev· 
olacağını zannederim. cudiyet dahili bütün işlerinde 

(Sürekli alkışlar} tambir istiklale malik oloıuş-
(Bravo sesleri) tur. Bu mıntaka Sancak mın· 

Bu mülahazalarım milletlerin takası resmi dil olarak Türk· 
konuşarak ve uzlaşarak sulhu çeyi tespit etmiştir. 
muhafaza edebilmelerindeki (Alkışlar) 
yüksek kıymeti ve Cemiyeti Bu prensipler beynelmilel 
Akvamm bir sulh müessesesi alemin en büyük meselesi ve 
olarak Jayılc olduğu büyük kıy- salahiyeti tanılan ve bütün ala· 
metlerini tebarüz ettirir ümi- kadarların rizasile iltihakHe 
dindeyim. ' kat'iyyet kesbetmiş olan Ce-

lspanyadan bir tecrübe mü- miyeti Akvam müessesesinin 
şabedesi olarak bahsedişimin kararıdır. Sancağın bu idare 
fenni bakımdan mazur görül- şeklini mahfuz tutabilmek 
uıesini dilerim. Bunu söylerken ıçın nuieyyideler ahnmış· 
lspanyol milletinin felaketlerin- tar. Bu esas prensiplere temas 
den çok müteessir olduğumuzu eden hükümler ancak Cemiyeti 

Akvamın muvafakatile alınabi

lir. 
Cemiyeti Akvamın Sancağın 

mevcudiyetini lemin etmek için 
icabında Türkiyeye ve Fran
saya tahmil edebileceği vazife· 
ler her iki hükümet tarafından 
taahhüt olunmuştur. Sonra 
Sancak mıntaltasmın mülki ta
mamiyetinin temini yine Fransa 
ve Türkiye tarafmdan taahhüt 
olunmuıtur. 

Nihayet Türkiye Suriye hu
dudunun masuniyetini te .. 
min eden üçlü bir muahede 
Türkiye, Fransa, Sur;ye ara
sında ayrı aktolunacaktır. 

Arkadaşlar, 
Ayrı bir varlık resmi dili 

Türkçe olan ve dahili tam bir 
istiklale sahip olan Sancak 
mıntakasının icra kuvvetleri 
ve teşrii kuvvetleriyle Suriyenin 
icrai ve teşrii kuvvetleri ara· 
smda irtibat unsurları ayrıca 
izhar olunacaktır. 

Bütün bu mülahazalarım ve 
kısa maruzatımla anlaşılıyor ki 
Sancak mıntakası bir Türk 
mc'iılieketidfr. Burada Türklerin 
ayrı bir mevcudiyet, ve 
kendilerine mahsus idare-
leri olmaladır tarzında as
gari haddinde beynelmilel 
aleme anlatmakhr. istediğimiz 
dava esas itibariyle hak ka.· 
zanmış kabul edilmiştir. (Bravo 
sesleri alkışlar.) Bunu ameli 
bir şekle sokmak için 
yapılacak olan bir çok 
işler daha vardır. Sanca
ğın ana kanunu yapılacak, sta
tüsü yapılacak ve biraz evvel 
arzettiğim muahedeler gerek 
Fransa ile Türkiye arasında ve 
gerek Türkiye Fransa Suriye 
arasında üçlü olarak yapıla· 
caktır. Bu işler çok ehem ... 
miyetli şeylerdir. 

istihsal olunan neticelerin 
ameli ve faydalı olarak istik· 
rar bulması ancak gelecek iş
lerin iyi yapılmasiyle kaim
dir. Yapılacak işlerin ebemoıi
yetine bu temasım Cumhuriyet 
hükümetinin beynelmilel saha .. 
da elde etmiş olduğu ve an• 
cak bütün arkadaşlann müt
terek muvaffakıyeti saymakla 
zevk duyduğumuz eserin bir 
arızaya uğramadan faydalarını 
gösterebilmesi için daha çok 
dikkat sarfetmeğe lüzum ol
duğunu ve biz~m diğer eserleri 
asıl maksada muvafık olarak 
vücude getirmek için daha çok 
çalışmamız lazımgeldiğini ar
zetmek içindir. 

Arkadaşlar; 
Yapılacak itlerin iyi yapıl

masmı kolaylaştıracak olan tek 
unsur şimdiye kadar anlaşma
yı temin etmİi olan unsur ve 
usuldü. Bizim hakiki maksa
dımızm ne olduğunu karşı ta
rafın bilmesi ve kartı tarafın 
bu davada temin olunmuş olan 
faydalarmın muhafaza olu
nacağma inanması yeni akitle· 
rin tamamlanmasını müoıkiln kı· 
lacaktır. Bunları size Türk ef· 
karı umumiyesinin varılan ne· 
ticeyi iyi telakki etmesi ve 

- Sona 7 inci sahifede -

Sahire s 

Fransız nıilli müdafaası 

Fransız filoları Italyan -
Alman filolarına faikmiş 

• ..J>o • --------

Paris, 29 (Ö.R) - MiUi mü- yapılacak tecrübeler onun kar-
dafaa müzakerelerinde bahriye deti Strasburg zırblıaıom mü-
nazm Fransız filosunun şimdiki kemmel o:masını mümkün k _ 
vaziyeti hakkında izahat vere- lacakhr. Fransan1n 1937 inşa~t 
rek 20 ~enedenberi aarfedileo programı 43600 tonluk gemiyi 
gayrotlerın neticesini şöylece ihtiva etmektedir. 
göstermiştir: Paris, 29 (Ö.R) - "Paria -

- Fransız donanması bugün Soir,, gazetesinde neşrettiği 
dördüncü sırayı tutuyor ve 420 bir makalede Eski lngiliz bah-
bin ton yekünondadır. Alman riye nazırı Vinston Chorchill 
filosu ise 221,000 tondor. şunlar1 yazıyor: lngiltere 1936 
Fransız filosu hatta birle· da teslibatı için 17 milyar frank 
şik Alman - ltalyan filola- k.azanmışhr. Bu sene daha 
nna karşı bile hakimiyeti mu- z ıya~e sarfe~ecektir. A vrupada 
bafaza edecek mevkidedir. emnüselanıe\ın muhafazası için 
Dunkerk dretnotunun inşasın- bu elzemdir. Fakat Avrupa 
daki güçlükle t •~ ·t d·ıd· teslibatı en yüksek noktasına r enKı e ı ı. I . . Al 
1932 sonunda deste Ah k - ge mıştır. manya iflas vazi-

ga a 0 • d d' lk' 
nulan bu zırhlının inşası bit· yetın e ır. ı üç seneye kadar 

. , ya teslihatı durdurmağa, yahut 
°;''~tir. '! almz topların yerleş- bir sergüzeşt aramağa mecbur 
tırılmesı kalmıştır. Fakat düşü- kalacaktır E- Al b ·· ı l'd' k' b h' · ger manya u nu me ı ır ı u ır nümune yoldan ayrılır ve sulh · t · "d' u ıs erse 
gemısı ır. kendi topraklarına tecavüz edi-

Ne makineleri, ne top'arı di- lemiyeceği hakkında her taraf-
ğer hiçbir gemidel<ilere ben• tan teminat bulacaktır. Yoksa 
zemez. Bu sebeple inşası daha milletler müşterek müdafaa için 
uzun sürmüştür. Dunkerk ile silahlanmakta~.rlar. 

- Baştaıa/t 1 mel sa,./ ada -
de edecektir. Zira ne faşizme, 
ne komünizme bağlıyız ve 
bu iki müfrit ideoloji arasında 
sıkışıp kalmak istemeyiz. Biz 
bükümetin idaresini hürriyet 
esasına dayandırmak lüzumuna 
inanırız ve demokrasi rejiminin 
dünyayı daha büyük bir refah 
yoluna sokmağa muvaffak ol· 
duğunu müşahede ederek ifti
har duyarız. 

Londra, 28 (A.A) - Avam 
kamarasında Liberal mebus 
Manderin bir sualine cevap 
veren Lord Granberq ezcüm.Je 
demiıtir ki: 

-lngiJix Bahriye zabitlerinin 
lspanyol Fasını ziyaretle.,.; esna
sında Ceuta ve T etuanda Al· 
man kıt'alarının mevcut bulun
duğuna dair hiçbir emare elde 
edilemeoıiştir. Fevkalade ko
miser birkaç eljioler hariç ol-
mak üzere T etuada bulunan 
Almanların işbaşında çalışan 
teşkilita mensup olduklanm 
bildirmiştir. 

Geutada Alman kıt' aları için 
kışlalar İDla edilmekte olduğu
na dair de hiçbir emare elde 
edilememiştir. Bu şehirde yal
nız amele aileleri için apart
manlar inşa olunmaktadır. Me· 
lila'da şehirde ve tayyare ka
rargahında bulunan Almanlara 
gelince bunlar ya hava servis
lerinde çalışmakta veyahutta 
şehrin müdafaası ile ve bil
ha.ua deoıir madenleri ve ma-
den hangarlannın korunmasile 
meşgul bulunmaktadırlar. An-

Jaşılabildiğine göre Mefıla-

da yüz elli kadar Alman 
vardır. Maamafih askeri ku
mandanın bildirdiğine göre 
bu miktar günde güne değiş
mektedir. 

Granberg beyanabnm sonun
da tayyare karargahına giril· 
mesinin yasak edilmiş olduğu

nu ve bu yasağıo sebebinin 
izab edilmemiş bulunduğunu da 
kaydeylemiştir. Bir mebus 
meclis riyaset divamna aşağı
daki istizah takririni vermiştir: 
"ikinci Kanun bidayetinde hü
kümet Marsilyada stok edilmit 
olan ve ordunun ihtiyacına ait 
bulunan 130 bin kental buğda· 
yın gizli bir anlaşma ile 
t~caret şirketine satmış ve bu 
şırket ~u . buğdayı ispanyaya 
sevketmışbr. Bunun sebebi Na· 
dit Burenlı:ada buğday merkez 
bürosu tarafından tespit edilen 
fiyat 144 Frank iken bu mua
mele 110 Frank üzerinden ya
pılmıştır. Buğday ihti.vatlarını 
tamamlamak lazımgeldiği za-
man aradaki 5 milyon Frank 
farkı kim ödiyecektir?,, 

Londra, 29 (A.A) - Neuvs 
Cbronicle gazetesinin bildirdi· 
ğine göre Royal Mail Lines ve 
1:urness ~hitnhyrco seyrisefain 
şırketlerımn birleştirilmesi için 
m'üzakerelere başlanmıştır. Bu 
suretle teşekkül .,decek olan 
yeni kumpanyanın gemiJerinin 
hacmi bir milyon tonilato tuta
cak ve i~lemekte otan sermaye
ai 11 milyon lngiliz lirasına 
baliğ olacaktır. 

Metaksas Roıııaya gidecek 

ltalya Akdeniz devlet
leriyle münasebetlerini 

samimileştiriyor .. 
~~ma, 29 (Hu&usi)-Alınan haberlere göre Türkiye Hariciye 

vekıb Tevfik Riittü Arasın ltalyan hariciye nazırı kont Ciano 
ile mülakatından sonra Yunan başvekili Metaksas ta şubatın 
sonuna doğru Jtalyaya giderek ltalyan h(lriciye nazırıyle görü· 
tecektir. Bu mülakatın Romada yapılması muhtemel olduğu gibi 
ltalyan Rivyeraıında San Remoda yapılması da muhtemeldir. 
Gazeteler ltalyanın bütün Jt.kdeniz devletleriyle münasebetlerini 
saoıimileştirmeğe çalıştığını ehernmiyetle kaydediyorlar. 

Çin konıiini~tleri kıtaatı Tien-Çin 
istikaıueti nde i lerleınektedir 

. Pekin, 2?, ~A.A) ~ Sirasal mahafülerde $ensi vilayetinde ye· 
nıden komunıst tehlukesı mevcut olduğu bildirilmektedir. Domei 
~jaosının henüz teeyyü~ etmiyen bir haberine göre Şensidcn 
derlemekte olan Bolşevık ordusu nehrin ccnubundaki Ylenmenku 
yakınmda bulunan Hoapghoyu geçmiştir. 

. Roma, 29 (Ö.R) - Şanghaydan bildirildiğine göre Çin komü· 
nıst ordusu başkumandam kataatını Tien-Çin istikametinde iler
letmekte devam ediyor. 



s nne G ,. ., 

Üzüm kongresi bekleniyor 

ihracatçılar bu işin 
·yorJar tac·li i • s 

Kongrede görüşülecek meseleler 
etrafında fikirlerini ortaya atıyorlar 

Üzüm kongresi anketini yap
mağa memur ettiğimiz arka
daşımız dün Nazillili Ali Hay· 
daroğlu Mustafa ile görüşmüş 
ve mütalaalarını şöylece tespit 
etmiştir: 

----------.,.~~:---,==------...,.,~--

Ali Haydar oğlu Mustafa 
- Üzüm kongresinde ne

lerin mevzuu bahsolmasını fay
dalı görürsünüz? 

- Ben evvela kongre yeri
nin mutlak surette lzmirde ol
masını daha uygun görüyorum. 
Çünkü lzmir üzfim ihracatçı· 
lan, dahilden üzüm sabo alıp 
borsada satan mutavassıtla, 

yani komisyoncu ile mın• 
takamızın büyük mOstahsif 
bağcılan merkezi olmak dola
yısile bilhassa Manisanın ya-
kınlığı ve üzüm rekoltesinin 
hemen yarı kısmının bu vila· 
retin lzmire satıcı •aziyetinde 
tlması, reımi, hususi, teknik 
cihetinden birçok elemanlann 
lzmirde bulunması da kongre
nin vazife!'ini teshil edecektir. 

Ayni zamanda ameli müna
kaşaları tecrüb~lerle lzmirde 
tespit edebilmek vaziyeti daha 
kolay hasıl olabileceğinden 
kongrenin lzmirde olması mem
,eket için daha bayırlı olur ka
oaatindeyim. 

- Standardizasyon işi hak
kında ne düşünüyorsunuz? 

- Standardizasyonun öte• 
denberi taraftarıyım. Bu fik
rimi birçok vesilelerle ortaya 
atmış bulunuyorum. Fakat da• 
ima şahsi menfaatler bu fikrin 
fiiliyat sahasına geçmesine ve 
ekseriyet bulmasına mani teş
kil etmiştir. Bütün gönlümle 
temenni ederim ki bu kongre 
bu hususu en kat'i bir şekilde 
tespit etmiş olsun. Filhakika 
standardizasyon ilk nazarda 
zor görünüyor gibi ise de baş
landıktan sonra çok pratik bir 
iş olacağını kuvvetle tahmin 
ederim. 

TANE BAKIMINDAN 
ST ANDARDIZASYON 

Standardizasyonun renk ye• 
rine daha ziyade tane bakı

mından yapılması standardizas
yonun tespitine yardım ede
cektir. 

Muhtelif tiplerde karaböce
nin bir porsantajmı tespit et· 
mekle ilk mühin standardizas
Y"n adımını koJayhkla atmıt 
oluruz. 

Diğer şah!i bir kanaatime ge
lince üzümlerin standardizasyon 
evsafını tespit ederken asgari 
tipler yapmak suretiyle endiıe
siz olarak müstehlik piyasaları 
daha iyi tatmin edebileceğimizi 
zannederim. 

Kongrenin yapacağı mllhim 
işlerden bazıları da çok sene
lerde olduğu gibi kükürt ve 
bağcılar için lazım olan gözta
şanın mevsimden eve) ve ucuzca 
maliyetle hazırlanması bağcılı
ğın inkişafına hizmet edecek 
amillerin başında gelir. 

- Ambalaj için fikriniz 
nedir? 

- Cihan piyasasının diğer 
üzümcü memleketlerinde büyük 
kolaylıklarla ucuz maliyetli am· 
balajlar temin edilmektedir. Te
essüf olunur ki bu bizde yok
tur. Mesela yarım, bir, iki ve 
beş kiloluk karton veya buna 
mümasil ambalajların basit for
malitelerle memlekete ithali 
suretiyle rekoltemizin daha 
iyi fiatlerle ve bilhassa fa
kir memlekt;!tlere herkesin 
alabileceği bir ağırlık nisbetin
de ihracının temini, hem mem
leket amelesin~ iş bulmak, hem 
de üzümlerimizin vasi mikyasta 
propagandasını parasız ve kül
fetsiz yapmak mümkün olur. 

- Standardizasyonun kvvvei 
müeyyidesi ne olmalıdır? 

- Evvelemirde ihracatı kon
trolün çok basit ve formalitesiz 
olarak yapılması şarttır. Stan
dardizasyonun bütün teferrua
tında muvaffak olabilmek için 
Kalifornyada olduğu gibi hü· 
kümetin mesul kontrol daire
sinde standardizasyon evsafını 
haiz olduğuna dair bir vesi
ka vermesi ve bu vesikanın 
beynelmilel piyasalarda kabul 
edilmesini ataşekomersiyalları· 
mız, Türkofis şubeleri ve ihra
catçı evlerin mümessilleri elele 
vererek alıcılara standardizas
yon tipleri üzerine emniyet 
telkin etmek çok ameli ve ar-

HiSSi, ASK 
ROMANf 

-·-UzUm bağları aras1nda, derinden derine haykıran 
ince bir kltara sesi duymuşlardı. Durakladılar, 

dUşUndUler, acaba çalan kim, diye •• 

Nikah dairesine girerken, mez
bahaya giren masum bir kuzu 
gibi titriyordum. Zerre kadar 
heyecan duymıyordum. Sanki 
evlenecek olan ben değil de 
bir başkası imiş gibi hareket 
ediyordum. 

Nişanlım beni otomobilden 
indirirken ilk defa olarak bila
ihtiyar titredim. Orta boylu 
kıranta bir adam, bir masanın 
önünde bize intizar ediyordu. 
Birçok tanıdık ve tanımadık 
çehreler nikah dairesinde bizi 
bekliyorlardı. Utanıyordum bun-
lardan • Asıl utandıklaram bü-

yüklerden ziyade çocuklardı. 
Maskaralar benim giyinişimle, 

duruşumla öyle alay ediyorlar
dı ki .• 

Öyle ya.. Çocuklar gelin ha
nımı bulduktan sonra bundan 
daha karikatür, daha maskara 
bir oyuncak aramıya lüzum 
görmemişlerdi • Dikkatimden 
kaçmıyan başka bir nokta da 
nikah esnasında bazılarının 
kahkahayla gülmesi, bazılarının 
da hıçkıra hıç~ıra ağlamasıdır. 
Muhakkak ki Umit bey, bun
lardan bir kısmı, hareketlerin· 
de haklı idi. O zamap belki de 

YENt ASIR 
J(!I# 
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Burnava parti ocaklarında 

Sosyal kalkınma için 
çok çalışılmaktadır 

günü Burnavada ağaç Pazar 
dikme bayramı vardır 

Burnavadan bir görünüş 
Burnava, 29 ( Özel ) - Bur- f gibi dersler de verilmekte ve 

nava Cumhuriyet Halk partisi bu derslerden de hem okullu· 
Ergene ve Er.zene ocakları neş- lar hem de halk istifade et· 

d mektedir. 
rettiği bir bildirimle yurd aş· MUSiKi KURSU 
ların çok mühim bazı ihtiyaç-
larına cevap verecek bir sos- Musiki kursu açılmış, mando-

lin derslerine baslanmışbr.Pazar 
yal kalkınmaya çalışacağını akşamından itibaren de kitara 
bildirmişti. derslerine başlanmak iizere ha-
Onbeş gündenberi faaliyet zırlıklar ikmal edilmektedir. 

sahasına giren teşebbüsleri sı- KONFERANSLAR 
raıile aşağıda bildiriyorum : Haftada bir akşam pazar 

TÜRKÇE OKUYUP gecesi, içtimai, iktısadi, zirai, 
YAZMA KURSU sıhhi mevzular lizerinde kon• 

Bu kurs üç ay devam etmek feranslar verilmektedir. 
ve üç ay sonra müdavimlerine AGAÇ DiKME BAYRAMI 
tahadetname verilmek üzere Partinin Ziraat bakanlığından 
her gece saat 6,30 dan 7,30 a istediği ağaçların Burnava 
kadar çocuklara 7,30 dan Ziraat okulu fidanhklanndan 
8,30 a kadar da kadın ve erkek· verilmesi için emir geldiğinden 
lere olmak ilzere umuma bu pazar valimiz Fazlı Güleçin 

huzurunda ( safora ve çam 
mahsus ikiye ayrılmış- ağaçlan ) dikme bayramı yapı-
tır. Akşam kurslarına rağbet lacakbr. 
fazla olmakla beraber müda- ÇOCUK YUVASI 
vimleri arasmda 70 lik ihtiyar- Büyük bir ihtiyaçla beklenen 
lara bile tesadüf edilmektedir. modern teşkilatı haiz bir çocuk 

LiSAN DERSLERi yuvası vücuda getirmek için 
Haftanın muayyen gecele- çalışılmaktadır. Bundan başka 

rinde mütahassıs muallimler partinin daha bazı mühim işler 
tarafından Almanca, (ngilizce, üzerinde incelemede bulundu-
F ransızca dersler verilmekte- ğunu ve bunlar için de pek 
dir, bu derslere okullular ara- yakında faaliyete geçileceğini 

haber aldım. 
sanda rağbet fazladır. Parti Ergene ve Erzene 

Bundan başka ayrıca [Hesap, ocaklarımn bu umumi faaliyeti 
coğrafya, tarih, hayat bilgisi] muhitte büyük bir sevinç ve 

•·····•••••••••••·•••••••••••·•••••••••••• . ·ı k 1 k d bitajlara meydan vermiyecek sevgı ı e arşı anma ta ır. 
iyi bir hareket olur zannında- Parti binasında temin edilmiş 

olan mobiJye ve kurslar için 
yım. Son olarak şunu da ilave 

lüzumlu eşya hep mahalli 
etmek isterim ki büyüklerimi- halkın seve seve yaptıkları te• 
zin ve alakadarların bu işe herrularla vücuda getirilmiştir. 
vaktiyle karar vermeleri lazım- Bunlar meyanında gazete mü-
dır kanaatindeyim. Çünkü mart vezzii 65 lik Bay Ahmet de 
ayı iptidasında birçok ihracat en iyi kaliteden bir düzine is· 
evlerinin alakadarlara yeni mev- kemlıı! almak suretiyle ocağın 
sim için Avrupa seyahatine faaliyetine olan bağhlığını gös-
çıkarlar. Kongre ise herkesin termiştir. Partinin bugünkü fa-

aliyeti diğer ocaklara nümune 
memlekette bulunduğu bir olacak mahiyettedir. Bu saha-
sırada, yani şubat ayı içinde da çalışan arkadaşlara muvaf-
aktedilmelidir. fakıyetler dileriz. 

A. Oktay A. GUrdller 

hangisi haklı? Diye sorabilirdim. 
Şimdi ağlıyanlara hak vermemek 
elimden gelmiyor. Nikah da
iresi, eşi dostu bir araya top
lıyan bir saadet kundakçısın
dan başka bir şey değilmiş .• 

Seniha yerinden kalkarak 
lavabo üzerinde duran Nergiz 
demetini eline aldı. Onu uzun 
uzun seyrettikten sonra döndü 
ve sordu: 

- Ümit bey, ben hatırlat
masam belki de biç habrlıya
cağınız yok. Sigaranız yok mu? 

Sigarasını yaktı. Şömineden 
yükselen alevler altında başka 
bir renk alan sigara duman
larını gözleriyle takibe başladı. 
Sonra.. mmldanır gibi konuştu: 

- Evlendik.. Koskocaman 
bir ev, geniş odalar, eşyalar, 
dolaplar, halılar ve her şey •• 

Fakat bütün bunların yanın
da birşey noksan.. O neden 
yok.. Bütün bu yuva dekoru 
neden heni kendisine bağlıya
mıyordu. Acaba kabahat bende 
mi ? Yuvam, yu•am diye ço-

cukJuğumdanberi özlediğim bu 
ıiirli evde noksan olan şey 
neydi? Kocam kötü bir adam 
değil.. Bizi orta halli kazan
cıyle ferih fubur geçindiriyor, 
aşağı yukarı her istediğimi te
min ediyordu. En ufak arzum 
saniyesinde yerine geliyor, en 
basit ihtiyaçlarıma kadar her 
şey zamanında temin ediliyordu. 

Henüz kadrosunu tamamla
yamıyan bu şirin yuvayı daha 
kurulmadan yıkmak tehlükesini 
düşünmek hile istemiyordum. 
Şöyle böyle kocama fena bir 
adam da denilemezdi. Vazife
sinden arta kalan zamanlarını 
hana vakfederek gündelik ha
yatına yeni bir hareket, yeni 
bir meşgale katmak istiyordu. 

Onu kırmamak için neş'eli 
görünmiye kendi kendimi alış
tırıyordum. Gündüzleri onun 
bir dakikalık neş'esi için oJmı-
yacak vesileler hazırlıyor, ba
.zen telefonu açarak hahrını 
soruyordum. Bu, daha ziyade 
hassas dakikalarımda oluyordu. 

so Kanunusani 1•"'7 

Japonyanın vaziyeti vahimdir 

Kabineyi kuramıyan 
Ugaki böylesöyJüyor 

japon kumandan/an 
Paris, 29 (Ö.R)- Tokyodan kabineyi teşkile memur edil· 

bildiriliyor: General Ugaki har- meleri muhtemel şahsiyetler 
biye nazırı bulamamak yüzün- arasmda general Agaki, Mo-
den kabinenin teşkilinden vaz- kore ve Miduranın isimleri zik· 
geçmiı ve şu beyanatta bulun- redilmektedir. Kabinenin kuru• 
muştur: Harici şartlar ve içeri- labilmesi iç.~n . b_~şv~~ili~ ordu-
de sosyal güçlükler sebebiyle nuo teveccu~~nu haız bır şah11 
japonyanın vaziyeti vahimdir olması zarurıdı~. 
Ye istikbale ait siyasi vaziyet Tokyo, 29 (Ö.R) - General 
endişeler verir. Bu sebeple ~gak~ saraya giderek yeni.~·-
imparatorun dilediği şekilde, bıneyı kurmaktan vazgeçtigıni 
yani milletin sıkı birliğini mu· Mikadoya bildirmiştir. lmpara-
hafaza edec~k bir kabine yap- tor müşaviri prens Keagama 
mak istedim. Buna muvaffak ile görüştükten sonra kabineyi 
olamadım. Sebebi kendi maha· teşkile memur edeceği ıahsi· 
retsizliğimdir. imparatora karşı yeti tayin edecektir. Gazeteler 

. teessürlerimi bildirir ve millete saray erkanından baron Hira· 
kartı mesuliyetimi müdrik ol- nomayı başvekalete en mubte• 
duğumu ilave ederim. mel namzet gösteriyorlar. 

yeni kabineyi teşkile impa- Tokyo 29 ( A.A ) - Gene-
ral Ugaki yeni kabineyi kur

ratorun hususi ıürası reisi İra-
bumanın memur edileceği zan- maktan vazgeçmiı ve ordunun 
nediliyordu. Fakat son haber- mukavemeti dolayısile kabine 
lere göre bu vazife g~neral buhranının halledilemiyeceğini 
Agaşiye verilmiftir. Bu gene- bildirmiştir. Gazetelerin hususi 
raJin teşebbiislerine ne istika- tabılariyle bildirdiklerine g6re 
met vermek istiyeceği henüz general Ugaki ordu ile allka• 
malum değildir. sını kesmiş ve generallikten 

Tokyo, 29 ( Ö.R ) - Yeni iatifa etmiştir. ..... ' ..... 
Rusyadaki suikast davası 

Müddeiumunıi suçluların 
idam edilmelerini istedi 

Baştara/ı birinci salıif ede 
merkez davasındaki 17 maznu-
nun T rotzkism faaliyetleri kun
dakcıları ve sair cinayetleri 
ıebeb~yle idama mahkum edil
melerini istemiştir. 

Paris, 29 (Ö.R) - Rusyada
ki muvazi merkez davasında 
hüküm bu akşam veya en geç 
yarın verilecektir. Müddeiumu
mi müthiş bir ithamname ile 
17 suçlunun idamını istemiş ve 
demiştir ki: 

"- Hiçbir hafifletici sebep 
yoktur. Bu sebeple ceza kanu
nu hükümlerinin bütün şiddetle 
tatbikini isterim. Esasen itham 
eden yalnız hen değilim. Bü
tün milletim benimle beraber 
itham ediyor, en tehlükeli cins
ten olan bu suçlu ve caniler 
ölmeğe Jayıktır1ar.,, 

Evimin içinde, yuva kadrom 
arasında kocamdan başka ikin
ci bir erkek çehresine taham
mnl edemiyordum. 

O zamau Ümit bey, sizi ha
tırlamak felaketine uğradığım 

da oluyordu. Bazan, bazan de
ğil ekseriya, evimde yalnızken 
sizi düşünüyordum. Bu defa 
size karşı büsbütün ayrı ve 
uzak hislerle mütehassistim. 
Düşünüyordum, ne yapıyorsu· 
nuz diye .• 

Unutmak, evli bir kadın için, 
genç kızlık çağında tamlanan 
bir erkeği unutmak.. Ah, buna 
muvaffak olsaydım, nefsimle 
mücadele ettim.. Bir daha sizi 
hiç mi hiç hatırlamıyacağım 
diye .• 

-2-
Ümit, evde yalnız k11hnca 

derinden derine düşünmiye 

başladı. Şimdi ne yapacaktı. 
Hayatının yeknesakbğı içinde 
karşılaştığı bu felaketi nasıl 
halle çalışacaktı. Bu, her şey
den önce bir kafa ve bir dii-

Suçlulardan üçünün avukat• 
ları dün akşam müdafaalannı 

yapmışlardır. Avukat tutma• 
mış olan diğer 14 .suçlu bugiln 
bizzat müdafaalarını yapacak· 
)ardır. Bunu müteakip yilkaek 
mahkeme kararını vermit ola• 
cakbr. 

Roma, 29 ( Ö.R ) - Rus• 
yadaki garip davada avu• 
katlar da müvekkillerinin suçlu 
olduğunu kabul ettiklerinden 
verilecek hüküm hiçbir fllphe• 
ye yer bırakmamaktadır. Yeni 
mühim tevkifattan bahsedili· 
yor ve bu arada "lzvestia" 
başmuharriri Buharin ile eski 
Ukranya hariciye komiseri 
Rokoviski ve eski Sovyetler 
halk komiserleri reisi Rikof 
gibi çok yüksek şahsiyetlerin 
isimleri ortaya atılıyor. 

tünce meselesi idi.. Seniha 
kim, şimdi kendisi nerede? 

Seniha evli bir kadın.. Bir 
de çocuğu var. Kocasiyle kav• 
ga etmiş.. Kavga etmiı değil, 
Seniha onun evini sık sık ter• 
kediyormuş.. Kendisini gece 
yarısından sonta ziyarete ge• 
lebiliyor. 

içerisinde bir kurt var. Ken• 
disini kemiriyor ve şunu MSy• 
lemek istiyordu ki: 

- " Artık aptallığı bırak ••• 
Hazır eline fırsat gççmişken •• 
Seni hala, eskisi kadrr derin 
bir aşkla seviyor. S~ntn için 
çıldmyor. Nasıl olsa sen de 
evlenmedin. Bu gidişle evlene• 
ceğin de yok.. Yarın ne ola• 
cağı belli değil... Eline fırsat 
geçmişken bundan istifade et· 
mesini bil.. " 

Başı dönüyordu. Seniha ha .. 
Seniha kendi evine gelmif, ka· 
pısını vurmuş, bir yabancı gibi 
değil, yakın bir tanıdık gibi 
kalbini açmış .. Orada gizlenen 
eski bir aşkı, evli olmuına 
rağmen biç çekinmeden itiraf l etmif .•• 

t 



~alagada katliim hazırlamyor 
ngilizlerin şehirden tahliyesinde, binlerce kadın, 

bu 
çocuk ağlaya ağlaya kendilerinin 

cehennemden kurtarılmalanm istediler. 
Madridin garp parkı cun1huriyetçiler tarafından asilerden temizlendi 

Lonclra 29 ( 6.ıt ) - Dayli Dit- ..-....c1an kaçma aa- mitlafaa komitesiaia öğleyi Diğer .taraftan Lowa U.li 
ewı gaıetesinin verdiği ma- kerler hatlanmıza sığınmakta neşredilen tebliğine göre C:..~ b,miteli dGa yeni bir terakki 

16mata 1ılre 400 bin alifuslu devam ecliyotlar. Dipr cepbe· huriyet kuvntleri Madaidill kayd-.;,ıir. Malim olduğu 
Jlalaıa ıehrinin akıbeti vahim- )erde birşey yok. garp parkını hemen tama•iyfe ,._ ilk huadaaan kutrol 
.r. Burada Lpan1ol harbinin Salamanka,29 (Ô.R) - Saat ele rfirer4'k aaileri park ~ projeıillıde 'bu kontroliia lapan· 
en btıyük katlilmı hazırlana• 20 de neşredilen Ui teblijl: ric;ı.e t&rk,,...rdir. Cu•hu- ya toprağında yapılması düştı-
ror. Asiler şehre girince müda• Şimal ordulannın vaziyetinde ~ r 1fm4li Onitwlit~ mat- ntilmOt ve buna Buıwoı lılkll-
filetin kaçacaklan yer ,.ki•. lııiçWr doiiıildik yoktur. Mub- haltesincle lltileria tilOn.ıt:• meti itiraz etlllltlL .a. ae• 
lngilizlerin ıehirden tahliym- ~· nrlsalann cephelerinde hatlarını tehd!t etmektedif.ler beple bu ilk pnje 1erke-
4e kadın, çocuk binlerce halk bllhassa Madrid cephesindeki Fakat Sevil radyosu il... dilmit ve M•b._ ı.,..,,a 
•iı.a ağlaya kendilerinin ba S inci fırka batlannda devamh parkının Cumhuriyetçiler Jfar~ topraklan \le \kara milim bari· 
tehenne911den lıurtanlmalaau =arlara rajmen Lazı t•• fllicljıa zapbnı tekzip el'\iJOr. eillde yiipı-... icha jfesti bir 
lıati10rJarcL. A.aqiat -leler yapıltn.q, dilflllUdan Wr Aıiı, .29 (Ô.R)- Porteli • proje~ ••••41ftn ..... 

irçok tecavüzlerde bulunuyor• hiicum arabasiyle 30 tüfenk ve Angola mlıtemlekeaü\i Aı.a zırla.-it\ar. lan aClcmi 
r. Şebirfle gtdil aalaaftar. t.a mel.eme alınmqbr. Ce· yaya bırakaıcafı hakkınilald mildaliale komitesi Ansı dlaa 

Yüı binlerce kiti açlık yüzün- nupta Andoluzya cephesinde haberlere cevap olarak P.ort.- htıkGmtilere tebliğ edilmiıtir 
4dea feci bir akıbete maruzdur. bazı köylerin iıgalile muhtelif kiz hlikümetf uzun bir tablif ve verecekleri avahı tetkik 

Madrid, 29 (Ô.R) - Mtıd.W mevmerİBIİJİ ltirbirile ltirJer aeşretmipir. 8 • teltlj' fU •ÖZ etmek 6zere komiie .... günll 
•üiafaa .ı.••"+.d ... a,.L-da tirdik. 1sle bitmektellir. ,.Müst•le-t --ld..- .:&.-: • • "' 

• - ,. .... k leriafzd Jai ... Lirmi toplaoa..-.....-. ~..: ıçlım•qa 
•at 21,90 da -.r.uteu teb- Londra 29 fÖ.R)- Din top- e . ı en ~ • ne atu 1-.rada hN-bir ar.fa malt 
lgw ..1t_ .· I ..1-mi midabale komi• ne kiralar, ne ortakçı vllıliye-'. .._. ..,., .... 

qu- um aac tine sok K ;ııtihm yapılmama• maeleai 
Merkezde Aranbuez mınfaka- tesi tlli heyeti kom~e lzaıı buna m&!id:'r~:z. anunueıaa1 ,je ılriftllecektir. 

aında ileri hatlan biç değiıtir- olan devletlere ispanyada sefa· p · 29 (0 R) Is f(aatrol meıelesi lmldnnda bir 
•"i1.:_n tüfenk ve top at~ ret b~na~•ına .wm ..... ~L~!•n I'• ;:.'iau g&~derUme!:f'~ aa1tn;ı• huı.- ,......ıerin 

•arid cephesinde sabahla ÜK ailltecılerm ne nretle RIWIJ• için mDzakereler devam ecUy~ ... !i 1ellihi içia ~ya Ye 
•lltlerinde cumhmiyetçiler bıf· edilebileceii ve kontrol plim- .._ teclbideıiaia tathiki iç.; ...,_ tuafmdan ıart fktedl-

T6rk dilini kabul 
edemezler mi§ 

- /JtqJCl'4/ı 1 illd salıi/edt -......... ,. ........ 
s.lre .... babaı C•il bey 
~D Tlrk diliaia resmi 
elif ....-~ aa9'fakat 
edemiJeCeldetini •• lekende
raa Bmamm Tlrldye lehine 
ını.c111aıill•• a194t '8tihdaf 
eden her t.e.11 tenlye suret· 
JeriDe •w.,et edeceklerini .......... 

Ha19» (fhnll) - Va· 
heileftll teıoikl,le Hatay bak
ka11cla Jlilletıler -.i.reti kon
ıseyiadeı taaciik .edileıı kaMn 
protesto için buglhı de nlloua• 
aero devaıo eMlmiftir. So· 

larda te1at1Gf ocla1ea Matay
ltlara tee»vGz edildi. Nlmayiş
çiler hOkilmet binası annode 
" Bize silih veriniz " diye ba
juıdılar ve alacakları silihlarla 
a.ta,a istili edeceklerini bil· ...... 

Parf•, 29 (A.A) - Gazeteler 
anlaşm .. n Cemiyeti Akvamı 
ve Tilrk "'Fransız dostluğunu 
..kuvvetl4111direceğini yazıyorlar. 
Bazı!ar.ı Suriyenin de k~ 
larmı ~barilz ettirerek 'ŞaQ:l• 
idAi heyec-anın habızfJiı• 
glösteriyorlar. 

F•tbolcular • mllf 
mUdal• 

Londra 28 ( AIA ı - Harp 
bakanlığında topıa.a -bir kon
ferans esnasında .l.qaMlra mın
takaıı futbol lwllp1vi bakan• 
lığa iş biıJifl Wacle çalışacak 
olan TayyHeJe karşı müdafaa 
kıt'alarını tl'lkil etmeyi kabul 
etmişlerdir. 

Saat 
Istanbul Radyosu 

12,3().. 1-4 arasında plakla TU.k 
masllriıl, havadis, hafif 
muıiki 

18.30 Plakla dan• mnflılti 
19 Şehir tiyatroıOl\claD WMk• 

len tem~I 
20 Türk musiki heyeti\., ... 

fından TIU:kse muıiki ve 
halk ıarkıla" 

'9.30 Ôm•r Riza taıafnlclan 
Arapça söylev 

20.4SMOnir N..Nttlla ve aru• 
datlan taıUnulaa •111ild 
Ye ballı .. .tn111r1-

2.l..15 Saat .,.., ........ ... 

k••• •ita• • .,.,._ 'a· 
mimi, .,aw. ....... ....., ı-r· 
~alar: 

~2~9 
bonoları biJWQQm bıuaka ve 
ıirktt hiase ••etleri ~rgani 
Sn.a- - J~ bet Ye iki 
faizli ve eRi iatikrazı dahilt 
tahvilferi ve buua m&masil 
her aevi .e•ham ...tm ahr. 

Adres : lamir Kemeralh 
.Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

' -1 (77.> s. 7 b.3 

'illııılıha milesseıe:ıinden 300 nın naııl tatbik oluuabileceği Lmıdra komitesi tarafmdaa d~ ha mealve blJ'lk bir J • •• •• kJ 
-- aamfede ui ..... hat· laaklmrda IJir .... listesi..... mDvterek bir tmib teelriti için --miyet ıveribHkte "Ber· zmır gumru eri 
ı...ı aaptetaaiflerdir. HarelrAtl deımiflir. De.letleria 4 pbata 1"giltenaia tefebbld Berlinde lla ile Romamn lcG11119M etra• .. nd 
ftlçleıtiren fena ha•alar ıebe- kadar cevap vermeleri bekle- iyi •arıa&aam..-. Ba da mllsait ..- •lmka,.._la i&ıi aat• ğu en: 
•i1Je cepbçnin dfier lmımla• DQror• bir a~a ldsal o!acajı ilmi• _.. kal~•klan Jiadt 18 • 3~t - 9S7 Çar.-.l>a gJtnl mt 10 da Glmrlk komiı-
lllda pek az faaliyet olmUftur. Pariı, 29 (Ô.R) - Madricl dini Yermektedir. edilaaekbtdir. yoncıa maıyet memuru ıre ttccar .a.talatbMi imtibaaı J.apalaıa• ••=•!!!• ........ _ ......................................................................................................... ,p__. ......................... _ ... ,_ jmclaa isteklilerin 109J ...,wb ve 19 .. 6 • 927 g&alil komiay.oac:ıııa-

Başvekil medl•ste nutuk so··yledi lar laakkaadaki ka.Ma• S inen .m.addeaincle y•aalı •e1aikia ikmalile imtilaa• p!mererı ilan olunur. 
298 U79) 



Uz Um 
Çu. Alıcı Fiat 
100 Jiro Şn. 15 50 17 75 

13 Ş Riza Ha. 15 50 15 50 
13 Beşikçi oğlu 14 14 25 

3 S Emin 15 15 
129 Yekün 

399522 Eski yekib 
'99651 Umumi yekün 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 

4 Nohut 7 25 7 25 
12 M darı 5 50 5 50 

402 ba. Pamuk 34 50 
86000 ki. P. çekir 3 25 3 25 
1050 ke. Palam. 2So 435 

lzmlr bs ledlyealnden: 
- Hava gazı fabrikuı ocak· 

ları için baıkitiplikteki prt· 
namesine bağlı listede cins ve 
mikdan yazılı korno, ateı tuğ· 
lası, kontrol kutusu, ateı top· 
rağı alınacaktır. Heyeti umu· 
miyesının muhammen bedeli 
yedi bin Oç yllz otuz bir lira 
yetmiı bet kuruıtur. 26-1-1937 
tarihinden itibaren kırk bet 
gün mllddetle kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuıtur. Ekıilt· 
me ırllnli 12-3·937 Cuma günll 
saat on altıdadır. Iıtirik için 
beı yüz elli liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile 2490 ıa· 
yılı kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmış teklifler ihale giinli 
saat on beşe kadar encümen 
reialiğine verilir. 

26 ·30-5-20 263 (153) 
1 - Alta yüz doksan bet 

lira bedeli keıifli Koklıca me• 
zarlığı muhafaza duvar1nın açık 
eksiltme ile ihalesi 12·2·937 
Cuma glin& saat 16 da icra 
edilecektir. Keıif ve prtname• 
lini g&rmek Bztre ba1111tıhen
diılije, iıtirlk için de elli l1ç 
lirabk muvakkat teminat mak· 
buzu veya Banka teminat mek
tubu ile aiyleaen giia ve ıaatte 
enciimene gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz elli kuruıtan yedi yliz elli 
lira bedeli mubammf'!nle 62 ıa
yalı adanın 500 metre murab· 
baındal.:i 13 sayıla arsasının ıa· 
bıı baıkitiplikteki tarlname 
veçhile 12-2-937 cuma gün6 
ıaat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. lıtiıik için 
57 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile s&ylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

27-30-4-9 275 (162) 
30-1· 937 tarihinden itibaren 

birinci nevi ekmeğin kilosunun 
on para tenziJiJe 11 kuruftaD 
ikinci nevi ekmeğia kilosunda 
oa para tenzilile 8 kurut otuz 
paradan satılacağı allkadar· 
larca bilinsin. 

303 (182) 

Burhaniye AaJiye Hukuk 
Mahkemesinden: 

Burbaniyenin Hacı Ahmet 
mahallesinden Abdurrahman 
kızı Zebra farafından kocası 
Burhaniyenin Memit maballe
ıinden Mustafa oğlu yapıcı 
Bayram aleyhine açılan boıan
ma davasında müddeialeyhin 
ikametgihının meçhul bulun· 
•au hasebiyle ilanen tebligat 
icrasına raj'men 30-1-937 Cu· 

lJDarteıi saat 10 da muhakeme· 
~1Dizde iıbab vlicut etmemiş 
oJduğundan hakkında gıyaben 
devamla gıyap karannın ilinen 
teblifine ve muhakemesinin 
de 20-2-937 Cumartesi saat 
10 a talik;oe karar verilmekre 
yevmi muallakta da isbRh vü· 
cut etmediği ve vekil de gön· 
dermediği takdirde gıyabında 
devamı muhakeme ile bir da· 
ha muhakemeye kabul edilmi· 
yeceği ve JAzımgelen karar 
ittihaz edileceği tebliğ maka· 
mana kaim olmak üzere ilin 
olunur. 297 (]78) 

1 LAN 

5 kilodan 30 kiloya kadar terazilerimiz gelmiştir 
Satış ınahalJi: Suluhan civarında No. 28-9 Hurdavatç1 Hllınil 

Ôzödemişli mağazasına müracaat. 1-26 (172) 

KREM BALSAMIN 

Kumral, sarııın, yeglne sıhhi 
kremlerdir. Cildi beıler, ~f, leke ve sivilceleri kimilen izale 
edet. Varım a•nlanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandık.l;an 
11bhl g&zellik kremleridir. 

Krem Balumia dart tekilde ta"dim edilir: 
1 - Krem Balaamia yağlı gece için peobe renkli 
2 - Krem Balıamin yağıız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem balaamia acı badem gece için penbe renkli 

- Kre!m Bafıamin ~CI badem gtiod&z için beyaz r•nkli 
ln~iliz Kanzuk eczanesi BeyoR-lu lstanbul 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGI~ılll 
- - - - - - - - 1 ZABIF ·-------iiiiiiiiiiii> ı: J ı; 1.. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

.................. ERi ................. . :::::::::::::::::: SATIŞ YERL • ================== .................. . ................. . .................. .. ............... . .................. . ................ . 
Birinci Kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. /; •. Ş 

KIN AK OL Kına Kuıa 
cevheridir. Iıtibenzlakta, za
iflikte, ııracada, eski sıtmada 
bire birdir. 

Hazım Hapları 

Yeni Telefon Kılavuzu 
lzmir ve civarının bütün telefon abonelerinin 6z ve .,,,.. 

adhat nı ve telefon numaraların.la vaki olan bütün değiıik
liklerin son vaziyetini gösteren 1937 yılı telefon J<ılavuılf 
nepec1ifmittir. 

Blitün aboneleri ilgilendiren bu yeni lulav~zdan allkada....
ların behemehal birer dane edinmelerini tavsiye ederiz. 

Şirket veznesinde satılmakta olan bu telefon kılavuzlan· 
nın bedeli yalnız ( •• ) kuruıtur. 

lzmir Telefon Şirketi 
27-29-30 (155) Bir tanesi inkı&azlarda lint 

verir. Üç tanesi mliıhildir. 
Hizım bozukluğunda hazmı 
taıbib eder. Her eczaneden 

~ isteyiniz. 

" •• = • Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Çiftçi ve hayvaiı 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanfanoıza pamuk çekirdeğini olduiu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

i 
Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiye_yi baz 
kabuğu çıkanfmıı pamuk çekirdeğinden mamul un ha· 
linde küıpeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Ôknz başı ) markala Turan mamulita 
klispe yedirerek onlann ıayanı hayret derecede ıemiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği ıütün fazla 
mikdarda çoğaldığını g&recekıi.niz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma· 
mulAtı lzmir ve civan umum acenteliii Nef'i Akyazıh 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutuıu No. 224 
Telefon • lzmir 3465 

Hava kurumu lzmir şubesinden: 
Kurban bayramında lznıir ve lzmire bağla kamun ve kayfer 

ba:)uauı: kurumumuza bajıth.racağı kaarpaa ~erileriyle bağır.ak· 
fart' 25 1·93-7 dm ayn ayrı nhş• çıbrılmıtbr.. K..t.'i ihaleleri 15-
2-937 ~azartesi günü saal 16 da yapılacağından isteklilerin .,. 
raiti görmek ve fiat vermek için bugGp kar11bkh artırma içitıitle 

ihale günü 14at 15 de ŞlJbemize uğramaları. 
Ve lzmire bağla ilçe ıubeleriyle lzmir cıvarındaki il ve ilçe 

ıubelerinin deri ve barsak şartnameleri dahi getirilmit bulundu· 
ğımdan iıteklilerin bu ıubeler ıeraitini de tubemizden gare* 
lecekleri ilin olunur. 30-6-13 251 (176) 

Yurd Şarapları 
Şarap ve sirkesini ıaygı 

değer müşterilerine tavsiye 
eder. 
Yapım yeri : Yol bedestan 

Kilçilk hamam sokak No.3 
Satıı yeri : Yol bedestanı 

ağımda tütüncü Bay Ethem 
Ruhi. 
Taıra bayilikleri için istekli 

olanlar yapım yeripe bat 
vursunlar. 

H 3 8--13 (85) 

lzmir ikinci Hukuk Mahke
mesinden: 

lzmirde Keçecilerde kDlban 
eokağında 7 No. Ju evde ota• 
ran lbıabim kızı Zeynep tara· 
iından kocaıı Akşehir Turgu• 
·dun hanmtar k6yiinde Osman 
oğlu Ali aleyhine ik•me eyle
diği boıanma dava11na mGte· 
dair anuhal auretile davetiye 
varakaıı müddeialeyhin zabıta 
lahkikatile tahakkuk eden ika
metgAhnun meçhuliyetine meb
ni bili tebliğ iade edilmit ve 
davacının dileğile illnen tebli
gat icrasına ve tahkikatın 17 -
2' • 937 Çarıamba saat ona ta
likine karar verilerek bu bap
taki dava arzuhal suretile da· 
vetiye varakası uıulen mahke
me divanhanesine talik edilmiş 
olduğundan mliddeialeybin ta· 
yin edil-=n g6n ve saatte mah
kemede hazır bulunması veya 
bir vekil g6ndermesi aksi tak
dirde hakkında muamelei gı· 
yabiye yapılacağı tebliğ maka· 
mma kaim olmak liıere ilin 
ela"81', . 

502 t 181 ) 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

lstanbu1 

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
1111Ma•1•1•111 

Bo her iki otelin müıte 
Tilrkiyenin en eıki otelci 

BAY OMER LUTFIDlll 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli • •" 
resile bitün Eğe halkına fıtO" 
dfıini aevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kal.,tatı 
kendi evlerindeki rahatı b1I" 
)urlar. 

Birçok husuıiyetlerine il~tetJ 
fiatlar müthit ucuzdur. 



ao Kanunusani 1937 
~~~~~~~~~~~--

F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 

\ 

N. V. 
W. F. il. Van i)er 

Zee & Co .. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

KUMPANYASI 
S/s AGAMEMNON vapuru 

25-1-937 - 31-1-937 ye kadar 

Rotterdam·Amıterdam·Bremeo 
ve Hamburg Hmanları için yük 
alacaktır. 

Sis HERMES vapuru 7-2-37 

de beklenmekto olup yükünü 

tahliyeden sonra Burgas, Var

na ve Köstence limanları için 

yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

S/S GUNBORG vapuru 8 
fubata doğru beklenmekte olup 
yükünü tabJiyeden sonra Rot

lerdam, Hamburg, Gdynia ve 

lskandinavya limanları için yük 
ılacakhr. 

S/S NORRUNA vapuru 18 
şubatta beklenmekte olup yü

künii tahliyeden sonra Rotter

d~m, Hamburg, Norveç ve Is

kandinavya limanlarına yük 

kabul edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 
kanunda Pire-Malta ve Marsil· 

Ya limanları için yük alacaktır. 
SiS PELEŞ , apuru 12 şubat· 

ta beklenmekte olup Pire, Mal· 

ta ve Marsilya limanları için 

Yük alacaktır. 
Sis ALBA JULIA vapuru 

28-2-937 tarihinde beklenmek

le olup Pire, Malta ve Marsilya 

limanları için yük alacaktır. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

;ina11 arkasında FRATELLI 
PERco vapur acentahğına 

Inüracaat edilmesi rica olunur. 
N aviunlardaki ve hareket ta-
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142-4221-2663 . ' 
Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

T e)efon 2946 
1-26 (2101) , 

G. m. b. H. 
ANDROS vapuru 20 son 

kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kad11r Rotterdam, 
Hamburg ve Bremert için yük 
kabul eder. 

MANISSA vapuru 3 şubatta 
gelecektir. 6 şubatta kadar 
Rotterdamt Hamburg ve Bre
men içın yük kabul edecektir. 

.. Bll ... 
American Export Lines 

The Export Steamship Corpo
ration - Nevyork 

EXMOOR vapuru 21 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük a lacaktır. 

EXMINISTER vapuru ikinci 
kanun sonunda beklenilmek
tedir. N evyork için yükliye
cektir. 

EXILONA vapuru 3 şubatta 
beklenilmektedir. Nevyork için 
yiik kabul eder. __ .... Bnıaı-...•----
American Export Lines • The 
Export Steamship Corporation 

Pireden ::tktarmalı 
EXCAMBION vapuru 15 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kanunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 şu
batta p ;reden Boston ve Nev
yorka hareket edecektir. 

Seyahat müddeti : 
Pire • Boston 16 gün 
Rire • Nevyork 18 gün 

.. • OiQoeı4 .. ·-Johnston W arren Lioen Ltd. 
Liverpool 

JESMORE vapuru 7 şubatta 
beklenilmektedir. Liverpul ve 
Anversten yük getirecek ve 
Burgas, V arna ve Köstem:e 
JimaoJan için yük alacakbr. 
Cie Royale Hongrose Danube 
~ 
Maritime Budapeşte 

DUNA vapuru şubat orta· 
sında beklenilmektedir.Belgrad, 
Novisat, Budapeşte, Bratislava 
Viyana ve Linz için yük ala· 
cakbr. 

.... 0"3 ... 
Armement H. Schuldt- Hamhurg 

TROYBURG vapuru otuz 
ikinci kanunda bekleniyor. 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük kabul eder. 

GLMECKSBURG vapuru 8 
şubatta beklenilmektedir. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük kabul eder. 

MARITZA vapuru 28 şuba
ta doğru beknilmektedir. Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaklar. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bükreş 

DUROSTOR vapnru 21 ikin
ci kinunda Köstence için yük 
kabul eder. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

Ferit Eczacıbaşının 
Mütekamil eserlerinden 

Ferit diş macunu, suyu, to
zunu kullanmakla inci gibi diş
lere, sağlam, pembe diş etlerine 
sahip olursunuz. 

Ağız bıf:ı1ssıhbasının bütün 
icaplarına maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
kuruştur 

UM. Depo. 

S. FERiT 
Şifa eczanesidir .... 

. ~~ :"' ~'.J:~--:l ...... :.. ... : ,,.- ~ ,· ~ '."' .. _ ..... . ....... : . ~ 

Türk! Kardif Kömürü . 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
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Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) 

kullanıyor! 

Çocuklarınızı kü
çükten Radyolin 
kullanmağa, Rad
yolinle günde iki 
defa dişlerini fırça-
lamağa ahştırınız. 
Gürbüz yetişmele
rini temin etmiş 

olursunuz. 

G N 
Niçin daima tercih 

Çünkü 

Evvelki gün soğuk almıştı, 
dün yatıyordu, hu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRi PiN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağrılarile romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

GRiPiN 
• 
ı 

tecrübe ediniz 
'li." 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Türk Limitet Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu ı2e lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
lenir, katlanır kırmııı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. 1. Ç. 

Fabrikatörlerin, fenni surette ma
kine kullananların ve değirmen

cilerin nazarı dikkatine 
On milimetreden 100 milimetreye kadar muh
telif eb'ad ve kalınlıkta bilyalarımız gelmiştir. 

Adres : NAZiF PAK ve HAKKI ERDOGAN OGLU 
MUHTELİF MARKA OTOMOBİL PARÇALARI SATIŞ YERi 

lzmir : Yeni Kavaflar çarşısı sayı 39 
'l-13 (81) H 3 

-
250 den 1500 muma kadar 

AcenteRi • Hüsnü ldemen 
ikinci Kordon 55-3 lzmir 

1-10 (173) 

Olivier Ve Şii. 
LiMİT ET 

Vapur Acentası 
IRrNct KORDCN REES 

BINASI TEL. 24 43 
LUerman Lines Ltd. 

Londra hattı 
GRODNO vapuru 25 ikinci 

kanunda Loodrat Hull ve An
versten gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 
FLAMINIAN vapuru 25 ikitıci 

kanunda Lonura, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru şubatın so• 
nunda Londra, I-lulJ ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

Liverpool hattı 
THURSO vapuru 25 ikinci 

kanunda Liverpool ve Svanse
adan gel ip yük çıkaracaktır. 

DRAGO vapuru 15 şubatta 
Liverpool ve Svanıea'dan gelip 

1. MI.TAT OREL ~ yük çıkaracaklar. 
Deutche-Levante - Linie 

~ Adres - Beyler Numan ~ GALJLEA vapuru 2 şubatta 
zade sokagı Ahenk mat- N Hamburg, Bremen ve Anvers-

yanında. ~ ten yül.: çıkaracaktır. 
Numara:23 ~ NOT : Vürut tarihleri, va-

T elefon : 3434 ~ purlarıo isimleri ve navlun üc· 
(229) ~ retlerinin değişikJikle . rinden mc 

r.rq2Wrmrz:7WÇ~/J suli~et l~-2!1.:':Jıre.~- **' 
HüSEYIN KAYIN · 
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Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odalan takımları sipariş üzerine kabul ediJir. 

Merkezi Kemeralb caddesi Beyler 
sokağı köşesi 

f,üyük Hilal 
Eczanesi 

lımirden götürülecek en şık en 
ince ve en makbul hediyeniz 

Eczacı Kemal KAmilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kQkuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmuı, kokuculuk 
alemini şafutmış bulunmaktadır 
Hilileczanesini, eczacı Kemal 
Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını bmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere 

aldanmaırıanıziçin 
şişeler Üzerinde Kemal 
Kamil adını görmelisiniz. 

MM 
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SIHHAT BALIKYAGI 

Norveçya bahkyağlarrnm en halisidir. Şerbet gibi 
içilir. iki defa süziilmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçioğlu ham karşısında 

. -• . 
• . . . . . 
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lzmir Ziraat Bankasından : 
lzmirde Kilimciler çarşısında Su'u h:ından müfrez 18 numa• 

rada kain üç göz mağazanın bir senelik kirast açık artırmaya 
çıkanlmıştır. 

Talip olanların depozito akçelerile beraber 16 şubat 937 ta
rihinde saat 15 de Ziraat Bankasına müracaatları ilan olunur. 

30-3 (177) 209 



Sahife to Y'l!NI A5llr 
=- us msısmq 

Hitler beklenen nutkunu yarın söyliyecek 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. --------~~~~~~--~~~~~~--

Bir sürpriz ihtimali var mıdır ? 
ltalya ve Almanyanın Sovyet Rusya ile siyasi 

münasebetleri keseceğinden kuvvetle bahsediliyor 
Bu hususta nihai karar ispanyadaki harbın alacağı neticeye bağlı imiş 

Berlin 29 ( Ö.R ) - Şansöl-' 
ye Hitler tarafından yarm sa
at 13 te Reichstag meclisinde 
aöylenec:ek nutuk arefesinde 
dün Alman nasyonalist daire
sinde ehemmiyetli bir içtima 
yapılmıştır. Hitlerden başka 
hemen bütün nazırlar, dört yıl
lık planm tatbikine nezaret 
eden idare komitesi azaları ve 
başlıca ekonomi ve iş adamla
rı bu içtimada hazır bulunmuş
lardır. Bunların sayısı 400 ka
dardı. 

Bu toplantıda Hitler bir nu
tuk söyliyerek Alman siyase
tini izah etmiştir. Nutkun ma• 
hiyeti hakkında tafsilat veril· 
miş olmamakla beraber, yarın· 
ki büyük nutuktan 48 saat 
önce yapılan bu beyanata bü
yük ehemmiyet veriliyor. Be
yanatın dört yıllık plana ve 
bilhassa bunun milli müdafaa• 
ya taallük eden kısımlarına 

ait olduğu tahmin edilmek-
tedir. 

Reichstag meclisinin yarınki 
celsesinde Führerin nutkundan 
sonra hükümet iki kanun 
layihası teklif edecektir. Bun
lardan biri ispanyaya gönüllü 
sevkiyatını ve hareketini men 
için lazımgelen tedbirleri almak 
hususunda hükümete salahiyet 
veren kanundur. ikincisi ise 
23 mart 1933 de hükümete ve
rilmiş olan fevkalade salahiyet
lerin yenilenmesi hakkındadır. 
Söylendiğine göre bükümet bu 
salahiyetlerin daha dört senelik 
bir müddet için uzatılmasını 
istiyecektir. 

Paris, 29 ( Ö.R ) - " Petit 
Journal " Hitlerin yarm söyli
yeceği nutkun mahiyeti hak
kında üç farziye yürütüldüğünü 
kaydediyor. İJk faraziye Alman 
siyaseti hakkında aç•kca bed
bin olanların mütalaasıdır. Bun
lara göre, Alman diktatörü 
uysallık temayülü gösterecek 
hiçbir tavizde bulunmayarak 
resmen mütecaviz bir lisan 
kullanacak ve bütün iğbirarını 
açıkca gösterecektir. Fakat 
umumiyetle Reichstag mecli
sinde açılacak müzakerenin bu 
neticeye varması beklenme· 
mektedir. 
IKINCl F ARAZiYE ŞUDUR: 

Führer tam ve mutlak bir 
sükunet muhafaza ederek Al
manyanın sulh arzusunu umumi 
ibarelerle tekit edecek ve na
zari münakaşalar zemini hazır
lıyacaktır. Alman şansölyesi 

aynı zamanda AJmanyanm dip· 
lomasi telakkilerini teşrih ede
rek çok taraflı anlaşmalar ye
rine ikişer taraflı paktlar akt
edilmesi usulünü tercih eylemek 
ve Fransız - Sovyet paktına 
karşı kat'i muhalefeti muha
faza eyliyecektir. 

Üçüncü faraziye nisbeten en 
zivade nikbin olanıdır. Hitler 

Ua&M 

Romayı ziyaıetinde Suvyd/eıle siyasi mtinascbet/eıin kat'ı için ita/ya ılc 
mutabık ka/all Oöaing Mussolini ile beıaber 

zannedildiğinden çok daha zi
yade seyal görünerek iJk 
maddelerin tevzii, müstemleke 
uzlaşmaları, ekonomik ve mali 
iş birliği meselelerine ihtiyat
kar bir şekilde temas ettikten 
sonra garp devletleri ve bilhas
sa Fransa ile müzakereye ha
zır olduğunu gösterecektir ... 

Tabii bütün bunların kıymeti 
ancak bir faraziye olmaktan 
ibarettir ve yarın Alman siya
seti Hitler'in verdiği nutku 
ile kendini gösterecektir. Yal
nız şurasını kaydetmek icap 
eder ki Fransız siyasi mahafili 
vaziyetin bütünlüğü bakımın
dan oldukça nikbin görünmek
tedirler. 

ALMANYANIN 
TEMA YÜLLERI 

Paris, 29 (Ö.R) - "Oeuvre,, 
gazetesinin diplomasi muharriri 
Geneveve Tabouis Hitlerin ya· 
rınki nutku hakkında şu tah
minlerde bulunuyor : 

Berlinden aldı~ımız haberlere 
göre Hitlerin nutku Almanya
nın temayülleri hakkında yeni 
hiçbir esası belirtmiyecektir. 
Yalnız muhakkaktır ki hariciye 
nezaretleri Berlin ve Romada 
ispanya işlerine karşı yeni yor· 
gunluk emareleri kaydediyor· 
Jar. Dün akşam Berlinde tek
rar edildiğine göre birkaç gün
denberi Franko ordularının va
ziyeti hakkında Alman mahafili 
hiç te emniyette değillerdir. 
Beynelmilel mahafiJ, Almanya 
ve ltalyanın ispanya asilerine 
yaptıkları yardımda bir yavaı
lama görüyorlar. 

Hitlerin nutkundan evvel ta
biidir ki hiç kimse bir keha
nete cesaret edemez. Bununla 
beraber Berlinde umumiyetle 
zannedildiğine göre nutuk in· 
giltere hakkında kuru bir ton 
takınac~k ve Parise karşı bila
kis daha uysal davranacaktır. 

Zavallı Sulh peıisi tanklaıaan 

Hitler geçen sene 30 Martta 
söylediği nulukta yaptığı bir 
çok teklifleri tekrar edecek-
tir. Malüm olduğu üzere o za
man Führer garbi Avrupada 
25 senelik bir sulh paktı 
teklif et mit ve A vrupadaki 

Sovyetlerin kadm nulli müaa/aa kuvvetleri 
siyasi tertibatı birbirinden ayn 
bir sıra iki taraflı paktlar şek-
linde tasavvur eylemişti. Bu 
metot kabul edilirse Fransa 
doğrudan doğruya bir taarruza 
uğramadıkça, AJmanyaya karşı 
hiçbir tecavüze girişemiyecekti. 
FRANSIZ - SOVYET PAKTI 

Sanıldığına göre Hitler tek· 
rar Fransız .. Sovyet paktın
dan bahsedecek ve bazı 
şartlarla bunu kabul temayülü 
gösterecektir. Harici siyaset 
hakkındaki beyanatından evvel 

başka sığınacak yer kalmadı mı? 
( Roschach) 

Führer dahili siyasetten bah
sedecektir. Alman hükümet ve 
devlet şefi bir senelik faaliyeti 
teşrih ettikten sonra en mllbim 
yeni hidiıe olarak baıvekillik 
mevkiinin general Göeringo 
terkini bildirecektir. -

Alman bükümet ve idaresin· 
de yeni şekil kabul edilince 
general Göering şansölye sıf a
tiyle Berlinde kalacak ve devlet 
reisi sıfatiyle Hitler Berchtes• 
gadene çekilecektir. 

iT ALYA VE ALMANYA 
RUSYA iLE MÜNASEBET
LERiNi KESECEKLERMiŞ 
Paris, 29 (A.A) - Malin 

gazetesinin Roma muhabiri ya· 
zıyor: 

Romanın diplomatik mahfel
lerinde deveran eden şayiaya 
göre ltalyan hükümeti baliha· 
zarda Sovyetler birliği hükü
metile diplomatik münasebet
lerini kesmeği derpiş etmek-
tedir. Nihai karar ispanyada 
harbın alacağı şekle bağlıdır. 
Resmi mahafiller bu hususta 
beyanatta bulunmaktan imti
na etmektedirler. 

Londra 29 (A.A) - Times 
gazetesinin Berlin muhabiri 
Almanya ile Sovyet Rusya ara· 
sındaki diplomasi münasebet
lerinin kesilmesi lehinde tesir 
icra edilmekte olduğunu bil
dirmektedir. 

INGILIZ SEFiRi ALMAN 
HARiCiYE NAZIRI iLE 

GÖRÜŞTÜ 
Berlin, 28 (A.A) - lngiliz 

sefiri B. Phipps hariciye neza
retine giderek B. Von Neurath'a 
gönüllüler meselesi hakkındaki 
11 ikinci Kinun tarihli lngiliz 
notaıına Almanya tarafından 
verilmiş olan [cevaptan dolayı 
tqekkllr etmiıtir. Sefir ademi 
mldabale komiteainin Alman 

tekliflerini tetkik edeceğini ill
ve etmiştir. 

Londra, 29 (A.A) - Ade 
müdahale tali komitesi d 
öğleden sonra toplanmııtd• 
Bu toplantıda bütün alaka 
hükümetlere lberik yarımad 
nm alakadar milletlerin don 
malarının müzaheretiyle ka 
dan ve denizden kontrol 
müteallik bir proje gönde 
mesine karar verilmiştir. 

•*• 
ALMANLAR PORTEl(O 

ANGOLA MÜSTEMLEKE" 
SiNi ALIYORLAR Mi? 

Paris, 29 ( Ö.R ) - " Jo 
nal ,,ın Berlio muhabiri Port 
kizin Angola müstemlekel

0 

den Almanların istif ad esi İ 
Portekizle Almanya arasın 

bir anlaşma yapıldığını ve P 
tekizin Almanyaya mühim tati'" 
zatta bulunduğunu haber ver., 
rek ıu malumatı ilave ediyor: 

Hiç bir tekzibe uğramak kor
kusu olmaksızın bildirecek ıne.
kideyiz ki Angola müsteıııl'" 
kesi hakkında Almanya fi 
Portekiz arasında bir anlafd" 
hasıl olmuştur. Portekiz bil 
müstemleke üzerindeki bükiilll• 
raniyeti feda etmemekle beti" 
her burasını Alman istimarıo' 

. . . 'k ,,ıı ve ıstısmarına genış mı y 

açmaktadır. Almanlar Anif~ 
müstemlekesinde kalabalık oll 
rak yerleşebileceklerdir. 

Müzakereler devam etıne~ 
tedir ve neticeye ermiş gibidi'' 
Bu neticenin resmen imıalaO" 
masını beklemeden Alman 1' 
cüleri, mühendis ve teknisY:: 
leri, iş adamları Angola 
merkezi olan San Paolaya ~ 
mışlardır ve ilk önce en eı 
faaliyetlerini bu şehrin biotef 
landında safedeceklerdir. t1 

Bu anlaşma, henüz k;,, 
olmamakla beraber salabiye e6 
mahafil yarın Reichstag Jile ti 
!isinde söyliyeceği sulbse:,.. 
nutukta -ki millete bir beY 

name şeklini alacaktır- Hitl~ 
bu anlaşmanın akdini kutl•fJ 
cağını ve bunu bir sulh ı• 

gibi göstererek di2er söın1 
sahibi miJletlere de Porte r"' 
den örnek almaları için ınU ~ 
caatte bulunacağı sanılJIJ 
tadır. Nef 

Lizbon 29 ( A.A ) - f" 
redilen resmi bir tebliğde f6 
le denilmektedir : tıi" 

Angola ne satılık ne de 
ralıktır. 

1111
,-

Berlin 29 ( A.A ) - A .;J 
filosunun eski şefi AıtJ' ti' 

k d AıtJe Ficher ya ın a cenup ~ 
kasındaki Alman müeı5e5 , 

rinde bir tetkik seyahatiıı"~ 
kacak ve ezcümle Af rilı 
batı cenubundaki eski A 
müstemlekelerini ziyaret 
cektir. 


