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• i Ualyanın lstanbul konsolosu 1 
, lstanbııl, 15 (Yeni Asil) - ltaiı'amn ı•erıi 

1 1 baş konsolosu, Mareşal Bado1rlıron11n [!enç 
oiflu Mar[!i Mario Badoglıo, Tnyestüıo kunı
panyasınuı Egeo vapururle /sfanbula geldi. 
Adis-Abeba Marf!isi unvanını taşıva'! yeni 
konsolos, resmen vazı/esine başladı. Öğledm 
sonra vali M 11/ııddin Ostü11dağı nıakamınrıa 
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Atina şehri tarihi bir gün yaşadı ' 

Türk, Romen, Yugoslav ve Elen bayraklariyle süs
lenmiş olan Atina şehri üç nazırı sevgiyle karşıladı ............................... --ı .......... iıılıo .............. ~ ............................... ..... 

istikbal merasimi bir aralık tezahürat şeklini alarak halk: Zito, diye heyecanla bağırdı 

Balkan antantı konseyi, devre başkanı Dr. Stoyadinoviçin başkanlığında 
toplanmış ve sulh lehinde hararetli nutuklar söylenmiştir 

Ü ç devlet mümessili 

Büyük Britanya otelinde . .,,c~·~· 
ikameti muvafık buldu ..• 

Atına uı (Veni Asır muhabirinden)- Tartht Atlna 
şehri, yine tarihi ve mUslesna bir gUnUn hayecan 
ve neş'eal içinde çalkanıyor. ı ... ıasyo~ ve ,ehlr 
i?Okakları Türkiye, Yugoslavya, Romanya ve Elen 
bayraklarlyle sUslenmlt; yolların kenarlarına çl· 
çekler konulmuştu. Ztbıta halkın sevgi hlsslyle de 
olsa, taşkın hareketlerine mani olmak için gereken 
ledbltlerl alm•• bulunuyordu • 
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.__,_,n~a~l~kan konsevi toplantısında Aras Mefaksas ve Stomaiflovir - SONU ÜÇÜNCÜ SAYFADA - Atinadatı f!ÜZel bif [!orunuş 
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ihtisasa 
Geniş mikyasta 
Yer vermeliyiz 

k lktıaat Vekaleti ihracatımızı 
ontrol altında bulundurmak 

•e ınah ~ıı · · · d · t su erımızı atan arıze 

' 1 tııek hususunda yeni kararlar 
~~ak lizeredir. Ulusal ekono· 
"'ltııiz . . h • h . t' ha· ıçın ayatı e emmıye ı 
d ız olan bu mevzular etrafın· 
h 11 •ekaletin uzun müddetten• 
lu~~ .tetkikler yapmakta bu· 

B ugunu biliyoruz. 
b. u tetkikler son günlerde 
ç~':z daha genişletilmiştir. Ge· 
I.,_, hafta vekaletin salahiyetli 
1(\ y" k 

Rel u sek memuru şehrimize 
larJ'et alakadarlarla temas· 
ea a ulunmuştur. Biz davanın 
no~sına itiraz edilecek hiçbir 
lar) ta. bulamıyoruz. Dış piyasa· 
ha akış yapan adamların dürüst 

kert~ etleri ne kadar memle· 
•tıı. . 

nn ızın itibarını arttırıyorsa, 
tııune 

liıu t Ye uygun yapılmıyan tes· 
t1111~h~ veya yerine getirilmiyen 
lek . utlerin o nisbette mem· 
ğin~~ıni~ itibarını darbeledi-

Ek şuphe yoktur. 
nasebonoıni Bakanının bir mü· 
ihra etle söylediği gibi her 
du cat taciri dış ülkelerde yur-

ınuıun b"ır " "l'd' y er mumessı ı ır. 

koruurdun Şeref ve haysiyetinin 
ıırnası · · b . lerin ıçın u müme1Sıl-

bırak hareketlerini başıboş 
rııcatıın~rnak bir zarurettir. Ih· 
tiYac . ontrol altına almak ih· 
llıakıı ~ile bu zaruretten doğ• 
istih alı•. Netekim bu maksadı 

sa e d da l< Yar ım edecek kanun 
ikti aınutayın yüksek tasvibine 

Man eylemiştir. 
dış e~)eket mahsullerinin de 
ruııı P~as~lardaki itibarını ko· 
llıek 11 

.' bırçok ihtilafları önle
ltııın' ıç \'e dış piyasalarda bazı 

• evralar çevrilmesine mey· 
~ ~ Sonu 2 net !ay/ada -

"'kk"I: C>cak.oAıu. 

Millet!er cemiyeti komitesi toplanıyor J ,,Şef,, in doğduğu evde 
-----------------~----------------------------

Fesatçılar, Suriye halkını aldatmak Dr.Aras milletimizin his-
nümayişlere kalkıştılar siyatına tercüman oldu • • 

ıçın 

Istanbul, 15 (Yeni Asır )
Hatayın idari kanunlariyle teş· 
kilatı esasiye kanunlarını ha
zırlayacak olan milletler cemi· 
yeti konseyi ay:n yirmi beşinde 
Cenevrede toplanıyor. 

Hükumetimiz namına kon· 
seyde bulunacak olan Harici
ye vekaleti genel sekreteri 
Menemenci oğlu, önümüzdeki 
cuma günü Ankaradan Ce· 
nevreye hareket edecektir. 

Komite azaları Türk ve Fran· 
sız murahhaslarından mada 
ineç, Danimarka ve lrlanda· 
dan celbedilen hnkuku esasiye 
mütahassıslarından mürekkep
tir. Komitenin hazırlıyacağı teş
kilatı esasiye kanunu, konse
yin mayıs toplantısında tasdik 
olunarak Hatayda tatbike baş
lanacaktır. 

Son Cenevre anlaşması, Ha· 
tay statüsünün tayininde mü· 
him ihtilaflar çıkmıyacağı ümi· 

Yine zulüm havası esiyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l(omiterıin toplanacağı Cerıevre 

dini vermekte ise de, memu· rarı aleyhinde vatanilerin tertip 
!ün hilafında olarak bazı zor- ettikleri mitingler sıklaıtı. 
luklar çıkacak olursa, bunla· Vataniler Halepte, Şamda ve 
rın da geniş bir hüsnüniyetle Suriyenin diğer büyük şehir· 
halline imkan bulunacaktır. larinde Suriye umumi efkarını 

lstanbul, 15 (Huıusi Muha· iğfalde devam ederek nüma· 
birimizden) - Suriyede Millet· yişler yaptınyorlar. Fesatçılar 
!er cemiyeti konseyinin, Ha· faaliyetlerini artırmışlardır. BiI-
tayın istiklali hakkındaki ka· - Sonu 7 inci sahifede -.. ............ s~·~·;r;;; .... R~i~~~-~ .. ·y·;~~y~; ......................................................... . 

Türkiye cihan sulhunu 
daima takviye ediyor. 

ltalya ile anlaştılar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 

lstanbul, 15 ( Yeni Asır )- takip etti. Bu görüşmeler me· 
u Sunday Referee " gazetesi sut bir neticeye vardı. Mllano-
baş makalesinde Türkiye- ita)· da muhtelif meselelerin tetkiki, 
ya müuasebetleri hakkında iki hükumetin görüşlerindeki 
şunları yazıyor: mutabakatı !meydana koydu. 

- u Milano görüşmelerini Ankara ile Roma arasında 
lngiltere hayrıhah bir gözle - Sonu 7 nci ıay/ada - Kont :ciano 

Teşekkürümüzü bildirdi 
Selanik, 15 (A.A) 

Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bil
diriyor : 

Hariciye vekili
miz Dr.Tevfik Rüş
til Aras buraya mu· 
v~salatında berabe· 
rinde matbuat he· 
yetiyle birlikte son 
günlerde Ynnan be· 
lediyeai tarafından 
istimlak muamelesi 
bitirilmiş olan Ata· 
türk evine gittiler. 
Tevfik Rüştü Aras 

burada umum va· 
!iye ve belediye 
reisine hitaben fU 
beyanatta bulundu· 
lar : 

- Türklerin bü· 
ylik Şeflerine ne 
kadar bağlı olduk
larını düşününeniz 
Atatürke karıı göı· 
termiş olduğunuz 

hareketten ne de· 
rece mütehassis olacaklarını 
takdir buyurursunuz. Bu hare· 
ket yalnız bu nesli değil ati· 
deki nesillerini de ayni teşek
kür hissiyle sizlere bağlamıştır. 
Memleketim namına tekrar te· 
şekkür ederim. 

Bu ziyaretten sonra otomo· 
billerle Mediterane oteline gi· 
dilerek konsolosumuz tarafın· 
dan verilen ziyafette hazır bu· 
lunmuştur. 

Atina 15 ( Ô.R ) - Balkan 
konseyi münasebetile Selanik 
belediyesi Atatürkün doğduğu 

Şefin doğdukları ev 
evin istimlak karannı neşret
miştir. Bu ev bir müze haline 
sokulacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransız 
sporcuları galip 

Londra, 14 (A.A) - Fransız 
ve lngiliz ordularının futbol 
takımları arasında yapılan maç· 
ta Fransızlar sıfıra karşı altı 
goll~ lngilizlere galip gelmiş
lerdır. 

Birinci haftayımda Fransızlar 
s!fıra karşı bir golle galip v•· 
:ııyetfe bulunmakta idiler. 
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ihtisasa ·-· 
Geniş mikyasta 
yer vermeliyiz 

Bayram 
Kurban bayramınan ilki 

annmllıdeki pazartesi gl\ıı.11 
olacağını sayın ulusa bildı· 
ririm. 

- Btı1 tarafı bltlnd say/ada -
dan btrakmamak için Ortinleri· 
miıio standarize edilmesi im
kialan .aıaştınlmaktadır. Her 
iki D01da t\terinde abrama•ı 
dupiş ıedilen atat'I ımem· 
leketia yüksek menfaati • 
uygunluğu münakaşa götürmi-

1 Belediye otobüs işletecek 
lınıir mllftilıil 

Rahmet al/ak 
Bayram namazı 

S. D. 
7 40 

Kızılay 
[ 

yen birer hakikattir. 
Buna rağmen yine ıöyleme

ğe borçluyuz ki birçok defalar 
esası çok iyi olan kararlar tat
bik sahasında muvyffakıyetsiz· 
li.ğe uğramakta hattA hazan 
iyi yapayım derken çok kötn 
neticelerJe karşılaşıJmaktadır. 

Yeni Sovyet konsolosu 

Voroşilof 

Şehir meclisi, belediyenin Kordonda 
otobüs işletmesine karar vermiştir 

Karşıyaka kongresi 
Karoıyaka Kı&ılay kuruoıu 

kongresi toplanmış ve yıllık İŞ 
raporu okunarak kabul edil
miştir. Yoldaşın selam

larını getirdi 
Yük ve yolcu kamyonları ayrıldı. Yolcu taşıyan 

kamyonlara yük kabul edilmiyecektir 
Nizamname mucibiııce kur'a 

keşidesiyle azadan Hüsnü Tu· 
tak ve Avni Ozan idare he1e· 
tinden çıkarılmıılaraa da kong
rece tekrar seçihııi~lerdir. 

Bundan dolayıdır ki vekile--
tin alacağı kararlar etrafında 
bazı endişeler ızhar olunu-
yor. Bu endişelerin bir kıs· 
mı bugünk ü başıboş vazi-
yetten menfaattar bulunanlarm 
d isiplin altına girmek isteme· 
melerinden doğmaktadır. Tabii 
yurdun yüksek meof aatJeri kar• 
şasında bu kabil adamların id-
dialarına kulak asıl&maı:. Ve 
öyle yapılacaklar. Yalnız bu 
endişelerin bir kıımı da ahu· 
ması dDşOnülen tedbirlerin 
mevcut çalııma tarzlarına uy• 
gun düşmemcsindendir. işte 
bu kısma çok hem de pekçok 
ehemmiyet vermek zarureti 
vardır. Çünk6 vücuda gelecek 
bir aksakbk telafisi mlif ktil 
zararlar doğurabilir. 

Halbuki ihracat işleri o ka· 
dar müşkül şartlar altında yü-
rümektedir ki en kllçük bir 
sarsıntıya tabammiilü yoktur. 
Bu mevzu üzerinde Azami has• 
sas:yet göstermek milli ve va• 
tani bir vazıfedir. 

iktisat Vekaletinin çalışma 
tarzına bakim olan düıünce
lerden biri de ihtisasa değer 
vermektir. 

ihracatı kontrol ve standar
d izasyon gibi ehemmiyetli mev· 
zular üzerinde de kararlar alı
nırken mutahaasısların düşün-
celerine geniş mikyasta yer 
vermek lüzumu inkar edilemez. 

Bll mütabassıslar kimler ola· 
cakbr? Vekalet aalihiyetli me• 
murlarını ihtisas sahibi olarak 
tanımaktadır ve buuda haklı
dır. Buna ilaveten ecnebi mü
tahassıslann da miltalialarını 
almağı ihmal etmemiştir. Bu da 
doğrudur. 

Yalnız bizce en bliyük mil· 
tahassıs yıllardanberi filen pi• 
yasa içinde bulunan adamlar-
dır. iş içinde bulunmakla ve 
birçok tecrilbelerle elde edilen 
ihtisasa hususi bir değer ver
mek, tatbikab kolaylaştıracak 
amillerin başında gelir. Hatta 
kontrolu bu adamlara yaptır• 
manın hususi faydalan gözden 
uzak tutulamaz. 

Binaenaleyh Vekilet yeni 
kararlar alırken ve kararlan 
tatbika geçerken bilfiil İf için· 
de bulunan adamlardan da isti• 
fadeyi derpiş ederse büyük 
maksadın istihsalini kolaylaş· 
tırmış olur kanaatindeyiz. 
~akkx Ocak.oAıu. 

Şehrimiz Sovyet Jeneral kon• 
solosluğıına tayin edilen (Mark· 
sivisky) yoldaş Pazar günü iz• 
mir vapuriyle şehrimize gelmiş 
ve konsoloshane erkinı tara
fından karşılanmıştır. 

Yeni konsolos dün vilayette 
vali Fazlı Güleç'i ve belediye
de reis doktor Behçet Uz'u 
ziyaret ederek Voroıilof yolda· 
şın 1 zmirJi hemşehrilerine se .. 
lim ve muhabbetlerini bildir• 

miştir. Belediye reiıi doktor 
Behçet Uz da kedisine lzmir· 
lilerin teıekklirünll bildirmiıtir. 

Su tarifesi 
Su fiatinin yeni tarifesini 

tespit etmek üzere toplantıla-

rına devam etmekte olan altı 
aylık ıa tarife komisyonu bu· 
gün de toplantısına devam ede· 

cektir. Alınan hususi haber
lere göre, komisyonun mUna· 
kaşa mevzuu suyun beher 

metre mikabının fiatinde 2-3 
kuruşa kadar tenıilAt yapıl· 
ması teşkil etmektedir. 

Bugtınkü toplantının son ol
ması muhtemeldir. ······-KEMAL 

Dün hararetle teşyi 
olundu 

EmlAk ve eytam bankan 
şehrimiz müdürü iken terfian 

bankanın lstanbuI şube!Iİ mü
dürlüğüne tayin olunan Kemal 
dün lzmir vapuruyla yeni vazi· 

fesine hareket eyleıniştir. Ke
mal lzmir vapurunda banka 

müdilrleri, bir çok tüccarlar, 
avu&katJar, gazeteciler ve yllze 

yakın dostları tarafından hara· 
retle teşyi olunmuştur. 

._ .....• 
Bayram tatili 

Şehrimiz ilk ve orta okullon, 
liseler bayram münasebetiyle 
Cumartesi günü tatil yapacak
lardır. 

Esnaf, arifenin Pazar günü· 
ne tesadüf etmesi doiayısiJe o 

gün de dükkanfarmının açıl
masına müsaade edilmesini 
istemişlerse de buna kanunen 
imkin görülemediği İçin müsa
ade edilmemiştir. 

Şehir meclisi dün akşam 
•şubat devreıi., nin son top· 
lanbsını yapb. Bu toplantıda 
biiyilk meydanlann adlandırıl· 
ması teklifi üzerine bazı ko· 
nuşmalar cereyan etti. Lozan 
ve Montrö g ibi tariht adlara 
itirazlar edildi. Bir a1.a, isim 
levhaları asılırken merasim ya
pılmasını t eklif etti. Neticede 
sokaklara ve meydanlara veri
len adlar ittifakla kabul edildi. 

Sel baslunmdan kurtarmak 
için yapılacak lağımların tesbiti 
için başmübendisliğin hazırla
dığı p1An okundu. 

Eczacı Faik: 
- Bugün meclisin son gü

nüdür. Onun için bu mühim 
teklifi bugün kabul edelim. 

Kışın fazla yağmur yağdığı 
zamanlar sel altında kalan yer· 
lere mani olmak üzere ATA· 
TÜRK heykeliyle Mezarlıkbaşı 
arasındaki ve Halimağa çarşı· 

sındaki lağımların yeniden ya
pılmalan için geçen sene büt
çesinde tahsisat ayrılmıştı.Holz· 
ler projesi mucibince zaten bu
rada yapılmıı lağımlar vardır. 
Halbuki bu lağımların denize 
kadar uzatılması şeklinde bir 
kayıt kabulü Iazımgelmektedir. 

Bu izahat üzerine teklif ay· 
nen kabul edildi. 

Daha sonra şehirde otobüs 
işletme işi üzerinde tetkikat 
yapan komiıyouun raporu okun• 
du. Bunda belediyenin otobüs 
işletme işini is tikraz akdi sure
tiyle para bularak bizzat yap· 
ması ve ikinci derecede de 
eşhasla iştirak ıuretiyle otobüs 
işletmesi mütalaaları ileri an
rülüyordu. 

Tetkikat yapan komisyon na· 
mına Münir Birsel izahat ver• 
miş ve halkı şimdiki otobüsler· 
den kurtarmak, konforlü ve iyi 
servisli modern otobüslere ka· 
vuşturmak için belediyenin ya· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Borsa bütçesi 

Borsanın yeni yıl bütçeıi 

mütevazin olarak geçen sene· 
den 7 bin lira fazlasile 56 bin 
lira olarak tanzim edilmiı ve 
idare heyetinin tasvibinden 
geçmiştir. Bütçe bugün ticaret 
odasına g6nderilecek ve oda 
meclisinin te tkikinden de geç· 
tikten ıonra veklletin taıdi· 
kine arzoluoacaktar. 

1 

pacağı itin çok hayırlı ve bal
kın lehine olacağını anlattı. 
Karlı olan bu işin belediye ta· 
rafından yapılması doğru ola· 
cağı mütalaasında bulundu ve 
vekiller heyeti kararına gö· 
re salahiyet verildiği üzere 
60,000 lira ile bu işin başard· 
ması mümkün olamıyacağının 
meydana çıktığını söyledi. 

Söz alan ba:ıı azalar bu iş 
için yüz • yüzeJJi bin lira sarfı 
hususunda belediye reisine sa· 
IAhiyet verilmesini teklif ettiler. 
Ve bu karlı işin bizzat bele
diye tarafından yapılma11nı 
istediler. Belediye rei~i Doktor 
Behçtt Uz, otobüs işletme işi
nin şimdiye kadar geçirdiği 
safhaları izah ederek bu me· 
sele üzerinde çok iyi çalışı ldı· 
ğını, benzinli otobüsler yerine 
mazotlu otobüsler g etirtilmesi 
istendiğini, konforlu otobüsle
rin hergün dezenfekte edilme· 
sini temin için bir g araj yap
tırılması lizımgeldiğini söyHye· 
rek demiştir ki: 

- Eski borçların bizi ne 
kadar mUıklll \'aziyetlerde bı· 
raktığı malumunuzdur. Belediye 
bir istikraz meselesi karşısında 
çok fazla düsünmek mecburi· 
yetindedir. Otobüslerin karo· 
seylerini burada yaphrmağı dn .. 
şündük. Fakat istediğimiz şekil· 
de ve mükemmel olmıyacağını 
anladık. Halbuki bunların güm
rük resmi de çok fazla tutmak
tadır. Muhtelif belediye işleri 
için Ankaraya gittiğimde güm· 
rUk resmi meselesini de orada 
halletmeye çahşacağım, istek 
şudur: Halk için en iyi otobOs, 
en konforlli ve ucuz oto
büs. Bu mesle üzerinde daim1 
encUmen arkadaşlarımızla ça· 
bşacağız. Lüzum görülürse 
meclisi fevkalade toplantıya 
çağırır ve malumat veririz. 

Neticede belediyenin otobüı 
işletme işjni bizzat yapması it
tifakla kabul edildi. 

Belediye makine ve elektrik 
mühendisliği tarafından hazır· 
Janan kamyon talimatnamesi 
okundu ve kabul edildi. 

lzmir ve millhakatında ça· 
lı~an kamyonlar yalnız in· 
san ve yalnız yük taşımak 
üzere iki kısım olacaktır. Yolcu 

TAYYARE SiNEMASI 1 TELEFON: 1 
3191 

2 
BENJAMİNO 

- Saa 

--------
FILI:LVı: 

büyük • 
nın en filmi Gi GLİ 

etim Sen si 
Bu filimde AIDA • MAMON LESKO - TOSKA operalarının en güze:l prkılan ile " Saadetim Sensin ve 

" Santa Luçiya " yı c1bıleyecek çok güzel bir mev'zua malik enfes bı·r "•k h.k" · · d " .. .,. ı ayesıoı seyre eceksiniı. 

2 • TELEFC>N9C-c.T :K:IZ 
Yunan sanatkarları tarafından temsil edilen RUMCA sözlü ve prkılı filim 

PARAMUNT DÜNYA HAVADiSLERi SEANS SAA TLERI 
Flatler 30 - 40 - eo kuru9tur SAADETiM SENSiN 2 - 5,35 - 9,15 

Cumartesi, Parar ünleri 12,30 da başlar TELEFONCU KIZ 4,10 - 7,50 
. --:. . 

J • • 

taşıyacak olanlar otobüı tekil 
ve adını alacaklardır. Bunlara 
yiık yüklenemiyecektir. Kam· 
yonların llıerleri hava tehlüke· 
sine kar~ı toprak rengi boya· 
nacak, yilk kamyonlarında yol
cu taşıyacak kamyon sahiple
rinden 15 fer lira ceza alına· 

Karşıyaka dispanseri üzerin" 
de uzun münakaşalar olmuş ve 
neticede dispanser faaliyetinİll 
idame ettirilmesi kararlaşhrıl• 
mtştır. 

cak ve bütün otomobillerde f k J J kJ yangın söndürme makineleri ve uar o ay ı arı 
panııman levazımı bulundurula- Türkiye limanlarından Izmir 
caktır. Kamyon ve otobüsler bir Enternasyonal Fuarına ırelecek 
sene iç.inde bu talimata g&re ziyaretçilerle teıbir için getiri· 
hazırlıklarını yapmıı olacaklar• lecek etya nıtvlonlannda yllı-
dır. de elli tenıil&t yapılacaiı ve 

Hlianll Tutaiın tramvaylar bu tenıillbn Fuarın açılıtındao 
hakkındaki bir takriri mllna- 15 sılln e•vel baılayıp kapanı-
kafa veaileıi olmuıtur. Bu me• f1Ddan bir ay sonraya kadar 
sele hakkında makul bir ıekil de•am edeceği TOrkofia Bış-
buJunarak celseye son veril· kanlağından Fuar komitesine 
miştir. bildirilmiıtir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Menfller k8besl 
Viyana men/ada olan pıensletin 

k/ihesl olmuştur. Ri11gin ıki tarafm
daki fltclleıle Viyana civannrfakı şa

tolarda yakm veya uzak ıoatandaş/a-

1tnı kendl Uıfiyaı/aftylt veya ctbrm 
ll'f lletmis oları 210 darı /azla prens 
yaşıyor. /11gilız kralı Sellizincı Edva1d 
Jeragatirzi müteakip Vtyanada muvak

katan olsan yer/eşmtğe katar verince 
bu /itli vaziyet bır kat daha kuvvet 
buldu. Şurası var ki dünün tacıdar
ları bır kerre memleketlennden uzak 

düştüler mi aıtık ta111mnaz o/w;t>ılar. 
Blmun gibi Dük de Vindsor da Vı
ya11amll göımeğe alıştığı bir sımadır 
artık . ., Yakın günlere kadar düm·a
nın en büyük imparatorluğunun ba
şında bulunan adam Vi}·ananın mo
dern lıavuzlollnda11 buini teşkil eden 
Diana Bad'a citmi~... Yaz kış yiiz
mtkten derin bir haz duyduğu için 
havuzda keyifli keyifli bam·oswm alı
yormuş, Ansızın spoıctt bir gwp 

havuzu doldurmasın mı? Oençlu 
Prensi de kendileriyle birlikte Vater
Polo oynamağa mecbur etmişler .. 

Ma(ian sonra kendi aımasını taşıyan 
otomobile büzen spor/menin Dük de 
Vindsor olduğunu anladık/an zaman 
neşeleıi bir kat daha artmış ... 

O gündetıberi Vi~·analıların ağu
laı tnda şu latife dolaşwor: 

- Birini tammadımz mı, eyice 
dıkkat edi11iz: /ngilız kralı def ilse 
yeğeni olmasın ... 
· FelAket kurbanları 

Amerikada son feyezanların 
hllcumuna uğrayan Middle 
West şehirlerinin tahliyesincfe 
kaybolanlann sayısı mühim bir 
yekün tutuyor. Bunların bir 
kısmı boğulmamış ise de Ame
rikanın muhtelif şehirlerine 
dağıldıklarından birbirini kay· 
beden aile efradı mUtemadiyen 
g azetelerle ilanlar yaparak ka
yıplarmı arıyorlar. MOlteciJerin 
en çok akın ettikleri yer Mem· 
fis şehridir. Birçok binalar 
t ehlükede olduklarından hal
kın köylerine ve kasabalarına 

dönmelerine müsaade edilme
mektedir. Amerika zabıtası 
yaimacılarla müthit bir müca
deleye girişmiştir. Felaketten 
istifadeye kalkışbklan için ya
kalanan haydutların sayısı yüz· 
lercedir. 

Fareler Halk dUfmanı 
Fransızlar farelere bir uo· 

maralı halk düşmanı adını 
verdiler. Koskoca Paris şeh
rinde bir bulvarın genişletil-
meai için bazı eski blLaları 
yıkmak iycap edince kedileri 
korkutacak boyda heybetli fa-
reler meydana çıkmış ve bun
lar bir teblüke tetkil edecek 
saldmşlarda bulunmuşlardı. O 
civardan geçen bazı kimselerin 
bacaklarını ısırmağa cüret ede
cek kadar azılı olduklarını gös· 
teren bu mendebur hayvanları 
itlaf için şiddetli bir mücadele 
yapılmışbr. 

Frausanın İzer şehrinde Joa" 
nes namında bir çiftçinin bi-
riktirerek yapağı çorap içinde 
sakladığı 50000 franga yakın 
parası çalınmıştı ..• Yapılan tah
kikat bırsızların fareler olda· 
ğuou meydana koymuştur. Bir 
gazete soruyor. Zabıta hırsıı-

ları yakahyacak mı? 
Evlenenler azahnca 
Medeni memleketlerde ev

lenmelerin azlığından şikayet 
edilmek tedir. Evlenmeyi teıvik 
için birçok kolaylıklar göstereP 
memleketler vardır. Almanlar 
bunların başında gelirler. Düo
yaD1n her tarafında yapılan İS'" 
tatistikler gösteriyor ki bekar'" 
lar arasında öJüm vak'aları ef" 
lilerden fazladır. Bir Fransı:ı 

istatistiği 40 yaşında ölenlerio 
evlıJer arasında ytizde yedi 
nisbetini geçmediğini, bekarlar 
arasında yOıde on üçü, boşa" 
nanlar arasında ise yüzde yir 
mi beşi bulduğunu gösteriyor• 
Bekarlar acele ediniz. 
· ·······································-~ • • 
: Fikir kırıntıları : i 
: ' 
5 Güzel siyaset ! 
S Husumet ~aatı geldi 1111 İ 
S düşene karşı herkes bir kab• : 
: raman kesilir. : 
: ( Byıon) : 
S G üzel mısralar hislerle de- ! 
E i il kelimelerle yapıldığı gibİ ! 
: güzel siyaset te doktrinlerl• ! . -: değil, icraatla yapılır. : . ) -: ( Andre Mauıois : .. . ... 
···································~·· 
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Kamutay 
Martın 22 sinde top
lanmak üzere mc-

YENIASIR 

. . ' 

saısıne son verdi .. 
k Ankau, ıs <Telefonla) Atina şehri tarihi bir gun yaşadı 

aıııutayın bugünkü toplantı-

~nda Anadolu demiryollariyle Türk, Romen, Yugoslav ve Elen bayrakları·ıe süs-aydarpa,a liman şirketleri 

::::~~i::k::;:~ıer~:;kı:~~ lenmiş olan Ati na şehri üç nazırı sevgiyle karşıladı 
hüküm t . . 
k e murahhaslarıyle şır- m------------------

et IDÜmessiUeri arasınde taati - Raştma/t J irtd Say/ada - nazır Kral sarayına giderek 1 babirinin zevkli bir havadis - "Memnuniyetimi yüzümde 
e~ilnıiı olan iki mukavelename Dost ve müttefı k devletler hususi deftere adlarını kaydet- yarı•ı içinde açıldı. Riyaset okuyabilirsiniz. Dostlarım Aras 
gorü ··ı - 1 • şu nıuş ve tasdik olun- mümessillerini getiren tren is- tirmişlerdir. 

1 

mevkiini, devre başkanı olan ve Antonesko ile Selanikten 
llluştur. tasyona geldiği :ı:aman halk is- Atinı.a, ıs (Yeni Asır Muha- Dr. Stoyadinoviç işgal ediyor- Atinaya kadar rahat bir seya-

T~sdiki müteakip şirket mü- tasyon yollarını doldurmuştu. birinden) - Yunan milletinin du. Konuşmalara başlandı. Ko· bat yaptık. Yunan toprakla-
~essılleri heyeti umumiye ha· Yunan başvekili, kra "ın mümes- hissiyatına tercüman olan bü- nuşmalar Perşembe gününe rında bulunmaktan zevk du-
ınde bugün Ziraat bankası sili, nazırlar ve pı.rti şefleriyle tün gazeteler Balkan konseyini kadar devam edecek ve yuyorum . ., 
ıııerkezinde toplanarak bu ta- birçok münevverler istasyonda selamlıyorlar. Proia gazetesi: netice müşterek bir tebliğle ANTONESKONUN 
d~latı müzakere ve kabul et- hazırdılar. Dört nazır istasyon- - Halkın gösterdiği sevgi bildirilecektir. SÖZLERi 
ıııışlerdir. da kardeşçe kucaklaştılar ve hislerini tabii görmeğe alışma- NAZIRLARIN iNTiBALARI Romanya hariciye nazırı da 

Şirket mümessillerinin bu uzun müddettenberi birbirlerini lıyız. Halk sulhu sevenleri sev- Atina ıs (Yeni Asır muha- şunları söylemiştir: 
toplantısında maliye namına görmemekten mütevellit ııözler mek!e haklıdır. istikbal mera- birinden) - Türkiye Hariciye -"Bütün Bal!ı:an yarımada-
~üsteşar Faik Kurdoğlu bu- 11rfettiler. simini bizzat başvekil Metak- vekili Vreme muhabirine şun- sı için mesut sulh arzularımızı 
uıımuştur. Bir aralık istikbal merasimi sas idam etmiştir, diyor. )arı söyl~miştir: bir daha haykırmak için Ati-

1< A · ·ı naya geldik. Başka ne söy· amutay diğer muhtelif ka- tezahürat şeklini almış ve on ynı gezete ı a'Te ediyor: - "Bulgaristanın Yugoslav· 
nuııl d D ti d . ' kd . . b d d ti k leyebilirim.,. arı a müzakere ve lıabul bı"nlerce Atı"nalı hep bir ag-ız· - 09 arımız an eınınız. ya ile a ettığı e e i os u 
tt D A M"f" d A k lstanbul, ıs (Telefonla) -

litre a 

'2~~:~;1 
Sebep ne? 

Şehir mecliei; lzmir belediye 
hudutlarının Yenilraleye kadar 
temdidine karar vermiş. hı· 
mirin içinde yapılacak birçok 
işler varken varidatın bu işleri 
başsrmağa kafi gelmediği söy• 
lenilip dururken sırttaki yükün 

' alhiaıakt sebep ve 
m.-.ı i? 

Şebir meclisinin karariyle 
belediyenin faaliyet ııahasına 
ilave edilen kısım zannedersem 
Üçkuyulardan Yenikaleye ka
dar uzanan kısım olacak. Unut
mıyalım ki Balçova karyesi ve 
ılıcası, lnciraltı plaj ve gazi
noları bu mıntakanın içindedir. 

Nimeti külfetinin yüzde onu• 
nu karşılamıyacağı muhakkak 
olan bu sabayı belediye hu
dutlarının içine alan kararın 
esbabı mucibesi acaba ne olsa 
ger~k .• 

A. Murat Çınar - ---
Italyada deniz 
manevraları 

t
e ikten sonra martın 22 sinde dan·. r. ras 1 ano an n araya misakı gibi Yunanistan ve Ro- A • d b"Jd" ·ı· 
op) avdetinde Balkan milletleri tına an ı ırı ıyor: 

anınak üzere mesaisini tatil - Yaşasın Balkan Antantı, d k" t "t 1 manya ile de birer misak ak- - Balkan antantı konseyinin Roma, 15 (A.A) - Musso• 
etını"şa.:.... arasın a ı esanu ve an aşma· • li 

ur B Jk antantının şe- detmesini halisane temenoı "Ik t 1 t ü ebet" 1 h nioin Trablusgarbı zı"yaretı' B· yaşasın a an nın kuvvetinden bahsetmişti. ı op an ısım nas ıy e a-
utçe hazırlıklarına başlan- refli mil!etleri diye bağırmış· Bu böyledir, eminiz. Hariciye ederiz. Bu suretle Balkan an- riciye nazırları parlak nutuklar dolayıaile Trablus ile Tobruk 

~ıştır. Maliye vekaleti 937 va- !ardır. Üç nazır da, gösterdik- nazırları memleketimize sulh tantı tamamlanmış olacaktır . ., söylediler. Nutuklarda antanta arasında yapılacak olan ve 10 
~1~t bütçesini hazırlamaktadır. !eri arzu üzerine Büyük Bri- çiçeğini getiriyorlar. STOY ADINOVIÇIN dahil devletler arasındaki bağ- dan 12 marta kadar devam 

ger vekaletler de hazırla- tanya otelinde, birbirine yakın Atina, ıs (Yeni Asır muha- SÖZLERi !ılık, sulha yapılan hizmetler edecek olan manevralara birin-
~a.k~a oldukları masraf büt\'.e• dairelerde ikameti muvafık birinden) - Balkan antantı Atina, ı5 ( Yeni Aşır ) - tebarüz ettirilmiştir. Konseyin ci ve ikinci filolara mensup 60 
lerını bayram ertesi Başveka- görmüşlerdir. konseyi, saat onaltıda yüze Yugoslavya başvekili gazde- mühim kararlar alacağı öğre- kadar harp gemisi iştirak 
ete Vereceklerdir. Otelde istirahatten sonra üç yakın gazetecinin, fotoğraf mu- cilere şunları söylemiştir: nilmiştir. edecektir . •••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Madrid dayanabilecek mi? j 

Asiler nıüdaf aa hatlarını 
yarmak istediler 

Asi tayyareleri 
Korbu limanını müthiş 
bombardıman ettiler 

Fakat muvaffak olamadılar. Bununla 
beraber vaziyet çok naziktir . __________ _,. .......... --.... ---------

k M~drid 14 (A.A)- Müdafaa 1 

1• 
0ınıtesinin matbuat müruessi-

ıııin · . b rıyasetınde bu gece sa-
k ilba karşı Madrid müdafaa 
C 0 mitesi azasından üç kişinin 

•ballero:,a bir mektup tevdi 
et~ek üzere Valansiyaya ha
re r.:t eyliyeceklerdir. 

ektup metni şudur: 
d Madrid muhasarası üç ay
a ":beri devam ediyor. Bugün 
,: ıfaşi~t milletleri temsil 
de:n ınudafaa komitesi bu müd
ti . larfında hükümet merke· 
ii:::n zaptının önüne geçmek 

11• re halk cephesi hükümeti-
t~~ e~ri ve idaresi altında mü
rad adıyen çalışmıştır. Milis ef
har ıkn disiplinsiz ve şuursuz 
ed ~-etleri bugün misal teşkil 
iıık~ 1 _1 1ecek bir disiplin haline 
ta~ ap eylemiş ve kuvvetlerin 
edil surette yeniden organize 

ıne · b" ııı· . sı ır hakikat haline gel
ıştır. 

B 
•ad uk eser bütün milletin ve 

1 • ı· ile IDı ıs efradının yardımı 
Yard takviye bulan hükümetin 
l{İinl •ın.ının bir eseridir. Son 

1110 erın hadiseleri ve Malaga
sınil zaptı ve ]arama mıntaka· 
hed Y~pılan taarruz bütün cep
llJake ş'.d~etli bir taarru1a kalk
bütü •çın derhal lazım gelen 
ıııe bn _tedbirlerin alınmasını 

C Utı kim k d le b"k• 1 a ta ır. Bu sebep-
tedb·uı u'.11~tinıizdeo derhal şu 

ır erın t tb"k" . . . 
1 a ı ını ıstıyoruz: 

- ı t" alı,· 8 ısnasız heı kesi mu-
111 b" ıııuaı ır bale getirmek ve 

Üze zaın bir ihtiyat kurmak 
re IDe b • 

Usıııu .. c urı askeri hizmet 
nu kurmak 

2 - M··b· ' heli u ım mevkilere şüp-
••dık ~n~urları yok edecek 

3 sıvı! memurlar getirmek 
lcuın - Bütün cephelerde tek 
leıııe~~danlık usulünü tesis ey-

P.tiie · 
idar ssır bir surette harbi 

e etmek · · b tatbik· ıçın u kararların 
ınde halk cepesi bükü-

metinin kayıtsız ve şartsız yar
dıma ihtiyacı olduğu kanaatin· 
deyiz. Biz!er bütün Madridin 
hükümetin idaresi altında mu· 
azzam bir mukabil taarruzun 
yapılmasını ve bunun kuvvetli 
bir noktasını teşkil ey~emesi 
için halk cephesi hükümetine 
tam surette itaat etmeyi taah
hüt eyliyoruz. 

F ASTA KAÇAKÇILIK 
· Fas, 14 (A.A) - Jandarma 
kumandanlığı burada bir asker 
kaçakçılığı şebekesi meydana 
çıkarmıştır. Bu şebeke asker 
kaçaklarını lspanyol arazisine 
sevkederek orada asiler hesa
bına gönüllü kaydetmekte idi. 

Fasın tanınmış hirçok şahsi· 
yetlerinin bu işte methaldar 
oldukları zannedilmektedir. 

ARANGOYU ALMIŞLAR 
Rahat, ı4 (A.A) - Dün 

gece Gardoba radyosu Franko 
kuvvetlerinin Valancie yolu 
üzerinde kain Arangoyu ele 
geçirdiklerini ve bu sur~tle 
Valeocia yolunun tamamıyle 
kapatılmş olduğunu bildir· 
miştir. 

BARBARLIZM 
Madrid, ı4 (A.A)-Madridde 

bulunan ecnebi gazetecileri 
Leon Bluma bir telgraf çeke
rek başvekili insaniyet namına 
Malagada yeni kurbanlar ve
rilmesine mani olmağa davet 
etmişlerdir. Bu şehirde sivil 
hallıa zulmedilmekte olduğu 
söylenmektedir. 

Telgraf üç logiliz, iki Ame
rikan v~ birde Fransız gazete· 
cisi tarafından imza edilmiştir. 

Maclrid, ı4 (A.A) - Resmi 
tebliğ: 

Tayyarecilerimiz üç düşman 
avcı tayyaresini düşürmüşler
dir. Bunlardan biri alevler 
içinde hatlarımıza düşmüştür. 

ltalyan olan pilotu esir edil· 
miştir 

MÜDAFAA HATLA1'1~1 
YARAMADILAR 

Madrid, 14 ( A.A ) - Milli 

Paris 15 ( Ö.R ) - Fraıı:ı& 
hududu yakınındaki Korbu ls
panyol limanı dört nasyona
list tayyare tarafından bombar
dıman edilmiştir. Bunlar otuz 
bomba atmışlardır. Sivil ahali· 
den birçoğu çocuk olmak üze
re ı 5 kişi ölmüştür. Gar harap 
ohnuş ve tayyareler posta bi
nasına da bombalar atarak ora
da bulunan kimseleri yaralamış
lardır. Ahali kaçmış ve ancak 
bombardıman bittikten sonra 
şehre dönmüştür. Tayyare
ler Mayork adası otoriteleri na
mına beyannıımder atarak şeh
rin teslim olmasını istemişler zira 
ispanyanın diğer taraflarından 
tecrit edilmiş olduğunu bildir· 
miş!erdir. Tayyareler Boyonne 

Fransız limanı üzerinden uç· 
muşlardır. 

Diğer taraftan Rok ve Pilsy 
adlı iki lngiliz torpito muh
ribi Cezayirin ı5-20 mil açık
larında asi tayyareler tarafın

dan bombardıman edilmiştir. 

Bunlar altı bomba atmışlarsa 
da isabet ettirememişlerdir. ln
giliz harp-gemileri de tayyareler 
üzerine şiddetli ateş açmışlarsa 
da onlar da isabet ettirememiş
lerdirdir. Tayyareler Balear 
adalarına doğru kaybolmuşlar
dır. lngiliı gemileri Cebelütta· 
rık - Malta yolunu takıp edi· 
yorlardı. Tayyarelerin asilere 
ait olduğundan şüphe yoktur. 
lngiliz hükümeti hadiseyi pro
testo etmiştir. 

Edirnede faaliyet vardır 

Muallim ve terbiyeci yetiş 
tirmek için kurs açılıyor 

Edirne, 15 (Yeni Asır)-Muallimsiz köylere muallim ve terbi· 
yeci yeti1tirmek maksadiyle Maarif ve Ziraat veka
letlerinin elbirliğiyle, geçen ~ene Eskişehirin Çifteler çiftliğinde 
açılan çavuş öğretmenler gibi kursları hükümet çoğaltmağ~ 
karar vermiştir. Bu sene Trakyada da açılacak olan bu kabı! 
kurslar için Ziraat ve Maarif vekaletleri şimdiden faaliyete 
geçmişlerdir. 

Lüleburgaz civarındaki bir çiftlikte çavuş öğretmenler kursu 
açılacaktır. Maarif vekaletinin bu işle uğraşan salahiyettarları, 
Ediroeye ge!erek umumi müfettiş Kazım Dirikle görüştükten 
sonra Kırklareli, Babaeski ve Lüleburgaz tarıkıyle lstanbula 
dönmüşler, bu mıntakalarda da ayrıca tetkikat yapmışlardır. 

Lursada imar faaliyetine büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir 

Bursa, ıs (Yeni Asır) - Borsada İmar faaliyeti genişlemek
tedir. Vakıflar mlidüriyeti şehrin imarı için mühim teşebbüslere 
girişmiştir. ismet lnönü caddesinde büyük bir otel yapılmıştır. 
Evkafa ait harap seksen parça emlak satılığa çıkarılmıştır. 

Maarif müdürünün de dahil bulunduğu bir heyet, tarihi kıy
meti olan Alacamescit ile diğer bazı camilerin tamiratı için le· 
şebbüsata l!'irişmişlerdir. 

•••••••••••••••i"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
müdafaa meclisinin ögleyin fak olamamışlardır. 
neşrettiği bir tebliğe göre asi- Hükümet kuvvetleri muvaf-
ler Madrid Valansiya yolunu fakıyetle yapılan bir hü-
müdafaa eden hükümet kıta- cum neticesinde Carabanca 
)arını yarmağa bir kere daha Heldeki mevzilerini aalah et-
teşebbüs etmişl~rse de muvaf- mişlerdir. 

Arap aleminde bir kaynaşma 

Irak Mısırı C. Akvaına 
davet etti . • 

gırmege 

Yemen imamı da Arap dünyasında. 
bir birlik yaratn1ak istiyor. 

Cenevre, 14 
(A.A) - Mısır 
hükümetini Mil
letler Cemiyetine 
girmeğe davet 
eden Irak hükü
metinin samimi 
notası burada 
hayretle karşılan
mıştır. Çünkü ce· 
miyet azasıodao 
bir devletin aza 
olmıyao bir dev· 
lele alenen Ce· 
nevreye namzet· 
)iğini vazetmeye 
davet etmesi ilk 
defa olaıak vu· 
kubulmaktadır. 

frakın bu da· 
veti yakın şark , • 
Arap devletleri
nin bir tesanüdü 
eseri olarak te
lakki edilmekte· -
dir. Kalıireden bir manzara 

Bu münasebetle ltalyanın olduğunu bildirmekte ve F:lis-
Ceııevrey~ iltihakı, dalıa doğ· tin ihtilafının halli için bir su• 
rusu Habeşistan murahhasları- reti tesviye teklif eylemek ve 
nıo Milletler Cemiyetinden lngiltere kralı nezdinde tavas· 
uzaklaştırılması meselesinin Mı- sutla bulunmak üzere bu me-
sırı kabul etmek İçin toplana- sele hakkında Suudi Arabistan 
cak heyeti umumiyede mevzuu ve Irak kralları ile teşriki me-
bahsolacağı hatırlatılmaktadır. sai etmek arzusunu güttüğünü 

Çünkü bu toplantıdan evvel ilave eylemektedir. 
fevkalade olarak toplanacak Sanıldığına göre Yemen ima· 
olan heyeti umumiye murah- mı Araplık, Yahudilik mesele-
haslarıo salahiyetlerini tetkik sini beynelmilel siyaset saha-
edecektir. sına koymak ve Arap dünya· 

Zannedildiğine göre Habe- sında bir birlik vücuda getir· 
şistanın murahhasları uzaklaş· m~k istemektedir. 
tırılacaktır. Bir rivayete göre 
de bütün bükümetler ltalyanın 
Habeşistandaki hakimiyetini 
tanımış oldukları iı;in Negüs 
Cenevreye murahhas gönder
miyecektir. 

Italyan • Habeş ihtilafı do· 
layısiyle ortaya çıkan müşkü
latın gelecek mayıs ayıoda ta
mamiyle zail olması da ihti
malden uzak değildir. 

Beyrut, 14 (A.A) - Yemen 
imamı Filistin Arap yüksek ko
mitesine gönderdiği bir mek
tupta Yemenin Filistinle birlik 

Miithiş bir yangın 
Londra, ı4 (A.A) - Man

çukovda Antuoo şehrinden bil· 
dirildiğine göre bir Mançukov 
tiyatrosunda vukua gelen yan· 
gıo neticesinde 700 kişiden 
fazla kimse ölmüştür. Şimdiye 
kadar 6SO ceset bulunmuş ve 
vahim surette yaralanmış olan 
28 kişi de hastaneye kaldırıl
mıştır • 
Yangın tiyatro civannda 

eve de sirayet etmiş ve 
büyümekte bulunmuştur. -
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Kızılayın bir yıllık çalışması 

Kızılay 19,000 yoksul vatandaşa 
muhtelif şekillerde yardım etmiştir 
Balo çok güzel geçti. Bilhassa Kadril ve Lansiye 

alkışlar topladı. Sabaha kadar eğlenildi 
Kızılay cemiyetinin bükümet 

konağı salonlarında verdiği 
balo sabaha kadar devam et
miştir. Bu yıl baloya gösteri
len rağbet her dürlü takdirin 
fevkindedir. lzmirin yCksek 
sosyetelerine mensup bir çok 
aileler baloda bulunmuşlardır. 

Bilhassa Burnava ve Bucanın 
tanınmış ecnebi aileleri, konso
loslar baloda hazır bluunmuş

Jardır. 
Bu yıl balonun bir hususiyeti 

de Kadril oyunları idi. Kadril, 
Mr. Albert Routier'in idarE'sİn· 

de olarak Mme. G. Aliotti, L. 
Peacock, E. Pussitch, Mlles 
H.Filipuı::ci, Berat, L.Esat Cim· 
coz, Suna, T.D'andria, R. Gui-

dicci, L.Şaban, M.M.A.Rcutier, 
S. Vidori, F ela tin, S. Bon, A. 
Alazraki, Y. Angyous, Guidicci 
ve A. Brusseck iştirak ederek 
balonun neşesini artırmışlardır. 

Yine M, Rontier tarafından 
idare edilen Lansiyeye Mmes. 
G. Aliotti. E. Pussitcb, Mlles 

KIZILAY BALOSUNDAN iNTiBALAR 
1112 ye varan yoksullara (Dul- yerleştirilerek soğuktan sıhhat-
lar, kimsesizler ve öksüzlere) !arı korunmuş ve ertesi günü 
2273,91 lira nakden yardımda muhtelif otellerde yerleştirile-
bulunulduğn gibi muhtelif se- rek istirahatları temin ve mem-
beplerle malul düşen ve acına· leketierine sevkoluncaya kadar 
cak durumda olan 9 malule gösteril<:n lokantalarda iaşeleri 
440 lira değerinde sun'i kol, temin edildiği gibi kendilerine 
ayak ve l<orsa yapılmıştır. elbise, ayakkabı tevzi olunmak 

2 - Kendilerini temizleye· suretiyle zaruri ihtiyaçları ber-
miyecek dereceye düşen ve bu taraf edilmiştir. Bu bayırlı yar-

Valansiya yolunda 
Asi gemiler V alansiya şehrini dü 

yeniden bombardıman ettiler 
Londra, 15 ( Ö.R) - Madridi 

Valensiaya bağlıyan başlıca 

yolun himayesi için muharebe 
bütün şiddetiyle devam etmek· 
tedir. Hükümetçilerin tebliği 
asilerin teşebbüs ettikleri bü
tün harekatın neticesiz kaldı
ğını iddia ederken asiler bila· 
kis bükümetçilerin gösterdik
leri mukavemetin zaiflediğini 
bildiriyorlar. 

Garama bölgesinde hükümet 
kuvvetleri adım adım ilerile
mekte ve Grenada istikame
tinde mühim mevkiler işgal 
eylemektedirler. Hükümetçiler 
Italyan mamulatından üç tay
yare düşürdüklerini bildiriyor
lar. 

Asiler ise hükümetçilerin 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S - Memleketimizin yavaş 
yavaş sanayileşmesi dalayısile 
hükümetimizio dikkat ve şef-
katle alakalandığı meselele
rinden biride işçinin içtimai 
hayatıdır. Vasat derecede 60-
70 kuruş alan amelelerimize 
kafi miktarda ekmekle kalo· 
risi ve kıymeti gıdaiyesi temin 
edilmiş bir kap yemeğin beş 

son teşebbüs ettikleri müte
kabil taarruılan büyük zayiatla 
püskürttüklerini haber verı

yorlar. 
Cebelüttarık 15 ( Ö.R ) -

Kor~ajen )imanında bulunan Is-
panyol hükümet filosu meçhul 
bir istikamete hareket etmiş-
tir. Bu istikametin Valansia 
olduğu sanıhyor. Almeria üze
rine nasyonalistlerin ileri hare
ketini durdurmak için hükü
metçiler bir seşebbüste bulu
nacaklardır. 

Santa Kruz de Teveri radyo
ımna göre asiler 7 buçuk mil 
imtidadınca Madrid-Valansiya 
yolunu kesmişler ve işgal et
tikleri mevkileri tahkime baş
lamışlardır. Valansiya ile Mad-
rid arasında bütün münakalat 
kesilmiştir • 

Valansia. 15 (Ô.R) - Şehir 
tekrar bir harp gemisi tarafın-
dan bombardıman edilmiştir. 
Şehir karanlıklar içinde iken 
havada derhal obuslann vızıl
tıları duyulmuş ve hemen teh-
lüke işareti verilerek ahali sığ
naklara çekilmiştir. Obusların 
asi kruvazörlerden biri tara· 
fından atıldığı sanılıyor. Bu 
harp gemisi limanın açığından 
şehire ateş etmiştir. Sahil ba-
taryeleri düşmana mukabele 
ettikleri gibi limandaki top çe
kerlerden biri de büyük çapta 
30 kadar mermi atmıştır. T eh
lüke vaziyeti bir çeyrek kadar 
devam etmiş ve ahali mutat 
veçhile sükunetini muhafaza ey
l~miştir. Saat 22 de obüslerin 
nereye düştüğü hAla bilinmiyor
du. Nihayet gece yarısı bazı taf· 
silit elde edildi. Üç obüs şehrin 
büyük caddelerinden birinin 
merkezine, biri vilayet hasta-
nesinin kilisesi yanına, Uçü 
harici mahallelerden birine, 
7 incisi bir sinema yanına, 
8 inci mermi de mahalli de-

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

miryolu istasyonu civarına O' 
müştür. Bombardımanın -1 
çok kurbanlara sebebiyet b{ 
diği haber verilmekle be!1~ 
bunların sayısı m~.lfım değl p. 

Valensia, 15 (0.R) -
akşam bir asi kruza:ıörü t• 
fından şehrin beş dakika 
ren bombordımam esnasıo 
şimdiye kadar 14 ölü ve ~ 
yaralı sayılmıştır. ÖlePI W 
arasında 6 çocuk vardır. 
bet noktalarındaki binalar t~ 
mile harap olmuştur. LiıP~ J 
bulunan Moye topçekerı t 
kruvazöre 10 dakika süreO 
mukabelede bulunmuştur. ~ 

Valansiya, 15 (A.A) -
lagadan gelen on beş bin 01 
teci Almeria yolu ile Val~ 
yaya muvasalat etmiştir. ~ 

Barselon, 15 (A.A) -
niyet müdürlüğü dün matbııf. 
aşağıdaki notu vermiştir: ~ 

Korsan vapurlar dün Ba · 
lona ateş açmışlar ve 
kat şehir bataryaları t.ıl 
fmdan tardedilmişlerdir. ~ 
arasında müteaddit ölü ti 
dır. Muayene edilen o .J. 
ler taarruzun Frakoya ~ 
dım eden ltalyan vapurla~' 
işi olduğunu göstermekted. 

Not şu suretle bitmekte~ 
Nefret, infial ve ızhrap ıf 

de olan Barselon ve Katalo0 

beynelmilel hukuka yapılası~ 
cinai tecavüzü dünya ef 
umumiyesinin takdirine arz~f 

Barselon menfur faşizm• 
için mukaddes birlik, fer• 

· ve inzibat ve cesaret kar• 
teyit eder. 

Londra 15 (Ö.R) - Re~ 
Ajansı Valenciadan haber 
yor : " iki büyük demokrf 
den, Fransa ve lngiltere 
ümidimizi kesmedik. Bu c 
le hariciye nazırı del Vayo ~ 
fından radyo ile söyle01 

bityük bir nutuktandır. Ispll-
' hariciye nazırı Malaganı~ 

KIZILAY BALOSUNDAN lNTlBALAR KIZILAY BALOSUNDAN iNTiBALAR 757 lira 49 kuruş sarfedil
miştir. 

kutuna guya ltalya ve Al ~ 
ya tarafından yapılan mu~· 
lenin sebep olduğunu iddı• ~ 
miş ve nasyonalist kuvve 
Malagayı ihata ederken ~ 
ltalyan kruvazöründen 1!.rl 
askerin karaya çıkarıldıJ
Madrid önünde de Al 
ve ltalyan fırkalarının yetif~ 
sayesinde asilerin mubalı,/ 
bir hezimetten kurtuldukl 

L. Esat Cimcoz. H. Filippucci 
ve M. M. A. Routier, G. Aliotti, 
R. Pussitcb, S. Son çiftleri iş
tirak etmişlerdir. 

lzmirli ecnebilerin Kızılay 

balosu için gösterdikleri alaka 
büyük bir memnuiyetle karşı

lanmıştır. 
• •• 

Dün Kızılay cemiyeti yıllık 
kongresinin toplanması mukar
rerdi. Ekseriyet temin edile
mediğinden toplantı 26 Şubat 
Guma gününe talik edilmiştir. 
Bu münasebetle Kızılay cemi
yetinin, geçirdiğimiz bir yıl 

içindeki faaliyetini rakamlar ha
linde bildiriyoruz : 

1 - Bu yıl içinde adedi 

I yüzden umumi sıhhati bozacak 
durumda olan 680 kişi hamam• 
larda yıkattırıJmak suretiyle 
temizlikleri yapılmış ve bu 
uğurda 44 lira 15 kuruş har
canmıştır. 

3 - Okullarda yoksulluk yü
zünden en önemli okuma ve 
çalışma vasıtalarından mah
rum olan öğrencilerin kitap, 
elbise vesair ihtiyaçları temin 
edilmek suretiyle 432 kişiye 
yardımda bulunulmuş ve bunun 
için 1347 lira 47 kuruş sarfe
dilmiştir. 

lzmir körfezi dahilinde batan 
ine bolu vapuru yolcularından fe
lakete uğrıyan 96 kişinin hemen 
yardımına koşulmuş hamamlara 
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SUslU ve temiz bir yatakta gecesini geçirmişti. 
Şimdi herşeyi hatırhyordu. Hatta Mlss Abbers'e 

söyledlğl kaba sözlerl bile •• 

- Ruslar, dediniz. Bu çok 
şümullü bir tabh·. Ruslar başka, 
Sovyetizm çok başka. 

- Haklısınız.. Ben konuşur· 
ken Sovyetizmi kasdetmiştim. 

Tarihen bize çok yakın .. Çar· 

lık zamanında iyi kötü daimi 
surette münasebette bulunur-

duk. Bilhassa harp meydan• 
farında .• 

Demir bey parmağını dudak
larına götürdü: 

- Dikkat Ümit bey .. Seni
. •a ne de olsa hali Rusyala 

ı,unu terkedemiyor. Onunla 

her mevzua temas etmeniz 
mümkün .. Ancak beyaz Ruslar 
hakkında bir şey ıöylemeyin .• 
Derhal gözleri sulanır. 

Sanişka kahkahalarla gülü-
yordu: · 

- Bravo Demir bey •• Sen 
galiba Ümit beyle aramızı aç
mak istiyorsun. O, fena birşey 
söylemedi ki .• Hem biz mini 
olmıyalım.. Ümit bey deminden 
beri bana işaret edip duruyor. 
Miss Abbers•ıe dansedecekmiş. 

Yuvarladıkları Vhisky ka
dehleri başlarını d6ndl\rmilftü. 
Miss Abberm bugtın o kadar 

dımın rakamla ifadesi 503 lira 
75 kuruştur. 

4 - Torbalı ve civarında su 
baskınına uğrıyan Subaşı Kır· 

baş, Naime, Tulum köyleri 
halkından dörtyüz seksen yedi 
kişinin barınmaları için ilk imdat 
olarak yüz çadır gönderilerek 
yicecek ve giyecekleri temin 
olunmuştur. M'!nemende Gediz 
nehrinin taşması yüzünden vu
kubulan müracaat üzerine ge
rek Menemen ve gerek Tor
balıya kayık gönderilmek su
retile boğulmak tehlükesine 
maruz kalan bu vatandaşların 
tahlisleri temin olunmuştur. Bu 
iş için 1304 lira 31 kuruş 
sarfolunmuştur. 

içten konuşuyordu ki, Ümidin 
neşesi bile yerine ğelmişti.Genç 
kız uzun zamandanberi hasret 
kaldığı bir sevgilinin kolların
daym•ş gibi emniyetle vücudu
nu bırakmıştı. Aralarında en 
küçük bir alaka bile yoktu. 
Daha doğrusu Ümit için bu ev 
ve evin güzel sahibesi gülüne· 
cek, eğlenilecek bir eşya ma· 
hiyetinde idi. Onun vücudunun 
güzelliğinden hiçbir şey almayı 
hatırından geçirmemişti.Esasen 

bu, onun nazarında en büyük 
ayıp sayılırdı. Kendisine kapı

sını emniyetle açan bir Ame
rikalı ailenin kızına karşı hiç 
birşey düşünemezdi. 

Miss Abbera, Ümidin yarat
tığı neşe havası içinde kendi· 
sinden geçmiş gibi gözlerini 
kapıyordu. Ümit, jantiy olsun 
diye takılmak istedi : 

- Sizi görmiyeli güzelleş

mişainiz Miss Abbeu .• Doğrusu 
ıizin kadar güzel bir kızla 
dansetmek bana gurur veriyor. 

- Alay da olu boıuma 2'· 

t 
kuruştan ibaret olabileceği 
anlaşılmıştır. Bu esas ü-ıerinde 
yapılan anlaşmalardan sonra 
işçinin kesif olduğu mıntakada 
bir aşevi açarak şimdilik 500 
amelenin öğle yemeği temin 
edilmiştir. 

6 - Karşıyaka, Kahraman
lar ve Ikiçeşmelik semtlerinde 
açtığımız ve senelerdenberi 
sarsılmadan yürüdüğümüz dis
panserlerde mütahassıs dok· 
torlarımız yoksul yurddaşları
mızın hastalarına şefkat ve 
itina ile bakmışlardır. 

Bu üç dispanserde bakılan 
hastaların mikdarı 15.037 dir. 
Haçları verilmek sureble tedavi 
gören bu vatandaşlar için 11. 

diyor bu ıözler .• Siz hakikaten 
kendinizi özletmekten hoşla
nıyorsunuz. Böyle olduktan 
sonra biz de sizi tam bir ay 
başka yerlere devam etmenize 
razı olmıyacağız. Hatta sizin 
küçük ricaya gelse bile .. 

- Kfiçük dediğiniz de kim 
oluyor? 

- Kim mi oluyor? Sizi ge• 
ce gündüz arkasından koştu· 

ran mes'ut kız.. Seniha hanım
dan bahsediyorum. Doğrusu 
ince kızdır. Kendisini göster• 
diler bana.. Tam sizin boşlan• 
dığınız tip .. 

Ümit başını kaldırdı. Kendi
siyle inceden inceye alay eden 
sarhoş Amerikalı kızın gözlerini 
aramak istedi. Fazlaca sarhoş 
olduğu için buna muvaffak ola
madı. Ancak işitilebilecek bir 
ıesle konuştu: 

- Miss Abbers.. Çoktan• 
beri içmemiştim. Galiba sarhoş 
oldum ben .• Biraz istirahat et
mek istiyorum. 

Ve.. Genç cocuk ht katta 

7 - Y anyadan gelen 206 
göçmenin mahallerine sevkine 
kadar 115 lira 50 kuruş sar
fedilmek ıuretile yardımda bu: 
lunulmuştur. 

8 - Çocuk yuvası, Darül
aceze, Balıkçılar cemiyeti ve 
hastanelere ambar mevcudu
muzdan eş ya ve erzak veril-
mek suretile ayrıca yardımda 
bulunulmuş ve kaza şubeleri-
miz vasıtasile köylilnün işine 
yarayan malzeme ve eşya tev
ziatı yapılmıştır. 

9 - Karaburun kazasile Me
nemene bağlı Harmandalı kö
yünden 452 yoksulun erzak 
ihtiyaçları temin olunmu~ ve 
bunun için de 365 lira sarfolun-
muştur. 

Miss Abbers'in gösterdiği bir 
yere uzandı. 

• •• 
Gözlerini açtığı zaman vakit 

öğleye yaklaımıttı: Etrafındaki 
eıyalardan hiçbiri kendisine 
hitap etmiyordu. Büyük hayret 
içinde idi. Gecemi nerede ge· 
çirdim diye .. 

Hali baıı dönüyordu. Büyiik 
bir sarsıntı geçirdiğine inan
mak istiyordu. Hayatında ilk 
defa olarak bir gecesini irade
sine ve arzusuna muhalif, bir 
yabancı evinde geçirmişti. Her 
şeyi hatırlıyordu. Miss Abbers 
kendisini gaşyeden hareketle
riyle kudurtmuf, sıcak nefes
lerini alkolden kızaran çehre
sine yakınlaıtırmışh. 

Derin bir aaygile bağlı bu
lunduğu Miss Abbers,e karşı 

yaptığı bayağı hareket, ıimdi 
bütün iğrençliğile gözleri önün
deydi. Nekadar iyi ki, daha 
ileri gitmemiı olmak için zaa
fını acıkca Miss Abbera' e an-

söylemiştir. Nazır AlmanY'ı 
Italyanın vaşali diye göstt) 
ği Pertekiz in ademi müd• . 
esasını akim bırakmak. f 
takip ettiği tavik siyasuo 
behsetmiş ve şunu sorınu} 
,. Ademi müdahale siyasi 
mertçe tatbikinde alakada~JI 
devletler bu hadiseleri bı ti 
meılikten gelmekte de 
edecekler midir?" e! 

Londra, 15 (Ö.R) -;il: 

latmış ve yatacak bir yer f 
etmiıti. 

Süslü ve temiz bir yatak İÇ; 
ıinde gecesini geçirmişti. 
bir gençkız zevkinin büyD~ f 
itina ile hazırladığı bu Y' 
odasının Miss Abbers'io ~I 
disine ait olduğunu anla.O'~ 
güçlük çekmemişti. Deınelı ~ 
tün inkinna rağmen Mis• 
bera kendisine karşı bil' ' 
hissediyordu. Esasen gec~ 
yaratbğı vaziyetleri müs8 
ile karıılıyamazdı. i 

Bununla bereber vicda1'~~ 
hicap içinde kendi ke1' r 
yiyordu. Demek kendisi~e, 
niyetle kapısını açan bıt •f 
sahibesine karşı böyle '' J 

·ı·"or bir hakarette bulunabı ı, ı~ 
Yatağından kalkarak ace 
giyindi. Ayaklarının ucu~/ 
sarak &fağıya indi. 1'•.tf: 
rahatsız etmeden çıkıp i1~ 
istiyordu. Aşağı salonuo 
sında, kendisine intizard~ 
lunan Mias Abbers'e ral 

- Sona 
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~·.Şubat 193 ,.. YENi A~IR 

Vilayet meclisi toplandı Bir turnova yapılacak 

Vilayet meclisi bundan Müsabakalara üç ecn~bi 
sonraşubatta toplanacak şampiyon da girecektir 

Vilayet u • 1. . d" I , 1. F . mumı mec ısı un 
da 1 azlı Güleçin başkanlığın· 
, a ~e~kalade olarak toplanmış 
lı: e ıçtıma müddetini değiştirme 

lere ve hükünieti merkeziyece 
gösterilen lüzuma binaen geç 
olduğu anlaşılmış ve Dahiliye 
Vekaleti meclisin her halde 

güreş yapmak 
ileri sürüyor 

Dinarlı Istanbulda 
istemediğini 

ararı vermiştir. 

• 1~ ali Fazlı Güleç, toplantıya 
11 ırak d 34 . 
d e en azaya hıtaben 
emiştir ki· s . 

ayın arkadaşlar; 

Evvela bir senelik ayrılıktan 
•onra h"t" k u un ar adaşları " sag· 
•el· ' 
d ~met ve toplu " olarak bul-

1.kugumdan ve yine sizinle bir
ı te 1 · • . . ayıınıze devam edeceği· 

11112
: gördüğümden büyük bir 

11~~ e ve iftihar duyar ve hepi-
ııızı b" 1 1• uraıet e se amlarım. 
. Geçen yıl meclisimizin son 
ı r lç ıınaında bu yılın toplantısını 

Mart 937 olarak kabul et
~İftilı:. Bu intihap ettiğimiz 
gU .. nun geçen seneki tecrübe-

Şubatta toplanmasını vilayete 
emretmiştir. 

Bu itibarla meclisi fevkalade 
olarak içtimaa davet ettim Bu 
içtima fevkalade olduğuna göre 
geçen seneki katipler yerlerini 
işgal etsinler, vazifeye başlı, 
yalım. Bu toplantımızda adi 
içtima mebdeini tayin ede· 
ceğiz. Müsaade buyurursanız 

yarın ( bugün) bu saatta mec· 
!isin toplanmasını ve içtima 
resinin yarınki ( bugünkü ) ta
rihte olmasını teklif ederim. Bu 
teklif müttefikan kabul edildi, 

Müteakiben vali Fazlı Güleç 
hepinize muvafaakiyet diler ve 
celseyi kaparım, demiştir. 

Dömifinal maçları yapıldı 

Altınordu kuvvetli raki
bini 5-3 mağlôb etmiştir 
iki tarafta güzel oynad!. Altınordu 

oyunu kendi lehine çevirdi 

Dınam 

Şehrimize gelen Dinarlı Meh· 
met pehlivan antrenmanlarına 
başlamıştır. Kendisi bir müd· 
dettenberi istirahat etmekte 
idi, Mevsimin yaklaşması dola
yısiyle Izmirde antrenmanlannı 
tamamlıyacak ve baharda bazı 
maçlar kabul edecektir. 

Öğrendiğimize göre bugün
lerde kendisine bazı teklifler 
yapılmıştır. Bu tekliflerden en 
mühimmini Polonya şampiyonu 
Ferrstanoff yapmıştır. Bu tek
life göre Türkiye de bir tur
nova yapılması teklif edilmek
tedir. Turnovaya Polonya şam• 
piyonu Ferestanoff, Almanya 
şampiyonu Ricbard ve Rusya 
şampiyonu Signoviç iştirak ede
cektir. Türkiyeden Dinarlı Meh
met'ten başka arzu eden diğer 
pehlivanlar de iştirak edebile· 
ceklerdir. Bunlardan Rusya 
şampiyonunun boyu iki metre 
sekiz santimdir. Kendisinin çok 
kuvvetli olduğu iddia ediliyor. 

Melımet 

Esas itibariylb arada bir an· 
!aşma yapılmış gibidir. Bazı 
teknik işler ve para meselesi 
üzerinde muhaberata devam 
edilmektedir. Üç şampiyon 
Türkiyede yapacakları temas
lardan sonra Amerikaya gide
ceklerdir. Maçların Istanbulda 
mı, lzmirde mi yapılacağı he
nüz belli değildir. 

* •• 
Dinarlı Mehmet dün, kendi-

siyle görüşen bir muharririmize 
şunları söylemiştir : 

- " Benim için şimdilik Is
tanbulda güreşmek mevzuu 
bahis değildir. Bazı pehlivan· 
ların şurada burada bana mey· 
dan okuduklarını haber alıyo
rum. Halbuki bana haber ver
meleri ve karşımda yer alma· 
!arı şarttır. 

Is tan bul da bazı spor mu har· 
rirleri halkın nefretini üzerime 
kondurmak için aleyhte yazılar 
yazıyorlar. Halbuki ha1 kın ha· 
na karşı sempatisi vardır. ,, 

...................•....... ··················~········································· 

Altınoıda takımı 

t Altınordu-lzmirspor maçı, iki çıkarak bize güzel anlaşmalı 
harafın güzel oyunlariyle çok ve muvaffakiyetli hücumlar 
~Yecanlı geçmiştir. Oyuna iz- göstermeğe başladı. Adil ile 

~ırsporlular canlı bir oyunla Sait anlaşarak hmirspor kale· 
aşladılar. Bu on dakikalık sini sık sık tehlikeli vaziyet• 

~İİ:det zarfında iki taraf ta !ere sokmağa başladılar ve peki 
t ır aç mühim fırsatı kaçırmak· az fasıla ve sırıra ile üç gol 
a ~~eta yarış yaptılar. çıkararak 19 dakika içinde 

S . ıhayet 11 inci dakikada takımlarını 2 - 3 mağlüp va· 

0~t ilk golü atmğa muvaffak ziyetten 3 - 5 galip mevkiine 
iç- u. Arkasından Altınordu ulaştırdılar. 
Çı~n i~iııci bir gol fırsatı daha Mamafih lzmirspor takımı 
ci ~ı ıse de Hüsnü topu kale- heran tehlükeli olmaktan düş· 
b nııı ellerine atmak suretiyle mediği ve oyunun bitmesine 
uı:e~altıyı kaçırdı. daha 25 dakika gibi uzun bir 

ta d ınısporlular güzel oynamak- müddet olduğu için kat'i neti-

~unday 
Ref erre yazıyor 

- Baş tara/t 1 mci saltı/ede -
normal münasebetler vardır. 
ltalya, boğazlar mukavelesine 
ait ihtiyati kayıtlarını tadil et
miştir . ., 

Yine ayni gazete Arasın si· 
yasi faaliyetinden bahsederken 
diyor ki : 

-" Türk diplomatı Italyayı 
Milletler cemiyetine daha müsaii 
bir şekilde bakmağa çok ça
lıştı. Bu suretle yalnız kendi 
memleketinin davalaf"ına hizmet 
etmekle kalmadı. Bütün beşe· 
riyetin menfaatine semereli bir 
gayret gösterdi. 

Bu kadar uzağı gören Türk 
diplomasisi, cihan sulhuna bü
yük hizmetler etmektedir. 

dak·~veıu ettikleri için 16 ncı ceyi tahmin etmek acele bir iş 
kik~d a ~~.raberliği 22 nci da· olurdu. Altınordu takımının da Türkkuşunda 
tab k a 1 ınci golü atarak çar- bu düşünce ile oynıyarak altın· Türkkuşu nazari dersleri 
tıkıuı ınağ!ubiyetten galibiyete cı golu çıkarmağa çalıştığı bayram dolayısiyle bir marta 
bit ı ar. Fakat devre bu suretle meydanda idi. Fakat iki ta- k <l ·ı d 
ka~Cek s~nılırken 42 nci daki· rafta artık sarfettikleri müthiş da ~r ta~ e ilmiştir. Tekrar 
hpta Saıt berberlik golünü yorgunluk ers ere mart Pazartesi gü· 

ı. ener1ının verdigi nü yine hava kurumu binasında 
I iKiNCi DEVRE yüzünden olacak başka bir başlanacaktır. 

ııaı:ınirsporluların bir akını pe· şey yapamadılar. Altunordunun Planörler de martın ilk gün-
ha .1~~ sebebiyet verdi. Ve da· oyunu kazandım, lzmirsporun !erinde şehrimize getirilmiş o-
2 1 ıncj dakikada Altınordu ise artık ümit kalmadı diye lacağından ameli derslere de 

- 3 rnaf?:up vaziyete düştü. oynaması da neticenin böyle 3-5 aynı zamaııda başlanacaktır. 
tııılşte bundan sonradır ki Al- kalmasına saik olmuştur diye- • la 
';'•~.'.~.~~.~n normalden üstün biliriz. ~\\1111///% 
cs.aıet l ····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• ~ - - ~ 
L e er ispanya başvekili 1 mette faaliyet sarfediyorlar. .:::s: ~ -
d:rro Cabellaro ile iş arka- Bunların maksadı Ka~al.on~~Y! -:::: 

ş arının · t f d ispanyadan ayrılarak 'Stıklalını =:;; lah . ıs ı a e ecek'erini ;:::;-:;. 
lllın ed· ı ilana sevketmekmiş. Parisi zi· ~ nicle ıyor ar. "Neos Chro• 

Mad ~gazetesine göre bu istifa ya ret eden Sovyet mümessili 
rıd;n "'d f Rosenberg bu hissi veren be-

s.ıın k . ınu a aası mesele- b ı t ab d yanatta u.unmuş ur. 
fik· ıne e başgösteren kd 

ır ayr 1 ki Ayni gazete, garbi A eniz 
Cekt· 1 1 arından ileri gele- d K ır. lngiliz filosu kuman anının a· 

Paris 15 (ÖR) " . ta!onya eyalet hükümetine yap· 
Raıetesin .. · - Fıgaro., tığı tebligatta lngilterenin.Fra_n: 
tiııd k' e gore Barselon şeb- ko hükümeline karşı vazıyelını 
Made .d

1 
Kata!an mahfeli eri d • · · · I rı V ı · d • egıştırmesı ve onu spanyanın 

sa ı.- ' a ansıa üşecek olur· nizami hükmeti olarak tanı· "atalan 1 tles' d . yanın spanya mes- ması it.timslinden bahsettiği 
~ ın ekı · · · uiltce·i . ~azıyetının değişe- haberini kaydetmekte ve hunun 
S011~ ~1 ıhsas ediyorlar. ne dereceye kadar doğru ol· 

e memurları bu istika· dui!:unu sormaktadır. 

KIN AK OL Kına Kına 

cevheridir. lştihasızlıkta, za· 
iflikte, sıracada, eski sıtmada 
bire birdir. 

Hazını Hapları 
Bir tanesi inkıbazlarda lint 

verir. Üç tanesi müshildir. 
Hazım bozukluğunda hazmı 
tashih eder. Her eczaneden 
isteyiniz. 

Milletler cemiyeti 
komitesi toplanıyor 

- Baştaıa/ı birincı sahi/ede -
hassa Hatayda Türk dilinin 
resmi dil olarak kullanılma

sına karşı cephe almışlardır. 

Daha şimdiden şapka giyenlere 
olduğu gibi, Türkçe konuşan
lar da sokaklarda tahkir ve 
tecavüze uğrayorlar, 

Halep, 15 (Ö.R) - Son za

manlarda birdenbire alevlenen 
Türkiye ve hatay istiklali aley
hindeki propagandalara rağmen 
Suriye halkının büyük ekseri
yeti Türk dostluğundan emin· 

dir v.e Suriyenin istiklal hare· 
ketinde en kuvvetli müzahereti 

Türkiyeden görebileceğine ka· 
nidir. , ________ ıııııı. 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 (2101] 

' aoz:o:.anııııı. 

:SC>:N"'C> 
Mübadil ve gayri mübadil 

bonoları bilumum banka ve 
şirket hisse senetleri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın alır. 

Adres : lzmir Kemeraltı 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

1-13 (77) S.7 h.3 

Sahife 7 
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Her şey uygun gidiyor. Hele 
son delil de uyarsa iş tamam 
gecenin saat altısında derin, 
derin içini çekerek Parı:layan 
kelimesini ağımdan çıkardı. 

* •• 
Rujiyeri oğlunun dir:lmesi 

için cesedine ithal edilecek ka
nın Pardayan ismindeki şöval• 
yenin kanı olduğuna kanaat 
getirmişti. 

Alelacele gizli dolabından üç 
dört kağıt çıkardı. Bu kağıtlar 
beyaz olup her birinin altında 

dokuzuncu Şarl'ın İmzası ve 
krallık resmi mührü vardı. 

Acaba Rojiyeri, eline fev
kalade bir kuvvet ve iktidar 
veren bu yazısız emirleri, bu 
müthit kağıtları ne suretle te· 
darik etmişti? Acaba kraliçe 
Katerinden mi almıştı? .. Yoksa 
taklit mi idi? 

- Bu kağıtlardan ikisini dol· 
durdu. 

Sonra, ameliyathanesine ine-
rek sönmek üzere bulunan 
mumları değiştirdi. Çünkü 
roumların sönmemesi icap edi
yordu. 

- Ey oğlum; emin ol, hu ge
ceden itibaren lazımgelen kanı 
senin cismi maddine ithal ede
ceğim, efkarı basisenin tardı, 
esrarengiz sarsıntıların yeri, 
göğü altüst etmesi bu tufan 
belası içinde seni tevkif etmek 
istiyenlerin elinden kaçabilme· 
miz için ben, binlerce ecsamı 
necmiyenin havayi nesimiyi dol
durması maksadiyle binlerce 
adamların öleceğine delalet 
eden meş'um işaret çanını ça· 
lacağıml 

Bundan sonra mermer masa 
üzerinde yatan kanı, rengi bo
zulmuş cesede birkaç dakika 
baktı ve bir bayii dualar vt>ya 
rumuzlar okuduktan sonra 
ameliyathanesini terketti ve 
doğru Tampl hapishanesine 
geldi. 

Montlük'ün yanına giderek 
yazdığı kağıtları gösterdi.Mont
lük bunları okuyunca Rojiyeri 
hayret ve korku ile bir bakış, 
baktı. Kafasını iki tarafa sal
ladı ve gayri ihtiyari şu kelime 
ağzından fırladı. 

Nihayet: 
- Fakat, makinenin işleyip, 

işlemediğini bilmiyorum; zira 
bir hayli zamandanberi kulla· 
nılmadı. Şimdi memuruna emir 
vereyim. 

- Hayır! bu adamla evvela 
ben görüşmek isterim. 

- Pekala!.. Öyle ise benimle 
geliniz. 

Montlükle Rojiyeri aşağı ine· 
rek zındanın bir ucunda bir 
yolun içine girdiler. Montliik: 

- Makine memuru, herif 
burada, buyurun konuşunuz. 
Ben de gidip Pardayanları ma· 
kineye indireyim... Ameliyatta 
benim de bulunmamı istiyor 
musunuz? 

- Hayır .. 
Montlük Rojiyeri selamlıya· 

rak ayrıldı. Rojiyeri de iri ka· 
falı, geniş omuzlu, gayet kuv· 
vetli bir adam olan makine 
memuru ile karşı karşıya kal· 
mıştı. 

Rojiyeri, ameliyathanesinde 
yazdığı lıazdığı kralın mührünü 
ve imzasını taşıyan kaji'ıtlardan 
birini de bu adama gösterdi. 
Herif itaat edeceğini, fermanın 
başı üzerinde } eri olduğunu 
nöyledi. Rojiyeri kerdisine ya
vaş sesle bazı emirler verdi. 
Herif: 

- Şimdi gide:im cevabını 
verdi. 

- Hayır şimdi değil .. 
- Ya ne vakıt? 
- Bu \l'ece, ben ancak üç 

buçukta gelebilirim ... Şeyi biz
zat kendim toplıyacağım. 

- Saat üç buçukta, pekala! 
Saat üç buçuğa doğru ben kolu 
çevirmeğe başlıyaca2"ım .. 

Rojiyeri bu adama başiyle 
muvafakatini bildirdikten sonra 

Tampl kapısından çıkmak üzere 
iken birdenbire durarak mırıl
dandı: 

- Onu her halde görmeli
yim ... Esas, elinden itisini oku
mak ve anlamaktır. 

- 32 -
Makine 

işkence odasında, Mari Tu
şenin hiç akla gelmiyen bir şe· 
kilde tavassutunu müteakip iki 
Pardayan yine odalarına götü· 
rülmüşlerdi. Kalplerinden be
yinlerine bir ümit dalgası çıkı
yordu. Fakat müstesna hilkatte 
olan bu iki adam hissettikleri 
süruru yekdiğerine göstermek
ten ictinap ediyorlardı. 

Odaya kapandıkları zamar 
babası: 

- Şövalye, bu defa, bu se• 
vimli kadının hayatını kurtar

makta haklı olduğunu tasdik 
ettim. Vay canına! Böyle bir 
eseri şükran gösteren bir ka
dın görecek miydim? diye ba
ğırdı. 

Şövalye: 

- Buna bir de erkek ilavo 
edebilirsiniz? dedi. 

- Bu da kim? Bizi kurtar· 
mak için, yakmağa, TampeU 
berheva elmeğe mecbur iken 
böyle menhus yerde ölmekli
ğimize bigane kalan senin Mon· 
moransiyi mi? 

Şövalye sevinçli olduğu za· 
manlar takındığı alaylı bir ta
vırla: 

- O halde biz de berhava 
olurduk, fakat, ben Ramusu 
söylemek istedim. Bu muhte
rem alim, bizi Monmarter SO· 

kağındaki felaketten kurtar
mamış mıydı? cevabını verdi. 

- Vallahi bu da doğru. Şim· 
diden sonra yoksa insaniyetle 
mi kesbi itilaf edeceğim? 

iki cesur serseri; muhakkak 
ve müthiş bir ölümden kurtul
du!darı bir sırada rahat, rahat 
konuşuyorlar ve eğleniyorlardı, 
Bir aralık görüşmeleri Mari Tu· 
şeye intikal etmişti. Mari Tu
şenin kendilerini kurtarmağa 

muvaffak olacağına kani idiler. 
Bugünü böylece geçirmişlerdi. 

Henüz dışarısı aydınlık iken 
höcrelerinin içi karanlık olmuş• 
tu. işte bu sırada kapı açıldı. 

Kapıyı açan Rojiyeri idi. 
Elinde fener olduğu halde içe· 
riye g;rdi. 

İKTiSAT 
TlCARET 
GÜNDEN: 

-Somı l'ar-

VEKALETi İÇ 
U. MÜDÜRLÜ-

Türkiyede Nakliyat sigorta 
işlerile çalışmak üzere kanuni 
hükümler dairesinde tescil edil
miş bulunan Ecnebi sigorta 
şirketlerinden Badişe Asekü
rans Sigorta şirketinin Türkiye 
umumi vekili bu kerre müra
caatla Şirketin 1 - 1 - 937 tar•
hinden itibaren yeniden pol çe 
tanzim elmemeğe ve bu tarih
ten evvel yapacağı işleri tasfi
ye etnıeğe karar verdiğini b'l

dirnışitir. Bu şirketle alaca (ı 
o1 anların Istanbulda Ga'atac a 
Hüdavendiğar hanında ınukıın 

S. Rosolato'ya ve icabında 

lktısat Vekaletine müracaat 
etmeleri ılan olunur. 

26-16-9 245 (154) 
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Gayri Menkul Mallann Açık 

Artırma lllnı • 
937-261 
Tire icra Memurluğundan: 
Açık arhrma ile paraya çe•

rilecek gayri menkulün ne ol· 
duğu: Bir eY .• 

Tapunun 1332 tarih ve 47 
•ırasında Sofu köy M. Karaga· 
zi sokağı sayı: 10 

Takdir olunan kıymet: 800 
lira .• 
Artbrmanın yapılacağı yer, 

gün, saat: 15-3-937 Pazarte
si, saat 15 icra koridorunda. 

1 - işbu gayri menkulün 
artırma şartnamesi 12 • 2 • 937 
tarihinden itibaren 937 - 261 
numara ile Tire icra dairesinin 
muayyen numarasından herke
sin görebilmesi için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan fazJa 
malumat almak isteyenler bu 
şartnameye ve dosya:numarası 
ile memuriyetimize müracaat 
etmelidirler. 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymette yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın 
teminat mektu'>u tevdi edile
cektir. -124-

3 ipotek sahibi alacaklıları 
diğer alakRdarları ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu-

siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 

itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbiteleriyle birlikte me-

muriyetimize bildirme:eri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu 

aiciHyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art· 
tırmaya iştirak edenler arttır-

ma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malôrralı almış ve bun-

lara tamamen kabul etmiş ad 
Ye itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa l:iağırıf· 

dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma 

bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 

veya sat ı ş istiyenin alacağma 

rücbanı olan diğer alacakhlar 

bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş 

alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazse en çok artıranın 

taabbüdil baki kelmak üzere 
artırma onbeş gün daha tem

dit ve on beşinci günü ayni 
saatta yapılacak artırmada 

bedeli satış istiyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklılara 

o gayri menkul ile temin edil
miş alacakları mecmuundan 

fazlaya çıkmak şartiyfe en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz. ve sahş talebi düser. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal ve-

ya verilen mühlet içinde pa
rayı vermezse ihalt! l<ararı 

fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan 

kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almğa razı olursa ona, razı 

olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırma

ya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. iki ihale arasın

daki fark ve geçen günler 
yUzde beşteı. be,ap olunacak 

fai:t ve diğer zararlar ayrıca 

hükme hacet kalmksızın me-

muriyetimizce alıcıdan tabıil 
o!unur. Madde (133) 

Yukarıda gösterilen evin 15-
3-937 tarihinde Tire icra me-

murluğu odasında işbu ilan ve 

gösterilen artırma şartnamesi 

dairesinde satılacağı ilin olu· 
nur. 

Tarih •e icra memurunun 
resmi mühür ve imzası 

464 (270) 

Gayri menkul matların 
açık artırma lllnı 

Tire icra memarluğundan : 
937/83 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne ol
duğu. iki lnt'ada 2757 M. M. 
bag. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu
marası. Kireçtepede tapunun 
926 agustos ve 16 - 17 ıırala-

1 rında kayıtJı eskiden bag şim
diki halde tarladır. 

Takdir edilen kıymet. 150 
lira. 

Artırmanın yeri, gün, saat. 
15 - 3 - 937 pazartesi saat 16 
da icra koridorunda. 

1 - işbu gayri menkul ar
tırma şartnamP.si 12 • 2 - 937 

tarihinden itibaren 83 numara 
ile Tire icra dairesinin muay

yen numarasında herkesin gö
rebilmesi için açıktır. ilanda 

yazılı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler işbu şartna-

meye ve dosya numara$ı ile 
memuriyetimize müracaat et
melidirler. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı luymetin 7,5 

nisbetio veya milli bir banka
nın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alacaklıların ,ve ir-

tifa hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarım 

hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari-

hinden itibaren yirmi gün için
de evraki müsbitelerile birlikte 

memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde bak!~rı 

tapu sicilile sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar· 
tırmaya iştirak echmler arttrma 

şartnamesini okumuş ve lüzum· 
Ju malômah almış ve bunları 

tamamen kabul etmiş at ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edildiği zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl· 
dıktan sonra en çok artırane 
ihale edilir. Ancak attırma be-

deli muhammen kıymetin yüz
de yetmiş beşini bulmaz veya 

satış istiyenin isteğine rüchani 
olan diğer alacaklılar bulunup-

ta bedeli bulanın o gayri men
lrnl ile temin edilmiş alac aklı· 

la11n mecmuundan fazlaya çık
mazsa ençok artıranın taahhü-

dü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdit ve on 

beşinci günü ayni saatta yapı
lacak artırmada bedeli satış 

istiyenin alacağına rüchani olan 
diğer alacaklıların o gayri men-

kul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartile en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir b~del elde 

edilmezse ihale yapılmaz ve 
satış bedeli düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona razı olmazsa 
veya bulunmazsa hemen onbeş 
gün müddetle artırmaya çıka
rılıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuriyeti
mizce alıcıdan tahsil olunur.133 

Yukarıda gösterilen eskiden 
bağ olup, şimdiki halde tarla 
olan yerin 15.3.937 tarihinde 
Tire icra memurluğu odasında 
işbu ilim ve gösterilen artırma 
şartnameıi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 463 (268) · 

45 
TENi ASIR' 

Tire Mahkemui Banazr•n· 
bğından: 

Tirenin lstiklil mahallesin· 
den Çubukçu Mustafa karısı 
Fatma j]e ayni mabaJJeden çu· 
bukça Mustafa oğlu Kazımın 
müştereken tasarruflarında bu
lunan Tirenin Sofuköy karaga-
zi sokağında taraflan sağı çu• 
bukçu çıkmazı tariki hususi so· 
lu Ahmet çavuş menzili arkası 
mektep, idris, Hatice menzili 
önü tariki am ile çevrili ve 
800 lira kıymetli ve 72 sayılı 
ve 11 - 11 - 936 tarihli tapu 
senedi karşılığı ahşap altlı 
üstlü üstünde iki oda altında 
Uç oda bir dükkan bir mutfak 
bir dam fırın bulunan ve ta· 
rafları murisleri Mustafa üs
tünde kayıtlı iken 1930 yılında 
ölmesiJe Fatma ve Kazıma ka
lart evin taksimi kabil olmadı
ğından satılarak parasının öleş
tirilmesine Tire sulh hukuk 
mahkemesince karar verilmiş 

olduğundan bu karar üzerine 
12 - 2 - 937 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 14 te satılığa 
çıkarılmış ve 12 - 3 - 937 tari
hine müsadif Cuma günü saat 
14 te Tire mahkemesi başka
tipliği tarafından iha!esi yapı
lacaktır. Artırmaya iştirak için 
yukarda yaz•h kıymeti muham
menenin yüzde 7,5 nispetinde 
pey akçası veya milli bir ban
ka teminat.mektubu tevdi ede
cektir. Gösterilen günde arttır-
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve kabul etmiş 
ad ve itibar olunur; gayri men
kul kendisine ihale olunan 
kimse derhal ve ya verilen 
mühlet içinde parayı varmezse 
ihale fesh olunarak kendisin· 
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse almağa razi 
olursa ona, olmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırmaya 
çıkarılarak en çok artırana 
ihale edilüp ilk ibate arasın

<laki fark ve geçen günlerin 
yüz.de beşten hesap olunarak 
faiz ve diğer zararları aynce 
hükme hacet kalmaksızın me
muriy etimizce ilk lııüşteriden 
tahsil olunur; 
tarihinde ypılacak artırma mu
hammen kıymetin % 75 ini 
bulmadığı takdirde 15 gün 
müddetle artırma uzatılacak 

ve ayni giın ve ayni saatta en 
ziyade artıranın üstünde bıra
kılacak rusumu delialiye ala
na ait olacaktır. Artırma 

şartnamesini artıranlar oku
muş oldukları kabul edilip 
fazla malumat istiyenleri11 me
muri yctimize müracaatları ve 
artırmaya iştirak edeceklerin 
muayyen günde hazır bulun
maları ilan o!unur. 

(269) 

lzmtr Beledlyealnden : 
1 - iki 7üz k1rk lira bede

li keıifli değirmendağında ae· 
merci zade sokağında Filibeli 
Selim sokağına kadar yapıla-
cak lağım işi 26 - 2 - 937 Cu
ma günli saat on altıda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Keşif •e şartnameıini görmek 
üzere baımüheııdisliğe iştirak 
için de on sekiz liralık muvak-
kat teminat makbuzu ile söy· 
leoen gün ve saatta encümene 
gelinir. 

2 - Sekiz yüz altmış beş 
lira bedeli keşifli Bahri babada 
kız lisesi önünden halkevine 
kadar yapılacak lağım işi 26 • 
2 - 937 Cuma günü saat 16 da 
açık eksiltme ile ihale edile-
cektir. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere Başmühendisliğe 
iştirik için de altmış beş lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta en" 
cümene gelinır. 

3 - Temizlik hanında elli 
lira bedeli muhammenle bir 
adet kıtmyon satılığa çıkarıl· 
mıştır. BaşkatipJikteki şartna

me veçhile 26 • 2 - 937 Cuma 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için dört liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
giln ve saatte encümene ge
lin;r. 

4 - Beher metre murabbaı 
yüz yirmi beş kuruştan dört 
yüz lira bedeli muhammenle 
63 sayılı adanın 320,00 metre 
murabbaındaki 53 sayılı arsa
sının satışı başkatiplikteki şart· 
name veçhile 26 - 2 • 937 cuma 
günü saat on altıda açık artır-
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için otuz liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenE:n 
j!Ün ve saatta encümene ge
linir. 
9-12-16~20 407 (241) 
!.._ Beher metre murabbaı 

dörtyüz elli kuruştan bin iki 
yüz yetmiş altı lira yirmi kuruş 
bedel muhammenle 32 sayılı 
adanın 6 ve 30 sayı'ı arsaları
nın satışı başl<atiplikteki şart
name veçhile 19-2-937 Cuma 
günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için 96 liralık muvakkat temi
nat makbuzu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelinir. 

4-9·12-16 351 (208) 
Beher metre murabbaı beş 

yüz kuruştan dokuz yüz kırk 
lira bedeli mu ha mm enle 17 
sayılı adanın 188,00 metre 
murabbaındaki 36 sayılı arsa· 
sının satışı başkatiplikteki şart
name veçhile 26-2-937 Cu· 
ma günü saat 16 da açık ar
tırma ile ihale edilecektir. iş-
tirak için yetmiş bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya Banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelinir. 

11·13-16-20 435 ( 255 ) 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvanrarınıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve uesçlerini bozmayınız. 

i 
Tur an f abrikafarı, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaldadır. 

Hayvanlarınıza (Öküz başı) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şa)'.anı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdi~i sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için fabrikalarımız ma
mulat& lzmir ve civan umum acenteliği Nef'i Akyazıll 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir, 3465 

Bağcılar!. Tütüncüler!. 
Ôtedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa gül>· 

relel'imizio geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAR .A.DAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

--· . ' 

:·.u. •. 
,, . 

Is tan bul 

1 LAN 

Merkezi 

lzmir 
Telefon 

3778 

5 kilodan 30 kiloya kadar terazilerimiz gelmiştir 
Sabş mahalli: Suluhan civarında No. 28-9 Hurdavatçı Hüsnti 

Özödemişli mağazasına müracaat. 11-26 (172) 

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

SIHHAT BALIKYAGI 
Norveçya baJıkyağlarının en bahsidir. Şerbet gibi 

içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı :;arşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

No. 9268 S P R B 

,,, ;, ~. ·' .... ; . • . • . .• :""6 • : : 

kara verilecek 
mahal 

1 .... 
:, 

*' 
1 

E + 

1 

müddeti icar 

No. 9260 S P R B 

bir seneliğine 
1 tahmin temini> 

edilen 
icar L. L. J(. 

Denizli vakıflar oteli Tarihi teslimi.nden itibaren 500 33.50 
üç senedir. 6 
ihale tarihi: 26-2-237 Cuma günü saat 1. 

Bu kerre inşaatı hitam bulan elektrik tesisat ve banyo teşk,.1; 
Jatı tam asri Denizli vakıflar otelinin tarihi teslimden itibaren iJ 

sene müddetle icarı on gün müddetle açık artırmaya konulmuştu'; 
Taliplerin şeraiti müzayedeyi öğrenmek üzere her gün . a~tı:e 

maya iştirak etmek üzere yukarıda yazılı teminatlarla barlık f1 
26-2-937 günü saat 16 da Denizli Evkaf idaresine nıüracaatla 
ilan olunur. -16-19-22 467 (267) 
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lll ~mır ikinci Hukuk Mabke· 
tsınden· 

Na~bcanı~ aşağı mahallesinde 
tvd ant sokağında 14 No. lu 
taraf ~eyfullah kızı Nuriye 
ko ... •n an ayni adreste mukım 

... ası s··ı aleyh· u eymao oğlu Cemal 
Vasın~e açbğı boşanma da· 
"eu ~n dolayı çıkarılan aa
Rab.~:nın müddeaa!eyhin ikamet
biJi 1 terkle nereye gittiği 

tıenıed•v. d ollltıd ... ıgın en bili teöliğ 
is1eği}ugu görülerek davacının 
ilttu~ e davatiye varakasile 
Üiv hl suretinin mahkeme 
liğaatn a?esine telikine ve teb-

ın ıı:- . k Veri) anen ıcrasına arar 
tın 1jek bu baptaki tahkika
llün • 2 1937 Çarşamba gü
Rün~ ta!•k kılındığından yazılı 
tah'- ·~- t aat 10 raddelerinde 

l<ll\at b "L! • b asaı . awmı uz:urunda 
t ectn h b 1 araf azır u unması yeya 
ı ·· •ndan bi k·ı .. d • Utunı r ve ı gon ermeSl 
kında u beyan aksi halde hak
l'l11cağı g;{'8P kararı ittihaz olu
liht f · U. M. K. nun teb
llia\(,. astnıa tevfikan tebliğ 
•1.. '-'lllına 11_ • 
1 ilb ol H&tm ofmak üzere 
~r. (265) 

---

DUROSTOR vapuru 5 mart· 
ta beklenilmektedir. Köstence 
Sulina ve Galatz limanları için 
yilkliyecektir. Galatı: aktarması 
olarak ta Belgrad, Novisad, 
Bratislava, Viyana ve Lim 
Jimanlan için de yük kabul 
eder. 
Cie Royale Hoogrose Danube 

Maritime Budapeşte 
DUNA vapuru 15 şubatta 

beklenilmekte olnp Belgrad, 
Novisad, Butlapeşte, Bratislava 
Viyana ve Linz Umanlan için 
yük kabul eder. 

...... ® ..... 
Den Norske Middelhavslinje 

Oslo 
BOSPHORUS vapuru 13 şu· 

hatta bekJenllmcktedir. Pire, 
bkenderiyc, Hayfa Diyep ve 
Norveç Limanlan için yükJiye-
cektir. 

BANDEROS vapuru 16 Mart-
ta beklenilmektedir. Pire, ls
kenderiye, Hayfa, Diyep ve 
Norveç.in bilumum limanlarına 
yük kabul eder. 

Vapurların isimleri, geJme 
taıib1eri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi-
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

ı.ı~ e~t Eczacıbaşının 
Fe

11
·.. ~aııJ eserlerinden .. \. dıo:ı. s . 

.. tltı'1 lt t ~ rnacmıu, suyu, to- ·~ 
ler~ U.. a nıalda inci gibi diş· 111 41: 1 

• sagla ,. sahip 
1 

:n. pembe diş etlerine ":ıi ~ 
J\ .. 0 Ursunuz. .,_ !!ı. 

. gız h J ;.. 
11:ap] 1 zıssıhhasının bütün 

llrı.oa malikti l r er. 
Bü1ük tüpü 

15 
lJ kuruştur 

M. Depo. 

S. FE iT 
Şifa ecı.ınesidir 

I 

Bütnn ağrı, sızı ve 
sancıları dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına, 
nezleye, gripe, diş, 
be1, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz
maya karşı bilhas
sa müessirdir. 

---- -----

GRiPiN 
• 
l 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

Daima sabit daima tabii 

vn7. 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboraluarlarında hazırlanan Ju

vantin sa~ boyaları muzır ve :ıehirli maddelerden tamamen iri 

olup saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyalarıDI kumral ve siyah olarak iki tabii renk 

Uıerine tertip edilmip. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle do 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Ecıanleer.de ve itnyat mağazalarında arayıoıL 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokıtk 
No. ıo - 12 J. Parplnyanl 

TELEFON : 8937 

Ka!orifer, silindir ve her istenilen kömür vard&r. 
(2299) 

HüSEYIN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odalara takımları sipariş üı.erinc kabul edilir. 

IZMIRDE 
(Nasırdan) şikayet ayıptır 

Eczacı Kemal Aktaşın 
( Nasırol Kemal) diye bir 

Nasır ilacı vardır 
(Hilal Eczanesi) va~dır 

30 kuruştur 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından~ 
Sahibinin vergi borcunun temini tahsili için Göztepe tramvay 

caddesinde 677 sayılı ev tahsili emval kanununa tevfikan hac
zedilmiş ve tarihi ilandan itibaren 21 zilo müddetle müzayedeye ' 
çıkarılmış o)dujundan almak ve müzayede şartlarını öğrenm~' aa 
istiyenlerio Defterdarlık tahsilat idaresine müracaatlan. J un• 

9-16-23 (238) 'V°da _ 



8ahHe ıo VENi ASIR 

Alman Hava nazırı Goering Varşovada bekleniyor 

Bir kuvvet darbesinden bahsediliyor 
Almanya koridorun Polonyaya bağlılığını kabul edecek 

Fakat Dantziğ şehrinin Hitler •• • 
reıımı altına girmesi isteniyor 

Paris 15 (Ô.R) - Dantzig 
meselesi hakkında Almanya 
hava nazırı general Göring ile 
Lehistan hükümet adamları 
arasında mühim müzakereler 
bekleniyor. General Cöring 
Leh cumhur reisinin davetlisi 
olarak Lehistanda bazı av eğ
lencelerine iştirak edecE'k ve 
bu vesile ile Leh ricaliyle bu!u· 
ıacaktır. Dantzig serbest şehri 
üzerinde Alman hükümranlığı· 
nm tam olarak iadesi bu mü· 
zakerelerin mevzuu olacaktır. 
Nasyonat sosyalist mahafilinin 
fikrince bu haber, propaganda 
nazırı Dr. Göbels tarafından 
geçenlerde Deutschland Holl' de 
verilen nutukla tekzip ediJme· 
miş. bilakis teyit edilmiştir. 
Filhakika Göbels bu nutkuuda 
şöyle demişti : 

11 Dantzig meselesinin ya -
kında son ve kat'i olarak bat .. 
ledilebileceğini kaydediyor. Bu 
da ancak serbest şehir üze 
rinde Alman hükümranlığımn 
iadesile mümkündür. Zira Dant· 
zig nasyonal sosyalist bölge 
reisinin dediği gibi bu şehir 
Almandır ve Alman kalacak· 

zigden serbestçe istifadesini sözlerine göre, iki taraflı veya rak bunu kabul edecek ve dar metodla takip ettikleri bir ıinde Almanyaya isnad edihnif 
temin eyliyecektir. Nasyo· bir taraflı olarak, fakat her Almanyada koridorun mevcu- kerre daha göze çarpıyor. Lon• olan kötü niyetlerle aynı ma"' 
nal sosyalist mahfillerinde halde cebir Te şiddet şeklini diyetini ve Lehistana bağlılığıni drada Von Ribbentrop muahe- hiyettedir. 0 vakıt gibi şimdi 
iddia edildiğine göre, Fran- almadan bu hafta halledilecek- kat'i olarak kabul etmekle be· delerin iadesini elde elmeğe de bu neşriyatı idare ede• 
sanın Caone Akdeniz şeh miş. raber Danbig limanından şim- çalııırlarken Leh Cumhur reisi .. Oeuvre,, gazetesinin diplomali 
rinde lngiliz hariciye nazırı ile birlikte avlanacak olan ge• muhabiri Bn. Genevieve Taboi• 
Edenle birlikte mezuniyet tati- neral Göring te Gobelsin nut- ve "Echo de Paris,, gazetesini• 
lini geçirmekle olan hariciye kunda ihsas edilen Dantzig an• diplomasi muharriri Pertinok• 
nazırı Beck bu mesele hak- ·- }aşmasını neticelendirmeğe uğ- olup bunlar Paristeki Sovyet 
kında lngiliz hariciye nazırına raşacaktır. Böylece Versay sefarethanesinden talimat al-
bir muhtıra bile tevdi etmiştir. muahedesinden çok fazla birşey makta imişler! Bütün bu ma-

GÔRING V ARŞOVADA kalmış olmıyacaktır. nevra Paristeki Sovyet agent'" 
BEKLENiYOR KUVVET DARBESi leri tarafından idare edilmekte 

Berfin 15 ( Ô.R ) - General iHTiMALi imiş. 
V Ö Berlin 15 (Ö.R)- Almanya 

Göring Salı günü arşovada Roma, 15 ( .R)- D. N. B. 
beklenmektedir. Alman nazırı- ajansı general Goeringin Var· ve Lehistan arasında ticaret 

h · d mukavelesi temdit edilmiştir. 
nın nerede avlanacağı ve Le- şova seya atı neticesın e Al· 

D t · k b' Dantzig serbest şehrinin de 
histandaki ikamet programı manyanm an zıge arşı ır 

bb yeni mukaveleye iştiraki için 
hakkında sıkı bir gizlilik mu- kuvvet darbesine teşe üs et-. "ht" l' h kk d b mümessilleri müzakerelerde yer 
hafaza edilmektedir. Alman ma- mesı 1 ıma ı a ın a azı alacaklardır. 
haf ilinden bildirildiğine göre bu payitahtlarda neşredilen haber· HARP BiR F ACIA OLUR 
av eg~ lencesi Dantzig meselesı'nı'n ler dolayısiyle şa tebliği neşr· 15 (Ö R H etmektedir: Bertin, . ) - ava 
kat'i şekilde halli ve Leh kori- '!Haberlerin bu şekil dahi· nazırı general Görin beynelmi· 
dorunun Almanya tarafından J l k" h · 1 ·· 'I• ]inde esassız olduğu Bertin si- e es ı mu arıp er mumessı 
kati olarak kabul ve tasdikı ile yasi mahafilinde kayt ve işa· !erini kabul edarek bir nutuk 
alakadardır. Bu hususta gaze· ret edilmektedir. Lebistanda söylemiş ve yeni bir harbın 
te!ere hiçbir tebliğ verilmiş Dantzig meselesi hakkında mü- bir facia olacağını hatırlattık-
olmamakla beraber iyi haber zakereler olacağı şüphesizdir. tan sonra dünya harbı esnasın· 
alan mahafil Dantzig mesele· Fakat bo görüşmeler Lehistan da cesaret ve kıymetlerini isbat 
sinin yakında son ve kat'i şe- Daııtzigden bır manzaıa mümessilleriyle Dantzig serbest etmiş olan bütün muhariplerin 
kilde halli için Göbels tarafın- TEKLiFLER BEKLENiYOR diki ıartlar dahilinde Lehis· şehrinin mümessilleri arasında barışçılık göıtermeğe hak ka-

KAN GÖRÜŞMELERi dan son verilen nutukta izhar Bu münasebetle "Populaire,. tana istifade hakkı verecek· yapılacak ve Alman mümessil· zandıklarını söylemiştir. Göring 
Nasyonal sosyalist mahfille• edilen ümidi buna bir işaret gazetesi şunları yazıyor: Göbels miş. Böylece Dantzig üze· leri bu meselede ancak hayır- milletlerin başka bir harp is~e-

tır. ,, 

rinde temin edildiğine göre, telakki etmektedirler. Söylen- Berlinde söylediği son nutukta rinde Milletler cemiyetinin hah bir tavassut rolü oyoıya· mediklerini, yeni bir barbıll 
bunun mukabilinde Lehistan diğine göre 1936 Sonteşrinin.. "Meselenin yakında . son ve mürakabe hakin ortadan kal· cakbr • ., medeniyetin sonu olacağını ve 
bazı tavizat ve teminat elde de mareşal rütbesine çıkanlan kat'i olarak halledileceğini kacak ve serbest şehir tam PROTESTO EDiYORLAR sulhu ınuhafaza için eski mU"' 
edeçektir. Hitler, söylendiğine Mareşal Ridz Smigliyi hususi umarız,, demiş. Bazı haberlere olarak Hitler rejiminin iradesi Berlin, 15 (Ô.R) - Alman- hariplerin bütün kuvvetleriyle 
göre, Versay muabedesile Al- olarak ziyaret eden Alman se- göre general Göring Salı günü altına girecektir. yunan Dantzig meselesinde bir çalışmakta hakla olduklarını, 
manya tarafından terkedilen firi de kendisine bu mesele Varşovaya giderken Dantzig TiRŞE DERiSi GiBi kuvvet darbesi yapacağı hak· herkes için müsavat dahilinde 
ve Şarki Prusyayı Almanyadan hakkıoda Hitlerin bir mektu- statüsü işinin halli için de bazı "Homme Labre,, gazetesi de kında Fransız gazetelerinde sulhu korumak mümkün oldu" 

ran Leh koridorunun mev• hunu vermiştir. teklifler getirecekmiş. şu müşahedede bulunuyor: Ver· yapılan neşrıyat protesto edil- ğunu ve böyle bir içtimaın ba" 
cudiyetini ve Lehistana bağlı· Paris, 15 (Ô.R) - Dantzig Mesele bu şehir üzerinde sailles muahedesi Tirşe derisi mektedir. Alman mahfellerinin nşçı Almanyada yer bulmasın" 
l\ğıoı kabul edecek ve diğer meselesi sabah gazeteleri tara- Alman hükümraniyetinin iadesi gibi her gün daha ziyade da- fikrince bu neşriyat sovyet dan kendisinin son derece 
taraftan Lehistanın tam şim· fmdan ciddi olarak tefsir edil- hakkıodadır. Lehistan bazı te· ralıyor. Almanların muahedeyi Rusyanın teşvikiyle yapılmak· memnun hulunduğunu ilave et" 
diki şartlar dahilinde Dant- mektedir. Bu mesele, Göbelsin minat ve taviıat mukabili ola- altüst etmek niyetlerini ne ka· tadır ve lspanyol Fas'ı mesele· miştir. 

··········································································································································································································································································" 

Avusturya şansölyesinin mühim bir nutku 
Avusturya 

saltanata 
istiklalini 

iadesi 
korumak azmindedir. Habisburgların 

sarf ediliyor 
Viyana 15 ( Ô.R ) - Şan~ 

sölye Schuschnig dün öğleyn 
parlamento sarayında halk cep
hesi memurlanna hitaben bir 
program nutku söylemiştir. 
Şansölye Avusturyaoın Alman· 
ya ve Macaristanla münasebet· 
)erini gözden geçirdikten son
ra diğer komşuları ve nihayet 
garp devletlerile münasebetle· 
rindcn de bahsetmiş ve de
miştir Jci: 

- 11 Temmuzda Avusturya 
ile Almanya arasında normal 
münasebetler yeniden kurulur
ken sıkı bir memnunluk hiaset
tik. Alman Şansölyesinin de 
dediği gibi merkezi Avrupada 
iki memleket arasında barışçı 
bir işbirliği elzemdir. Viyanayı 
Prağ ve Belgraddan ayıran 
hiçbir fikir ayrılığı da yoktur. 
lsviçre ile münasebetlerimiz 
mükemmeldir. Fransa ve lngil
tere ile ilerilemesi i~in herşyi 

yapacağımız sıkı kültürel mü
nasebetler peşindeyiz. Avustur• 
yanın hususi ihtiyaçları ve ken
dine mahsus tartları hakkında 
lngilterede gittikçe artan anla
yıştan bilhassa memnunuz. Sul
hun korunması kaygısı bi1im 
siyasetimize hlkimdir. 

Bundan sonra Şansölye Mo
narşi meselesine dokunmuş ve 
görüşlerine hakim olan şu üç 
prensibi tasrih etmiştir: 

1 - Avusturyanın tarihi an· 
anelerinin büyük kıymetine 
saygı her partinin iştirak etti
ği bir histir. 

2 - Devletin şekli mesele· 
si münhasıran millet tarafından 
ve şimdiki ana yasa temeli 
üzerinde halledilecektir. 

Bu sahada bir karar verme· 
ğe milleti çağırmak ancak dev
leti idare edenlere ve vatan· 
ı:>erverler cebheıinin batında 

ihtiyatlı gayretler • • 
ıçın 

olanlara aittir. Yani şansölye 
monarşı meselesine verilecek 
istikameti tayin etmek salihi
yetini yalnız başıoa muhafaza 
etmektedir. Bu hususta mille· 
tin memleketin ve Avusturya 
hanedanının menfaatlerine kar• 
şı mesuliyetini mndriktir. 

3 - Nihayet yarı siyasi bil
yük kültür cemiyetleri kurmak 
lüzumsuzdur. iyi Avusturyalı
ları bir araya toplamak vatan
perverler cephesine ait bir 
iştir. Onun gayesi müstakil 
Avusturyada nizam, sükun ve 
tesanüdü tam olarak tahakkuk 
ettirmektir. 

Fransız mahafili, Bilhassa 
Alman hariciye nazırı Von 
Neurath'ın Viyana ıeyahatı 
arifesinde, şansölyenin büyük 
Almanya propagandasıoa bir 
ıed çekmek kararının bUyük 
ehemmiyetini kaydetmektedir
ler. 

Viyana 15 (A.A) - Müşa
hitlerin kanaatine göre Şuşnig 
tarafından söylenilen nutuk 
Habsburgların avdeti için Avus· 
turyada ihtiyatlı gayretler sarf
edildiğini ve Avusturya siyase
tinde Alman nüfuzunun gittikçe 
azalmakta olduğunu göstermek .. 
tedir. 
. Bertin, 15 ( A.A ) - Şuşni
gin nutku siyasi mahfillerde 
inkisarıhayal tevlit etmiş ve 
resmi mahfillerde büyük bir 
ihtiyatla karşılanmıştır. 

Avusturya başvekilinin mem· 
lekette hiçbir milli Alman 
cemiyetinin teşekkillünü kabul 
etmiyceği hakkındaki kararı 
Almanyada ümitsizlik uyan· 
dırmışbr. 

Avusturyada Nasyonal Sos
yalist partisinin feshedilmiş ol· 
m1t11na rağmen Almanya Şuı· 
niiin kabineye Naayonal Soı-

yalizme sempatisi olan nazırlar 
getireceğini ümit etmektedir. 
Bu sayede hükümct partisiyle 
muhalifler arasındaki münase
batın iyileşeceği tahmin edil· 
mektedir. 

Paris 15 (Ô.R)- "Oeuvre,, 
gazetesi Avusluryada kraUığın 
iadesi ihtimalini göz 6nünde 
tutuyor, Şansölye Schuschnig 
tarafından söylenen nutukta 
buna dair yapılan ima herhal
de Berlinde hoşnutsuzluk uyan
dırmış olsa gerektir. Berlin ve 
Viyana arasında mOnaaebetlerin 
ıeker renk olduğu Ye Alman 
hllkümetinin Avusturyadan iza
hat istiyeceği mubakkakbr. Bu 
meseleden istifade ederek Al· 
manya Küçük antant devlet· 
leriyle menfaatlerinin birleıtiği 
bu noktada bu devletler nez· 
dinde propagandasını genişle
tecektir. A nsturyanın iç vazi· 
veti colc alidlilderle dpjudur.Fa-

kat krallığın iadesi fikrindell 
daha çok balkın hoşuna gideli 
bir fikir yoktur. Çünki AvUl
turyalılar imparatorluk zam•" 
nında mes'ut olduklarını hab~ 
lamaktadırlar. Muhakkakbr ~ 
monarşi meselesinde bir blebİ" 
ıit yapılsa iade lehinde yiiıd1 
85 bir ekseriyet toplanabilit• 
Bu sebepledir ki Şansöl)'e 
Avusturyanın Almanya tar•" 
fından müsaderesine mani ol•" 
cak olan biricik siyaset yo" 
lunda azmü kararla ve ce .... 
retle ilerlemektedir. ltalyao!: 
tamamen taraftar olduj' 
krallığın iadesi meselesine e: 
müsait bir vaziyeti hazırlaııı• 
Scbuschingin gayesi görünme~
tedir ve bu mesele Fransa ~ 
ltalya arasmda bir mukareo', 
zemini olabiJir. Her halde Ş•" 
ı6lyenin nutku tarihte bir ~ 
ıaret ve vatana sadakat • 
deai aibi kalacaktır. 


