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Blıntiyaz sahibi : ŞEVKET BiLGiN 'ı 
aş<lıuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

i - HAKKI OCAKOGLU 'ı • 1 Fecf bir kaza oldu 
, . lstanbul, 25 (Hususi) - Bapam l[Ünle-
1 rınde Mecıdiyekövii yolunda feci bır kr.za oldu. '0- .A..l:le>:Nr~ Ş~~İTİ 

: :va"!. müddetl,Türkiye içinlHariç içini 
. Aınetık . ..:....c_ . -•• - 1300 --Uoo- 1 

Şo/öt Cafer tarafından İdare edılen komronun 1 
ramıuluifıma bınen jandaıma Bektaş mukabil 

1 

cıhctten gelen kamyonun raıpnıasivle yere dlİŞf· 
ıek ezılmek suretıvle ölmıiştıir. Ad/ipe lıiidısere 

ı eıkoymuştur. Bu /ed kazadan mesut tutulan 
ı iki şoför de maltkemeve verılrni,şlerdir. 

-.::.tı av/ık . .. - . -. -. 700 - 1300 -

...._ TELEFON : 2697 

Fiatı u s _,, kuruştur. Cımıhıtriyetitı Ve Cumlıııriyet Eset•iııin Bekçisi, Sabahlan Çıkar Siyası Gazeteinr --- -~- -- - -- - -·-- ------ ~~--- -
-ı 
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r~~2:Zli:Z2:Z:ı=CCZZZL2== lnanılmıyacak bir haber çıkardılar 

Almanya hükümetinin Monfrö Boğazlar meselesine 
ihtirazi kaydını bildirdiği haber veriliyor 

Bu haberin doğruluğuna ihtimal verilmi;r. Almanyanın bu anlaşmadan dolayı Türkiyeyi tebrik etmesi lazım .. 
d Istanbul, 25 (Hususi muhabirimiz- bir Suriye heyeti burada Hatay ana 
en) - Hatay anayasasını hazırlı- yasası üzerinde başlayan müzakere

Yacak olan Türk - Fransız murara- leri takip için gelmiştir. 
hasları ile İsveç - Danimarka ve lr- Cenevre, 25 (Hususi) - Cenevre 
~andadan gelen hukuk mütahassıs- mahfilinde Hatay anayasası üzerinde 
anndan müteşekkil komisyon bu- görüşmelerin Türk noktai nazarına 

iÜn Cenevrede toplantılarına baş- muvafık bir surette neticeleneceği 
ladı. Komisyonun işini çabuk ikmal kanaati vardır. 
edeceği, nihayet bir ay içinde ana- ıstanbul, 2s (Hususi) - Akşam ga
Yasay1 hazırlıyacağı tahmin olunu- zete51 Almanyanın Montrö Boğazlar 
Yor. Milletler Cenıiyetinin 24 Mayıs mukavelesi hakkında TUrkiyeye lhtı
t~plantısında Hatay anayasası tas- razı kaydını bildirdiğini bir ecnebi 
dık edilerek mevkii meriyete gire- gazeteden naklettikten sonra şunları 

yazıyor: "Almanya TUrklyenln eski 
cektir, mUtteflkidlr. Montrö an:aşmasından 
b Cenevre, 25 (Hususi) - Suriye dolayı bizi tebrik etmesi lazımdır. 
aşvekilinin başkanlığında bulunan - SONU ÜÇÜNCÜ SAYFADA - Son Balkan ko11sevi toplantısında dött lıarıcfre nazm bır arada 
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liatay 
Anayasası için 
llıüzakereler 
haşladı 

"1illetler cemiyeti konseyinin 
•on toplantısında Hatay anaya
kasını tesbite memur edilen 
I 01bisyon dün Cenevrede top
antıtarına başlamıştır. 

01 
liatay anayasası ne şekilde 
acaktır? 

Bizce bu sualin bir tek ce· 
'abı vardır: 
d Sancak bir TÜRK ülkesi ol-
• Uğuna göre Hatayın Anaya-
ası T" k. . k. t·ı ur ıyenın esas teş ı· 

11 
:dan farklı olamaz. 

8 
u davada noktai nazarımız 

•rihtir. 

tı" Bununla beraber Suriye
' 

111 
gülünç propagandalarda de

l •ın ederek vaziyeti hala an-
aınaınakt tt" • · · ·· rlj a ısrar e ıgını go-
ti~oruz. Cenevrede, Hatayı is
t ile kavuşturan anlaşmanın 
d~slarını menfi mahiyette bazı 
t eklerle sarsmak, Anayasanın 
lltızi • d i•r ının e müıkülit çıkarmak 

1Yorlar. 
Fikri . S . . b d 8o ınızce urıyenın un an 

iıtı~r.ııki gayretleri değişmesine 
ziye~.'1 olınıyan hukuki bir va· 
td 1 gönül hoşluğuyle kabul 
l'ii~~~k .kuvvetli ve dost bir 
ın· 1Yeoın teveccüh ve sami-
011Yetine güvenmekten ibaret 
g lbıılıydı. Zira bunun aksine 
,;Yretıerden hiç bir netice elde 

llıele · "h · . A rı ı tımalı yoktur.Hatayın 
b·nay_asası geri, müteassıp 
lr Zıh . 

ba 
1 

nıyete dayanamaz. Yanı-
b ş arıoda koskoca bir inkıta
~ ınd_haınlelerinden feyzalan on 
,, 1 ., Ü 
da mı.yon T RK'ün hayatın-
ı, 11

• başka türlü bir bayatı is
bullııyen Hataylılar, elbette ki, 
ba~dan sonra daima Ankaraya 
gij acak, oradan gelen ışıkla 
ce~:~. yurdlarını hakiki te
İıti ud ve refaba kavuşturmak 

Yeceklerdir. Antakya ve Is
- Sonu 2 nri Jaytada -

&il 

Izmirde geçirdi 
Başvekilin dört gün süren tedkik ve müşahede 
gezisi lzmir ve ha valisinin iktısadi vaziyetini teba
rüz ettirmek bakımından çok ehemmiyetli oldu 

~~~~~~~~~~-~~~~~mrı~---==--~~~~-~~~~~~~-
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lzmir limanı üzerinde tedkikler yapıldı. Mcndres ve Gediz sulama işleri tekrar gözden 
geçirildi. Göçmen)f'rin vaziyeti, fuar ve ihracat işleri etrafında ~örüşmeler oldu 

lzmir halkı, bay- miz kendileri:ıe 
ram neş'esine ha- izahat vermiş mey 
zırlanırken arefe danın arkasına ge 
günü sevgili Baş- len yerde belediye 
vekilini içten ge- sarayının yapıla-
len bir sevgiyle cağını söylemiştir. 
karşılamış ve bay- Belediye Reisi Dr. 
ramı bir arada ge- B. Behçet Uz da 
çirmiştir. O gün büyük günlerde 
erkenden halk tezııhürata sahne 
kordonu doldur- olan bu meydanın 
muştu. Hava ya- bazan dar gel-
ğışlı idi. Buna rağ diğini, bu itibarla 
men bir çok kim- meydanın geniş-

seler Başvekilin letilmesi için ter-
karşılanmas ı n da Başuekıl ve /ktısat Vekilinin lzrnude istıkballetine ait intıba/ar tibat alındığını bil 
hazır bulundular. hava müsteşarı refakat etmek- tan zevk duyan sayın Başvekil, dirmiştir. 

Başvekile lktısat vekili, iş te idi. kordondan geçerlerken mü- Sayın Başvekil, Alsancağa 
Bankası umum müdürü, Ziraat Başvekil vapurdan inerek teaddit defalar halkın sev· giden kismı henüz tamam· 
Bankası umum müdürü, Haşve- yay~ olara~ misafir old~kl~rı gi tezahüratiyle karşılaşmış- lanmıyan Kordonla alakadar 
kilin ve Iktısat vekilinin kale- Gazı konagına kadar gıtmış- !ardır. Cumhuriyet meyda- olarak Valinin ve Belediye 
mi mahsus müdürleri, deniz ve !erdir. Halkın içine karışmak· nı önünden geçerken vali- - &nu 6 ncı sayfada _ 

·····················~··························································································································································· 

Halkevlnln yıldönUmU mUnasebetlyle Pazar 
gUnU Halkevlnde merasim yapılmıttır. 

Tafsll61 ikinci sahlfemlzdedlr 

Manlsadaki dağ spar kulübüne mensup kayal:'çılar 
Bozdaö'a bir gezinti yapmı,ıarı1ır. Manisalı 

kayakçharı fotogratta görüyorsunuz 

Mareşal Grazyani Pnömo · 
ni hastalığına mı tutulmuş 

•••••••••••••••••••••••• 

RasDesta 
-·-yakalandı ve 

kurşuna dizildi 

.J 
Ne{fÜS f'ertden iniyor 

Roma,25 (Ö.R)-Habeşi• an• 
daki son karışıklıkların tenkili 
hareketi ıiddetle devam et
mektedir. Negüsün damadı 
olan Ras Desta son bir muha
rebe neticesinde esir edilerek 
hemen kurşuna dizilmiştir. Bu 
hususta şu izahat verilmiştir: 

Italyan - Habeş harbi esna
sında Somali cephesinde ku
manda etmekte iken ordusu 
bozguna uğrıyan Ras Destll 
Göller mıntakasına gelmişti. 
Yanında ekserisi lsveç zabit
lerinin yetiştirdikleri zabit nam· 
zetlerinden mürekkep 3000 kişi• 
lik bir muharip grubu vardı. 

Geçen mayısta Adis-Abebanın 
Italyanlar tarafından zaptından 
beri Ras Desta mukavemetine 
devam etmişdi. 

Son haftalarda Ras Des-
ta Adis-Abebaya bir baskın 
yapmak istemiş ve şehre yüı 
kilometreye kadar yaklaşmıştı. 
Ayni günde Adise·Abebada ma· 

- Sona 3 üncü sa/ıijede -



Hatay . -. 
Anayasasx için 
müzakereler 
başladı 

- BQltata/t I ittd Sav/ada -
kenderunun uyanık, şuurlu ev
lidlarına bugünkil Suriye hü
kumetinin diitlindtiğl gibi bir 
teriatçı yasa kabul ettirmek 
imkinsızclır. Milletler cemiyeti 
komisyonu berıeyden önce Ha
tarm tam bir muhtariyete ma
lik bulunduğunu, Hatay halkı
nm büyük ekseriyeti TÜRK 
olduğunu gözönünde tutacak
w.Anayasada bir milletin ibti
racı11&, karakterine en uygun 
esaslann yer alması icap et
tiğine g6re bu esaslar ancak 
Türkiyede tatbik me.künde 
elan esaslardan milhem ola
bilir. 

Ortada liyik bir rejimin fi-
k irlere, vicdanlara huzur, emni
yet bahteden havasından istifa-
doe etmek kabilken Hatayhlan 
kara taassubun pençeai içine al-
maia çalı;mak onların istik
lal aıklannı 61dilrmekten baıka 
birteJ değildir. Bunun içindir 
ki TÜRK efkln umamiyeu 
Hatay divuanın ilk glnlerinde 
olduğa gibi bugGn de bll,ak 
heyecanla AnayalaDID teabitini, 
Hatayın medeni bir hayata ka
Yllfmuını bekliyor. Bu bakım
dan Cenevrede yeni bqlıyan 
müuakerelerin bilyük m&tklilltla 
karıılaımıyacağını iimid etmek 
isteriz. Bilbaua son tecrübeler 
F ranaaz dostlanmıza bizim 
prensip divaJannda ne kadar 
hassas olduğumuzu 6ğrehnif 
olsa gerektir. Suriyenin de 
menfaati TÜRK Hatayın dabill 
itlerine her ne vesile ile olursa 
olsun miiclabale beveaiuden •
lanmakbr. Fransız mtirabbas
lan kendilerinden beklenen hu· 
luıu niyetle hareket ederlerse, 
yani birkaç haftadanberi Pa
riste meıai sarfedeıi Suriye 
heyetinin uzlaşmalan suya dü
şürmek istiyen entrikalanna 
kulak Yermezlerse Yasa ko• 
layhkla tanzim edilecektir. Tlir
kiye Hatay divasmda müsama
hanın haddi Azamisini g6ster
miıtir. Bizden mlltklllltla elde 
edilmif bulunan bir azlap1amn 
kıymetini zlafa afratacak ye
ni bir fedaklrhk beklene
mez. T abmialerimiz lıillfmcla 
olarak F ran11zlar Sari yeden 
gelen telkinlere iltifat edecek 
olurlarsa bayle gafiline bir ha
reket Hatayla Sariye ara11n• 
daki ıeldi bağlantmm .. na 
olabilir. 

liil•Tke• ElillSbı ,------· Vefat 
Baf8lllrettip muaYİllİlllİK bay 

Ziya Karaoiuzun Yalideai ba· 
yan Şevkiyenin vefat ettiği 
teeısnrle haber almmıfbr.Bay 
Ziyaya başsağlığı dileriz. 

• • •• .. 
• 1 

•• 

Zavallı yavru 
Elektrik tellerl Uzerlnde 

can verdi 
ikinci kordonda komisyoncu 

Bay Nusretin kızı iki yaşında
ki Yıldız adındaki yavru çok 
feci bir kaza neticesinde elek
trik telleri llzerine düşmek su
retiyle yanmıştır. 

Yıldız, evlerinin balkonundan 
dıpnyı seyrederken balkondan 
aşağıya uçmuş ve yere düşmi
yerek balkona pek ya"ın yer
den geçen elekbik telleri üze
rine düşerek yanmak suretiyle 
61milftlr. 

Zabıta vak'a baklanda tah
kikata bqlamııbr. 

••••••••• 
Bayramda 

Hıraazlık vak'•lerı 
Aruta Çulluoğla hanı 1amn

da sabtkaWardan Ahmet otla 
Veli tuhafiyeci Ahmet oğla 
Abclurrahmanın bir g&nlejini 
çaldığından yakalanmııbr. 

§ Balcılar addeainde Hasan 
kan• Havva Mehmet kansa 
Elif Ye yanlannda Muharrem 
çocuk oldafu halde tuhafiyeci 
Şefik oğla Necdetin çorap •e 
aairuini ça)dıklanndan yaka
lanmaılardır. 

§ Balcılar caddeainde Meh
met oğlu AH Riza tuhafiyeci 
Abdulah orlu Hilminin 4 göm
leğini çaldığından yakalan• 
mıfbr. 
§ Karııyaka Selimiye sokağında 
Salamon oğla Cako ve Şemset-
tin oğlu Sefa adındaki çocuklar 
Aydında bulunan Hakkının evi-
ne girerek hırsızlık yaparlarken 
yakalanmıılardır. 

§ Keçeciler Selçuk otelinde 
Ali oğlu lsmail Azmi ve Mus-
tafa oğlu Mahmut, Sabri oğlu 
Hasanın ıapkasını çaldıkların-

dan yakalanmışlardır. 
§ Kemerde pazar yerinde De

ğirmendereli koyuncu Mehmet 
oğlu Alinin sllrüsllnden bir ko
yun çalan Yusuf oğla Ramuu 
yakalanmııbr. 

§Karflyaka Mtisavat sokağın
da oturan lamail kua Emineain 
bizmetçiai Abdullah kızı Zehra 
tarahndan 20 lira paruınm 
çabndığını iddia ettiğinden suç
lu yakalanmııtır. 

§ Turkuvaz barında Ha
AD oğlu F errubun sar-
hot olduğu görülerek yakalan
IDlf ve llzerinde çıkan ekmek 
bıçağım kemeraltanda yıldız 
lokantasından çaldığı anlap)
mışbr. 

§ Karpyaka Alaybey Ada 
sokağında oturan Hilseyin kızı 
Zübeydeyi döven kocası Mu
harrem oğlu Süleyman yaka
lanmııbr. 

TAYYARE 

YENl- ASIR 

Zabıta haberleri= 
Ayıp 'ey ... 

Karşıyakada Kemalpaşa _. 
desinde Ali oğlu 15 ya~ . 
Uygar yoldan geçen Mu-
kızı 15 ynşu~da Medihaya ,
attığmdan yakalanmıı ise il 
ş i kayetinden vazgeçtiğiocl# 

B d k 8 • ti serbest hırakılmışbr. ayram a ı cınaye er ç~:::.:~~·~:~.~e;.: ... 
rahim sarhoş olarak nara atb" 

Bocada iki kişi balta ile, Dolaplıku- i.:!a~.~a;;~a;~1::ı~·.ab• 
Tepecikte Mahmut oğlu ti~ 

yuda bir kişi bıçakla öldürüldü b~:!ı: ::tf;.~:'.i~ bi:0.:t! 
ca görü'erek a lınmıştır. 

Bayramın ikinci günil Buca- 1 halle mevkiinde beklemeğe Dolaplı kuyuda bakkal Ce- Kendlkendlnl yaralalll'f 
da çok feci iki cinayet vak'ası başlamıılardır. mal, evine gitmekte iken ala- Karşıyakada Barbaros sokr 
olmuı ve birisi balta ile diğeri Bu sırada oradan geçmekte cağa bulunduğu Esada rHtla- ğından.Ali oğlu yoğurtçu M~ 
de tabanca ile olmak ilzere alan Kocakafa Mehmet ile mıı ve parasını istemiştir. Esat, tafa sarhoş olarak Seliaikl 
iki kiti öldürülmilştür. Aldığı- Hakkı, hiçbir ıeyden haberleri sarhoş bir halde evine git- lbrabimin kapı camını kırdlll 
mız malumata göre vak'a §Öyle olmadan yürllmekteler iken mekte iken bakkal Cemalin ve elini keserek ağır suretti 
olmuıtnr: Mustafa pehlivan Koca Meh- kendisinden para istemesine yara!anm,ıbr. 

M medin lizerine,Ali oğlu Mlimin Blrblrlerlne hakaret Bayramın birinci giinO, ü- de Hakkının üzerine hücum et- kızmış ve aralarında kavga 
min, llyas, Mustafa, Hakkı ve mişler, balta ve tabanca ile çıkmıthr. Ağız kavgası niha· etmı,ıer 
ve Kocakafa Mehmet adında ikisini de ağır surette yarala- yet tokata ve sonra da bıçağa Çorakkapıda Gaziler 111~ 
beş kişi kumar oynamışlar ve mak suretiyle öldürmüşlerdir. kadar gitmiş ve Esat bıçağını ballesinde f1rkat sokağında 

d d k d k sayılı evde oturan Y ap9' sonra an • avga e ere o Katiller yakalanarak adliye- ,.ekerek kuvvetle Cemalin kal-
ı -r kızı lstrula ile Mehmet ol" 

gün birbirlerinden aynlmıı ar- ye verilmiştir. bine saplamıştır. Cemal aldığı Mehmet aralannda bir ev mr 
dır. iKiNCi VAK'A yara üzerine yere yıkılmış ve selesinden çıkan kavgada yek-

Bayranıın ikinci günü bu Evelki gün dolaphkuyuda bir bir müdc\et sonra aldığı ağır diğerlerine hakaret ettiklerİll" 
kumarcılardan Mlimin, llyas ve alacak mesele.tinden feci bir yara tesiriyle 6lmüştür. Katil den haklarında meşhut ıllf 
Mutafa adındaki pbıslar bir· cinayet olmuş ve Esat isminde Esat yakalaamııtır. zaptı yapılmıştar. 
leıerek, birgün evvel kafga birisi bakkal bay Cemali bı· .................................................................................... .-
ettikleri Kocakafa Mehmet ile çakla yaralamak suretiyle öl-
Hakkmm J6luna beklemeği ve di\rmüıtür. 
kendilerini 6ldilrmeği kararlaı- Aldığımız malumata göre 
brarak Bocanın Yukan ma- vak'a şöyle olmuştur: 

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

Halkevindeki merasim 

Pazar günü yapılall 
• 

merasım güzel geçti 

Maasundetı bir intiba 
HalkeYlerinin yıl d6n&mü siller verilmif; kız enstitilsli ta-

pazar g&nll lzmir Halk evinde !ebelerinin teıkil ettikleri tablo 
b&yllk törenle kutJulanmııtır. divan alkıı ve takdirler topla· 
Merasime öğleden sonra on mışbr. 

lzmir Halkevinin her ıubesi, 
d6rtte baılanmııbr. ilk ance geçen bir yıl içinde göğiisleri 
Parti genel sekreterinin radyo- kabartan neticeler elde etmiı-
da verdiği nutuk tlinlenmiı; tir. Halkevinin her ıubesinde 
Başvekilin lzmire gelmesile bariz bir faaliyet mevcuttur. 
Valinin hitabesi geri kalmııhr. Bilhassa gllzel sanatlar, ede-

Programın diğer kıSJmlan biyat ve köyclll&k ıobeleri bü· 
tatbik edilerek konser ve tem- yllk iıler batarmaktadır. . . ........ . 

Çakı ile yaralamı' Bı~ak la91yanlar 
lsmetpata bulvarında Ahmet lkiçetmelik merkezince ya• 

oğlu Osman, Mehmet oğlu pılan silih aramasında Şükrü 
Arifi çakı ile ayağından ve sol oğlu Hasan ile Leoo oğlu Ha-
koloedan yaraladığından yaka- yamda birer bıçak bulunarak 
lanmıştır. alanmıştır. 

il 

1 TELEFON: 1 
3Hlt , _____ __ 

MUfkll bir bofanma 
Bu anlatacağımız hikaye uy· 

durulmuı değildir, olmuş bir 
vakadır. Moise Weiss namında 
bir şahıs kansiyla on sene ge-
çindikten sonra sabrını kıran 
bazı sebepler yilzünden baha
ma başvurmuf, boşanma niye
tinden bahsetmiıtir. Haham 
diltilnmOı, taıınmıf, ıu .uali 
sormuttur: 

- Çocuklarınız var mı ? 
-Evet üç çocuğumuz var.ihti-

lafımızın sebebi de bu •.• ben 
çocuklardan ikisini, karım da 
ikisini istiyor... Anlaıamayoruz 

- Size bir tavsiyede buluna
yım. 

Madamki ikiniz de ayrı ayrı 
iki çocuk üzerinde bakim bu
lunmak istiyorsunuz. Ayrılmağa 
teıebblis etmeden önce taliini· 
zi biraz daha tecrübe edin. 
Dördtindl çocuğunuz dünyaya 
gelinceye kadar sabrediniz. 

Bay Moise W eiss gibi kan
sı da bu tavsiyeden memnun 
kaJmıılar ••• 

Haham bir sene sonra Moise 
Weias'e 1olda tesadüf ederek 
sormuı: 

- Ne oldu? 
- Ayni haldeyiz. Kanm ikiz 

doğurdu. Çocuktan üçer üçer 
paylatmak için iıe yeniden 
baılamak IAzım ••• 

Komedi va ıacıaı 
8a haha Londrada lngiliz

le rin meşhur aktörlerinden 
David Garrick'in doğumunun 
220 ncl yıldönilmü kutlulana• 
caktır. Bu aktöriln en büyiik 
meziyeti çehreı.ini harikulade 
bir surette kontrol edebilmesi 
idi. YOzünün yarısı gülerken 

Sada bir itiraf 
Komedi Fransez artistleri•• 

den biri bir Fransız köyiind• 
itittiği şu hikayeyi anlatmııtıt: 

Babacan köyle, ağnlar için' 
de kıvranan kansının yanında 
müteessirdi. Ellerini ovuşturr 
yordu. 

- Zavallı karıcığım dedi. 
Bu kadar ıstırap çektiğiDİ 
görmek kalbimi parçalıyor ... 
Pişman olmuı gibiyim ••• 

Köylü kadını boğuk bit 
sesle cevap verdi: 

- Gönlün rahat etsin koca"' 
cığım. Bu hiç te senin kuıU"' 
run değil ..• 

Bir harp zengini 
Büyük harpta milyonlar sa· 

bibi olmuı bir adamın yetiıkio 
kıı.ına bili talip çıkmamıtb
Kendisi çok zengindi amlll• 
kızı ber hangi bir güzellik 
müsabakasında sonuncu da
olamazdı. Herifçioğlu kübik 
konağının geniı salonlannda 
haftada bir danıla toplanblat 
tertip etmekte idi. Qu defakİ 
balo için de çağıracağı genÇ"' 
lerin listesini hazırlarke~ kal'll': 
dedi ki: 

- Kazımaz bu suvareDİD • 
biricik biilbülii, biricik dan.asi 
olacak değil mi? 

- Elbette öyle olacak.. ~ 
kadar masrafı bafkalarmm kır. 
larana koca bulmak için yap-. 
mıyorum ya ••• 

Kadınlar mektebi 

Buglinden itibaren senenin en şen, en z~ngin, en neıeli bir filmi 

diğer yarısı da hüngür hüngür 
ağlardı. Dilnya sahne tarihi 
böyle garip bir san'atkar bir 
daha kaydetmemiştir. 

Kadınlar mektebi deyince bit 
filim, bir güzel operet san111•" 
yın. Nev~Yorkta kadınlara "eti 
bir zevce11olmak sanatını öğrr 
ten bir mekteptir bu ... Burab 
genç kadınlar ev idaresiaİll 
sırrını, ayni zamanda geyiolll~ 
ve soyunmak suretiyle kocal•' 
rının nasıl hoşuna gidebilecek• 
lerini öğreniyorlar. 

K A Z 1 N O dö PAR 1 
Deli Şarkıcı filminin unutulmaz yıldızı AL JOLSON ile üema Aleminin en sevimli yıldızı ve AL JOLSON'un 

KEELER'in diğer d&rt yıldızın ve 300 g&zel kızın refakatlerile çevirmiş oldukları fevkallde bir filim 
MÜZiK - DANS - ŞAN - NEŞE - ZEVK - ECLENCE 

BAYRAM ~nleri binlerce balkın allntlamıı olduldan bD].lk Şark filmi 

BAGD. AD BÜLBÜLÜ 
T&rkçe lhlG - Ara ve Tlrkçe prkıl•.. Mllaire Mehdiye ve Ahmet AIAm tarafından çevrilen .. rkıh komedi 

A CA - Paramunt • ya vadisJeri • ı ı enkü ka · türler• ) 
Bu hatter• maheue •ans uaUerl : Cama, cumartesi ve pazar günleri 

11.15 - 2.25 - 5.50 - 9.25 Kazino da Pari 1 - 4.25 - 7.50 Bağd ad B&Jb&lll 
Pazartesi, ub, Ç&f18mba ve ertembe leri : 2.25 - 5.SO - 9.25 K.zino dl Pari 4.25 • 7.50 Ba dad Blllbllll 

lnanılmıyecak tar 
Dlnyada bazan öyle gar:p 

hldiseler oluyor ki, insanın bir 
tllrln inanacajı gelmiyor. itte 
bu garip bldJ1elerden biri de 
Londrada bir fabrikatörün ke
diaioin doğurmasıdır. Kedinin 
yavrulamuı gayet tabii bir 
hldisedir. Fakat bu yeni yav
runun &zerinde en usta bir 
uo'atkirm bile yazamayacağı 
kadar fllzel ve muntazam bir 
JUllllD balunmaıı garabetin 
birinci tarafı, ve bu yazmm da 
lngilizce ( fareler ) kelimeıi 

(ol1U11 ikiaci tarafıdar. 

Mektep direktörünün söz001 

inanmak lazımsa zarif geyill"' 
"mek gibi soyunmanın da ke'!"' 
disine mahsus bir inceliğ:, bit 
zarafeti vardır. Tecıilbeler gir 
termiıtir ki, beceriksizçe soyUJI"' 
duklan için bazı kadınlar k~ 
calarmın sevgisini kaybeder 
talika kadar gitmiılerdir. JCa• 
dınlar mektebinin mlltah•"" 
profes&rleri bilbUA acele ~ 
lerden sakınmayı tavsiye 
yorlar. 
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Bayram gUnlerind&: 
•••••• 

E
·················· ........ . 
nmühim 

aadiselerin hulasası 
Son cört gün içinde lspan

Ya dahili harbinde enziyade 
dikkate değer hadise asilerin 
~!inde bulunan Oviedo şehrine 
h~r!ı hükümet kuvvetlerinin 
uyuk bir taarruzudur. Madrid 

llıüdafaa komitesinin resmi bir 
tebr- · b' ıgıne göre, bu laarruz tam 
ır muvaffakıyetle yani şehrin 

~aptile neticelenmiştir. Asi 
h 8Ynağından gelen haberlerde 

11 taarruz dahili harbin ba
l•ndınberi yapılan en büyük ve 
'~ kanlı harp hareketi diye 
:ost~riyorlar. ispanyadaki harp 
adre1<etlerini yakından takip 

e enler Oviedonun zaptına bü-
tük bir ehemmiyet veriyorlar. 

u şehrin milisler tarafından 
z~kPh Madrid müdafilerini teş
'tı için bir muvaffakıyet sa
Y,1lınaktadır. Bu sebeple Mad
tıd cephesinde girişilen ve son
ladan şiddeti azalan hücum
arın daha büyük bir şiddetle 

?"!niden başlıyacağı tahmin 
ediliyor. 

ViYANA MÜLAKATI 
, Almanya hariciye nazırı von 

Neurath Viyanada şansölye 
~chsuchnig ile görüştü. Resmi 
zıyafetler birbirini takip etti. 
Fransız gazetelerine göre Al
ınan nazariyle A•rnsturya hükü
lllet erkanı arasındaki fikir ta
atileri oldukça soğuk bir ma · 
tiyet muhafaza etmiştir. Fa-

at Alman hariciye nazırı
nın Viyanada bulunması Avus
~.~~Yalı nasyonal sosyalistle rin 
rıeif Hitler" çığlıklariyle yol

lardan geçerek nü:nayişler 
Yapıııak vesilesini vermiştir. 
Bu nümayişlerde Avusturyalı 
lıaziler Avosturyavatanpeverler 
:ekphesi taraftarlarile karşılaş-
a larından karışıklıklar çık
ID~ştır. Fransız Razetelerine 
Rore bu nümayişler baron Von 
~eurath'ın vazifesini kolaylaş
ıracak mahiyette de~ildir. 

NEGÜS SEBEBILE 
YENi BlR HADiSE 

Londradan bildirildiğine gö
t~ lngiliz bükümeti lngiltere
dın münasebette bulunduğu 
evlet reislerini kralın taç giy

me merasiminde bizzat veya 
:üıııessilleri vasıtasile hazır 

1 
ukl~nnıağa davet etmi~tir. Bu 
: ılde bir davet N egüse de 
~O~derilmiştir. ltalyan gazete
:rı lıııparatörlüksüz lmparato

;un bu şekilde davetini asabi-
ette karşılamıştır. Fakat Lond 

;a ltafyan endişelerini yatıştı
~_cak mahiyette teminat ver

ıştir. 

y londra kabinesi Haile Selasi-
tııiıı davetini ancak protokol 

J:a?iyetinde göstermektedir. 
il aı!an gazetelerinin bu teminat 
lie ıktifa edecekleri tahmin edi
b!0r. Ancak dikkat edilecek 
y~r ı°okta vardır. Haile Selasi
ın· aç geyme merasimine bir 
d uıııessil gönde~mek arzusun
da olduğunu bildirerek yapılan 

av ete .. b' dij( h ıuuspet ır cevap ver-
'et 

1 
alde, ltalya yapılan da

llıe e. henüz resmen cevap ver-
llııştir. 

ES!(( ALMAN MÜSTEMLE-
. KE.LERI 

ııe Yı~e Londradan bildirildiği
eıı ll~re mubafazakaa partinin 
tıiıı ırozde lideri - hatta Baldvi
Rös ın~tebammil halkı - olarak 
Ne~i~fılen maliye nazırı Sir 
bir e Cbamberlain söylediği 
teını~klukt~ .eski Alman müs
~iıı - eleı·ının Almanyaya iade-
llıi ~~İr~U~riz olduğunu bildir-

:~IS-ABEBA SUIKASDI 
Ge 11 ~' 8 1- Abebada Kral vekili 
llıl. ta Grazianiye karşı ya
L ql} S 'k 
"İıı k uı astlıı alakadar olarak 
td 1Jd·-~dar Habeşlinin tevkif 
b~ıa 'd;;ı bildirilmektedir. Bom-

r aıı b. . . 
•~ır ırının patlamasile 
biye Ya~alaııan bava erkanıhar
~.'sil~~ı; vekilinin bir bacağı 
lıııı 8 bt·ır. Mareşal Graziani-
'l>e,·1 -

1 1 
vaziyeti memnuniyet j' tı b' 

erka ır haldedir. Maiyeti 
•J tııııdan l' b' • dığ yer ı ır deccaz 

1 
Yaralardan ölmüştür. 

YENi ASIR 

Büyük Faşist kongresinde · l Almanya lehindeki nümayişler 

Kont Ciano, T. R. Arasla Avusturya emniyet nazı
. mülakatını anlatacak rının istifası isteniyor 

B. Mussolini Budapeşteye gitmiyecek 
Roma 25 ( A.A) - Ciano 

Pazartesi günü büyük Faşist 
meclisinde vereceği izahatta 
ezcümle Türk iye Hariciye ve-

. ~-·· ··~·- - -" • ,1 
j 

•' .1 

Kont Cıarıo 

kili Dr. Tevfik Rüştü Aras ile 
yapmış olduğu görüşmeler 
hakkında malümat verecektir. 

Paris, 25 (Ö.R) - "Popu
laire" gazetesi yazıyor; 1 Mart
ta Romada toplanacak büyük 

faşist kongre•inin teslıhat me
selesiyle meşgul olması bey
nelmilel siyasette yeni bir un
sur olan azirııkar lngiliz siya
setinin bir safhasını göz önün
de buluQdurması muhtemeldir. 
Bununla beraber ltalyanın ye-
ni teslihat programı aylar· 
dan beri hazırlanmıştı ve 
logiliz silahlanma progra-

mı ortaya çıkmamış da ol
saydı, yine kabul ve tatbik 
edilecekti. ltalya ve Almany<1-
da yapılan hücumlara rağmen 
lngiltere ve F ransanın artık 
yumruk ve emri vaki siyaseti 
önünde boyun eğmemek ka
rarları vaziyeti değiştiımiştir. 
Her iki memleket bir silah ya
rışına giri§ecek yerde iş birli
ği ve kollektif emniyet yoluna 
girmenin menfaatlerine daha 
uygun olmıyacağını anlamağa 

başlıyorlar. 
Roma, 25 ( Ö.R ) - Siyasi 

mııhfiller B. M11ssolioinin Bu
dapeşte seyahati esnasında 
Krala refakat edeceği haberi
nin ası l ve esası o'.madığıoı 
kaydediyorlar. 

Roma, 25 (A.A) - ltalyan 
salahiyettar mahfelleri Alman
ya, ltalya, Avusturya ve Maca
ristan arasında yakında bir 
dörtler paktının aktedileceğini 
kat'i surele yalanlamaktadırlar. 

Roma, 25 ( A.A ) - Resmi 
mahfiller ltalyada hiçbir kim
senin lngiliz silahlanmasına 

itiraz etmediği ve fakat lngil
terenin bu· tedbirleri kollek
tif emniyet ve demokrasi na

mına ittihaz ettiğini bildirme
sin in ayı !sız ve şartsız kabul 
.edilıniyeceğiııi bildirmektedir
ler. 

Roma, 25 (A.A)-Re~mi ltal
yan ruahfelleri B. Nöyratın Ro• 
ma ziyaretini memnuniyetle kay 
delmekte, yapılan görüşmelerin 
Roma protokollarına ve Berfin -
Roma mihveri ruhuna uygun 
olduğuııu ve bir yatışma unsuru 
teşkil ettiğini bildirmektedirler. 

Inanılmıyacak bir 
haber çıkardılar •• 

- Baş!ara/ı ı ncf Say/aıta -
şayet verilen habar doğ
ru ise hUkUmetlmiz icap 
eden cevabı verir. Mon
trö mukavtilesi yalnız 
TUrkiyenin değil, onu im
zalamış olan bUtUn dev
letlerin malıdır. Hır 

devlet lüzumltt gördüğü 
mukabelede bulunur. 
En hzssas milli dcıvi.ımı
zı atiikad reden bir me
selede anlıyoruz ki Al
manyanın dostıulı anla
yışı başkadır. Verllen 
hcıbere inanmak istemi· 
yoruz." 

ls!anbul, 25 (Hususi)- Bay-
ramı geçirmek üzere şehri-

1 

mizde bulunan Dahiliye, Ha
riciye, Milli Müdafaa, Nafıa, 
inhisarlar vekilleri Ankaraya 
döndüler. 

Ankara, 25 (Telefonla) -
Başvekil yarın şehrimize gele
cek ve ;;ğfebi ihtimal Vekiller 
Heyetinin yapacağı toplantıya 
riyaset edecektir. 

Istanbul, 25 (Hususj) - An
karadan Vreme gazetesine bil
dirildiğine göre Başvekil ismet 
lnönü, Yugoslavya Başvekili 
Bay Stoyadinoviçin Ankaraya 
vukubulan ziyaretini iade için 
mart içinde Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Arasla bir
likte Belgrada gidecektir. Bu 
ziyaret iki memleketi alakadar 
eden meselelerin yeniden gö· 
ıüşülmesine imkan verecektir. 

lngilterede irtişa vak'ası 

Piyasaya kıymetsiz es
lıam çıkarılmakta imiş 
Londra 25 ( A.A ) - Memurlar tarafından yapılmış bir irtişa 

meselesi hakkında zabıta tarafından derin tahkikat icra edilmek
tedir. Bankerlerin faaliyetlerini kontrola memur servisler bazı 
firmaların piyasaya hiçbir kıymeti olmayan esham çıkarmakta 
olduklarını meydana çıkarmıştır.Tevkif müzekkereleri isdar edil
miştir. Ancak maznunlara keyfiyetten evvelce haber verilmiş ol
duğu için bunların icrasına imkan basıl olmamıştır. Tahkikat bil
hassa bu nokta üzerinde icra edilmektedir. Bu meselede büyük 
bir stlıiıt rr ııhafaza edilmektedir. 

Paris, 25 (Ö.R) - Viyana
dan gelen haberlere göre Pa· 
zartesi günü Alman hariciye 
nazırının ziyareti münasebetile 
Almanya lehinde yapılan nit
mayişlerden basıl olan nahoş 
tesirler yatışmıı olmaktan uzak 
tır. Alman propagandasına karşı 
en müsamahakar olarak tanı
mış olan emniyet nazırı Stur
mere hücum edilmekte ve bazı 
g_azeteler tarafından istifası is .. 
tenmektedir. Yarı resmi "Vie
ner Ausblatt,, şunları yazıyor: 

"Biz Avusturyalılar için bazı 
rıoktaların tavzihi lazımdır: Nü
mavişlerin işaretini veren kim
dir? Nümayişçilerin nakil mas
raflarını kim ödemiıtir? Polis 
bu nümayişi · niçin menetme
miştir? Germans - sosyal ce
ıııiyetinin teşekküUi için kefalet 
etmiş etmiş olan emniyet na
zırı Sturmer bu cemiyetin po
lis tarafından menedilmiyen 
nümayişleri hakl..ında ne düşü
nürse düşünsün, umumi efkar 
hükmünü vermiştir. Sturmer 

siyasetinin bu çifte akametin
den umarız ki lazımgelen neti
ceyi çıkaracaktır. 

Bertin, 25 (A.A) - Nazile
rin naşiri efkarı olan Der An
grif Von Noyratın Viyanayı 
ziyareti hakkında mütalaalı.r 
serdeden yegane gazetedir. Bu 
gazete diyor ki: 

Maddi bir takım neticeler 
elde edilmesi mevzuubabs de
ğildi. Yalnız iki Alman devle· 
tin dahili tesanütlerini göster
mek maksut idi. Alman nazı
rının Viyanaya muvasalatların
da ve oradan ayrıldığı esnada 
yapılmış olan coşkun tezabüra t 
manidardır. Maatteessüf pek 
fazla kendini göstNmek iste
yen Viyana zabıtası ile bazı 
Avusturya gazeteleri bu tablo
nun samimi rengini kaçırmış
lardır. Bu bal Almanyada tabii 
olarak bir tesir hasıl etmiştir. 
Fakat bazı kimselerin atmış 
oldukları yanlış adımlar Al
manya ile Avusturya arasın• 

daki dostane münasebetlere 
mani olamayacaktır. 

· Çorçil büyük bir filo istiyor 

lngiliz an~vatan filosu 
manevralara çıkıyor 

Londra, 25 ( A.A ) - Ana
vataq filosu •ile Akdeniz fifo· 
sunun manevaları mart başında 
Cebelüttarık açıklarında başh
yacak ve beş gün sürecektir. 

Daili Telgraf gazetesi bu 
mazevralara iştirak edecek 
gemilerin geçen manevralardan 
az olacağını çünkü bir kısım 
gemil~rin lspanyol sahillerinde 
meşgul olduğunu bildirmektedir 

Manevralara 88 gemi ile 130 
tayyare iştirak edecektir. 

Londra, 25 (A.A) - Sun
day Chronicle gazetesi Bay 

Vinston Churchill'in bir maka
lesini neşretmiştir. B. Cburchil 
bilhassa Japon vaziyeti sebe
biyle lngiltere için büyük bir 

filo istiyor. Ve lngiltereoin 
Çindeki menfaatlarının tahrip 
vto imhasına ve Asyanın mün
hasıran Asyalılara tahsis edil
mesi teşebbüslerine karşı la
kayt kalamıyacağını bildirerek 
diyor ki: 

Ingiltere menfaatlarını hi
maye edebilmek için silahlan· 
malıdır. 

Amele grevleri çoğahyor 

Şimdi de tayyare fabrika
ları işçileri ~rev yaptılar 

Nevyork, 25 ( Ö.R) - Ge
neral Motors otomobil fabri· 
katarı grevinden sonra şimdi 
de tayyare fabrikaları işçileri 
grev yapmışlardır. Bazıları gün
deliklerine zam yapılmasını,ba· 
zıları da sendika haklarının 
!anınmasını istemektedirler. 
Grevciler 44 bin olup bunlar
dan 30 bini fabrikaları işgal 
etmektedirler. Grev hareketi
nin şimendifer işçilerine siraye
tinden korkuluyor. Bunların 
sayısı bir milyona yakındır. 

Varşova 25 ( Ö.R) - Var
şova ve Lodz bavalisinde ayak· 
kabı, dokuma ve maden sana
yiinde 80 bin grevci vardır. 
Bunlar keıllektif mukaveleler 
sisteminin kabulünü istemek
tedirler. 

Budapeşte 25 (Ö.R) - Pek 
madenlerinde grev ilan eden 
madenciler madenleri işgal et
mişlerdir. Jandarmalarla bir 
karşılaşma esnasında arbede 
çıkmış ve jandarmalar silah 
kullanmağa mecbur kalmışlar· 
dır. Grevcilerden 3 ölü 10 ya
ralı vardır. 

Londra, 25 (Ö.R) - Bütün 
işçi partisi ve muhafazakar 
partinin ekseriyeti işçilere üc
retli tatil vermek esası lehinde 
bulunuyorlar. "Morning Post,, 
gazetesine göre trade·unions 
kongresi mümessilleriyle gö
rüştükten sonra başvekil Bald
vin de bu ıslahata taraftar ol
muştur. Yakında bu esas da
hilinde parlamentoya bir kan un 
layıhası verilecektir. 

Yeni Japon büyük 
lstanbula gelmiş 

elçisi bugün 
bulunacak .. 

lstanbul 25 (A.A) - Yeni Japon büyük elçisi B. Tosbihiko 
Taketemi yarın öğleden sonra Romanya vapurile lskende.iye· 
den şehrimize ıtelecektir. 

Yeni sı>fir 1884 Ilkkanununda Türkiyede doğmuştur. Kendisi 
hukuk tahsilini Tokyo hukuk fakültesinde yapmış ve 1910 tem
muzunda lisansını almıştır. 1915 de Meksiko elçiliğinde üçüncü 
katip olan B. Taketemi 1922 de Vaşington sefareti ikinci ka
tibi, ayni senenin eylfılünde birinci katibi, 1929 da San Fran
sisko general konsolosu ve 1933 de Lahaye orta elçiliğine tayin 
edilmiştir. 

Yeni sefir 1936 llkkanununda Ankara büyük elçiliğine tayin 
edilmiştir. Kendisi doğan güneş nişanının üçüncü rütbesini hamil 
bulunmktadır. 

&a hlle 3 
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~~t'·t·cce ''' 
F,ir de benden ... 

"Kadın kalbi,, başlıklı bir 
fıkra okudum. içinde güzel 
bir hikaye vardı. Fıkranın ma
nasını anlata bilecek bundan 
daha kuvvetli bir hikaye ola
mazdı. Öyle olduğu içindir ki 
fıkracı arkadaş yalnız hikayeyi 
anlatmakla iktifa ederek ken
disinden Lirşey ilave etmemiş. 

Bu hikayeyi ben de bir kere 
okuyucularıma anlatmadan ge
çemiyeceğim. Hikaye şu: 

Bir kadının, iki köpeği var. 
Kadınların ekserisi gibi köpek
lerini çok seviyor. Günün bi
rinde köpeğin biri ölüyor. Ka
dında çığlık, yaygara .başlıyor. 
Bayılıyor, ayılıyor. Kürkçilyü 
çağırıyor. Ölen Köpeğin pos
tundan bir boyun atkısı yap
masırıı istiyor. Rabmetsizin 
hatırasını boynunda taşıyacak
mış. Kürkçü deriyi muayene 
ediyor, yetişmez diyor. Kadın 
ne cevap veriyor biliyor mısınız? 

- O halde diğer köpeği de 
öldürün, ikisinden bir atkı ya
pın diyor. 

••• 
Vefasının bir parçasını gad

darlığının diğer parçasına ka
tarak boynuna dolayan kadın 
gezedursun. Biz asıl maksada 
gelelim: 

Kadın; ancak ve ancak "ana" 
olduktan sonra hakiki vefanın 
sahibi oluyor. Bu kaidenin de 
istisnasız olmadığını kaydetmek 
lazım. 

Kadın, ana deji:il iken vefa 
ve sııı!akati günün şıklığını 

tamamlıyan bir manto gibi taşı· 
yor. Gösterdiği sadakatin, dök

düğü gözyaşlarıııın; ibzal et
tiği iltifat ve nüvazişlerin al

tında saklanan tek birşey var. 
O da maddi olsun, manevi 

olsun sadece menfaat, yalnız 
menfaat. .. Bu menfaatin değeri 
isterse iki köpek derisinden 
yapılmış bir "boyun atkısı olsun. 

Bir otomobilin tekerleideri 
altında, bir kürk mantonun 
içinde; bir hain puseoin kay
nağında eriyerek can vermiş 

ne sadakatler, yıkılmış ne yuva
lar var. 

A. Murat Çınar 

Mareşal Grazyani Pnömo. 
ni hastalığına mı tutulmuş 

•••••••••••••••••••••••• 

as Desta ---
yakalandı ve 
kurşuna dizildi 
- Baş tarafı I ıncı sahı/ede -

reşal Grazyaniye karşı bom
balı suikast yapıldı. 16 şubatta 
Eritreli fırkalar tarafından hü

cum edilen Ras Desta yüksek 
dağlara iltica etmişti. Nihayet 
orada da peşini bırakmıyan 
Italyan kuvvetleri tarafından 
yakalanmış ve kurşuna dizil
miştir. ltalyan mahafilinin fik

rincr. bu hareket Habeşistan
da ltalyaya karşı mukavemet 
harekttinin sonunu kaydet
mektedir. 

Paris, 25 (Ö.R) - Nevyork 
Heralt gazetesine göre Mareşal 
Grazyani son suikastte aldığı 
yaranın tesirile pnömoni has
talığına yakalanmıştır. Fakat 
bu haber resmen teyit edilme
miştir. Ayni muhabirin bildir
diğine göre Habcşistandaki 
hava kuvvetleri şefi general 
Liotanın ikinci bacağı da ke
silmişti r. Hayatı tehlikededir. 

Bir av eAlencesinde 
Varşova 25 ( Ö.R) - Le

histan Cumhur reisinin davet
lisi olarak bir av eğlencesinde 
hazır bulunduktan sonra Dant
zig serbest şehri ayan reısı 
G ı eisler Varşovadan ayrılmıştır. 

• 
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Binlerce seyirci önünde 

Altınordu ve 
bir oyun 

ltaygüzel 
ç kardı ar 

Maç çok 
• 

garıp 

heyecanlı 
bir karar 

oldu. Hakem 
vermişt·r 

Al/mordu - Altay maçından bir intiba 

Maçtan soma 
lzmirin milli kümeye vere

ceği iki takımı meydana çıka
racak olan maçlar Pazar günü 
oynanmışbr. Sabada, lik maç
larında hiçbir zaman görülme
miş derecede kafabahk bir se· 
yirci kütlesi toplanmıştı. 

Bucalıların 1-2 Burnavaya 
mağlubiyeti ile biten maçtan 
sonra ilk mühim maçı yapacak 
olan Gödepe-b:mirspor takım· 
lan sahada göründüler. 

Bir hafta evvelki Altınordu 
maçında olduğu gibi bugün de 
lzmirsporlular seri ve enerjik 
oyunlarını dakikalar geçtiği 

halde devam ettiriyor ve Göz· 

tepenin de buna aynı suretle 
mukabele etmesile ortada gü
zel ve heyecanlı bir oyun can
lanmış oluyordu. 

20 inci dakikada Halidin bir 
ara pasını Fuat kaçırmadı ve 

1 

ustalıklı bir gol yaptı. Gol lz
mirsporJuların oyununu boz
madı ve 30 uncu dakikada bir 
frikikten Şeref beraberliği te
min etti. Devre böyle bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Milli küme namzedi, vaziyeti 

kurtarmak mecburiyeti karşı-
aında en son gayretini sarfe· 
derek oynamağa başlamıştı. 
Buna rağmen oyun mütevazin 
bir mecra takip ediyordu. An
cak Göztepe forları sık sık gol 
fırsatları yarata biJdikleri için 
lzmirsporun mağlübiyetine hük
medilebilirdi. Nitekim 19 ncu 
dakikada ikiıtci golü atan 
Gödepe~iler claha birkaç mu-

F' 

Altay takımı 

hakkak gollük fırsat kaçırdık
tan sonra devre sonlannda 
üçüncü bir gol daha yaparak 
neticeyi garanti ettiler. 

ALTAY - ALTINORDU MAÇI 
Hakemliği İngiliz antrenör ya· 
pıyordı. Takımlar : 
Altay : Mehmet, Ali, Fuat, 
Hilmi, Enver, Şükrü, Saim, 
İlyas, Basri, Mehmet, Hakkı. 

Albnordu: 
Hüseyin, Ziya, Vedat, Mus

tafa, Cemil, Mazhar, Kemal, 
Sait, Adil, Süleyman, Namık. 

Oyun her final karşılRşma
sında olduğu gibi teknikten 
.ziyade enerji ve sinirli bir 
hava içerisinde ba~l.adı ve öyle 
bitti. Zaman zaman çok süratli 
af balar geçiren bu çetin maç· 

ta seyirciler heyecanlarım ye
nemiyerek bağrışıyor ve galip 
mevkiine geçen takım lehine 
tezahürat yapıyorlardı. 

MAÇTAN ÜÇ DAKiKALIK 
BiR SAHNE 
Oyunun bitmesine on daki

ka kala vaıiyct 2-2 berabere 
iken Altınordu bir penalb ka-
zandı. Eh dedik Altay Milli 
kümeyr. girmek hakkını kay
betti. Penaltı kaçınca bu defa 
Altay yine milli kümeye girmiş 
kabul edılmedi. Fakat bir da
kika sonra Altınordu bir gol 
atarak galip vaziyete geçince 
artık bu defa kat'iyyen bitti. 
Altay kaybetti derken gene 
bir dakika sonra Altay üçüncü 
ve beraberlik golünü çıkardı 
ve gene milli kümede kaldı. 
Bu suretle üç dakika içinde 
dört kere vaziyet değişti. Ve 
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Robert, vefakar ve cesur bir kız olduğunu 
bu hareketlnle de gösterdin. Marlen, 

dedi. ŞimdJ se~I ker,dlme daha yakın buluyorum 

- Maalesef Robert.. Maal
esef.. BilaMs "Ben gclmivcce
-ğim .. Siz üç k;şi gidebilirsiniz ,. 
dedi. Ve daha birçok ümit edil
miyen özler .. 

- Sonra? 
- Sonr-;s da kapıyı yüzümüze 

çarparak: çıktt g•tti .. 
Robcrt çok müteessir ol

muştu: 

- Yazık.. Dedi. Şirleyfo 

böyle bir harekette bulum~ca

ğına aklıma bi'e getirmezdim ... 
Sevgili Düşmanın görü§leri 
tamamiv1e doğnı c~kıyor •. H.a· 

tırhvorsumız ya, mektubuuda 
Marlenin b;ze yardımı dokuna
cağını, fakat Şirleyden böyle 
bir fedakarlık beklemenin 
doğru of mıyacağıoı yazıyordu .. 
O vakit ben buna kat'iyyen 
inannıak ıstememiştim .. Halbu
ki nekadar gafil davrandığımı 
~imdi anlıyurum.. Şirley ... Sen 
bir ... 

Daha fazla söyliyemedi. 
Belki de ağzından ağır bir 
kelime çıkacaktı. Bütün vücudu 
titriyordu. Bu ne acı bir su
ltuhı hayaldi yarabbi! 

YENi ASIR 
c --

Hayatı uzatmak • 
ıçın 
• 

Dünya ilim adamlarını hayrete 
düşüren bir tecrübe yapılmıştırH 

.:!& 
lG 
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Altın madeni 
Bütün gazeteler yazdı. 
Bay Faik adında bir zat mıtı'" 

takada zengin bir altın madeni 
olduğunu hükümete haber ver• 
miş, işletme müsaadesi iste
miştir. izni aldıktan sonra nltıP 
madeninin yerini gösterecektir. 

Bu zengin altın madeni Nif ı 
Manisa, Ödemiş ve Salihli böl
gelerinde İ!'e vurdu vurgunu! 
Zira Nif dağı EtiJi, Manisa dağı 
Frikyalı, Bozdağ Lidyalıdır. Ve 
asarıatika müzesinden başka 
mirasçıları yoktur. 

Eğer bay Faik alhn araPla 
niyetile antika kazısı yapmak, 
çıkaracağı altmları - üzerine 
on bir kuruş duhuliye parası da 
cabadan verip - Müzede kafes 
ardından seyretmek isterse hiç 
durmadan bu işe girsin! 

TOP"'CJ~ 
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Milli küme maçları hakkında 
görüşmek ve son kat'i kararla· 
rı almak üzere spor kurumu 
genel merkezince vaki olan 
davet üzerine futbol ajanı bay 
Adnan dün sabah Afyon yo .. 
luyla Ankaraya gitmiştir. 

Salona büyük bir sessizlik ~ deta gözlerime inanamıyacağim 
çöktü. Kimse bir tek söz sarf· geliyor .• 
etmege cesaret edemiyordu. Hakkı gülerek konuftu : 
Marlen hala olduğu yerde hiç - Kurtulmam mucize kab\-
kıpırdamadan duruyor ve göz- !inden bir şey oldu •• Eğer al-
lerini kaldıramıyordu. Robert tıma büyük bir ıtente çıkroamış 
ona doğru ilerledi. Ellerini olsaydı, imdiye .kadar çoktan 
avuçları içine alarak hararetle Tanrıya kavuşmuştum .• 
sıkh ve: Robert: 

- Tebrik ederim Marleo, - Allaha şükür! Dedi. Artık 
dedi. Vefakar ve cesur bir kız ben senden ümidi . kesmiştim .• 

Büyük bir acı duyuyordum .• 
olduğunu bu hareketinle de Hep birden ~ordular: 
11spat ettiu .. Seni şimdi kendime - Ya sen?.Ya sen nasıl ol-
daba yakın hissediyorum.. du da Morgantann elinden kur-

Marlen başını kaldırmıştı ve tuldun. 
Robertin gözJcri içine bakıyor- _ Benim başımdan geçen 
du. Hiç ct:vap vermedi, yalnız vak'a ba tan başa bir esrar• 
hafif ve - manah bir tebessümle dır .. Halli diyebilirim ki öl-
iktifa etti. düm ve tekrar dirildi .. 

Hardi bir şeyle-r ıfiÖy- Üçü de hayretlel' içinde kal· 
lemek isteyordu. dı: 

- Zaten Şirley .. - Aman anlat .şunu! 
Diye söze başladı. Fakat Ro- iç odaya girerek koltuklara 

bert artık onun ismin· bile rahatça oturdular . MarJen 
işitmek arzusunda değildi. kahve pişirdi. Sigaralar da 

Hemen Jafı karıştırdı : ateılendikten sonra, Robert 
Senin nasıl kurulduğunu ıvak'ayı en ufak teferruatına J 

merak ediyorum Hakkı,dedi.A- kadar anlattı. Herkes hayret, ! 

nihayetlenen inme ve buna mü
masil her nevi şiddetli sarsmtı 
ve 11choc., ların mahiyetini tet-

kik eylemektedir. Tetkik edi
len mevzulaı: arasında, bu 

"choc,. larm kanda ve hücre
lerde hasıl ettiği aksülameller 
ile bunların diğer dahili uzuvlar 
üzerindeki tesirleri vardır. La
boratuvarda, sun'i yolla bay• 
van vücutlarında "choc,,lar hu· 
sul~ getirmekte ve bilahara bu 
hayvanlar buna karı• bulunan 
usullerin tatbiki ile eyileştiril
mektedir. 

Enstitünün bütün bu saha
lardaki çalışmaları ile şimdiye 
kadar elde ettiği neticeler 
hakkında Doktor Briukonenko 
demiştir ki: 

- insan vücudunun yeniden 
hayata iadesi meselesinin de 
nihayet halledilebileceği hak- 1 

kında büyük bir kanaatim 
vardır ve çalışmalarımızın he
defi de bittabi budur. 

merak ve korkuyla titriyordu. 
Sözlerini şöyle bitirdi: 
- Bunda hiç şüphe yok ki 

Sevgili Düşmanın parmağı bü-

yük bir rol oynadı. O olma

saydı, ölüm muhakkaktı.. Be
nim kurtulmam da bir mucize· 

clir. Fakat bu mucizenin en 

önemli noktasını daha söyle· 

ınedim. Bu hepinizi hem se
vince ve hem de hayretlere 
garkedecektir. 

Hep birden sordular : 

- O nedir? O nedir? 
- Düşünün bakalım biraz .. 

Fakat bulabileceğinizi biç zan· 
netmiyorum .• 

Hardi atıldı : 
- Baban Boyer Hamilton 

hayattadır ve }{Örüştüa, değil 
mi?.. • 

R'>bert birdebire değişiverdi: 
- Ah, dedi. Babamın ha

yatta olduğunu kuvvetle tah
min ediyorum.. Fakat ne ya
zık ki görmek Di\sip olmadı-

lstanbul radyo u 
Saat 
12.30 - 14 arasında plakla Türk 

musikisi, havadis, plakla 
neşriyat 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Spor musahabeleri B.Eş" 

ref tarafından 
20 Bayan Vedia Riza ve ar 

kadaşları tarafından Tük 
musikisi 

20.30 Bay Ömer Riza tarafın" 
dan Arapça havadis 

20.45 Bay Cemal Kamil ve ar 
kadaşlan tarafından Türle 
musikisi 

21.15 Stüdyo salon orkestrası 
tarafından musiki 

22.15 Ajans ve borsa haberleri 
22.35 Plaklarla muhtelif par" 

çalar 
.. __ ,.,, •ıM•~···-· • 

A vusturyadakı 
Slovenler 

Belgrad 25 (Ö.R) - Avus" 
turyadaki Slovenlerin hayatları 
tehlikededir. Avusturya hükÜ" 

meti Slovenlerin hırs ve kültüt 
işlerine müdaha1e edere1' 

bunları Almanlaştırmağa çalışı" 
yor. Seksen ilk okul kapadıl" 
mıştır. Bu mekteplerde şimdi)'~ 
kadar Yugoslav lisanile tedr•'" 
sata milsaade ediJiyordu. 

~,.AT.../..2'.ZTL7.L7.7Lr./:ZT-.'7ZZZ 

Kiralık apartmall 
Güzelyalı Nuribey sokağı 

6 numarada, bütün asri ko~
foru haiz, büyük bahçesı, 

fevkalade manurası ve için· 
de elektriği, suyu ve banyosu 
5 odalı apartman kiralıktır: 

Hergün öğleden evvel aynı 
apartmanın alt dairesine ınu4 
racaat. (305) 2-3 S. 

~~ ':d 
Eğer hayatta ise, buposıı 
sonra yapılacak ilk işimiz orı" 
kurtarmağa çalışmaktır. 

Lakin ben bunu kastetıni>'0' 
rum,. Şüphesiz babamın hayat· 

ta olması bizim için en buyii" 
ve en ehemmiyetli bir hadi• 
sedir. 

Hakkı k.o.ouştu : . I• 
Sevgılı Düşmamn kııu 0 

duğunu öğrendin .. 
- Hayır:. 

' d" En sona ka'an Mar.eP 
b. d- ·· a·· kt fıle' ıraz uşun u en sonra, 
rini söyledi: 

- Tarih kitabındaki csr'' 
çözüldü.. ~ 

Robert yerinden fırlıy•'' 
Marlenin elini $ıktı ve: • 

F ı. t (1 
- Bravo! Dedi. a~a fil' 

mamiyle değil ha .. Biraı yal; 

şır gibi oldun.. ..tuıı 
Şimdi üçünü de büsbU f 

büyük bir merak sarmağ:ı bll 
lıyordu. Marlen: 

'\' , . ...,.-- ~01W <J 
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ngiltere 
Bir e •• avet y · çı<an 

ya 
e en evrede 

·ıe derj 
R -l 0ına, 25 (O.R) - ltalyanın 

I 0~dra büyük elçisi Grandi, 
kııgıf terenin teslihata ve lngiliz 
liralının taç gcyme törenine 
abeş İmparatorunun bir mü

ltıes ·ı· . f sı ının davet edilmesi elra-
ında izahat vermek üzere bu

rada beltleniyor. 

, .. ~enevre 15 (Ö.R) - Habeş 
nukurnetinin lngiliz kralının taç 
geyrnc merasimine davet ·edil
ınesi Cenevrede müşkül bir 
"aziyet doğurmuştur. Zira ltal
Ya ınilletler cemiyeti ile teşriki 
mesaisini Habeşistanın milletler 
t~rniyetinden ihracına raptet
nı~ştir. Bu davet Habeşislanın 
nıılletler cemiyetinden ihracı 
~~şeb~üsüyl~ kabili telif değ.il-
ır. Zıra lngıltere hala Habeşıs

tan devJetini mevcud telakki 
eder gibi görünmektedir. 

londra, 25 ( Ö.R) - Dayli 
Mail gazetesi Habeşistan Im
Paratoru namına bir mümessi
lin taç gcyme resmine davetini 
~enkit ederek ltalyayı yeniden 

endimize düşman yapmanın 
sebebini anlamıyoruz, diyor. 
lngiltere Habeşistanın imhasını 
?İ.lfiil tanımışken bu hal ltalya 
•çın bir hakaret teşkil ediyor. 

londra, 24 (A.A) - Deyli 
~ elgraf gazetesi Haile Selasiye
~ın kralın taç geyme şenliklerine 
lftirak davetine icabet edece
iini zannediyor. 

. DayJi Mail gazetesi böyle 
bır iştirakin Jtalya ile olan iyi 
münasebeti bozabileceğini yazı
Yor. 

Morning Post gazetesi bu 
takdirde ltalyanın ltalya veli-
ahdını merasime göndermekten 
•azgeçmesi muhtemel olduğanu 
bildiriyor. 

. Taymis gazetesi Haile Seli· 
•ıyenin şahsen iıtirakine imkin 
0laıadığını, çünkü merasime biç 
bir hükümdarın şahsen iştirak 
etaıiyeceğini bildiriyor. 

londra, 24 (A.A) - iyi ha
ber alan mahfillerde bu sabah 
8~Ylendiğine göre Haile Sela· 
ııc bizzat taç geyme merasi
~ine davet edilmeyip sadece 
bır mümessil gönderaıeğe da
•et ediJıniştir. 

Hükümet reisleri taç geyme 
lllerasimine davet edilmişler
dir. Habeşistanın Londra elçisi 
~~o'in memuriyeti henüz 

Jtabrş şe/letiııden R.as Seyyum, 
Saint Cymes sarayı nezdinde 
muteber olduğundan lngiltere
nin siyasi münasebab idame 
ettiği bütün memleketleı- na
mına gönderilen daveUyeler· 
den bir tanesi de kendisine 
gönderilmiştir. 

Roma 25 ( A.A ) - Adis -

Ras .Mango/da ı•e diğer Raslar M11ssolimye sadakatleımi bıldiliı•oı/ar 
Abebadan bildirildiğine göre Adis - Abeba'nın bazı mahal-
Mareşal Grazianiye karşı yapı- lelerinde devriye kolları araş-
Jan suikasttan sonra 2000 kişi tırmalar yapmaktadır. Bütün 
tevkif edilmiştir. Bunlardan si- memlekette ve Adis-Abeba'da 
lihları bulunanların kaffesi büyük bir sükunet büküm sür-
kurşuna dizilmiş ve masumi- mektedir. Bu şehirde bulunan 
yetlerini ispat edenler serbest Italyan askerlerinin mevcudu 
bırakılm•şhr. · 30,000 kişidir. 
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Anverste müthiş bir kaza 

Yedi zabit öldü, onu da 
v 

agır yaralandı 
Kral Leopold Anverse gitti 

Bom bayda 

Italya 
Protesto gönderdi mi 

Londra, 25 (A.A) - Bir 
Amerikan ajansının verdiği 
haberin tersine olarak salahi
yettar mahfiller Negüsün, taç 
giyme şenliklerine daveti do
layısiyle, ltalya bükümetinin 
bir protesto gönderdiğinden 
haberdar değillerdir. 

B. Eden 
Sefirlerle görUfUyor 
Londra, 25 (A.A) - 8. Eden 

londraya avdet eder etmez 
ecnebi sefirlerle temasa gir
miştir. 

Yalanlanan haber 
Moskova, 25 (A.A) - Res

mi mabfeller Marepl Egorofun 
Litvanya ile bir askeri anlaş
ma akdettiği hakkındaki ha
h.eri yalanlamaktadırlar. 

dırmağa kşyulmuıtu. 
lıte bu sırada bir aia içeri 

girdi: 

Yazan: Tok Dil Tefrika No: ıoa 

- iyi ağam! Biz onu götü· 
rürüz ama, bu beı, on kişilik 
ihtiyarlar kafilesi, bayramın 
kurban tekeleri gibi, alın ba
şımııı diye, bu f asitlere gön
derilirse, ne fermandan nişan 
kalır, ne de bizim solukları
mızdan .• 

- Sipahilerden elçiler geldi! 

Haberini saldı. Vezirin bir

denbire ayaklanıp: 
- Neye gelmişler, sorun! 

Diye bağınrken, 
- Eğer, içimizde sıtmalı 

"arsa tütsülensinl 
I S~si. çıktı, bu; saraydan ge• 
en ıhtıyar Kara A~ d Jllah a~a 
nın sesi h1i, Herkes bu sesin 
sahibine Lakip, Bıyıklı Mah
llıut'ta söztmü kesince, Kara 
Abdullah devam etti: 

- Mahmut ağanı hakkı var
~ır, ~:y?ude gürültüyü bırakın 

en ıçınızde hemen en ihtiyar 
gıbiyim, Gerçe gönlüm genç 
evelnlJnh amma, aramızda ben
d~n sakalı akı da görünmüyor. 
~ınıdi :ıkranım olac:ık bazı 
ıbtiynr ag· ahırı s celim fer-. , 
Ilı anı nlıp O. ta camia 
1'.dar varıp, y 

teslim edelim, güzeJlikle işi 
ört, bas edip, arkamıza sarayı 
alarak hem veziri atarız, hem 
müftüyü, hem de hepsinin ağ
zına Rdamakıllı bir gem vuru· 
ruz. 

- Aşkolsun be ihtiyar! Sa-
kalını değirmende ağartma-
dığını pek güzel isbat ettin. 

Diyen Bıyıklı Mahmut sfö:ü
nün arkasından: 

Gel sen! 
- Sen de gel! 
- Siz de beraber! 
Diye beş on adam seçip: 
- Abdullah efendinin sözü 

yerindedir. Hadi şimdi fermanı 
ahp götürUn. 

Kara Abdullah: 

Mahmut: 
- Anladım, peki! dedi. Et

rafına dönerek: 
- Çabuk yüz nefer silabla

nup ferman götürün ağaları ta
kip etsinler, Eğer başlarına 
bir muhatara gelirse, canla 
başla atılıp kavga edin, ve ha
ber salın, derhal biz arkadnn 
imdat ederiz .. 

Orta camideki Yeniçerilerle 
başb::ışn kalan Vezir Sofu Meh
met paşa .. Sabahtan başlayıp, 
ta 1 Sarayın fermam gelinceye 
kadar Yeniçerilere yaptığı pa
ra vadinin bir lnsmını yerine 
getirip, Yeniçeri bozmalarını 
şevklendirerek, daha gerileri
ni de şeyke getirerek silahlan-

İçeri sokmayml 
Emrini alanlar, gelen beş on 

kişilik ihtiyar kafilesinin elin

den hattı hümayunu alıp, doğ

ruca yeniçeri ağasına götüre

cek yerde vezire sundular. 

Sofu Mehmet paşa, sarayın 

bu yazısını okuyunca, beti 

benzi atmış ve: 

- Gelsinler camie kadar! 
Diye mmldanmıştı. 

Ve:ı.irin karşısına safbeste 

dizilen sipahi elçilerine: 

- Emir padişahındır, emre 

1 
itaat lazımdır, lakin bir defa 
da ağalar bu fermanı görüp 

( muttali olsunlar. Eğer onlar da 
azlimizi makul görürlerse, mü-

Saltanat iade edilmezse 

Hitler 
ha im 

vust 
nıi olac 

Dörtler ittifak~nın ihya edildiği 
olunuyor ... haberi tekzip 

Viyana 2'1 ( A. A ) B. Von · 
Ncurath tarafından dün sabah 
Şuşnige 4 devlet arnsmda teda
füi bir mis"k p'iinı teklif edil
miş olduf'u haber verilmektedir. 
Bu misnka Almanya, Avusturya 
İt a }'a, M::ıc:ıristan iştirnk ede· 
cekt ir. 
Zanuo:unduğuna göre bu tek

lif, Avusturyamn Habsburg he.
ncdanım tekrar saltanat maka
mına getirmekten feraget et
mesi şartiyle serdedilmiştir. 

Paris 24 (A. A) - Vaşing
tonun do - um ucun yıl dönümü 
mun::ısebetiyle Amerika sefiri, 
Amerilmn kulüp de bir nutuk 
söylem· ştir. 
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de bu !una~ Harını ima e tmek
tedir. 

Mme. Tabou's, Ing ilteren·n 
silahlanma programının Alman· 
yayı heyecanq düşürmüş oldu
ğunu yazmaktadır. 

Eko Dö Paris S?azetesinde 
Pertinax, Amerika hükümetinin 
beynelmilel mübadelelerin ye
niden ihyası ve i!fıhlarm tah· 
didi zamnnınm hulul etmiş ol
duğunu ila::ı eylemiş bulundu· 
ğunu ycızmaldadır. 

Paris 24 (A. A) - A\ustur
yadaki nazi cereyanının teral,ki· 
yatı matbuab endişeye düşür
müştür.Mm.Tabouis Övr gazete· 
sinde di)or ki: 
"Eğer Avusturyada Habsbur

gların saltanatı hemen iade 
edilmiyecek olursa Hitlercili
ğin Avusluryadaki müthiş te-

Alnzan hariciye nazm Nöyıat rakkileri dolayısile bu iş adeta 
Övr gazetesinde madam Ta- gayri mümkün olacaktır. Dün 

akşam Viyanadaki siyasi ma-
bouisin yazdığına göre bu nu- hafilde hasıl olmuş olan intibaı 
tuk, çok yakın bir zamanda tasvir etmek kabil değildir. Bu 
Amerika, Fransa ve lngiltere- intiba o kadar derin idi. 
nin Almanyaya Avusturyada Viyana 24 (Ô. R) - Alman 
takip etmekte olduğu siyasetten nazarının Avusturya devlet 
vazgeçmesi ve silihların tab- adamları ile görüşmelerinde 
didine muvafakat etmesi şar- bir gümrük ittihadı ve Avus-

k d turya - Mac1eristan - Almanya 
tiyle i tısa i sabada yeni bir ve ltalya arasında tedaf6i bir 
mesaı birliği yapmak teklifin- ittifak yapıldığı tekzip olunuyor. 

••••• 
Sen neri 

23 santimetre yUkseldl 
Pari~, 25 (Ö.R) - Tahmin

leri geçerek Sen neri Auster
litz köprilsllnde 23 santimetre 
yükselmiştir. Paris varuşlannda 
muhtelif yerlerde hafif tuğyan
lar olmuştur. Sen nebi rıhtım· 
)arı suların altındadır. 
Oeuvre gazetesi Alman· 

yaya glrmlyecek 
Berlin, 25 (Ô.R) - "Oeuvre" 

~azetesinin Almanya harici si
yaseti bakk1ndaki asılsız yazıla· 
rı ve bilbaua Almanyaya Fasta 
atfettiği emeller sebebile Al
manyaya girmesi yasak edil
miştir. 

hür kime teslim edilmek lazım 

iı~ teslim ederim, siz fimdi 

yerinize varın! Biz habir gön· 
deririz. 

Dedi. 

Camide bulunan yeniçeri 

ağaları da hiddetle galeyan 
ederek: 

- Biz vezir ve müftüniln 

değil katline, azline bile razi 

değiliz, canınızı kurtarmak is

tiyorsanız hiç durmayıp bir an 
evvel dağılın! Saraya zorla, 

varıp ferman almak, zorla hat 

ihraç ettirmek ne demektir? 

Bu~iln sizden ziyade bizim 

hükmümüz v::ır, inat edip dağıl· 

mıyacak olursanız elimizde bü

tün sipahın katli için ferman 

vardır, alimallah hepinizi doğ

rar namınızı nişanınızı dünya

dan kaldırırız. 

Diye haylnrışıp. gelen elçi
leri hakaretle geri gönderdiler. 

- Devanı edecek-

B. T ataresko 
Kabinesinde tadilat 

· yapllacaktır 
Bükreş, 25 (A.A) - Siyasi 

mabafilde beyan olunduğuna 
göre Tataresko kabinesinde 
bazı tadilat yapılacaktır. Zan· 
nolunduğuna göre B. Tatarea-
ko bizzat dahiliye naz1rhğ1n' 
deruhte edecektir. 

Hali hazırda polis müdürü 
olan o. M arinesko dahiliye 
nezareti müsteşarlığını deruh
te edecektir. 

lt~ı lyada 
Roma, 25 ~Ô.R) - ltalya 

hükümeti, yeni veraset kanu-
nunu bazırlamışllr. Yalnız dört 
çocuk tam veraset hakkına sa
hiptir. 

Mahpuslar 
Bir nümune çiftliğinde 

çalışacaklar 
Edirne 25 ( Hususi muhabi

rimiz<len ) -· Adıiye Vekaleti 
hapishane haline getirilen Sa
raçhane başı civarındaki yanık 
kışlada bulunan mahkum1arın 
hem mesailerinden istifade ede
bilmeleri \'e hem de ahlaki ve 
sıhhi vaziyetlerinin ıslahı için 
ıira::ıt işlerile uğraşmalarını mu
vafık görerek hapishane etra
fında bulunan ve hususi muha
sebeye ait olan nümune çiftli· 
.ğinin satın alınmasını dü~ün
müştür. 

Vekalet bu çiftliğin ııe su-
ı ~u~ ve ne miktar para ile sa
tın alınabileceğini vilayetten 
!lor muştur. 

Vilayet umumi meclisince bir 
heyet eçifmiştir. Heyet bu çift
Hğin dönüm ve kıym~t mikta
rını tespit etmektedir. Net;cc 
derhal Adliye Velıaleline bil
dirilcceldir. 
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• zmirde geçirdi 
ilin dör gün Baş ve 

vaziyeti 
süren bu gezisi Izmirin iktısadi 
mühim tetkiklere ·vesile oldu üzerinde 

Iktısat Vekilinin başkanlığındaki toplantıya lzmir - Manisa ve Aydın 
valileri iştirak ederek satış kooperatifleri işi görüşüldü 

-BaştaraJı birinci salıi/ede
Reisinin bu husustaki izahat
larını din lemişlerdir. Deniz su
larının Kordonu kaplamasiyle 
kaldırımların bozulmıya yüz 
tuttuğu t ebarüz ettirilmiş ve 
buna t edbir alınacağı ilave 
edılmiştir. Başvekil Kültürpark 
caddesi önünden geçerken bu
rada kurulac~k Kültür mahal
lesi hakkındaki i zahatı ehem
miyetle dinlemiş ve bilhassa 
kız. enstitüsü için ayrılan arsa 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

TETKiKLER 
Başvekilimiz Gazi konağında 

bir müddet istirahat ettikten 
aonra Alaancağa giderek yeni 
liman yerini gözden geçirmiş, 
otomobille Kızılçulluya gitmiş
tir. Kültür bakanlığınca köy 
muallim mektebi ihdas edilmek 
üzere ıatın alınan ''Amerikan 
Enternasyonal kolleji,, binasın• 
gezen Başvekil burada kendi
lerine verilen ixahatJa alaka· 
dar olmuş, bu binanın mükem
mel bir mektep oJabiJeceğini, 

lerin yaşayışı ve kazancı üze· 
rinde büyük bir hassasiyetle 
duruyor. Göçmen, yurd için 

' bir yabancı değil, bunun ta
m;:men aksine olarak yurdun 
en faal elemanlara arasında 
yerım almaktadır. Başvekil 

Çeşmeye giderlerken yolları 
üzerinde rastladıkları her göç
men kafilesi önünde durarak 
vaziyetlerini sormuşlar, yaşa
yışlarmı yakından takip etmiş
lerdir. 

Göçmenlerden sorulan sual-
lerden bazıları: 

- Nerelisin? 
- Ne zaman geldin? 
- Nerede yerleştin? 
- Müstahsil vaziyete gel-

din mi? 
- Kazancından memnun mu· 

sun? 
- Daha fazla kazanmak için 

nelere ihtiyacan vardır? 
- Arazi verdilet mi? 
- Ne eker, ne biçersin? 
- Şikayetin var mı? 
Başvekil, yurdun şeref mes-

Başvckıl /imall ışlcıüli tetkık edirı11/ar 

mevcut arazısiyle birlikte köy elcsi olan göçmen işle rine bir 
muallim mektebine elverişli baba şef kati ile temas ederek 
olduğunu ifade etmişlerdir. göçmenlerin bir an önce müs-

Kollejde bir saat kadar tahsil vaziyete gelmeleriyle 
meşgul olan ve mektebe ait meşgul olmuş, en ufak noktalar 
binaları g ezen sayın Başve\d- üzerinde durmuştur. Valimiz de 
limiz akşam geç vakıt konağa göçmen i şler ine büyük ehem· 
avdet etmiştir. miyet verdiği için, tamamen , 

KÖYLÜLER ARASINDA habersiz olarak yapılan bu se-
Başvekilin bayramda istira- yabat esnasında göçmenlerin 

hat için lzmiri tercih edişleri, verdikleri cevaplar Haşvckile 
cumhuriyet idarecilerinin isti- inşirah vermiştir. Büyük bir 
rabati hangi anlamda kabul neş'e içinde yoluna devam eden 
ettiklerini ve halk ara•.nnda Başvekil bazı göçmen'erin gayri 
geçirilen dakikaların ne kadar memnun olduklarını da görmüş-
sonsuz bir sevinç vesilesi ol- tür. Mesela bazı göçmenler: 
duğunu göstermesi bakımından 
pek mühimdir. - Bizi dağ köylerine yer-

Bayram sabahı Başvekil, leştirdiler • Biz ova köyü is-
hem köylüyle bayramlaşmak, teriz, dediler. 

Başvekilimiz mütebessimane hem de onların neşelerine 
nete katmı41 olmak için Çeş- göçmenlerin bu sözlerine karşı 

'I sebebini sordu : 
meye kadar uzun bir ge1.inti 
yapmıştır. Bu gezintide kendi- - Neden, burada geçinmi-
lerine lktısat vekiliyle lzmir yor musunuz? 

- Hamdolsun ge · · valisi, belediye reisi refakat et- çınıyoruz. 
mekte idi. Biz çalışkan insanlarız. Adımı·: 

Urla halkı bayram neşesi zın kötüye çıkmasına razı de· 
içinde kafileler halinde yolJarı ğiliz. Biz hem ka:anır, hem 
doldururla;ken sevgili Başveki- kazandırırız. Elimizde, kolu-
limizi aralarında bulunca sevinç muzda kuvvet varken daha 
tezahüratı yapmışlardır. Başve- çok kazanmak isteriz. Bizi ova 
kil otomobillerinden inerek köy- köyüne yerleştirirseniz daha 
lülerin ellerini sıkmış, şikayet- çok iş görürüz. 
leri ve dilekleriyle alakalan- Başvekil, göçmenlerin bu 
mıştır. Köylüler bu sıcak ve sa- müracaatleriyle yakından ali-
mimi karşılamadan son derece kadar olarak icap edenlere 
mütehassis olmuşlardır. emirlP.r vermişlerdir. 

Vakit dar olduğu için her CUMHURiYETiN 
yerde kısa bir müddet tevak- ARADIGI BABA 
kuf mecburiyeti hasıl olmushır. Sayın Başvekilimiz, lktısat 

GÖÇMENLER ARASINDA Vekili B. Celal Bayar ve refa-
Cumhurivet reiimi göçmen- katlerindeki zevat öğle vakti 

Başvekil Kordondaki gezintıleıi esnasında 
Uzunkuyu köyüne gelmiş bu- ' - Diğerleri de mektebe gi-
lunuyorlardı. Köyde birçok diyorlar. Tahsillerine ihtimam 
kimseler bayram neş'esi içinde ediyoruz. 
idi. Başvekilin geleceklerini - Araziniz var mı? 
bilmedikleri için ilkönce ge- - Vardır.Hamdolsun geçini-
lenlerio farkına varmadılar. yoruz. Bu yıl işler eyi gitti. 
Bununla beraber gelenlerin Yüıümüz güldü. Onlar yeti-
yurd büyüklerinden bazıları ıince bana bakacaklardır. 
olduğunu anlamışlardt. Başvekil çok memnun ol-

BaşvekiJ otomobillerinden muştu. Cumhuriyetin aradığı 
inerek balkın arasma karışmış, baba, çocuklarım okutan, eyi 
vaziyetlerini sormuş, vergi işleri geçinen, kazanan ve sarfede· 
üzerinde fikirlerini anlamak bilen babadır, dedi. 
istemişt i r. Bu konuşmalardan . , TAPU iŞLERi 
çıkan netice şudur ki köy:ü, Sevgili başvekilim iz Anava-
son yıl içinde kazandığı için tana on dört yıl önce iltica 
vergi ödeme işlerinden şikii- eden bir muhacirle görüşmüş-
yetçi değildir. Hatta kazancı tür. Bu zat önce Antalyaya 
nisbetinde vergi ödcmiye de gelmiş, bil&hare Çeşmeye nak-
Lir vatandaşlık borcu bilmek- Jetmiş. Kendisi çiftçi.. Arazi-
tedi r. Yine ayni köyde söyle- sinde meşgul olarak geçimini 
nilenlerden anlaşılıyor ki, köy- temin ediyor. B.ışvekil kendi-
lü bu yıl mahsul vaziyetinden 
ve fiat!erden memnundur. 

Başvekil, köylüle r arasında 
iyi giyinmiş bir gençle konuş
muştur. Bu gençle alükadar 
olan Başvekil kim olduğunu 
sormuş ve şu cevabı almıfıtır : 

- Bu köy halkmdamm. 
lzmir lise~inin onuncu sı nıfın
dayım. Babam bu köyde ~ira
atle uğraşır. Adı Bay Ahmettir. 

- Mektebi bitirince ne iş 
yapacaksın ? 

- Köyde çalışacağım, 

sine: 
- Ka<: dönüm arazi verdi

ler, clemiŞtir. 
- Beş on dönüm. 
- Beş dönüm başka, on dö-

nüm başkadır. Tam olarak kaç 
dönüm? 

_ O tuz dönüm. 

- Nedir bunlar? 
- Tarla ve bağ .. 
- Tütün yapıyor musun? 
- Yapıyorum. 

- Tütün para ediyor mu? 
Bu vesile ile şu nokta teba· 

Başvekil Oazi konağmda bır ioplanltya riyaset edıyoılar 
Başvekil bu cevaptan mem-

1 

rüz etmiş bulunuyor ki, bu yıl 
nun olmuş ve ,bu gencin baha- tütün sahşları köylüyü tatmin 
ıiyle konuşmak arzusunu izhar etmiştir. Fiatlerin müsait giditi 
etmiştir. ihtiyar ve çalışkan bir köylüde tütün mahsulü üzerin-
köy adamı olan B. Ahmet der• de bir çalışma hevesi uyandır· 
hal Başvekilin yanına gitmiştir. mıştır. Yine aynı vesile il~ on-
Başvekil : dört senedenberi ke11disine 

- Bu genç sizin çocuğu- hükümetçe verilen arazının 
nuz mu? demiştir. tapusunu henüz alamıyanlar 

- Evet, benim çocuğumdur. bulunduğu anlaşılmışbr. Bu hu-
- Başka çocuğunuz var mı? susta bazı kolaylıklar yapıla-
- Altı çocuğum vardı. Biri cağı ve seyyar tapu heyetleri-

istiklal harbinde şehit oldu. nin köylerde tapu işlerile meş-
Şimdi beş kaldı. Şu gördüğü- gul olacağı öğrenilmiştir. 
nüz lzmirde mektebe devam ÇEŞME PLAJLARINDA 
ediyor. Başvekil ve refakatlerindeki 

- Diğerleri? zevat Çeşmeni• lhca köyüne 

uğramışlar ve Çeşme plajların
da bir müddet istirahat etmiş
lerdir. Başvekil Çeşme plajla
rının mükemmeliyetinden mem
nun olmuş, burasının turist celbi 
için de elverişli olduğunu işa
ret etmiştir. Öğle yemeğini 
Çeşmede, Rasimpalasta yeyen 
Başvekil yaıın lzmire geldik
leri zaman Çeşmede bir müd4 

det istirahat edeceklerini vad
etmişlerdir. 

Buradan Çeşme kaza mer
kezine gidilmiştir. Yolları dol
duran binlerce köylü Başveki
limizi büyük bir neş'e içinde 
karıılamışlardır. Yaya olarak 
Cumhuriyet meydanına gidil
miı, meydanda Başvekille köy
llller arasında hoşa gider ko
nuşmalar olmuştur. Sahne o 
kadar cazip ve samimi idi ki, 
köylüler müteaddit defalar 
başvekil şerefine tezahürat 
yapmışlardır. Bu yakından ala
kadarlık onları son derece mü
tehassis etmiştir. 
Çeşmede halkın yaşayışıyle, 

miştir. Başvekil evveli tarihi 
Eskülap sağlık yurdunu, ondan 
sonra da Akropolü ziyaret et
miştir. 

Bergamadaki antlkitelerle 
yakından alakadar olan başve
kilimiz, Bergamanın turist ba
kımından ehemmiyetine işaret 
etmişlerdir. Akşam geç vakit 
lzmire dönülmüş ve gece saat 
21 de Gazi konağında bir zi
yafet verilmiştir. Başvekil ziya
fet esnasında refakatindekilere: 

- Burada yaptığım tetkik
lerden çok memnunum; istifa· 
deli geçti. Tenevvür ettim, de
miştir. 

LiMANDA TETKiKLER 
Baıvekil, Çarşamba gilnii aa

bahı kendisini ziyarete gelen 
Manisa valisi ve parti baıkanı 
B.Lütfi Kırdan Gazi konağında 
kabul ederek bir müddet gö
rüşmüşler ve Manisa vilayeti 
hakkında izahat almışlardır. 

Başvekil bundan sonra ak- . 
şama kadar lzmirin yeni limanı 
işiyle meşgul olmuş, müstakbel 

Başvekil lznıile g-e/dilketi gtin 
içtimai durumuyle, kazancıyle lzmir limanı ıçın hazırlanan 
alakadar olan Başvekil, köylü- krokileri tetkik etmişlerdir. iz. 
nün yaşama stviyesini yükselt- mırın artan ticari faaliyeti 
mek için alınacak tedbirler et- önünde lzmir limanına yeni bir 
rafında, refakatlerindeki zeva- şekil vermek, modern bir li· 
ta izahat vermişlerdir. Başvekil man vücuda getirmek, hükü-
ve refakatlerindeki zevat dö- metimizin iizerinde durduğu 
nüşte, yollarda halkın samimi noktalar arasındadır. Bu hu-
ve sıcak tezahüratı arasında sustaki tasavvurlar çok ge-
lzmire dönmüşlerdir. niştir. lzmir'i bir transit 

BERGAMADA limanı haline getirmek ve 
Başvekil, Salı günü refakat- şarki Akdeniz havzasında mü-

lerindeki zevatla birlikte Me- him bir ticaret limanı olarak 
nemene ve Bergamaye gitmiş- kullanılmak yeni şekilde müm-
lerdir.Bayram olmasına rağmen kün olabilecektir. 
bağlarda ve tarlalarda hazırlık Mevcut tasavvurlara göre 
vardı. Hava çok güzel olduğu müstakbel lzmir limanı Alsancak 
için çapa işleri gözleri çeliyordu. tan şimdiki tersanenin bulun-
Başvekil, yolları üzerinde rast· duğu yere kadar uzayacaktır. 
ladıkları köylülerle musafaha- Bu tasavvur tahakkuk ettiği 
larda bulunmuş, mahsul vaziye: takdirde şimdiki liman, kliçük 
tini sormuş, pamuk ekim işle- bir de~işiklikle turist vapurları 
riyle alikadar olmuıtur. ıçın bir sığınma yeri halini 

Bu seyahat esnasında Ber- alacaktır. 
gama ovası üzerinde yapılacak Baş vekil öğleden sonra re-
ıulama tesisatı işleri üzerinde fakatlerindeki zevatla birlikte 
de tetkikler yapılmıtbr. Sula- Alsancaktaki müstakbel liman 
ma tesisatı için Gediz havza- yerini ve Alsancak tren istas-
sına sekiz milyon liraya yakın yonunu ziyaret etmiştir. Yeni 
bir masrafa ihtiyaç olacağı liman işleri görüşülürken Ka· 
zannedilmektedir. Makineli zi- saba ve Aydın hatlarının bir-
raat için lüzumlu olan çalışma }eşmesi ve ihraç iskelesine 
şartları peyderpey hazırlana- gelecek mahsul hamulelerinin 
caktır. gar santralda toplanması da 

Başvekil Menemende lıısa tetkik edilmektedir. 
bir müddet tevakkuf ettikten FUAR iŞLER' 
sonra yoluna devam ederek Başvekil liman tetkiklerini 
Bergamaya gitmiştir. Berga- tamamladıktan sonra belediye 
mada Halkevincie bir müddet reisi Dr. B. Behçet Uz· 
istirahat edilmiş ve bundan la birlikte Kültilrparka gi· 
sonra harabeler ziyaret edil· derek fuar i,Jeri bakkmda 
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ihtiyat siyasetine lüzum var mı? Hükümet~iler mevkilerini sağlamlaştırıyor Kültür bakanı geliyor • 

Demokrat devletler gu- ı· Oviedo içinde ve dışında 
1
Köy muallim mektebi bu 

rubu kuvvetleniyorlar.. şjddetli muharebeler yıl mutlaka kurulacaktır 
.P~ris, 25 ( Ö. R ) - "Paris Negüsün lngiliz kralmm taç 

Mıdı,, gazetesinin Roma mu- geyme merasimine davetini de 
babiri Italyanm Avusturyadaki fena karşılamaktadırlar. Londra 
Alınan entrikalarına karşı şim- ve Roma arasında yine bir 
d'l'k 1 1 ne sebeple hoşutsuıluk emniyetsizlik havası vardır. 
~österecek mevkide olmadığını Italya şikayetlerini gizleme· 
ıtah ediyor. mektedir. Fransa ve Rusyanın 

. Italya her zamandan ziyade teslihatma lngilterenin teslihab 
Şırndi Almanya ile işbirliğine muh katılınca, demokrat devletler 
taçtı Al grubu büyük bir kuvvet üs-r. manya için de esasen 
ay · h tünlüğüne malik olacaktır. 

nı al vakidir. Roma mahafili 
Gentlem , A t' w Habeş ilhakı hala tanınmaa 

en s greemen e rag- mış olduğundan ltalya büyük 
~en Ingiliz teslihatından ciddi bir ihtiyat siyasetine lü1um 
.~.~~~k endişe hissetmekte ve görmektedir. 

••••••••••••••••••• tetk·k ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B 1 lerde bulunmuştur. Dr. leri işinde Ziraat bankasının 
~bçet Uz, kendilerine 937 faa: bir rol oynıyacağı da öğ-

yı 1 fuar planım göstermiş ve renilmiştir. 
gereken izahata vermiştir. Baş- .. iHRACAT iŞLERi 
vekilimiz 937 yılı fuarile mcş- Oğrendiğimize göre bu yıl 
gul olarak bu yıl fuara verile· ihracat işlerine yeni bir düzen 
~ek ehemmiyete göre muvaffa- verilecektir. Almanyaya sipariş 
./Yet derecesinin artacağını edilen dört şilepten maada da-
~~de etmişler ve çalışmaları ha iki şilep sipariş edilmesi ve 
~kkatıe takip ettiklerini bil- ihracatın milJi vapurculuğumuz 

dırmişlerdir. tarafından idaresi düşünülmek-
F 937 yılı lzmir Enternasyonal tedir. Ancak bu hususta atıla-
uarına ecnebi devletlerin res- cak adımları iktısat vekaleti 

inen iştirakleri için de faaiiyete idare edecektir. 
reçilecek ve gereken teşebbüs
~r yapılacaktır. Fuar hazır· 
kları mart ayından itibaren 

hızlanacaktır. 
KOOPERATiFLER iŞi 

Başvekil Ça!şamba gllnli li~ 
~an. ~şlerini incelerken lktııat 
. ekılı de mühim bir toplantıya 

;•Yaset tdiyordu. Bu toplantıda 
~1rnir, Aydın ve Manisa valile

rı e iş ve Ziraat bankaJan 
~munı rnUdürleri, lzmirdeki millt 

ankalar müdürleri, bazı ihracat 
tacirleri ve üzüm kurumu baş
t anı da hazır bulunmuştur. Bu 
oplantıda üzüm standardizas
~~nu ve satış kooperatifleri 
ış eri etrafında mühim görüş
Ôeler olmuştur. 

1 ıüm kurumu tarafından hazır· 
tnan bir rnpor lktı11at Vekiline 
kakdim edilmiştir. Bu raporda, 

Urumun standardizasyon işleri 
~trafındaki hususi ~ötüşleri te· 
~tüz ettirilmişti. Üzümler için 

lllılli bir tip meselesi üzerinde 
~apılan tetkikler, üzüm slan· 

ardizasyonuoun şekli gözden 
leçirilrniştir. Üzüm standardi· 
~•Yonu meselesi, 10 Martta 
k nkarada lktısat Vekilinin baş-
1a:~lığ~nda yapılacak toplantıda 

ledılecektir. 

1 
Satış kooperatifleri iıi, iktı

d at vekaletini yakından alaka
l' a~ eden meselelerin başında 
1 e .ınektedir. Satış kooperatif· 
;rı bu yıl behemehal faaliyete 
h tçecektir. Iktısat vekaleti bu 

11 
Ususta hazırhyacağı talimat

' aD>eyi başvekiletin tasdikine 
~cektir. Satış kooperatif-

BİR NOT 
Başvekilin Çeşme seyahati 

esnasında demir ve çimento 
madenleri işleriyle meşgul ol
duğu söylenmişse de bu hu
susta elde ettiğimiz resmi ma
liımatta buna dair hiçbir nokta 
yoktur. Herne kadar bu hav· 
zada bazı maden işleri varsa 
da bunlar hakkında herhangi 
bir araştırma yapılmış değildir. 

İZMIRDEN AYRILIŞ 
Başvekilimiz ve refakatle

rindeki zevat evvelki gece saat 
onikide bmirden, Ankaraya 
gitmek üzere ayrılmışlar ve 
hararetle teşyi edilmişlerdir. 
Başvekilimiz gece saat ikide 
Manisadan geçmişler ve Balı· 
kesir - Kütahya yoliyJe Anka· 
raya avdet etmişlerdir. 

BALIKESIRDE 
Balkesir, 25 (Yeni Asır mu• 

habirinden) - Başve1'il, lkb· 
sat vekili, iş ve Ziraat banka· 
ları umum müdürleri hususi 
trenle busabah saat on buçukta 
Balıkesire gelmişlerdir. Başve
kil Balıkesir parkını, şehrin 
görülmeğe değer yerlerini, 
Halkevini ve kulübü ziyaretle 
bir müddet meşgul olmuşlar· 
dır. Valinin kendilerine ver
diği izahat üzerine valimize 
iltifatta bulunan başvekil saat 
11.20 de şehrimizden ayrıl· 
mıştır. 

Başvekil ayrılırken: 
- Bahkesir, memleketin bü· 

yük merkezlerindendir. En 
ileri olmak vasıflarını haizdir, 
demişlerdir. 

HiSSi, AŞK 
ROMANf 

"Y/).ZAN:/\DNAN OİL.GE.T , 
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h Ümit, ilk defa olarak Seni· konuştu: 
anın el' . O lcald ını tutuyordu. Başını - Evet, 7aman? 

ırdı. Ve sordu: - Belki de bir gece sen, le; Seniha, dedi. Bunu söy- çocuklarının sana verecekleri 
::_n ~ensin, değil mi? ana yorgunluğu içinde uykuya 
A vet, hayret mi ettin? yattığın sırada, ben de be kir 

ler· rtık hayatın bütün sefillik- odamda, senin saadet rüyanı 
•ne a can ışmc.ğa başladım. Ko- görerek son uykumu uyuyaca• 
ırı Y d tastı anın a yürürken sana ğım. Bu bir ölüş sayılmaz Se-
aınam -ac

1 1 
aga çalışacağım. Bu niham.. Heyecanı muhafaza 

tijtıo h ur.Mesut dakikalarını bü- edilen bir rüyanın mesut izlerini 
üsn" · · ~tD' unıyctımle takip ede- muhafaza ederek giizleri yumuş 

~•nı.Se . · ı .. 
nı, nın aı e ıçınde kadrosu bir 3lüm değildir. 

aut o!d - . 
beniın . . uguna ınandığım gün Genç kız, gözlerinden yuvar-
bir ıçın hayatta ulaşılacak lanan yaıları muhafaza edemi· 
o 1-gaye kalmıyacaktır. işte yerek h;nçkırıyordu. Ümit, bü-

s=:ı~~a Senihaın... yük bir hayretle !:>aşım kaldır· 
.&a k ' genç adamın koJun- mışh: 

endisind.. · · b' A 1 k · S 'h 'n geçmış gı ' - ğ ama oıye enı am •• 

Londra sosyalist konferansı toplanıyor 
Paris, 25 (Ô.R) - lspanyaa mitesinde tekrar ileri süreceği 

dan gelen haberlere göre suretinde bir ecnebi menabi-
Madrid cephesinde bugUn mil- inden tereşşüh eden haberleri 
him bir şey olmamıştır. N~s- büyük bir ihtiyatla karşılamak-
yonalistler bau hücumları püs- tadarlar. 
kürttüklerini bildiriyorlar.Mad- Bu mahafil lngiliz parlamen· 
ridten gelen bir telgrafta i.mi· tosunun fe r<li hil.!ıiyeti bu de-
versite mahallesinde top ateşi rec:e takyicl ~den bir teklifi ka-
kaydediliyor. Fakat bunlar bul etmiyeceğini ilave eyle-
ikinci derecede hareketlerdir. mektedir. 
Madrid müdafa komitesinin teb- Denildiğine göre yapılacak 
liği Guadarrama cephesinde yegane şey Valcnsiya hükü· 
top ateşi kaydediyor. Madrid meti ile General Frankodan 
ve Jarame cephelerinde bir şey kendi saflarında harbetmekte 
olfl'ladığı bildiriliyor. olan ecnebilerin iadesini iste-

Bilakis Oviedo etrafında ve mektir. Ancak bövle bir te-
içicde muharebe şiddetle de- şebbüsün muvaffak;yete ikti-
vam etmektedir. Bask hüküa ran edip etmiyeceği şüphelidir. 
metinin bir tebliği, asiler tara· Dublin, 25 (Ö.R) - Diyet 
fından yapılan hücumların red- meclisi Irlnndada, ispanyaya 
dinden sonra Oviedo içinde gönüllü kayt ve sevkini mene-
daha birçek evlerin işS?al edil- den bir kanun emirnamesini 
ôiğini ve dün zaptedilen yer- kabul etmiştir. 
}erin tahkim olunduğunu bila Londra, 25 (Ö.R) - 10-11 
dirmektedir. Dlişmana birçok ~artta sosy~list enternasyonlı 
zayial verdirilmiştir. Koria fır- lıe ~eynelmıle! tra~e-unions 

.
1 

. b' · • h . taşlulatının h1mayesı altında 
kası ası erın ırıncı at sıper- d d . . 
l 

. . t t • r lk' . h Lon ra a lspanyol meselesını 
erını zap e mış ır. ıncı at mu"zakere · · b' ı· t kt d ıçın ır sosya ıs 
ta çarpışma a ır. konferansı yapılacaktır. "Daily 

Sabah Bask m~tbuat ~ürosu Herald ,gaıetesinin bildirdiğine 
tarafından ne~r~dılen hır teb- göre lngiliz işçi partisi icra ko-
liğde, Oviedo ıçındeki asiler et- mitesi konferansa iştirak~ karar 
rafında muhasara çenberinin ta- vermiştir. Bu top!anb esnasında 
mamile kapandığını, diğ4!r Cumhuriyetçi ispanya lehinde 
cephelerde de mühim mevkiler muazzam bir nümayiş halini 
zaptedildiğini ve bütün hedef- alacakt~r. 11 

Nevs Cbronicle " 
!erin ele geçtiğini bildirmek- gazetesı bu konferanstan bahse· 

t 
d. derken sosyalist partisi lider-

e ır. l · · d h'l · b b'J 
R 25 {ö R) S erımn a ı i sıyaset se e ı e 

oma, · - evil 
radyosu dahili harbın başından hükümetin nümayiıi menetme· 
beri Nasyonalistlerin Rus ma· sinden korktuklarını yazmak

tadır. 
mulitından 13 tayyare düşOr· 
düklerini bildirmiştir. Dublin, 25 (A.A) - Serbest 

Paris, 25 (Ô.R) _ Havas lrlanda devleti parlamentosu 
A1·ansmm Aragon cephesinde.. ispanyaya gönüllü ve harp 

malzemesi naklini meneden 
ki muhabiri bu cepheyi tama, kanunu 50 reye karşı 77 rey 
mile ziyaret ettikten sonra bü- ile kabul etmiştir. 
kümet kuvvetlerinin her tarafta 
mevkilerini sağlam bir şekilden 
tuttuklarını göstermiştir. Hü
kümetçiler asilerin iptida 
çok şiddetli olan ve git
tikçe zaifliyen hücumlarını 
tardettikten sonra mevzilerini 
ıslah etmektedirler. Dü~manın 
son derece şiddetli ve bol 
malzeme ile yaptığı hücumlar 
cumhuriyet kuvvetlerinin kaha 
ramanlığı sayesinde akim kal· 
mışhr. Katalonya erkanı har· 
biye reisi bu cephede artık 
hiçbir tehlüke kalmadığım ve 
bundan sonra cumhuriyetçilerin 
hücuma geçeceklerini bildir· 
miştir. 

Londra, 25 (A.A) - Siyasi 
mahfiller Fransanın lspanyaa 
daki gönüllüleri geri çağırmak 
suretindeki Alman, ltalyan tek
liflerini ademi müdahale ko-

Benim sönüşüm şu d~kikada 
olmıvacağına göre ağlamak 11e 

oluyor. Sakin ol ıekerim,. Bak 
ben senin yarattığın temiz he
yecana rağmen ne kadar saki· 
nim ... 

Bu karanlık gecede, bu ber· 
rak denizde reddettiğim genç 
k:z pusesinin bana ne kadar 
bahalıya mal olacağını bildiğim 
halde her şeye boyun eğiyo
rum. Beni daha fazla takdir 
etmen için sana karşı demek 
başka türlü hareket etmeliydim. 
Hatamı biliyorum. Öyle dt:ğil 
mi Seniham ... 

Genç kız cevap vermedi. 
Konuşmadan oradan uzaklaş· 
tılar. 

Sanki Ümid•n üzerinde bü
yük bir değişiklik olmuştu. 
Oturduğu yerden kalkarak 
Senihanm yanına oturdu. Genç 
kızın ince ve minyon vücudu, 
onun yanında yavru bir kuş 
teılimiyetile duruyordu. Hilzün
lü sesile konuştu: 

- Ben bitkin bir insanım 

D.Vindsor 
izdivacın Avusturya
da ohnasını istiyor 

Londra, 25 ( A.A ) - Zan
nolunduğuna göre, B. Baldvin 
arkadaşlarına B. Monkton ile 
dün öğleden sonra yapmış ol· 
duğu görüşme hakkında maa 
liımat vermiştir. B. Monkton 
Enzelsf cidden d6nmüş idi. Ken
disi orada Dük Dö Vindsora 
Dükün mali vaziyetini tanzim 
eden vesaiki imza ettirmişti. 
Dük Dö Vindsorun izdivacının 
Avusturyada ve bilhassa Viya· 
nada yapılmasını ve bir Angali
kan rahibi tarafından tes'it 
olunmasmı istemekte olduğu 
zannedilmektedir. 

Seniha.. Senle ilk tanıştığım 
zaman daha başka türlü konu
şuyordum. O zaman evlenmek, 
senin'e gUzel bir yuva kurmak, 
mütevazi kaıancımla yuvamın 

saadetini hazırlamak isterdim. 
Bu, bende bir idealdi • 
Aradan uzun bir zaman 
geçmiş değildir. Yirmi dört 
yaşındayım şimdi.. Yani tam 
evlenecek çağ ... 

Halbuki ... 
Seni mes'ut edemiyeceğima 

den korkuyorum. Hayata karşı 
cesaretim yok.. Biz evlenirsek 
mes'ut olmamız çok uzak bir 
hayal olur. Evim içinde bana 
intizar eden kadının mes'ut 
olma şart1arıyle benim sa~det 

telikkim oldukça ayrıd1r. Se
nin bUtün sevgi kabiliyetinle 
bana bağlanacağını tahmin 
ederim. Ancak bunun haricin· 
de başka başka sevgilere de 
yer vermen mümkün .. 

Bilmem anlatabiliyor muyum? 
Bugün " aile " nin yapısı öyle 
çürük ki, içine girmeğe kor· 

Kültür bakanı B. Saffet Arı· 
ka 'nın pek yakında şehrimize 
gelmesine intizar ediliyor. Kol 
tür bakanı şehrimizde nıuh-

E. telif kültürişle,.iyle meşgul ola-

k..olle1e Tıiık bawafı çekiliıkcll ııe mernsimde bulıuıaıılaı 
cak ve mektep ve talebe tür. 
işlerin~ tetkik. edecektir. Kültür bakam lzmirde diğer 

Esk1 Amerıkan kolleji bina- mektepler işleriyle de meşgul 
sı~da kurula~ak olan köy mu- olncaktır. lzmirdeki talebe iş-
alhm mektebı bu ders yılı ba- leri, diğer vilayetlerin hepsin-
şında faaliyete geçmiş bulu- den daha kötüdür. Lise ve 
nacaktır. Köy muallim mekte- orta mekteplerde sınıfların va• 
bi için, civardaki araziden da- ziyeti normal sayılamaz. 60. 70 
ha bir kısmının satın alınması mevcutlu ve on şubeli sınıfJarda 
ve eski kollej çiftliğinin ihyası normal ders verme ve ders 
mutasavverdir. Burada mükem., alma imkanları kaybo!muştur. 
~el ~ir çiftlik me~da~a . geti- Bu yıl lzmirin orta mektep ve 
rılmesı ve taJebenın ıstıfade- Lise ihtiyaçlarına cevap verı-
sine terki mümkün görülmüş- lecektir. ........ 

Sovyetlerde 
Yeraltı lstitıkamıarı 

Paris, 25 (A.A) - Pöti Paa 
rizyen diyor ki: 

Sovyet gazeteleri kızıl ordu
nun 19 uncu yıldönümü müna· 
sebetiyle Sovyet Rusyamn garp 
hududunun Ladoga gölünden 
Karadenize kadar imtidat eden 
yeralh istihkamfarı ile himaye 
er\ilmekte olduğunu yazmak
tadırlar. Ukranya hududu bil
hassa birçok müthiş tahkimat 
ile teçhiz olunacaktır. Bu yeni 
Maginot hath Sovyet gazete· 
lerine göre teshiri gayri kabil 
olacaktır. Çünkü bu hat hatta 
tayyareler tarafından bile gö
rülemiyecek surette pek mahi-
rane ve giz.fi olarak vücuda 
getirilmiştir. 

Vaşlngtonun ylldönJlmU 
Vaşington, 24 (A.A\ - B. 

Ruzvelt Vaşingtonun doğumu-
nun yıldönü:nü münasebetiyle 
onun Mount Vernondaki mezarı 
önünde eğilmiştir. 

Nevyork, 24 (A.A) - Bütün 
Amerika Vaşingtonun 205 inci 
yıldönümünü tes'ıt etmektedir. 
Bu münasebetle Nevyorka 
230,000 seyyah gelmiştir. 

KUçUk itilaf 
Belgrad, 24 (A.A) - Küçük 

itilafın iktısat meclisi Dubrov
nikdeki 9 - uncu içtima devre
sini kapamıştır. Meclis Pragda 
bir iktısadi teşriki mesai ko
mitesi ihdas eylemişt ir. 

kuyorum. Muhitimde en yakın 
tanıdığım aile kadınlarının, 
mevzu haricine çıktıklarını gör· 
mek bana acı geliyor. 

Bu, belki de, çok ~eri bir 
fik?r. En ileri Garp demokra
sileri bunu mübah gördükten 
sonra bizde de böyle olmalı ... 
insan nedense bu fikre ken
dini kandıramıyor. 

Bu, teferrüat kabilinden bir 
nokta. . . Şimdi esasa giri· 
yorum, Ser iha. • . Seni mesut 
görmek ve bir olle çatısı altın
da yalnız k->can için çalışır ta· 
nımak benım iç'n en büyük 
arzudur. Ben seni mes'ut ede
medikten sonra elbette ki se· 
niole evlenemem. Ancak saa
detin için her fedakarlığa kata 
larımak isterim. 

Evlen Seniham... Arzulıya

cağın insanla evlenmen için 
ben mini teşkil etmiyeyim. Bu 

• netice ne kadar yıpratıcı olursa 
olsun, seve seve razı olmak 
istayeccğim. Senin, çocuklarınm 
anası olarak mes'ut olman bel-

fspanyada 
HUkUmetçller Uç bUyUk 

zafer kazanmışlar 
Madrid,25 (AA) - Hükümet 

ordu ' arının vaziyetini mühim 
mikyasta ıslah eden şu üç bü-
yük zafer bildirilmektedir: 

1 - Hükümet kuvvetleri Ja
rama mıntakasmda Maratada 
Tajuna jstikametinde ilerJiye
rek bazı mühim mevzileri işgal 
etmişlerdir. Bu kuvvetlt:r şimdi 
Marauosa Tauavera kasabasına 
hakim bulunmakta ve Madrid 
ile Talevera arasında oısilerin 
münakalatını tehdit etmek
tedirler. 

2 - Asturielli madenciler 
Oviedoya girmişlerdir. 

3 - Hükümet kuvvetleri 
Avila eyaletinde Val De Ma
guedayı işgal ederek buradan 
asilerin Avila istikametindeki 
münakalatını tehdit etınekte

dirler. Franko kuvvetleri şimdi 
Esourial istikametindeki tazyik
lerini gevşetmek mecburiyetin
de kalacaklardır. 

Yunan kreh Midillide 
Midilli,2S (A.A1-Atina ajansı 

bildiriyor: 
Haik şiddetli yağmur altında 

kralı muazzam tezahüratla kar-
şılamıştır. Kral yağmur alt111da 
askeri resmi geçitte hazır bu· 
Junmuştur. 

Daha sonra birçok heyet lerle 
ve bilhassa amele heyetleriyle 
görüşerek mesai şart arı hak
kında ma'i'ımat almıştır. 

ki de bir '.:>akımdan beni de 
mes'ut edcct.kt'r. 

Bunu giılemekte fayda 
görmiyorum. Ben maddelik bir 
hayat için seni arzulayacak ol
duktan sonra, her şeyi fedaya 
razıyım. 

-4-
Seniha: 
- isler misin Ümit, diyordu. 

Denize açılalım, Deniz ve rüz
gar.. Bunlar güzel şeylertlir. 
O"ları daima arzular, dururum. 

Durmuıtu. inci gibi, iç pa
rıltılarla yanan gözlerini Ümi
din .. gözlerinde top~amıştı. De
vam etti: 

- Bızim sevgimiz çok kla ~ık 
değil mi? ikimiz de ayoı şelcli 

tercih ediyoruz. Bu belki de 
senin daha evvel söyledi~in 
gibi hüznü sevmemizden.. Bu 
gece nedense uykum gelmiyor. 
Bu iyi gecenin uzamasını, hir 
Norveç günü kadar uzamasını 

istiyorum. Güneşli sabahlar 
benim için manasız ve gayes'z 
oluyor. Yarını düşünmek elim
de değil... Hatırlıyor musun 
Ümit, senin bir sözün vardı. 

- Bitmedı -



Sahlte a 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : : 
: Kamutayda bir celse: · . . 

Teşkilatı Esasiye 
Kanunu 
zabıtlarını 

hakkındaki müzakere 
aynen neşrediyoruz. 

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

Şükrü Kayanın izahatı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-S-
Hepiniz bilirsiniz ki bütün 

dünya Türkün ölümünün, de
terminizm esaslarına göre, 
mukadder olduğunu iddia et
tikleri bir sırada, onun büyük
leri, ancak Türkün ruhundan 
aldığı kanaatle bugün gördü
ğünüz bu canlı ve hayatlı Dev· 
Jeti kurmağa muvaffak olmuş· 
lardır. (Alkışlar, bravo sesleri) 
Şu halde bugün huzurunuza 
arzedilen tadilatın esası olan 
Cumhuriyetçilik, Türkün kendi 
ruhunun ifadesi demektir; 
Milliyetçilik; o da kendi var· 
lığının idamesi için lazım olan 
esastır. Şu halde Türkün bu 
esasları Teşkilatı Esasiye Ka
nununda yer bulunca, bunlara 
muhalif olarak fikirler serde
dilmiyecek midir diyorlar. Bir 
liberal çıkıp liberalizm esas
larım, bir komünist çıkıp ko
münizmi müdafaa edemiyecek 
midir diye soruyorlar. 

Hayır etmiyecektir, edemi
yecektir. Teşkilatı Esasiye 
Kanununa muhniif her hangi 
bir hare ket nasıl bir cürüm 
ise bu esaslara muha lefet de 
aynı şekilde cürüm sayılacak

tır. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Arazi meselesinde bir emni

yetsizlik, bir itimatsızhk mese• 
lesi zannetmiyorum ki olsun. 
Mülkiyet hakkmın kudsiyeti 
Teşkilatı Esasiye Kanunumuz
da tasrih edilmiştir. Burada 
teklif edilen, bir adaletin ica
bınm yerine getirilmesidir; 
memlekette çalışan ve bu mil
letin asırlardan ve asırlardan 

beri barını çeken asıl balkın 
hakiki malına sahip olmasıdır. 
Bu iş yapılırken bugün bir 
takım şerait altında bu malla· 
ra malik olanların hukuku pa· 
yimal edilecek değildir. Burada 
Teşkilatı Esasi yede yapılan 
iş, bu mallarm çiftçilere tevzii 
için kanuni bir müsaade ver
mektir. Bu kanun yapılarak 

buraya gelecektir. O zaman 
mal sahibinin hukukunu temin 
edecek esnslar tabiatile derpiş 
edilmiş olacaktır. 

Türk, Asyanın bir ucundan 
öbür ucuna kadar hakim ol
duğu devirlerde kendisini yı
kan amil ancak içinde yer 
alan harici miJletlerin telkinleri 
olmuştur. 

Büyük Tukyu Devleti yıkıl
dı. BtJnun amili o zamanki 
Çin siyasilerinin, Tük benliği
ni yıkmak üzere, mütemadiyen 
yaptıkları te!kin ve fikirlt:r 
olmuştur. 

Recep Peker (Kütahya) -
Arkadaşlar; Halil Menteşe 
arkadaşımın ilişmesile ı.yandı· 

rılan mevzu hakikaten bu ka
dar mühim bir işin Yüce Ka
mutaydan çıkhkı esnada üze
rinde konuşmak gibi büyük 
bir fayda temin edilmiş ola
caktır. Ben ae Halil Menteşe 
arkadaşımın tasavvur ettiği 
bir faydamn şümulüne hizmet 

etmiş olmak için fikirlerimi 
arzctmek maksadile bu kürsü
ye geld ı m. Arkadaşlar; iç re
jim bakımından yer yüziinün 
haline kısa bir görüş yapalım. 
Bu görüşün hü lasası şudur: 
yer yüziinde birçok çeşitli 

krizler yanında her yerde ve 
kendi kanaatime göre diğer 
krizlerden daha mühim bir iç 
rejim krizi ve buhranı hüküm 
sürmektedir. lçinde yaşadığı
mız e ünün en önemli bir nok
t sı olarak bizim gibi yeni ve 

modern hayata yeni çıkmış 

bir devlet için kendi rejimini 
daha ileri bir dikkatle göz 
önünde tutmak ve kendine 
yakışan kendi hayat ve ihti
yaçlarına uy!?un şekilde kuv
l'etlendirmek ve tanzim etmek 
baş işlerin en başmdadır. 
MÜŞTEREK INAN : 
Bizim şimdiye kadar rejimin 

esası olarak Devlet kanununa 
geçmiş ve yurdun henüz ha
yata doğmuş en taze çocuğun-
dan en yaşlısına varıncaya 
kadar, hepsi için müşterek bir 
inan mevzuu telakki edilmiş 
olan mahiyeti Cumhuriyetten 
ibarettir. 

Şimdiye kaoar Cumhuriyet 
Halk Partisinin şuuru içinde 
beslenip büyümüş olan ve 
partinin kendi hususi ve pro
fesyonel politika telal<kisi için
de kalan hayati esasları biz 
bu madde ile T eşkiJatı Esa~iye 
Kanununa eklemekle bütün 
yurdun müşterek resmi ve ka
nuni bir rejimi haline sokmak 
istiyoruz. Bu hadise hakikaten 
başh başına büyük bir inkılab 
sayılacak kadar mühim bir 
mes' eledir. Bu esasların Ka
mutay t&rafmdan kabul edilip 
resmiyet kesbettiği dakikadan 
itibaren yurddaşlarm labora
tuvarmda çalışan profesörler-
den günün politikası ile uğ
raşm,yanlara ve işlerin başmda 
bulunan büyük müdür arka
daşlardan mesela Devlet De
miryollarmın bir maJcascısına 
kadar bütün vntanda,şlar bu 
esaslara inanacak, bunları se
vecek ve bunlara itaat mec-
buriyeti altına girmiş o1acak
lard1r ve bütün milli faaliyet 
ahengi bir manzume halinde 
birbirini tamamlayan bu yük-
sek esasların havası içincle 
akıp gidecektir. 

Bu şu demektir ki bizzat 
hayattan alınarak Cumhuriyet 
Halk• Partisinin programının 
içinde yazılmış bulunan bu hü
kümler, bu devletin bundan 
sonraki varlığında bütün yurd
daşları bütünlük ve beraberlik 
ruhu ile bes!iyecek ve milli 
birlik için daha sıkı bir ted
bir ahnmış olacaktlr. Temyiz 
Mahkemesinin en büyük ha
kiminden en küçük memurla
rımıza kadar hüküm veren, 
tedbir alan, emir veren ve 
tanzim eden herkes günlük 
işini yaparken ve kararım ve
rirken kendini bu esasların 
çerçevesi içinde hissetmek 
mecburiyeti altına girecektir. 

Hülasa arkadaşlar bu kanun 
çılunca resmi hliviyeti olsun 
olmasın bütün vatandaşların 
tertip ettiği milli bünye müş-
terek ana esaslara beraber 
inanan sarsılmaz büyük ve da-
ha kuvv~tli bir kütle haline 
gelecektir. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

Bunun eılebiyat kısmı üze
rinde faz! a durmaya lüzum 
yoktur. 

LiBERAL PROPAGANDA: 
Şimdi Halil Mt:nteşenin tek

nik o!arak bahsettikleri nok
talara gelelim. Liberal propa
ganda Türkiyede yapılmıya
cak mı? Encümen Başkam 

benim de dahil olduğum en
cümen arkadnşlarımız namma 
cev&bımızı verdi. Ben bu JZa
hata bir az daha şümul ver
mek isterim. 

Yeni hükümler anayasaya 
geçerken bunların manalarını 
uzun uzun metne sokmıya ka
nunun konstrüksiyonu itibarile 
imkan yoktur. Fakat bir nok· 
ta pel< açıktır ki, şimdiye ka
dar ana kanunun temelini teş-

TENi ASIR 

lımir Belediyesinden : 
Senelik kirası yüz elli lira 

bedeli muhammenli Güzelyalıda 
tramvay caddesindeki benzin 
satış yerinin bir senelik kirası 

baş katiplikteki şartname veç
hile 9.3.937 Salı günü uat 16 
da açık artırma ile ihale edi
lecektir. 

iştirak için on iki liralık mu-
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta encü
mene gelinir • 

19-26-2-5 507 (294) 
1 - Senelik kirası 106 Jira 

bedeli muhammenli Balcılarda 
137 sayılı dükkamn bir senelik 
kirası baş katiplikteki şartoa-
m~ veçhi'e 9-3·937 salı günü 
saat on aftıda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. iştirak 
için sekiz Jiralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta encümene geli
nır. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki yüz eJli kuruştan bin iki 
yüz kırk üç lira on üç kuruş 
bedeli muhammenle 61 sayılı 
adanın 497,25 n;etre murabba-
mdaki 3 sayılı arsası baş ka
tiplilcteki şartname veçhiJe 
9-3-937 salı günü saat on al
t.da açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için doksan 
beş liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu 
ile söylenen gün ve saatta en
cümene gelinir. 

19, 26, 2, 5, 508 (296) 
1 - Yüz bir lira bedeli ke

şifli Sahil park yanından denize 
kadar olan yoldaki molozların 
kaldırılması işi 9-3-937 Salı 
günü saat 16 drı aç'k eksiltme 
ile ihale edilecektir. Keşif ve 
şartnamesini görmeküzere Baş 
mühendisliğe iştirak için de 

yedi yüz altmış kuruşluk mu
'fakknt teminat • makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encü· 
mene gelinir. 

2 - Beher metro murabbaı 
iki yüz elli kuruştan 878,75 
lira bedeli muhammenlc 59 sa
yıh adanın 351,50 metre mu
rabbaındaki 20 sayıla arsası baş 
katiplikteki şartname veçhiJe 
9.3:937 Salı ~ünü saat 16 da 
açık artırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için altmış alh tira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

20-26-2-5 524 (299) 
9 Mart Sah günü kalfa im

tihanı yapılacağından eski kal· 
falarla yeniden kalfa olmak is
tiyenlerin 6-3-937 tarihine ka
dar Belediyeye istida ile mü
racaatle · imtihana girmek için 
pusula almaları la~ımdır. 

imtihana girmiyen kalfalar 
icrayı san'at edemiyeceklerdir. 

Fazla malumat almak isti
yenlerin Belediye baş mühen
disliğine müracaallau. 

20-26 526 (300) 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. T eJ. 3956 

Evi: Köprü tapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
c:"::"::!.~~3 

· .......,~,,...""""'~~~'P.'!"!'l"""":"~~~'""'!<':~~~"""'"m'!"'~•"~~~~~n:l"ll. 

·DAIMON 
M~ırka velespit, motosiklet 

ve otomobil fenerleri 
Bq fener hem pme hem -di 4 

namo ile yıınar. Yirminci asrın 
en son icadıdır. Uzak ve yakın 
mesafeleri göstermek için iki 
ampullüdür, tek ve çift yanar. 

Velespitler için imal edilmiş 
dinamolarımız da geldi. Bu 
dinamolar elektrik devrinin en 
son icadıdır. Tavsiye ederiz.Bu 
dinamolar sayesind~ bağlarda, 

bahçelerde, kırlarda rüzgar 
No. 3339 pervanesiyle elektrik yapılır. 

~~~~-· 
inhisarlar umum müdürlüğünden 

Cinsi Adet 
699 
590 

ispanya mamulatı 7,65 Brovning sistemi 
ti ,, 6,35 ,, " 

83 
1 
2 

1372 

D. W. M. markalı 7,65 
7,65 Dreyze marka 
6,35 Valter 
Yekun 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı {1372) adet tabanca şartna· 
nıe ve nümuneleri mucibince 9·111-1937 tarihine rastlayan Salı 
günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. Bu silahları alıp satmağ·a 
mezun bulunan isteklilerin nümuneleri görmek üzere hergün ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve _şaatte yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle birJikte Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat 
şubesi müdürlüğündeki satış lcomisyonuna müracaatları. (999) 

26-1-3-6- 543 (380) 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilveleriyle süsleyiniz 

lstanbu~ 

kil et:niş olan Cumhuriyetçilik 
aleyhine yurt içinde biç kim
senin hiç bir faaliyette bulun
ması eniz olmadığı gibi şim
diden sonra da Cumhuriyetçi
liğin nakızı olan saltanat le
hine bir hareket; hiç bir kim
seden bir hareket sadır ola
mıyacağı gibi, Teşkilatı Esa
siyeoin umumi bünyesinin te-

'Vlerkezl 

iz mir 
Telefon 
3778 

yidall altında olarak milliyet· 
çiliğin naluzı olan beynelmilel
cilik ve halkçılık nakızı olan 
imtiyazcılık veya sınıfçılık ve 
devletçiliğin nakızı olan libe
rallik, laikliğin nakızı olan 
klerikallik ve inkılapçıhğın 
nakızı olan irtica lehinde hiç 
bir faaliyet yapılamıyacaktır. 

-Bitmedi-

~ ...................... ._._ ........ . 
Bağcılar!. Tütüncüler! • 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa gtıb
relerimizin geldiğini sayın alıcıJarımızn bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAR .. ı\DAVUT 

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

ZMIR 
• Pa. Cu. Ça. 1 - 13 (23) 

1 LA N 

5 kilodan 30 kiloya kadar 
Satış mahalli: Suluhan civarmda 

Ôzödemişli mağazasına müracaat. · 

terazilerimiJ: gelmiştir 
No. 28-9 Hurdavatçı H&ol 

11-26 (172) 

~ 

iftçi ve ayvan 
• s le ·n·n a-

za 1 dik atı a 

. ' 
Hayvanlarmıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulib 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semİ&· 
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını görecek5iniz. 

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

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - I:ımir 3465 

BEYOGLU DA 

BristOI Otel· 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 
• 

sınan ye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tiirkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
resile bütün Eğe halkına kea· 
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu• 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar müthiş ucuzdur. 

LAN 
1 daimi encümeninden: 

(14666) lira 12 kuruş keşif tutariyle lcapah eksiltmeye kon•:! 
olan Ödemiş - Çatal yoluna istekli çıkmamasından ötürü 24,., 
sayılı yasanın 40 ıncı maddesi gereğince eksiltmenin bitimi ,ar. 
lemecinden itibaren bu işin bir ay içinde pazarlıkla eksiltlll•~ 
konulduğundan istekfılerin encümenin toplandığı her Pasa 
ve Perşembe günleri saat 10 dan 12 ye kadar daimi enCl..ı'l'C 
nine bas vurmaları ilan olunur. 514 
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Yap A W. F. H. Van i)er LıMITET :Sc:>~C:> 
ur centası Zee & Co. vapur Acentası Mübadil ve gayri mübadil 

Roy ALE NEERLANDAIS bonoları bilumum banka ve 
KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE iRİNCİ KORDON REES şirket hisse senetleri Ergani 

Sts N G G. m. b. H. BiNASI TEL. 2443 
20.2.93 A:Y.MEDES vapuru MILOS vapuru 17 şubatta L Sivas ve yüzde beş ve iki 
İçi b 7 larıhıne doğru tahliye beklenil1.11ektedir. Rotterdam, Lllermao Lines td. faizli ve eski istikrazı dahili 
ve nK_ekleniyor. Burgas, Varna Hamburg ve Bremen limanları POLO vaouru 21 şubatta tahvilleri ve buna mümasil 
Cekr ostence için mal yükliye· için yükliyecektir. Londra, Hl!ll ve Anversten ge- her nevi esham satın alır. 

ır. DELOS vapuru 18 şubatta ı· "k k cak ve a nı' Adres ·. Izmir Kemeraltı Sts HERME ıp yu çı ara y za-s beklenilmektedir. Rotterdam H ı· N 60 de bek' vapuru 2~-2.~3~ manda Hull için yük alacaktır. Hacı asan ote ı o. 
talıı· .enmekto olup yukunu Hamburg ve Bremen için yük EGYPTIAN t . C A V I T 

ıyed k b 1 d vapnru mar ıp-na en sonra Burgas Var- a u e er. Telefon 3903 
Yük ve Köstence Jimanla;ı için HERAKLEA vapuru 3 martta tidasında Liverpool ve Svan- (77) S. 7 h.3 l~ 

S/alacaktır. Hamburg ve Anvers limanların- seadan gelip yük çıkaracak ve ~=rz'ZZZZJ il 
s CERES dan yük getirecektir. dog" vapuru 4 marta ayni zamanda Liverpool ve 

rıı bekt · y k h ACHAIA vapuru 3 martta 
liveden enıyor. ü ünü ta - beknilmektedir . Rotterdam, Glaskov için yük alacaktır. 
ve K" t sonra Burgas, Varna Hamburg ve Bremen için yük LESBIAN vapuru 15 martta 

sı os enceye yük alacaktır. kabul eder. 
Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 10 s GANYMEDES vapuru Loııdra, Hull ve Anversten ge-
ve Hartta gelip Amsterdam American Export Lines lip yük çıkaracaktır. 
SV"Naınburg için yük alacaktır. The Export Steamship Corpo- The General Steam 

"' SKA ORIE T IE ration - Nevyork Sıs N LIN N EXIBITOR vapuru 19 şu- Navigation Ltd. 
lllbata ~~RRUNA vapuru 27 batta beklenilmektedir. Nev- ADJUTANT Vl\puru 25 şu-
Roıt ogru beklenmekte olup york için yük kabul eder. b L d . 

HORTAÇSU 
•e Sckrdaaı., Hamburg, Baltık atta gelip on ra ıçin yük 
, EXPRESS vapuru 26 şubat- 1 k 
•ıı·ı. 1 • andınavya lı'manları ,·,.ı·n k d N k a aca tır. 

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

, " .- ta beklenilme le ir. evyor 
ıyecektir NOT : Vürut tarihleri, va-SE · içın yük kabul eder. 

RVICE MARITIME •Hl Q ı • purların isimleri ve navlun üc-
Sıs ROUMAIN Reederei H.Schuldt - Hamburg retlerinin değişikliklerinden me- eder. TELEFON 2946 

l• b PELEŞ ~apuru 20 şubat- DUBURG vapuru 15 şubatta suliyet kabul edilmez. 
" ki beklenilmektedir. Rotterdam, 

ta e enaıekte olup Pire, Mal- Hamburg ve Bremen limanları 
1-26 [2101) 

ve Ma ·ı ı· 1 •• l'iik 1 rsı ya ıman an ıçın için yük kabul eder. 
St a acaktır. MARITZA vapuru 25 şu-

26.2 s ALBA JULIA vapuru batta beklenilmektedir. Rot-
le •937 larihindoe beklenmek- terpam, Hamburg ve Bremen 
u ... olu

1
p Pire, Malta ve Marsilya limanları için yük kabul eder. 

.... ah an · · k J k • 1 ® 1 • 
Sts SUÇçıEnAyVüA a aca tır.21 S. M. R. BUCAREST 

llıart vapuru DUROSTOR vapuru 5 mart-
1.f 1 • doğru bekleniyor. Pire, ta beklenilmektedir. Köstence 

a ta ve M ·ı ı· 1 .. tolc arsı ya ıman arı ıçın Sulina ve Galatz limanları için 
,/ Ve yük kabul edecektir. yükliyecektir. Galatı: aktarması 
D olcu ve yük kabul eder. olarak ta Belgrad, Novisad, 

ko daha Faı:la tafsilat için ikinci Bralislava, Viyana ve Linz 
bi:a 0 nda Tahmil ve Tahliye limanlan için de yük kabul 
SpERc arkasında FRATELLI eder. 
ııı;;~ O vapur acentalığına ~T R T B d -•caat d'lm • . 1 D. . . • u apeste 
l'iıı 1 e ı esı rıca o unur. SZEGED vapuru şubat niha-
tilı~ ~ıılardaki ve hareket ta- yetinde beklenilmektedir. Bel-
lceıı~IDdeki değişikliklerden grad, Novisad, Budapeste, Bra-
1' eı ~ IDesuliyet kabul etmez. tislava, Viyana ve Linz liman-

.., e on: 4142-4221-2663 ları için yük kabul ede. p •. 
"rıs fakültesinden diplomalı • • 181 1 • 

Den Norske Middelbavslinje 
~ 01, tabipleri Oslo 

,tızatfer Eroğul SARDINlA vapuru 16 martta 
}\ beklenilmektedir. Pire, Isken-
eına) Çetindağ deriye, Hayfa, Diyep ve umum 

lia t ı Norveç limanları için ybk ka-• s a arını her gün sabah 
•aaı d k bul eder. 
B 0 uzdan başlıyarak Vapurların isimleri, gelme 
11 tyler - Numan zade S. 21 tarihleri ve navlun tarifeleri 
ııınrıı.Jı 

kııb muayenehanelerinde hakkında hiç bir taahhüde gi-
ul ederler. rişilmez. 

C 
Telefon : 3921 N. V. W. F. Hanri Van Der 

Uın 8 Zee & Co. 
kad a ve salı den lO a Birinci Kordon Telefon No. 

•r ınemleket hastanesinde 2007 _ 2008 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz!msızlığa karşı en iyi ve 
Lı şifalı maden suyudur 

t--ı.er yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni Izmir eczanesi TELEFON : 2067 

ı-ı~evlet Demiryollarında~: 
ek,Pre ada üç gün lzmir - Bandırma arasında mütekabüen işliyen 
j'tıı le s . trenlerinin her birinde yolcuların yeme ve içme ihtiya
ki va;ıı'd için idaremizce birer büvet vagonu bulundurulacaktır. 

rllliy(e 
0 k. a bulunacak olan bllvetler bir sene için açık artırma 

•teldi( . ıraya verilecektir. Muhammen kira bedeli 200 Fradır. 
~llıııfa~'j. yüzde yedi buçuk nispetinde muvakkat teminat ya-

Isancak Sz~m~ır. ihale 8 - 3 - 37 Pazartesi günü saat 15 te 
Şıırtııa 1ıncı lş'etme komisyonunda yapılacaktır. 

nıe er kom ayondan parasız alınır. 
21 - 26 ( 308 ) 532 

~ .................. -.ıı ... gmm1W~ı••H11 ..... m11 ... 

HüSEYIN KAYIN 

:;~:,.'.;: 
.. ~'J</;l , 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

Yemek ve yatak odalan takımları ııipariş üzerine kabul edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
: SIHHAT BALIKYAGI 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 
içilir. iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat;. Eczanesi 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MEYVA 

En hot meyva tuzudur. lııkıbaıı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahat11ılıkları önler. Hazmı kolaylattırır. 

tnıiliz Kanzuk eczanesi Beyoıı;lu - İstanbul 

Sahife 9 -·· 
GB i i 

Niçin daima tercih ediliyor? 
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 
• 
1 

tecrübe ediniz 

Her eczanede bulunur. Fiati 7 1/2 kuruştur. 

S. Ferid Eczacıbaşı 

Kolonya ve Esansları 
Bütün Türkiyenin seve seve kullandığı latif sabit 

hakiki birer şaheserlerdic. 
BAYRAM HEDtYESI iÇiN 

Herkesin tanıdığı saıı'at eserlerine 
Çok zarif şişelerde 

Be, Çlç.ek, Revdor Ferid, Krep 
Jorjet, LeylAk, Nergis 

isimli şaheserler ·ilave etmiştir. 
Bu misilsiz kokulan ahrken eczacıbaşı isim 

ve etiketine dikkat ediniz. Taklitleri 
bir şeye yaramaz. • 

Umumi Depo: ~ 

S. Ferid Şifa eczanesi ~ 

Herkesin 
ettiği 

Günde iki 
defa kullan
mak şartiyle 

Ra~yolin 
Dişlerinizi tertemiz 
bembeyaz ve sapsağ-

lam yapar. Ona yirminc· 
asır kimyasının ha
rikalarından biridir, 
denilebilir. Kokusu 
güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür. 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayı:ırlar 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - 12 J. Perplnyani 

TELEFON : 3937 

Bornuva ziraat mücadele lstas)o
nundan: 

Bornova Ziraat Mücadele istasyonu binasının 654 l:ralık tami
ratı pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif ve şartlar mezkür müesse
seden istenilebilir. Taliplerin 50 lira teminat akçesi ve Nafıadan 
tasdikli ehliyet vesikalarile beraber 11 - 3 - 937 günü saat 10 da 
mücadele istasyonunda bulunmaları ilan olunur. 

19 - 26 - 28 - 6 ( 293 ) 503 
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ngilterenin harici siyaseti Üzerinde 

a as nda münakaşa oldlJ 
''Daha mutedi ve elistiki bir siyasete imkin yok .. ,, 

anlatmıştır Fransız Ha. nazırı da ayanda Fraosanın • 
sıyasasını dış 

Loodra, 25 (Ö.R) - Lordlar 
kamaraıiında harici siyaset 
hakkında münakaşalar olmuş 

ve Lord PJymouth son aylar 
zarfında B. Eden tarafından 
izah edilen esaslar dahilinde 
harici siyaseti yeniden tavzih 
etmiştir. Hükümetin mümessili 
muhtelif h~tiplere cevap ver
miştir • Bunlardan bazıları 

.. Lord Harnold gibi - logiltere· 
nin, Avrupa tehlikelerinin tama
miyle haricinde kalmasını iste
mişler, diğerleri ise garbi Av
rupadaki muhtemel ihtilafların 
lngilter e için teşkil edebileceği 
tehdit üzerinde durarak biiyük 
Britanyanın fail bir siyaset sa
hibi olmasını dilemişlerdir.Lord 
Plymouth bu iki tez arasında 
mutavassıt bir vaziyet almış ve 
demiştir ki: 

-Mes'ul hiç bir hiikümetten 
bizim tuttuğumuzdan başka 
bir yol tutma• bekleneme7.. 
lngiliz menfaatlerini korumak 
için bundan daha mutedil, da
ha elastiki bir siyaset takibine 
imkan yoktur. Biz hiç bir za
man bir taarruz harbına giriş
miyecegız. Silahlarımızı asla 
Milletler cemiyeti paktı ve Lo
karno misakıoa muhalif bir si
yasetin hizmeti altına koymı
yacağız. Silahlarımız kendimizi 
ve In~dliz imparatorluğu arazi
sini korumak için kullanılabilir. 
Lüzumu halinde kullanılacaktır. 

T AHRIK EDiLMEMiŞ BiR 
TECAVÜZE KARŞI 

otoritesini arttırmalıyız. Hükü
met Milletler cemiyetinin mev
cudiy eiini muhafaıa için elinde 
olan her gayreti sarfedecektir. 

VERSA YA J;!ÜCUM 
Amsterd::\m 25 ( v.R ) -

samimi münasebetler kurulma
sını temenni etmektedir. 

Münib, 25 (Ö.R) - Hersene 
olduğu gibi busene de Şan
sölye Hitler Münib merasim 
salonundn n:ısvon,1 

ı.ı.,,ıtız /ıuıw,c M l ZLll H. Eden ispanyanın ı vı. :,ovyet R.usyamn Londla e/,çisi Jtalyanl/Z Londra elçisi Orandi 
ve lngilterenin şöhretini tehli- " Telgraf ,, gazetesi eski Jngi- partisinin ·tesisi yıldönümünü Avusturya istiklali üzerinde 
keye düşürmek için Milletler )iz nazırlarından Alman dost- kutlamıştır. Devlet reisi Alman- tesirleri hakkında bir tahlil 
cemiyetinden ayrılmaktan daha Juğile tanınmış Lord London- yanın kuvveti, şerefi ve hürri- yapmıştır, Şansölye Schusch-
muzır bir yol olamaz. Çünkü derrinin bir makalesini neşret- yeti ile hak müsavatı fikirle· nıgın son beyanab dolayısiyle 
böyle bir hareket en kuvvetli- M h · V rini saygı ile andıktan sonra B. Mistler 1918 senesindenberi 
nin sözünü hakim kılmak ka- mişlir. u arrır ersay mua- Al lh . d' .. 

hedesinin en müthiş bir cina- manyanın su ıste ığını Anschluss (Almanyaya ilhak} 
nununa yol vermek olur. Mil- • tekrar temin etmiştir. (S l 
letler cemiyetine şimdiye kadar yet olduğunu ve hayvani his- Paris, 25 (O.R) _ Hariciye ve restorasyon a tanatın 
ne yapabileceğini göstermek lerle yapıldığını yazarak Al- komisyonu reiRi d. Mistler bu iadesi) meselelerinin tarihçesini 
için imkan verilmemiştir. Mil- manyanm hak müsavatı dilek- komisyonda harici vaziyeti yapmış ve Avusturya mesele-
letler cemiyetinden çekilecek !erini müdafaa etmekte ve ln- izah etmiş ve Avusturyada na- sinin "Ya Anschluss veya Res-

Fakat büyük Britanyanın tek
rar silahlanma siyaseti, silah
sızlanma prensibini terkettiği 

demek de2'ildir. Ancak diğer 
memleketler, silahların tah
didi veya azaltılması yoluna 
girmedikçe bizim silahlanma
mız devam edecektir. Silahları 
tahdit veya azaltma yolunda 
yapılacak her teşebbüse ise ln
giliz hükümeti tamamiyle zahir 
olacaktır. Lord Plymouth lngi-

yerde onu takviye etmeli ve giltere ile Almanya arasında zi propagandası ve bunun torasyon,, şekle sokulamıyaca· 
••lllellllll•llllllllWl811111111111111111111111811111111111•111111811111111111111811111188P•••• ••••• R •Wll l lll S •WellllllllS 8 111111tlllllWllllll 8 11111111111111111111811111 

liz silahlarının Fransa ve 
Belçikayı tahrik edilmem;ş 
bir· tecavüze karşı korumak 
için de kullanılabilece~ini ve 
lüzumu halinde kullanılacağını 

söylemiş ve demişt:r ki: 1 
- Bu karar, esas Lokarno 

paktında bulunan muhtelif ta
ahhütlerimize uygundur. Garbi 
Avrupada sulhu muhafaza için 
en iyi çare mutlak Lokarno 
pektının ayni oımamak1a be
raber ayni esaslar dahilinde 
yapılacak bir karşılıklı teminat 
paktıdır. lngiltere bu mak
satla beş alakadar devleti 
bir konf ernnsta birleştirmek 
iste~iştir. Muhtelif hükümet
lerin cevapları gelmiş ve gö
rüşleri öğrenilmiştir. lngiliz 
hükümeti bunları uyuşturmağa 
çalışmaktadır. 

MiLLETLER CEMiYETiNiN 
OTORiTESi 

Yine Lord Harnolda cevap 
olarak Lord PJ,vmouth şunu kay
detmiştir J ki, milletlerin lngil
tereve karşı itimadını bozmak 

ordunun yıldönümünde 
• •w• • aa o er ıg ır 

eyanname neşretti 
Sovyet B. Erkanı harbiye reisi Eston

ya Kurmay başkanıyla görüştü 
Moskova 24 (A.A) - Bu

gün bütün Sovyetler birliğin
de Kmlordunun 19 uncu yıl 
dönümü tesid edilmektedir. 
Müdafaa komiserliği bu müna· 
sebetle neşrettiği bir emirna
mede ezcümle Kııılordunun 
Sovyetler birliği milletlerinin 
müsalemetperverane mesaisine, 
mesut yaşayışına ve refahına 

lrnrşı suikaste cüret edecek 
her düşmanı yok edeceğini ve 
her hangi bir taarruzu nere
den gelirse gelsin defedeceği
ni bildirmektedir. 

ASKERi GÖRÜŞMELER 
Tallin 24 {A.A)- Sovyetler 

birliği erkanı harbiye reisi 
Mareşal Egorof ve yanındaki 
yüksek rütbeli zabitler dün 
buraya gelmişler ve istasyon
da Estonya erkanıharbiye 

reisi general Reek ve diğer 
askeri erkan tarafıudan se· 

Jamlanmışlardır. 
Egorof dün ordu başkuman

danını, müdafaa nazırını, er· 
kanıharbiye reisini ve dıt 
bakanını ziyaret etmiş ve mü-
teakıben cumhur başkanı ta
rafından kabul olunmuştur. 

GÖNÜLLÜ YASAK 
Moskova 24 (A.A) - Sov

yetler birliği Halk komiserleri 
meclisi ispanyaya gönüllü sev-
ki ve Sovyetler arazisinde 
gönüllü kaydı yasağın1 20 - 21 
Şubat gecesindC:n itibaren me
riyete koyan kararnameyi tas
vib etmiştir. 

AZERBAYCAN'DA 
Moskova 24 {A.A) Merkezi 

icra komitesi divanı Azerbay
can Sovyet Sosyalist cumhu-
riyetinin yeni kanunu esa'i 
projesini tasvib etmiştir. Bu 
projeye göre Azerbaycan di
ğer on federal cumhuriyetle 
birlikte Sovyetler ittihadına 
arzusuvle dahil olmaktadır. 

Sovyct asknle1t 

Kanunlar ve yüksek komıey 1 Proje Martın ortalarında iç-
ile Halk komiserleri meclisinin timaa davet edi:en Azerbay-
kararları Azerbaycanca, Rusca can Sovyetinin fevkalade kong-
ve Ermenice olarak neşredile- resinin tetkik ve tasvibine 
cektir. arzedilmiştir. 

ğını gösterdikten sonra delllİf 
tir ki: Saltanatın iadesi bukf' 
k~ ol~rak Avustu!ya için . ~ 
hıJi bır mesele ıse de sıf P' 

bakımdan böyle değildir fi 
Avusturya - Macar imparat~ 
luğuna halef olan devletleri' 
bu işle alakadar olmağa bak' 
ları vardır. 

Paris 25 (Ö.R) - A1" 
meclisinde bir istizaha ceflt 
veren hariciye nazırı Bay İ•°' 
DelboR Fransanın dostluklarr 
nın kuvvetli olduğunu anlatotd 
ve bir reye karşı 213 reYlf 
kabineye itim ad be)'•' 
edilmiştir. 

AVUSTURYA MESEL~ 
Paris 25 (Ô.R) - "Oeuvreır 

gazetesinde Bn. Genev'eve 1•'" 
bouis, Avusturyanın istikli~~ 
korumak meselesinde ltalyaPI'.'" 
Fransa ile birleştiğini kayded•'" 
yor. ltalya, az çok kendi biaO•# 
yesi albnda olmak üzere, AvU 
turyayı yaşatmak ve Tuna haf" 
zasında hakimiyetini koruın•~ 
arzusundadır. lngiliz tesJibalt 
ve Negüsün lngiliz kralını~ 
Tac giyme merasimine davet• 
münasebetiyle logiltere alet• 
hinde birçok şeyler yazıloıJf 
olmakla beraber ltalyan gaıe• 
telerin de Paris ve LondraY' 
daha fazla bir temayül göriiJO• 
yor ve Romanın bu iki bnkO" 
met merkeziyle birlikte Stretl 
siyasetine avdeti daima nıiiOI' 
kün görülmektedir. Fakat DıJ• 
cenin harici siyaseti dai011 

gizli ve esrar doludur. 
"Humanite,, gazetesi is' 

merkezi Avrupa vaziyetioİ' 
salahını başka bir yolda göril# 
yor. Buna göre Avustur11 

meselesi diğer m~rkezi AvrlJ• 
pa meselelerinden ayrılaın•_. 
Küçük antant blokunun ku~ 
vetlenmesi Avusturyanın iıtilı• 
lali için en kuvvetli teminattı'' 
Hitlerin merkezi Avrupaya b~: 
lfılü ve nüfuzunu artırması 1'" 
çük anta~t devletleri araaıadl; 
ki bağların gevşemesile f 

bunların Parise bağhlıkla~ 
azalmaıile mütenasiptir. Fr; 
sanın vazifesi, bu devleti fi 
dostluğunu bozmamak 
bunlarla kendi aralarıO:: 
gevıemiş olan bağları da ı• 
etmelidir. 9-

Nihayet "Ere Nouvelle,. 'ol 
Delboıun beyanab nzert 
ittifakla verilen reyin harici; 
nazırına layık olduğu ta.kot• 
nişanesi olduğunu kayded•Y ·el 

B. Delbos Fransız bari .,ı 
siyasetinin basiretli esaıl•'a• 
tayin etmiştir. lngiltere e' 
anlaşmamızı muhafaza edeC ti 
ğiz, karşılıklı yardım paktl~lı 
ve bunların herkese sÇ • 

kalması prensibine sadık ~:. 
iacağız, iki taraflı paktlar 1 
zağına düşmiyeceğiz, dost :. 
müttefiklerimize bağhJığıOI' t .. 
dan hiç ayrılmıyacağız. D~et 
larımıza olan bu sadaka~, if 
kes için bir teminatbr kı, ·~ 
birliği siyaseti Fransa ~ 
içinde hiç bir mana olollJ_., 
bir kelime değildir. 


