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Cümhuriyetin ve Cilmhurlyet eserin.in bekçtri, N.'bahlan çıkar ıiyast gazetedir 

harp Alman yaya 

Hindistan kongre reisi 
istifa etti 

Bombay 29 (ö.R) - Kongre partisi 
yüksek komitesinin teşkili hususunda B. 
Ganc:li ile cereyan eden müzakerelerin aka
meti sebebile kongre reisi istifasını ver
mittir ... 

Yeni Aaır Matbaumda Buılmlfbr. 

bağlıdı 
aya göre Almanya kendisini tehdit altında hi sediyorsa 
ltereclen garanti istiyebilir. Bu garanti reddedilmiyecektir 

\ 

"Alman yaya 1934 anlaşmasını feshetti
ğinden artık Rusyaoın da dahil 
olacağı bir koalisyona girebiHr~z.,, 

BOkreşe göre •• 
Hitlerin nutku müzakere kapısını 
açık bırakmıştır. Fakat müzakereler 

mümkün olacak mı bil inmiyor. 

• • 
Bu haFt · · J 

Londra 29 (ö.R) - Havas aj ansına 

bildiriliyor: In~iliz diplomatik mahfil
leri Berlinden gelen ve Ingiliz sefiri Sir 
Nevil Hendersona, B. Hitlerin nutkun
daki bazı noktalar hakkında Alman hü-a lCınue askeı~ törenle alay 

ancak/arı ' kümet erkaniyle müzakereye girişmesi 
. Verılec•ktı'r hakkında talimat verildiğini bildiren ha-
Yarıl\ .,il ç • • • h .. rı .. r'- lr!>t') nı:.r.;llc ~n.,1,, ... 1,",., .. ıa.J.'._ !=:.i r 

l ' anda ...... ~ p ....,,.. .cienaersonun neuwıe -m emur \ii-
~~tt~ Ç l'8puB - - - a-·-•a& duğu h ükümet1e temas halinde kalması 

Bu hafta içi .. .. abşJar l'Jyaset edecektir.. tamamiyJe normal olmakla beraber AI-
ınuz ve Milli ~u~-.e!sicüınhuu- ı 1nan alayına askeri törenle sancak veri- man h ariciye nezaretini ziyareti hlikü -
Jkjnci ordu Intifeı ~ snı.e"11önü a(iına Iecektir. metinden aldığı talimatın bir neticesi 
Çalışlar tar~a~lşı .or~e~e b,ı-.\~ittin lzmlı Ôarnizonuna mensup alaylar, değildir. 
EZ ~~ S N\J 2 INCISAYFADA- Bununla beraber, Şansölye Hitlerin 

Buhra"'rı 

beyanatından önlimtizdeki haftayı işgal 

edecek diplomatik ·bazı neticeler çıkması l!:~'-:-.;;;;;;;ii;;;;;;;~~~~~~~~------
- SONU 4 ONCU SAYFADA -



Mili Küme maçları . Bthrı 
ŞEHiR HABERLERi ı ~~ •• 

Doğanspor Vefayı 3-1, Uçok 
Neşriyat k~~g~esi Adliyede Alaylarımıza.. deucıı ~ 

Basmuharrırımız B h ft · · ..ı k • r..tN 
Dün Aleancak"Stacb-omunda milli kü-ıFakat hakem penaltı ile Doğansporun ~ • • 'J'erfie JtiyıJı görülen U a a lÇlnae aş e• ~ 

Yamanları 12- 2 yendiler 

..,_ -.ı .... ı.nm yapmak üzere te1ı• avantajını kaybettirmedi. . Ankara ya gıttı ı.aııımıer... ri törenle alay san- :.----
~ ,..ı-~un Vefa ~ -- Sabri Uabedi v=..,!a ilk golü yapb. iki mayıs salı günü Ankarada topla- İzmir adliyesU.de tercihan terfie lly>k • • - llAŞT~ 1 ı!if>I> 
:;:::" ~ıla Y~P"*' m.., De•~al mukab;l hücüma geçen Vela- naoak olan birinci neşriyat kongresine gilriilen Mkimlerin listesi Cümhuriyet cak/arı Verı/ecekttr.. . ---

&.ada 14,.,.. ile bybetmiftır. lılar sag açıklan vasatasile 28 inci dakika- maarif vekaleti tarafından davet edilen müddeiumumiliğine gelmiştir. Terfie la- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - mıl7onlarc~a~n iııw\e 
keımı. yazıya bqlarken ~ar. bi- da beraberlik sayalarıru yapmağa muvaf- başmuharririmiz Hakkı Ocakoğlu bu yık görülen mi.iddeiumumi ve h.Akimler de?°den d .. «hl1i:'•._, 

'dliam ~Y==~ meclnuve~de ı fak oldular. Top ortaya gelir gelmez he- sabah Ankara ekspresiyle Ankaraya ha- şu zevattır : uhdelerine düşen milli ve askerl vazife- felike~ten ~~ 
• ıçm iyonun. Fa at men Vefa kalesine inen Doğansporlular reket etmiştir İzmir cliınhuri et m .. dd · . . yi dalına başarı ile yaparak alaylarının sun ..,-l" • 

f.lpa'yun ki yazılıpan elzem "()lan bir muhallak bir sayı fuaab kaçırdılar. Pazartesi g~ü Ankarada yeni harf- K 1 S İ Y ~. ~1u?1u~ı bay tari~e ~afer ve şeref yapraklan illve rih ve . lrifl~e • ~ !' . Jt vardır. Ve bu da ezeli bir derdi- . . . . . .. .. .. .. .. ema amu, cra relSJ · Ismail Hak- etmişlerdir. yetinin azanıl bil~ l>~ 4 " 

h
"'- d" B '-! l d Devre 1-1 berabere bıttı. lerımızın kabulunun onuncu yıldonumu kı Ergüvenç icra muavin hakimi Bn Kahraman erlerimizin yüce komu- danu ıf t' • L....,\1)e 

" aa.em ır. u aeneau maç ar a .. be . l . . . ' · ' · a · s a 13 vic~ .Aı: 
.. edilecek oluna biç bir takımdan ikinci devrede Doğansporlular daha munase tiye neşrıyat sergısı açılacak Nimet Hamdi Tugay, Sulh hukuk hfilti- tanların sevki idaresinde temin eyle- nıuştu B ~ "f#• ......- ·~ 

hak fmd canlı oynamağa başladılar. Buna mukabil salı günü de neşriyat kongresi toplana- mi BB. Cevdet Meriç ~-e Ziya Yalçınka- mekte .. devaın eyledikleri yüksek netice- •- r. fu L..r.&°P '1' 
1 

tek bit . .Jaba. doirwıu sahadan dı§afl Vef~ takımı durgun oynıyordu. 13 üncü ca .. 1:· ongrcnın ruzna~ne~ın. e çok ya, bırinci sulh ceza hakimi B. Ferruh linin gayet tabii bir neticesidir. Bu iti- hür milletl4 vicdaaa a da 
~yuncu em tara an ceza kt K . . d . ı ler Turk ordu satlarında kurulu disip- lneıden ~ hilal N..,....~e\te 

~r,ııneın1t- ı belki tabü bir feydir. Fa- clakılc.ada Sabriden müaait bir paa alan mühım mevzulara yer verı~ıştir. Adalı, ticaret dzası B. Feyzi Uslllt asli- barladır ki zafer ve başarı daima ordu- karşı duyula -•-~ 
•ın&~· .. -ğümüz vazi etle .. Fuat Doğansporu galip vaziyetine geti- Alınacak kararların neşrıyat hayatı- ye birinci ceza hakimi B. Kemal Aksüt, muz saflarına teveccüh eylemiştir. !-1-~- 1,.,JYramsıı ) w.--.....a-

"' - ~ ..... go y re gore b"" "'k b" ~~17:r f w y ki • d b UUAiU.l YD-~ 'Je IDU~ ı.a~ bl:L•..- \ . ren ikinci golü atb. Bundan aonra Vefa- mıza U~'U ır uı.ı~ .• ~a verccegi mu- Birinci sorgu ha.kimi B. Sıtkı Yusuf oğ- arın pazartesı günü saat on a Ü- A ik * ·~ b bi\~•nort'll:eci bir •ekild -ı· lılar bir müddet Doğanapor kalesini sı- hakkak sayılmaktadır. lu, fiza muavini Bn. Piraye Pilavoğlu yüktl" asç:kerll ltörenle sfınayıdn Orgeiliz~eral İdaz- gua h:~~ ı;:ıı rulipa .~\iJıceb! m:~ takını • ~ ,, e mag up va- kı dal d 
1 

d . . * F .. dd . . . . . ' ze ın a 11;1 ar tara an K man ikri{\lb.e ıtı&&· 
r ci\11~ aaabiyete kapılmaaı bir ıtır arsa a go yapama ılar. 3 7 ıncl - ...-.... oça mu eıumumısı B. Ihsan Idil, Se- topçu alayına alay sancağı tevdi ve tes- Bitler demo'1e~ b11 dil· 
tıne JGdar hQf görülür. Fakat bu dakikada Fuat yine Sabrinin verdiği E 1 ek tri k şirke ti feıihisaı: müddeiumumisi olup halen liın edilecektir. Türk milletinin ~ref dağıtmak ga ·i . ~eden . d.ereıceY! sırayet edi c . - d topu üçüncü defa Vefa ağlarına taktı. Çeşme müddeiumumiliğini vazifesini sembolü olan alay sancağının. bu sanca- d~ncenın· " ~ ~ ~\bnd ~\in-

-' h~" e n e ıt çıgnn an ça- v T .. t lirn ı k r· ·ı l ı -:ı.. ,,ers~.:; lımlSl ••• h~ aah d futb l . b' e maç ta 1-3 Doğansporun galibi- eSiSatlftl 11eniırJetmelı goren B. Enver Haktanır Çesme hakimi m es ama şere ıne naı o an a ay B .dd" _.a atin§ o • • ~ı~ 
/e a a 0 oyunu yerıne ır .

1 
b' . ':1 °' . . ' ~ tarafından layık olduğu şekilde ve ala- u 

1 ıayı u-. · tıdafaa ıçııı 
.t'r döğiifü seyredilir. yeti e ıttı. İSfİ"OI'.. B. E.~ıef Samı Atayer, Kemalpaş:ı sorgu "'r:ın önünde daima d la l kt d hasıran kendi fı.ini at\ ,,,. .. ~m in! 

" l Ak• . B Ali Nih " a ,,a anına a e- ı, . ~ı-
Netekim dün Uçok • Yıaınanlar ma· Elektrik. şirketi, bu sene faila elektrik ıa ımı · at Uney.. vam edeceği muhakkaktır. Alman devlet ısı, .. ·a usn· 

Oçok • Yamanlar maça N 1 b f ~-
ç
nu iclare eden hakemin vukufsuzca ida- B enerjisi sarfedccek olan dokuzuncu İz- . -- e mut u u alaya ki, Türk millet!.ni tavassutunu r ten ~ 

undan evvel ya palan O çok - Yaman- '!: 1 n A. ,,, L temsilen Milli $ef · · te di b aya za reeıı bu hale sebebiyet venni .. tir. Ortada l mir fuarının ihtiyacını tamamen karşılı- iıl.. a~ en .ı1.1 1 ımızın v uyur- e(karmda A v bir kat d./ ·•el ~ ar maçının birinci devresi 1--4 Oçokun 11 -..• ~ dtıldarı sancağı almak ~crefini iktisap lan . • gı .lllnll 
bir nizanuuune vardır. Ve her kesin de 1-L· b" . fk" . d d d 

1 
yanuyacağını bildirdiği için İzmir elek- 'f'::'€a11naı~ında ••annın eylemişlerdir. cut 

0 ıtun arak bir hf:.,teaıe-cnıne ıttı. ıncı evre e e yaman a- . . . .. . A • 

1 ~ ırmaktan "1 "' 
Abaya çdtbk~ •onra buna uyması ıart- b" ı·· d h k. ll uk b l trık lesısatına daha bır motor ı.Iavesı Beı·gaınanın Kozak. - nnhi:resinde Ki- Ayni hafta içinde izmi .. ·r civarında bir t ·ın ;.,+irak ebt:b·•• p\-rın ır go une a a se ız go e m a e e . . . b k k f "i• ~ -tır. Ya bu niumnemeyi tatbik edecek eden laciverd _ Kırmizılılar sahadan ıçın vekalet nezdinde tescbbüse girişi!- ı-azlı çamlıgında hır yangın çıkmış, ya- a: a alaya da as~eri t?renle _alay san- ?v~ ~ransıtbtylu izaha 
bak.em wçilein Ve)'& nizamname madde.o "k" k 

12 
.
1 1

. 
1 

k t mistir. rım saat devam ettikten .sonra kciylü ta- cagı tevdi ~e teslım edilecektır. digıru u./ . ai1e 
- hik • ı ıye arşı sayı ı e gl\ ıp o ara ayrı - İhtiyat tesisatı mevcut olmıyan İzınır· rafından .··na·· .··ı iişt" •• ' Pazartesi günkU törene vali vekili, m•Ri·- ~ .. \at'dl §i1P }erinın emın &iSriif&ne söre değİ•ir di- d 1 SO Ul U m Ul" bel d" • · div lid --fl.&.L• ı, _ı ~ . •~-Ah' 

bı.... ,. ı ar. şehri elektriği, s2hir icin daima ar.ızalı Za .. .. . . e ıye reısa ve ger zevat davet. ir- - !iclmilel ,..owr • • -"• aı~-
ye nizamnameye u- hkta ilt.ve edilsin. NE.TiCE ~ - rar cu:lldır. Jer. . Uet:.hı •• •bir m~o,.eyı. ·~. • •-... n.•a1l 
~ : .Ye!--~ ' : du··n ı"lk bir vaziyet yaratmak istidadını haiz ol- -·-- -- kacJI Ç :ılıun ıçitl ~ ..... ~ iüZel o Milli küme maçlarında defa duğundan vekaletin bu ihtiyaca cevap r o R AVU.S .,..dı\darUll, w.-- • -----"- b\11.-
• . m.iktan eçen iınen se- olarak galip gelen Doğanspor bu galibi- vereceği tahmin edilmektedir. .P A f.. J D A TURAf, YA ~eranslarduv~P"=-IÖY~· 

:.""el Bu. ~ v.ı. .. çok yeti güzel bir oyunla kazantnıttır. Takı- •• • • BİR ~~İSE tlzünt 'f'ı~!f'Ualü çalı ...atarını biJ ~ ~ ~ 
...... 1aammam11 o h_ea~ iz- ma iltihak eden RC§8.dla Mahmut dün Mu n 1 wıl N u red (1 ı n Evvelkı guıı Torbalıda bir hadise ol- zarar gormö.Jtür.. Hakikat ~dur ki ~ ~ 
mektedir. ilen gel- muvaffak bir oyun çıkarmışlardır. Fethi . . • • . :?uşlur. Buldanlı Hüseyin oğlu Şaban Türkofis Londra şubesinden gelen ~ir ._.. •0y111uş, tıatuıi'l or.. Du.ya. 

Maçın hikemi: Muati ile Halit çok çalı~lar ve Fuatla Sabri Şehrimizde bulunmakta olan degerll Odeınis treniyle Torbalıya gelmiş, ora- yazıda bu sene Avusturalya üzüm ~~,..ı.eea;ıar .... !!~1-ı.-ınma 1'al'1 
hlk.emler Mustafa Şe de takımın galibiyetinde amil olmu~lar- sanatk~ımız Münir Nurettin _ve arka-j dan Aydın trenine aktarına olmuştur. sulünün, havalann muhalefetinden çoVc\ıunun i~ ki bütün .~ • ""'ii 

Süqa evvela misafir . dır. daşları Aydın Kızılay. C~ıniye~ .tarafın- Bu !'ırada rüviyeti meçhul bir şahıs Şa- zarar gördüğü bildirilmiştir. Her ~of~tnı\n ec\ilaı.edikçe kollektif ~ ;ı 
balla ..a&m1•dL Biraz 

90 
arak Vefa takımına gelince takını heyeti dan Aydına davet edilrnışlerdir. Sanat- bnnıo yeleğinin iç cebini jiletle keserek Avusturalya mahsulünden 39 ,ınilyieıyatı :bltecck o\an be~eınWe 

sporlular onları takip ettil 'Yan wnumiyesi itibarile birbirlerile anlavmı~ kurlar bu akşam Aydın Halkevinde Kı- içinde 132 lira bulunan para cUzdanını Idlo üzüm alan İngiltere bu sene · niyete :)'
01 aç~ yer atınak isteınıyor. 

rasimden sonra oyuna Ve bir takım manzarası vermiyordu. En eyi z~lay menfaatine bir konseı· verecekler- yankesicilik suretiyle aşımuştır. Suçlu milyon noksaniyle ancak 19 milyon b'tr konf.eTa:. hdit altında hisseden 
file bqlandı. ~~ncuları sağ müdafi ve santerhafları dır. 

111 
\ arruımaktadu·. alacaktır. Bu itibarla İngiliz piyas? ~eııdilerilUr:ti\er verlbnesine nıuha· 

Oyunun ilk dakikalara m b.ıdı. VNİVERSİ'J'ELİ -*- memleketim.izden daha fazla üzU:rde- JJUllet\eıe ~. sebebe dayanıyor. 
__ ı.:lde oynandı. Yirminci ır \\ Bugün kendilerinden daha güzel bir ,,EN BurııtııJJIJ ziraat hinde bulunmasına intizar edile}''· \eteti de a~nı . vıuuoahis eder-~ aan '1 b le.\ - Sd v CLER b ınesc\e}'t uıe . "k 
eonra hncuma geçen Doğanspo,{ı - n e enır. ece . ~ .. . •.• . .. v mefıteP.98 ıtale1'eleri -*- Bitler u saida islınlerı u -
f kalesini aık sık ziyarete başl~e O\ beklenır. ~Ü dünkü oyunlarına Istanbul uruversıtesı tabuye ve cog- B z· t k b" FUARIMJZA t·eıı .. A\roanYarun tn~ etıniJeceğl 
~ci. dakikada Fuat topla k.aleye'S \b~\-ak Doğansporu u takıma farklı ~~Y~ fakülteleri talebesinden (40) kişi- lehe::::: :\.~~ t~. 1 

son s~f ta- mıg··" .. .._ ı.:r.L ;~ilen devl~..J' fipeSine gelince, 
. . n bır ""lde mağlup olma ~ hayretle 11K bır grup 7 - 15 mayıs arasında sehri- o z ış ır grup, aşla- u """ a UHG ııkkı•da temlllllt "'e clahilin· 

eol müdafi batalı bır •rıla top, kar~ 'k... 'Tliıe ~elerek muhteli~ telkiklerd; bu- rında muallimleri b~lunduğu halde dUn No_rveç, Finlandiya, Eston-a, ı.eto •tıak bir ınütebbili1et. ~11"Jlllll n.&-ı 
J-----------"'\.luna-aktır. Talebeler Izınirden sonra di- ~sdına hareket etmL~lerdir. Oradan Na- ve Lıtvanya kara ve deniz r . _ ~ ... ~ •• ~cı!!f p.ildm.dan Hf-

.-.=------~-' ~l;, ... J --.:....- _;.-ı ___ , • • ~Y.Q~e:"çe_ı;el<-..,.trık\kW.,.U. k•l:u"J\~i? isvı· tınwwı ~~.RCJAA.&. '!~-~~ 'lDU)'a ile ademi ta~..&ıeıneleri şartiyle 
B~AR 'sAYRAMI giderek tetkil<lerini genişleteceklerdir. ~~ ~apılaca~ı fuar komttesine bil- u lir muahede aYu_ ,ayJemlştir. 

ı d ~ d Yarm ba~ bayramıdır. Resmi_ atil- Tale_belerin bu seyahati yirmi gün sü- dırı1mışttr. but# hazır• old-' _,niytıt baftBl iÇin-
y O un aıay ugra 1 ler kanunu mudbince resmi d~r ve rccektar. -·- ~pa g~ bir kaç ay sn'• ' 

~ mektepler kapalıdır. İzmir .cıualliınle- -*- Zahmete değmez.. - :ıı?ilp..nedilen akideler bir· 

r Nevyod.. .. (Ö.R) - .:jpın imd, . rindcn 200 ki,ı11k bir gr"" yann Tur- Ze]ltin mafasulıi' Gece vakti Tirenin Çora ~ pa- "':": • .ııı .. ,.,,.,...... .ı.ay.ıı -
Nevyork bava..-ey~atine girişen So f 'a yetışmeğe çalı.şı- gutluya .giderek bir ~e~inti yapa~- Zeytincilik mütaha$ı.sı B. Feuuh ınuk pazarı soka~da ~ sayılı Esat~~ göd§U belki .~tU o)ur~u. . 
yet tayyarecisl Kokinaki ve dır. İzmır mual\iı111erının başında Kül- Parlas Urla ve havaHsindeld :.r.eytin}ik- kanın nalbant dukkanının duvarıltıne- }tlcat enuuyeP!l zerresı kalmo'an bır 
himi1 bulunan M?81«>va tayYar:blmo- 0~9 (A.A Prince Edou- tür dire~ B. Ali ruza bulunacaktır. lerini tetkik ederek dönmüştür. Bu se- nerek içeri giren bir hırsız~e~i se- Melde han(I' Jıii~ mePilebt .,.ı.a 
törüne Arız olan bır bozukluk se ~ı n Canact"" Presse bildiri- ManisB muallimleri de ayni gUn Turgut- ne zc~•tin mahsulüniin do~'UŞU çok ümit- cesinin de kilidini Jr.-rak r AlJUlY&n..- taahhüdüne kalbini bağlı-
Yilku adasına inmeğe mecı:ryyııe 1.- va . luY-8 gideceklerdir. Turgut.luda İzınir ve idiı-. kiz lirayı lıı.) .... ~- :a~u aranıyo . yaı,\İr? ve yine hangi .millet kendi 
tır Kokinaki yaralanm11 ve ııa· tayyaresı sa b" d v M . 1liml . .. ,_ b. h b" -T- ~=-! .. _u. • ... .. -=....a.n · Misıa) ad,aS11ldtrı Ka- ( "eh saati) Sain 1. ıre oğr'l anısa mua erı muşten"~ ır as ı- -- ınc4Udiyc'"'-'ıi ıD" edllllYepıc; 5 

........... • 

:: ~~ g<i'e bir Ka- . . adasında ·rent kari~- halde bulunacaklardır. KataPIGPCI ••9 cl'CC!d ar KEMAL~AŞA . rneııi~ 7.aruri #likki ettilf vudalara 
~':ıv-ı po1W. bir dokWta birlikte lınuşım. Bu ada -p.e ":eg~ 'J'İCARET KULÜBÜ Köy çocukları tarafından ~nd.ifer MUALLiMLERi .. baş~aktan faıii tılabilir! 
k8aaH' ~ yaralt ta.Yareciniıı im- takriben 200 ~ 0~ d . . T. t k 

1 
.. "battı güzergahında bulunan köy ve ka- Kemalpaşa kazası merkez \e koyle- Giilüyor ki bıgün de 1anıı da buh-

cladına gitmekte ~~e büyük buz m · etre şı- .. K~rdon a ınşa. edilecek ıcare u ~: sabalardan geçmekM olan katarlara taş rindeki ilk okul mualliınleri bugün ~- ı·anı biricik hal 9ll"esi ideOlojik anWk· 

kitleleri y~llanna ;:-1 olmaktadır.. . bir mesaja göre et ~~nun arsası ıhtıyaca ce:! ~eı:ı~e!ir atmak bldiselerinin son günlerde arttı- file halinde şehrimize gelerek asarıatika tanl~ n:-ı-ıan dikkate alıılnyan bir W· 
Doktor!,~~~:=::.:::: biri hafifçe y~- gınden habu arsanı~.:= T" sahip kul.. ğı görülmüştür. Vilayete gelen bir ta- tetkikleri yapacaklar ve şehri ~ezecek- te:Jeınniyeti bakikat npmaktaa İM• 
mllDJDl !~;:-~, , inen tayyare .na arsa da satın aua~·ır. ıcaret u- tehlik l d' Ew .. ~I hislere galebe 
.._ ~-bi1dlnniştir. Mis- uğr B\lrada tamirin imkhı "r bü seksen bin lira sarfiyle inşa edile- ıniınde seyrüsefer enıniyetini eye er ır. re ger~ ~ ._.,ı,.1-c 
ko ~yYet ta_YYarecilerini keş- riil . . e ' . dUŞürmesi ve vahim neticeler tevlit et- -*- ede'e bu netice ~~uk. ederse mil· 
fudeo: ~~vakinlnsalim yaralı, fakat Yare ~ a~ı ~taüS cektir. mesi melhuz bulunan bu gibi hadiseleri Hamur tahtaslyle letı~ybettikleri enımyetill huzurun• 

1181 ve · olduğunu bil en evve 8 - bil k 1_..__ -t dtJYaCaklardır ~ ta arecil - tünde ıtını ve motörlerinin iyi iş- ~ b D ,. f öılliyecek esaslı tedbirler alınması - yaralamış a ıu.aı• saa..... · 
YY eri de ka- Jetnedi ··11...,..;~ı dir "/U e ye ave d~ı-:~ti.r. B dırın Elifli köyünden Durmuş -~er . J u .... ~ ayın . tti . sebe -- "'rtir Aslıerlilı Şu esi Ali karısı 37 yaşında Bn. Dudu Cankut, y rıdan be.r~ ı.ın~ e "ğimız • ~ 

Fransız l Re~tiAıinden : M ' t b. k. d kocası tarafından hamur tahtasiyle ba- ler Unden Jlıtletin nutku ·~•yeti 
genera ı and, T ah- ?~~~::~ maıuı subaylar defterinin es u ır a ı şından ağır surette yaralamnış ve dis- ışık] uı.ştır· ltar~ yıne ~ 

T d •• ellı _uç~i sırasında kayıtlı bulunan ~nadolu refikimizin sahibi Tunçeli pansere kaldırılmıştır. Suçlu adliyeye karatırdır. !~~tine o t~-
an onüşü Ankara n geçecek deruz aı: 'izbaşısı Mehmet Fars. Ab- mebb.E;U bay Haydar Rüştü Öktemin kı- verilmiştir. keln. Battl ~ aebeplerı bir 

durr am. elinde bulunan resmı senet v il t ktrik malze - kat artJdlŞbr· 
ve raporuyl~irlikte acele şubeye gel- zı bayah Armagan e e e me-1 k • . ihtiltf ine~ ~ğdad, 29 (Ö.R) - Tahranda İran veH .. ı...ı-::- . mesinin lüzun. ilan olunur. si tüccarlarından bay Tevfik HUsnU T eşek iı r Zidlah• yabt • 

\elıahdının düğün şenliklerinde Fransa- ~ğ\lnUnde temsil eden Deniz G*iildi erbaşı Kentlinin oğlu. elektrik mühendisi bay .......... aı 
,. ~ •lmif olan geneııı! Veygand ve Fransız .he\:-uı general Veygand, olmak •"tiyeillere Orhan Kentlinin ikitleri dün saat 11.30 Babam=> ölümü do!ayısiyle uzak $EV-....... ,, N 
aıaıyeti cuma gilnil öğleden sonra hudu- P<lıarlesi ser- l'oros ekspresi ile An- ı· _._ As• .. _11._ şu•esl da İzmir e_ vlenme daires. • in. d_e yap.ılnuş-_ . yakın taziyeye koşarak acımızı d ......... :nı t.__d t....· _,,..... "- H u L.:i: paylaşan bütün dostlarımıza, mer - ,,,,_.._... 
Bu g .. da~ .. ~. er ve Bağdada gelrnişlerdi.r_ ~--~-g~"'~; General Veygandın Reislf""lnden • t~. Merasımde be~ye reısı §ebrımızın humun hastalığı sırasında bUyük 

ura n askeri bir tayyare ile Halebe ·~a"41 ki -unıyacağı henüz bel- !I • hır çok tanınmış sımalan hazır bulun-
ve oradan Toros e.ks · 

1 
Ankara li d _,,,k l..raı •~--. • Geçen sene oldugu ~i bu sene de _,_d bel-.:1! .. Beh t U yardımlarını esirgemiyen bütün 

h k t d k 
presıy e ya egv"'Q'. Gr ~ yolu ile Pa- denız' nedikli er:ı...aş hazırı rta k,..,,_ muş ve aA e eu.aye reısı çe zun are e e ere meml keti . d .ı;;. h ,, .. na o o .... İbr sevdiklerimize, hısım ve akraba -,.-ı.1erdir. e erme öne- rise ".v l.lecekt Maamafih İstanbulda luna talebe kaydetmek ına..sadiule Ha- ve Anadolu gazetesi müdürü bay a-.. ~ .J 1 d larımıza alenen teşckkürti bir borç 

Ankara 
29 

(H i) . biri~ g{in kaJak şehri ve a~leri zi- midiye gemisi temmuz, a~.,5 ayların- hiın.in refikalan şahit olmuş ar ır. 
' usus - Fransayı Iran yar/. etnıest dımuhtemeldir. da Akd.eniz kıyılarında seyal .. t yapa- Genç evlilere mesut v~ şen bir yuva biliriz. 

~· cak ve Izm.iN de uğnyacaktır .. '\-iezkfir kurmalarını temenni ederken iki taraf Yeni Asır tertip heyetinden Os-
• okula girmeğe istekli okurların giriş ail d . • brikl · · · 

1 
ç ğl ve hemctiresl :• ...................................... f......... ,... ....... şartlarını öğrenecek evraklarının ş"lldi- e efra ına en samımı te erunw man a aya ~ 1 

! ELHAMRA sı~EM.ASINt5:.\'~ t:::ı=.~~n ~·f:.müracaat .u. •. sunanz. -· -·· Çağl••:..,.. 

:

' B ıJG v lf r ----wsC!ZL ••. ··--'IWQ 2 Mayıs Sah Günü 
Senenin en ınuazzaın ve crı n~ıs Ti.JRK.ÇE sözlü, Şark ınu ikili f uuı•n•H•n••••••••••H•H•Mn•Hnn••••••• 

.. l RACANi~tHAzıNEsı, i 
• Mualld kısım: M. C. ve ıfsTAT CEVDET KOZAN ( 

: GAZEL VE S.ARIOı..All 
: NADİR - HA1dIT D~ VE K. SAFI YE 
• 
~ PROG~ tLAVE OLARAK • 

: ~ SEF1Mtz ~ İNÖNÜNÜN yeniden Rci.sici.ınıhur E 
S plan vesilesiyle Bil:Nk Millet Meclisinde tahlif.teri ! 
! AYRICA : PARAMUNT JU AL'da en son haberler. E 
S SEANSLAR : 3 - 5 - 7 ve ~AM (9) DA BAŞLAR : 

······················· : ...................................... ,....... ........ . 

' Elhamra 
Sinemasın<fa 

Münir Nureddin 
Ve arkadaşlarının veda konseri 
.............................................................. 

MP ~ED~ . . 

Yarın 
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T. Bov Rees Messgeries Um 

A UMUMi DEMİZ 
ve· · ası Maritim ACENTALICı LTD. 

' Ş f JIELLENİC LİNES LTD. 
Ct; NE "' TURKİA vapuru ayın nihayetinde 

ti•a.L.NA K "'p 4 N l' 4 klenilınekte olup Rotterdam Hamburg 

•
G.Ja •• ~...:..·l'VOO.. THEO.Ph GAT,,.,..__ vapur$ ve Anversa limanları için yük alacak· LONDRA BATl'l: 

'-&V ~ v.a.u:.g tır. HER N 15 . d eli P. FOSCARİ motörU 3/5 
• .. • nıaY'lS iptidasında yıs tarihij gelerek aYtıi gün uufTED STATES AlfD ~ . ~~uru nısan a g p gelerek ayni gün Pire Brindisi Trieste tır. 

P
. N n J Londra ıçın yük alacaktır. ve Venecliğe hareket eder. 

itlip Llv çıkaracak ve ay- ıre, aJ ve Marsilyaya ha.re LEV ANT L HE L2'D. BELGRA VİAN vapuru 15 nisanda BRİONİ motörü 4/5 tarihinde gelir yo~rv.u..la,,,3JMayıSi.• ka 
ili~ '\"9 Glasgov için cektir. PRİNCE DE LİEGE vapuru ayın nl· Londra, Hull ve Anversten gelip yUk ve ayni gün Leros Rodos ve Venedi ha· dam, Bremen ve Hamburg i · 
)illt aı. da ,L • hayetinde beklenilmekte olup Nevyork· çıkaracaktır. reket eder. cakhr. 
~ ~. snUfllSa)At tarihleri, Her tr ızalıat ve rnahirna i· tan mal çıkaracaktır. CİTl'A Dt BARİ motörü 4/5 te gele-

litı.aıeri k ~p Jıaklnnda, acenta rincl k•nda 156 DUJtıa?a U- Gerek vapurların muvasalat tarihleri, LİVERPOOL HA.2'2'1 rek ayni gün İstanbul Napoli, Marsilya DEN NORSKE MİDh .. 
bit t ... ı..."' n Daha fazla BENT BO~ ve ŞERhr+ lııcen- gerek vapur isimleri ve navlunlar1 hak· lAN . ..ı_ Li ve Ccnovaya hareket eder. HAVSLİH.JE 
~--mıUt 11n o~ ş ~v: LF.SB vapuru 20 nısanua ver- ROYALE uEERLAu t 

t 
• r:·e!l ~ va r . ._·ma a-"t edil . • r. kında acenta bir teahhUt altına giremez. . n n _/ al-.... ...,. ·- -.. ı S d li yük 1 cak İ BALKİS vapuru 12 mayısa do-· bek- -

'-
2353

--. ~ mUracaat ınesı nca Daha fazla tafsillt almak için Birinci poo ve vansea an ge p çı cara - DA SE KVMPAHY ASI leniyor. Dünkcrk ve Norveç iç'3lıı'" yük 

'dlıaıesı :et TELEFON: 
2 3 

Kordonda 152 numarada .UMDAL• tır- HERCULES vapuru 4/5 tarihinde ge- alacaktır. 
~ j- ~ wnumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat lerek yükünU tahliyeden sonra İstanbul AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 

edilmesi rica olunur. Deutsclle Levante-Llnle Burgas Varna ve Köstenceye hareket EXCELLO vapuru 1 mayısta beldeni-

Telefon : 4072 Müdüriyet KRETA vapu~ ı~. nisanda Hamburg edİÜNo vapuru l / S tarihinde gelir, yor. Nevyork için yUk alacaktır. 
Telefon: 3171 Acenta ve Anvcrsten gelip yük çakaracak. Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg li- EXCHANGE vapuru 11 mayısta bekle-
------------------------ manlarına hareket eder. niyor. Nevyork için yUk alacakbr. 

B h d t b' k . SVBNSKA ORIEN'l'E Lf· D. T. R. T. ey U e lS ıra çe meyın HIEH KUMPAHYASI .BUDAPF.S'.f vapur~~ m!:yısta bekla. 

AASNE 
nıyor. Tuna lımanları ıçın yük alacaktır. 

G R • p • N vapuru 5/ 5 tarihinde gelerek 

1 ı Kullanın ~~mburg, İskandinavya limanları için SERViCE MARJrJME 
yük alarak hareket edecektir. ROVM AİH 

SERViCE MARİ'l'IME 
S~Çuk algınlığı, nezl~ kırıklık, grip,. b_aş, eli~ ve Roumain Kumpanyası !~~~~!c:~~ruı1~:ıni: ~:!: 
sidir ağrılara, romatızma sancıları IÇlft rakipsiz PELES v~puru 8/ 5 tarihinde gelerek lan içm' yUk alacaktır 

d GBtplND. m· Malta, Marsılya ve Cenova limanlarına ' eva .. hareket eder. JOIJNSTON V ARREN LİNES LTD. 

l nu karışık havalarda 
\ yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

ica hında gün da 3 kaşe alınabilir 
iS1MVEMARKAYADiKKAT.- TAKLİTLE• 

BİNDEN SAKININIZ .. 

Yük ve yolcu kabul eder. JESSMORE vapuru 30 nisanda bek!a. 
iTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE niyor. Burgas, Varna, Köstence, Sulina 
OCCANİA motörü 20/ 5 tarihinde Trl- Kalas ve İbrail limanlan için yük ala

esteden Riosanto, Montevide ve B. Ay. caktır. 
res için hareket eder. Vapurların hareket tarihleriyle nav· 

İlAndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsi!At için ATATÜRK 
siIAt için ikinci Kordonda FRATELLİ caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına müracaat Zee ve ŞSL Vapur acentalığına milraca-
edilmesi rica olunur. at edilmesi rica olunur. 

TELEFON : ZOM· Z005 TELEFON: Z00'1,IZ008 

M ıec •• •,M• 
1 iki Asırlık Bir Tecrübeye Malik Olan 1 

Bağcılarm Nazarı Dikkatine "-. 
i:.mıir lndr ve Ozüm Tanın Sabt Kooperatifleri Birliğinden: 

HER 

DİŞ MACUNU 
GLİSERİN Sabunu 

TRAŞ Sabunu 
TUVALET Sabunu 

BRiYANTiN 
KREM 

VE PUDRALARI 

YERDEN ARAYINIZ 
B.3 1-13 (711) 

lngiliz Göztaşı satışı 
En iyi cinsinden İngiliz göztaşlarını, teşkilitı· 

mız dışındı:ı kalan bağcılarm da istiladesine ar· 
zetmek üzere, hmircle ve bilUınum üzüm koo· 
perati! merkezlerinde satmağab aşlaclık.. 

İzmir aabt merkezi: 
Kançibanogtu ham.. 
859 No. la Eski Gümrük Sokap No. 5 

( Birliğimİzin gÜmrÜk karııımdaki ltletme hanının çok Yakmm
dadır.) 

Mülhakatta: kooperatiflere 
müracaat 

. . \ 
aze T emj, Ucuz ilaç 
er Türlü Tuialet Çeşitleri 

Mikroskop gösteriyor ki; 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnulyle kana kanşıyor .. Ve mtıthlf bir 

Met olan sıtmayı vücudumuza aşdıyor. 

S 1 TM A Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
kAŞTU.P ~uc Büyük Saler,iotlu hanı karşısında.. 

> ··< > • • 

n 
A0~ 
Op~~ 

A1i1metl Farllıt 

TOPAN E Terazileri 
• 

iürkiYenin en Birinci TERAZl 

\ 

Hayat makinesini ar'lzasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıkJardır. 
Vücudumuza aşılanan bu · mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıklan yiyerek çoğahyor, uesiUer yapıyor ve her nesil uzviyeti.mlı:de 
sıtma nebeti dediğimiz titreme, iirperme ve yanma hallerini arttırıyor. 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru. 
Kinin, arsinik, çelik ve bir çok nebatat hüüısalariyle hususi bir ~kilde 

ilızar edilen ve Stlıhat Vekaletinin resmi ruhsatını 1ıfilz bulunan BiOGENİN 
sıtma parazitlerinin en amansaz bir düşmanıdır ... Sıtmadan korunmak ve kur
tulmak için birinci deve BİOGENİN'dir. 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk Kanı temizleyip çopltır, kırmızı kilrrerikleri artbnr, adele ve sinirleri 
.. . . 

1 
• ,.. • . .. kuvvetlendiriı"... lştiliayı açar, dennansızbğı giderir.. Sıtma parazitlerini 

me ve ke enmesıne manı olur. Komoıcn saçlann kok- "ld" .. M!;.li tarak bel ld·~· d i ilrt'dard b" "k fa1d 1-- .. __ ı_ .• o urur, uı o gevşe ıgı ve a em ı a uyu C.u:&" ~ 
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ne diyorlar? 

Almanyanın istediği şey 
Mü temlekeleridir. Fakat bunun için 

de o bir harbe atılma:yıcaktır 

ta nutuk svyıcrkcn 

Berlin 29 (A.A) - B. Hitler dünkü 1 meğe çalışmaktadır. 
nutkunda bilhassa kendisinin lngiltere Lehistana yapılan kabulü imkansız 

De Almanya arasında bir harbin badema tekliflerden sonra Polonya • Almanya 
ihtimal dahilinde olmadığına dair olan saldırmazlık muahedesinin feshi ise ya-

• anaati ile Londrada hakim olan lngil- kın bir lti için tehditle dolu bir hareket 
terenin Almanyaya karşı her harbe va- telakki edilmektedir. 
KİJ'et alacağına dair olan mütalaayı mu- Amerika umumi efkinnın düşünceleri 
kayeee etmektedir. de başka türlü değildir. cNevyork Herald 

Ingilterenin Almanya ile olacak bir Tribun> gazeteıi ıöyle yazıyor: Eğer Hit
harbi adeti tabii addetmesine teessüf ler diplomatik yolla ve daha nazikane 
etmiş ve demiştir ki: bir şekilde cevap vermiş olsaydı, hiç bir 

lngiltereden daima istediğim ve dai- teaıı.üd altına girmeden bazı ithamlara 
ma iatiyeceğim yeaane şey bize müs- karııı vaziyetini müdafaa etmiş olur ve 
temlekelerimizi iade etmesidir. Maama- belki bu da beynelmilel havayı açmağa 
fih bunun bile bir harbe sebep olamıya- yarardı. Halbuki, iki saat devam eden 
cağını daima tasrih ettim. protestolardan sonra, Führer adeta suç-

luluğu kabul edeceek vaziyete gelmiştir. 
Berlin 29 (A.A) - D. N. B. Ajan· Kaba ve kabulü imkanıız iddialannın 

.. dan: 
Almanya hükümeti Londra ve Var· 

ıovadaki maslahatgüzarları vaaıtasile ln
giltere ve Polonya h&kümetlerine birer 
rapor tebliğ etmiştir. Diğer taraftan Bir
lctik Amerika hükümetlerinin Bcrlindeki 
maslahatgüzanna da Ruzvelt mesajına 
cevap tqkil etmek üzere B. Hitlerin nut
lm tevdi olunmuştur. 

neticeıi işte budur. Fakat Hitlerin ne de
diğinin artık kıymeti yoktur. Ehemmiyeti 
olan onun ne yaptığı ve ne yapacağıdır. 
Bu da meçhul kalmaktadır. Bu itibarla 
beyanatı vaziyeti ne isl&h etmiş, ne de 
daha vahim bir telde sokmuştur. 

cNevyork Taymİs> gazetesinin fikrin
ce Hitlerin ıöyledikleri niyetlerinin ha
kiki ifadesi değildir. Hitler ticaret im-

Londra 29 (ö.R) -B. Hitlerin nutku kanları aramıyor. Onun istediği bir impa
beynelmilel vaziyeti asla değiştirmemiş- ratorluk kurmaktır. Nereye kadar ve ne 
tir. Bütün dünyada hüküm süren kanaat hızla girecektir} Bu ancak tesadüf edece
budur. Führerin, reiaicümhur Ruzvelt ta- ği mukavemete tabidir. 
rafından yapılmış olan uz.la,,tmcı teklifi 
reddettiği Londrada müşahede edilmek- Varşova 29 (ö.R) - Polonya - Al
tedir. B. Hitler cmünasip bir teklif yap· manya paktının feshi dolayısile B. Hit
mak suretile> Almanyarun garantisini is- lerin nutkuna en yakından alakadar olan 
tiyec:ek olan bu memleketlere bu garan- Lehiatan Al manyaya şu cevabı veriyor: 
tiyi vermeğe hazır olduğunu bildirmiş, cBizim Almanyaya karşı hattı harekeeti
yani Alman garantisine karşılık olarak miz aynen Almanyanın Lehiıtana karp 
mukabil bir fCY istemesinin muhtemel ol- hattı hareketi gibi olacakt . 't Hariciye 
duğunu ihsas etmiştir. nazırı B. Bek tarafından 19 J 3 şubatında 

Alman devlet reiainin müstehzi, mu- yanı Almanya ve Lchiatan arasındaki 
hakkir ve şiddetli lisanı hayret uyandır- en büyük gerginlik ııraaında yapılmıt 
ml§tır. Ve daha ne kadar zaman bu tc· olan bu beyanat ekacr gazeteler tara· 
kilde tahkirlere devam edeceği ıorulmak- fından tekrar edilmekle 1934 ademi ta
t.dır. c Versay> muahedesile yapılan 1 arruz anlaşmasmın Almanyaca bir taraf. 
haksızlık hakkında bütün söyledikleri ! h olarak feshinden hasıl olan yeni vazi
kabul edilse bile, bu tartlar Brest Litovs- yeti ifade etmektedir. Yani Var§ova -
lı:ta Rusyaya ve Bükreşte Romanyaya Berlin arasında hava aynen 1933 sene
tahmil edilen muahedelerden çok daha sindeki hale dönmÜ§tÜr. 
hafifti. Almanyanın müzakereye giriş-1 Almanyanın, Polonya hudutlarını ga
mezden evvel elde edilecek daha bir ta- ranti mukabilinde Otostrad ve Danzing 
lum hakları, müstemlekeleri ve Danziği hakkında yaptığı teklifler Leh gazetele
varsa, Reisicümhurun teklif ettiği sulh rince müttefikan reddedilmektedir. 
müzakeresi yolunda görüşülecek ne kalır. Gazeteler diyorlar ki: cl..ehistanın bu 
lngiliz umumi efkarının kanaati ıudur: fiyata satın almağı kabul edeceği hiç bir 
Sulh severlik teminatına rağmen, B. Hit- garanti yoktur.> Bu mütalaayı ileri eü
ler yalnız kuvvet metodlanna itimad et- ren cKoryer Polski> gazetesi ilave edi-
mektedir. yor: 

Bu da, Münih konferansından sonra c Zaten Almanyanın vereceği garanti-
B. Hitlerin söylediği fU sözleri hatırlat- , nin ne kıymeti olurdu~ Polonya ile ak
maktadır. Almanyanın meseleleri hal et- dettiği ademi taarruz paktını feshetmek
mek için kullandığı metod kendi işini le de Almanya İspat etmİf oluyor ki al
ltendi görmekten ibarettir. Ve bu metod dığı iki taraflı teahh6dleri ancak bir ta
konferanstan konferansa koımaktan da· raflı İ8tİsmu etmek ve istediği zaman 
ha erkekçe bir uauldür. bir taraflı bozmak için kabul etmektedir. 

Bir taraflı feshi caiz olml)'an lngiliz- Böyle bir garanti için mi uırhk hakları
Alman deniz anlatmasının feshi için B. mızı. hayati menfaatlerimizi, ananeleri
Hitlerin gösterdiği sebepler tamamile mizi, milli vakar ve ıerefimizi feda ede
hayali addedilmektedir. Zira 

haricinde her tarafta Führerin nutku ol
dukça ,aşırmı,,lık alametlerini muhtevi 
aayılmaktadır. Bu da reisicümhur Ruz
veltin mesajının faydasını ve muvaffakı
>·etini gösteriyor. Bir intizar nutkudur ve 
B. Hitler ilk defa olarak Rusyaya hü
cumdan ictinap etmiştir. 

Roma 29 (ö.R) Ekser gazeteler Füh
rcrin nutkunu sakin ve ıulhçu diye gös
teriyor ve vaziyeti daha müşkül şekle 
sokmaktan ıakındığını kaydediyorlar. 

Stokholm 29 (ö.R) - lsvcç gazete
leri Führerin reisi cümhur Ruzvcltin me· 
sajma karşı kullandığı lisanı teessürle 
karşılayorlar. cSosyal demokraten> ga· 
zetesi diyor ki: 

cSon gülen adam akıllı gülecek. 19 1 7 
de Amerikanın harbe giriti Almanya için 
pek o kadar gülüş mevzuu olmanuşb.> 

Va11ova 29 (A.A) - Hitlerin nutku 
hakkında tefsirlerde bulunan ıiyaıi Po
lonya mahfelleri Alman muhtıruuıa da 
telmih ederek her ıeydeen evvel Alman 
- Leh münasebetlerinin dostane bir te
kilde tanzimi fikrinin Hitler tarafından 
değil Mareşal Pilsudski tarafından or
taya atıldığını beyan etmektedirler. Po
lonya hükümeti iyi komşuluk münasebet
leri tesisini daimi beynelmilel hayatm 
esal temeli olarak kabul etmiştir. Bunun 
İçindir ki Alman muhtırasını dikkatle tet
kik edecektir. 

Varşova 29 (A.A) - Almanya hü
kümeti Var§Ovadaki maslahatgüzarı va
sıtasile dün Rl'yiştaiın içtimaından ev
vel Alman - Leh münasebetlerinin he
yeti umdmiycaine dair bir muhtıra tevdi 
etmiıtir. 

Bükreı 2 9 ( A.A) - iyi haber alan 
mahafil hiç bir va.kıt Almanya ile Ro
manya aruında müıterek bir hudut ta
lebinde bulunmamıı olduklarını ve Al
man Proteoktorat boyunun Rumen hu
dutlarına kadar tevsii ifhamında bulun
madıklannı taarih etmektedirler. Yalnız 
Bükrct rnabafili Almanya ile olan doğru 
muvasale hatlannın Macar - Romanya 
devlet adamlannm arzuau yalnız karpat 
Ukranyllll ve Slovakya üzerinden Al
manya ile irtibatlannın mahfuz kalmaaı
ru istemekten ibaret olmUftur. Arada 
bulunan diğer mıntakalann vazifeleri 
Romanyayı alakadar etmemektedir. 

Vaşington 29 (A.A) - Hariciye ne -
zareti Hitlerin nutkunun bir nUshasının 
Berlindeki Amerika sefaretine verilip 
verilmediği ve bu nüsha verilmiş ise bu
na nutkun Ruzveltin mesajQıa diploma
tik bir cevap teşkil ettiğine dair bir teb
liğ leffedilmiş olup olmadığı ıı.kkmcla 
Berlinden bir haber beklemektedir. 

Hariciye nezareti Hitler4ı nutkunu 
Ruzveltin mesajına bir eevap tıeJAkld et
mecfiilni fakat Bitler diplomatik bir no
ta veya bir telgraf ile bu mesajı aldıimı 
bildirir ft' dün Rayştakta söyledili nut-

Amerikaya gQ-e vaziyet 
Hitler nutkunu sö)ierken Cüm

hurreisi Ruzvelt uyuyordu 
1 Londra 29 4ö.R) - Hitlerin nutku ~ 
daha Rayştakda söylenmeden evvel, -POLON MATBUATI 
nutkun makine ile yazılmış yüz sahife-

lik metni tayyare ile Londraya getiril- D l 'J/ h k k mişti. Hi.tıer, nutkunu söylerken Ruz- S-0 Od)'Qnfti 'fıt i Q 1 Va ar Ve 
;:~:evyorktan bildirildiğine göre uyu- şeref inden &ir zerresini bile 

Nevyork saati ile sekizde Hitler nut- L d f • • [ 
kunu bitirirken Ruzvelt uyanmıştır. Te a e mı Y&;eğinı yazı yor ar 
Amerikan gazeteleri bu hAdiseyi karak
teristik bir şekilde kaydetmişlerdir. 

Berlin 28 (Ö.R) - Hitlerin nutkun
da bilhassa B. Ruzvelte cevap teşkil eden 
kısımlar şunlardır: 

Reisicümhur Ruzvelt biz! Conferana 
masasına davet ediyor ve konferaıı.s mc
sasında halledilemiyecek hiç bir meaele 
olmadığı kanaatini izhar ediyor. Eğer 
bütün meselelerin, nresela dilnya top -
rakarının adiline tevzii probleminin bir 
konferans masasında halli imkfınına ina-
nıyorsa bahtiyar oluruz. 

Fakat bundan şilphe ederim. Zira biz
zat Amerika, en yorulmak bilmez kon
ferans olan milletler cemiyetine, kerı.d16i 
tarafından kurulduğu halde iştiraki M· 
detmek suretiyle konferanslara pek beI 
bıığlamadığını göstermiştir. DUnyaDl!\ 
her tarafından gelen milletlerin mümes
sillerinin iştirak ettiği bu ilronfeTaru:, 
her meseleyi, konferans masası etrafı. 
da halledecekti. Ama, buna iştiraki bt.· 
rinci olarak reddeden Amerikadır. Bö""
lece, konferans masası hakkında reisi -
cümhur Vudrov Vilsonun eyi nı\italea
siyle teZa<I teşkil eden bir vazJ~te dUr 
müştür. 

Esasen 20 senelik faaliyeti esnasında 
cemiyet mühim bir tek beynelmilel me
selenin bile halline muktedir ohnamıt
tır. Versay muahedesinden sonra, Al -
manya bu konferansa iştirake davet edi! 
di ve acı haySI kırıklığına rajmen, lfti
rak ıte etti. Bir çok seneler süren bu işti
rakten sonra Amerikanın örneğine uy -
mağa karar veren benim. A!.manyayı 

konferanstan çektim. Konferans masa-
sında halledilemiyen meselelcır bundan Amerikc l"!ralı.urreıs. B. Ruzvelt 
sonra, istisnasız halledilmiştir. Fakat bilir. ettiği silahsızlanma konferansına biç bir 
konferans masasında değil, millPtin lruv- Nihayet, B. Ruzvelt mesajında Mrıan engel çıkarmak istemem. Fakat Ameri
vetini tatbik mevkiine koymasiyle hal- müselWı lruvvtleriıılıı bir takun PU.... ka reisicümhurundan çok rica ederim 
!olmuştur. kil milletlerin arazi ve malikAnfeı'ine ki bu i§ için evveli Al.manyaya değil, 

B. Ruzvcll Almanyayı, yine, bir silah- hUcum ve bunlan lstiA etmemesiti ta - fakat diğer htikümetlere mUJ'acaat etshl. 
ları bırakma konferansına davet ediyor. lep ediyor. Bu talebin alAkadar dfVleı., «B. Jluzvelt istiyor ki, bunun arkasın
Şimdiye kadar bir tek millet ve qükU - lerin talep veya rızasiy le Afmaıf a~a dan beynelmilel ticarete bütün millet -
met bu silahlan bırakma tecrübesini tevcih edildiğini sanarak keyfiyetıher lerin müsavat dairesinde iştirak edebU
yapmıştır. O da Almanyadır. Almanya birinden istifsar ettik. Hepsi de r"1ft meleri için bir konferans açılsın. öyle 
bunu rcisicümhur Vilsonun teminatına cevap verdiler ki biltün piyasalarda hepsi müsavi şart
inanarak yaptı ve müttefiklerin davetini cGerçi, bazıları nezdinde tahkiJ1a larla mal alıp satabilsinler. Bu mesele, 
kabulle silAhlarını bıraktı. Konferans imkAh da bulamadık. Mesel& 'Suriye ·- beynelmilel ticaret younda yilkseltil.mİf 
masasına da böyle silahlarını bırakmı~ ra henüz istiklaline malik olmayıp le- olan sedlerin izalesi meselesidir. B. Ruz. 
olarak çağrılmıştı. Neticesi malumdur. mokrasilerin kuvvetleri tarafından if1l velt kendi memlektinde bu sdleri yıka
Onun için, artık bizim kırılmaz arzu - edilmektedir. y e.hut Filistin, ki bu~ı rak serbest ticarete yol açmakla işe bat
muz şudur ki yalnız şimdi değil, hiç bir da Alman değil, Ingillz kuvvetlerif' larsa, büyük bir hizmette 'bulunm.Uf 
zaman bir konferans holüne silihsız ola- işgali altındadır. olur,> 
rak ayak basmıyacağız ve bütün Alman B. Hitler reisicUmhur Ruzvelt veya 
kuvveti, daima her Alman mUzakereci- cB. Ruzveltin buna benzer hatalarfl halefleri, Almanyanın silAhlan terket-
sinin arkasında bulunacaktır. rağmen, Almanya istenilen teınind1• mesine esas olan vaadları tutacak ohu--

cAJmanya bir konferansa hiç bir za- mutlak mütekabiliyet esası dahilinle sa, )unu çok takdir edeceğini söylemiıf. 
man bir mahkeme divanına girer gihi ayn ayn her birine vermeie hazırdr. milyarlarca Aletin Almanyadan sözde ta
ginniyecektir. Zira böyle bir diva"lda Bu izahatı fırsat bilerek. mesajda ~ mirat namına nasıl alındığını "Ye A1mtn 
hAkim olacak kimdir? Konferans salo- bahsedilmiyen bazı arazi, yani biuJl müstemlekelerinin en çok mu.teınleke 
nunda bir mtıddeiumumt ve bir mUddei- Amerikanın ve Amerikan lutasınm art- sahibi devletler arasında nasıl paylaşıl
aleyh yoktur. Sadece iki hasım vardır. zisi hakkında aynı teminatı vermek ~ dığuu hatırlatmıftır. Binaenaleyh, el• 

cReisicümhur Ruzvelt hazır ve mUs- teriz. Alman'anm .Amerikan topraklılt- B.Franklen Ruzvelt, B. Vodro Vilsonun 
takbel siyasetlerini her hUkümetin izah na hUcum tasavvuru beslediği hakkııtia vaadlarını tutarsa çok astllne bir hare. 

ortaya çıkarılan biltün iddialar, askri 
etmesine milletlerin minnettar olacağı- ket ve sulhun tahkimiyle ekonomik va-
nı söylemiştir. Almanya hesabına bu haimkAnlanld diti~ylel, ba.0

1
.cak apta!ca ılı ziyetin ıslihına milsbet bir hizmet olur. 

ya en 015""~ o a 1 ır . de ı_ 
izah, defatle, benim aleni beyanatımla · B. Ruzvelt bUtUn t>UyUk vlet re-
yapılmıştır. cSiWısızlanma hakkında teklif edileı lerinin insanlığın mukadderatından me-

cB. Ruzvelt Almanya hükümet reisi- konferansa .gelince: Ahnanya hesabına su1 olduklannı söyl~iştlr. Amerika 0-
nl siyasetini haha davet ederken diğer bu meselenm tamamiyle halline fırsat bi zengin ve kaynaklan nıebzul bir de-.. 
hükümetleri de aynı suretle harekete mevcut olan bir devre geçirilmiştir. Bu etin bunu böyle dilşünmesi tabildir. F .. 
davet etmemiştir. Eğer Almanyaya, Ital- d~~e .Almanya tamamiyle sillhsızcla. 'ıat B. Bitler kendi hesabına daha milte
yaya veya diğer hükümetlere bu şekil- Butiln sıllhlannı mUtteflkJtomisyonla- ıazi bir daire içinde kalmakta ve ken
de bir davette bulunmağa kendini salA- nna teslim etmişti. Venay diktatı Al- dini ancak Alman milletinin saadetinden 
biwettar addediyona, Almanya ve Ital- ~yayı mecburi silAhsızlanma vaziye- m-.1 ad~ylemektedir. O, verilın1' olan 
ya da aynı hakla bizzat B. Ruzveltin ta- tıne soktu. Sil.Ahların bu ~tle imhası, vaadlar hillfına eıilmiş ve iena demok
kip ettiği gayenin ne olduğunu, mesel& dünyanın dife:t devletlerine yapılmış raük rejim içinde 1-rap olmut bir mem
cenubt Amerika milletleri hakkındaki bir avansta. 9 ki, 0 n1ar da tehlikesizce leketi ele almıştı. O vakıttanberi bir tek 
niyetlerini talflh etmesini :lstiyebilir. silAhlan elden ~ııaksınlar. Umum! efi mevcut ohn~ur: Bu milleti ıs. 
Fakat bu, Ameıtka kıtasJDlll dahtlt işle- lihsqlanmayı milınkUn kılacak pratik ptan kurtarmak. Böylece memle • 
rine bir mil~ olur. Ahnanya, Avru- bir vaziyet hisıl 01ınuştu. Neticesi ne tte nizamı artımııf,. Istihsalltı 90iaJt.. 
pa için de b'llDll lJıenSer ~ m0dahales1z- oldu? huf ve 7 milY'OD ~ if vennl§tiı· Bit 
lik nazariyetıDıJn tptblkJbl ta}p ~bilir. cNe hacet. 1934 aenesinde bile ben kan akitmadan w - ldmaeye ~ 
Almanya, kendi ltesa ''mlıur biltiln bu;uk devletler için aamt 300 etmeden AlmMı mi1letbıin vah~ 
Rusvelte hiç bir ..,u.. bin klştBk bir Ol'du teklif ettim. Kabul yapml§tır. Bunun için, B. Bitlerin 


