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Dorian Gray'in portref
Çeviren :
Sami SUreyya Berkem

Fiah 60 kuruş
Hilmi Kitabevi ~"

Balkanlı misafirlerimiz dün
gece geldiler ve karşılandılar
M. Metaksas: «Konsey bu sefer de azasının,

hakka müstenid sulh idealine karşı besle-
dikleri ayni sadakatle toplanmaktadır» dedî

Üç muhterem misafirimiz; soldan sağa: M. Mataksas, M. Stoyadinoviç, M. Comnene

Balkan Antantı
Konseyinin

Ankara içtimaı
Yunanistan, Yugoslavya, Ro-
manya ve Türkiye, Balkan
çevresine aid umumî ve müş-
terek hayatlarındaki emni -
yetlerince en ufak endişeye
düşmekten azade bulunmalı-
lardır. tşte Balkan Antantu
mn ruhu. Yalnız bu b'de başlt
başma biiyük bir menfaattir.

Heyet Ankaraya gitti

u satırlar intişar ettiği zaman
Balkan Antantını teşkil eden
Balkan deUetlerinin sayın mu-

rahhasları Ankaraya varmak üzere bu-
lunacaklar, biraz sonra orada sevgi ve
saygı ile karşılanarak ilk mutad ve çok
samımî nezaketleri takiben şimdiki Kon-
sey reisi komşu ve dost Yunanistan Baş-
vekili General Metaksas'm başkanlığı al-
tında çahşmalarına koyulacaklardır.
Malûm olduğu uzere Antant devletleri
ittifakını temsil eden Konseyin başkanlı-
ğı her yıl sıra ile Antanta dahil devlet-
lerden birinin Hariciye Nazırı tarafmdan
deruhde olunuyor ve Konsey içtimaları
da sıra ile müttefik devletlerden birinin
merkezinde yapılıyor. İçtimaları her za-
man mustesna bir ehemmıyet göstererek
canlı bir alâka uyandıran Balkan An-
tantı Konseyinin bu defaki Ankara top-
lantısı dünya meselelerinin arzettiği hâd
safhalar içinde daha büyük bir kıymetle
tecelli edeceğinde şüphe yoktur. Balkan
Antantı bir sulh amilidir ve hiç olmazsa
kendi çevresi içinde huzur ve sükûnu
kendi teminatı altına almıştır da onun
için. Bugünün dünyasında hiç bir teşek-
kül yoktur ki hatta bundan daha dar bir
rmntakadd bile sulhu bu kadar kuvvet
ve kat'iyetle emniyet altına almış bulun-

sun.
Oslo blokunu teşkil eden şimal dev-

letlerınin kendi aralarında buna benzer
tedafüî bir anlaşma yapmak istediklerin-
den haberdar bulunuyoruz. Ancak bu
fıkir orası içm şımdılik bir sözden ibaret-
tir ve Mılletler Cemiyetinden umudu
kesmek neticesinde meydan almış bir te-
lâs mahsuliidür. Balkan Antantı, Mil-
letler Cemiyeti kâfi kuvvete malik farzo-
lunduğu zaman hiç telâşsız tahakkuk et-
tirilmiş olduğu gibi Cemiyetin zayıf far-
zolunan şimdiki vaziyetinde dahi o ide-
alden umudunu kesmiş değıldir. Balkan
Antantı devletleri, eğer Cemiyet yıkılsa
kendi teşekkülü örnek ittihaz olunarak o-
nun bir yenisi yaratılabileceğine kuvvetle
kanidir. Balkan Antantı devletlerinin bu-
gün başlıyan Ankara içtimalarında bu
hakıkate bir daha kanaat getirerek onda
kendıleri için bitip tükenmez yeni bir
kuvvet kaynağı bulacaklarından eminiz.

YUNUS NAD1
[Arkast Sa. 5 sütun 4 te\

M. Stoyadinoviç ve M. Comnene de samimî
beyanatta bulundular. Ankara, dostlarımızı

karsılamak için hazırlanıyor

Aziz misafirlerin Sirkeci garında istikbalinden bir Intıba

Balkan Antantı konseyine iştirak ede-
olan büyük misafirlerimiz Yunan

Başvekili M. Metaksas, Yugoslavya
Başvekili M. Stoyadinoviç ve Romanya
Hariciye Nezareti müsteşan M. Com -
nen dün sabah saat 10 da hududumuza
muvasalat etmişler ve orada merasimle
karşılanarak emirlerine lahsis edilen hu-

susî trenle dün gece saat 20 de Sirkeci
istasyonuna gelmişlerdir. Muhterem mi -
sefirlerimiz hududda Rıfkı Refiğin riya-
setindeki hariciye protokol heyetile Yu-
nan elçisi M. Raphael, Yugoslav elçisi
M. Acemoviç, ve Romanya elçisi M.
Telemaque tarafmdan karşılanmışlardır.

[Arkası Sa. 8 sütun 1 de]

LondraileRoma arasında
itilâf çok zor görünüyor

Italya, şart olarak Akdenizde müsavi
donanma, Süveyşin kontrolu ve 30

milyonluk kredi istiyormuş

İstifa eden Ingiliz Hariciye Nazırı M. Eden, Basvekâletten çıktıktan
sonra ve Nazın alkışhyan halk

Londra 24 — Kral, Bukingham sa -
rayında akdolunan hususî bir meclisten

sonra Lord Halifax'ı kabul etmiştir.
lArkası Sa. 8 sütun 4 tej

Bûyük Şefin avdeti
Atatürk, dün akşam Haydarpaşaya
geçtiler ve saat 17 de hususî
trenle Ankaraya hareket ettîler

III IV ı

Büyük Şefin Haydarpaşada teşrif ve teşyilerinden iki intıba

îstanbulun büyük misafiri, Cumhurre-
simiz Atatürk, Balkan Konseyi toplan -
:ısına iştirak edecek olan dost ve mütte -
ik devlet ricalini kabul etmek üzere, dün,

hususî trenlerile Ankaraya hareket bu -
yurmuşlardır.

Reisicumhurumuz, öğleden sonra, saat
16,30 da refakatlerinde sabık Başvekil
Ismet ınönü ile meb'uslar ve diğer zevat
olduğu halde Akay İdaresinin Heybeli
vapurile Dolmabahçe saraymdan doğ -
ruca Haydarpaşaya geçmişlerdir. Hava-

nm soğuk ve yağışlı olmasına rağmen
kesif bir kalabalık Büyük Şefi selâmla m
mak üzere garın önünde toplanmıştır.

Atatürkü hâmil olan Heybeli vapuru,
saat 17 ye beş kala, Haydarpaşa rıhtı -
mı^a yanaşmıştır. Arkası Sa. 3 sûtun 6 da}

«Evet, veya hayır!»

Dün Rumen halkının
yüzde 88 i plebisite

iştirak etti
Bükreş 24 — Yeni kanunuesasî hak-

kındaki plebisit bu sabah saat 8 de baş-
lamıştır,

Müntehiblerin çifahen «evet» ve ya-
hud «hayır» demeleri icab etmektedir.
Reyleri menfi olanlar, isimlerinin ve ad-
reslerinin kaydedileceği bir deftere knza
koymak mecburiyetindedirler. (a.a.)

Netice
Bükreş 24 (Hususî) — Halk bugün

yeni kanunu esasî hakkında rey vermiş -
tir. Netice ancak yarın belli olacaktır.
Reye iştirak etmiyenler tecziye edile -
ceklerdir.

Geç vakit alınan bir habere göre hal-
kın yüzde 88 i reye iştirak etmiştir. Ple-
bisitin hükûmetin büyük bir zaferile ne-
ticelenecği muhakkak görülmektedir.

Mareşal Goering

Varşovada mühim siyasî
müzakerelerde bulundu

Varşova 24 — Havas muhabirinden:
M. Goering, dünkü günü, mukarrer

program mucibince geçirmiştir. Kendisi -
ne, yapmış olduğu bütün cevelânlarda
mühim miktarda polis müfrezeleri refakat
etmekteydi.

lyi malûmat almakta olan mehafil,
mumaileyhin, Leh zimamdarlarile yap -
rruş olduğu görüşmelere siyasî bir ehem-
miyet atfetmektedir.

M. Beck tarafmdan verilmiş olan bir
zîyafetten sonra M. Goering hususî tren-
le- Bialawecza'ya gitmiştir. Orada bugün
ve yarın avlandıktan sonra doğrudan
doğruya Berline gitmek üzere cuma ak-
şamı hareket edecektir.

Dün akşam neşredilmiş olan resmî teb-
lig, Alman nazırının dünkü günü nasıî
geçirmiş olduğundan bahsetmekle iktifa
etmektedir. (a.a.)

Estonyada demokrasi
Londra 24 (Hususî) — Dört seneden-

beri dıktatörlükle idare edılmekte olan
Estonyada bugün demokrat bir hükû-
met kurulmuştur.

YARIN

Yalan hakikatin postuna
kurulmak istiyor!

Büyük üstad Hüseyin Rahmi
Gürpınarın çok dikkate şayan

güzel bir makalesi

Kahraman ordumuzun ihtiyacları
Beş senelik bir Millî
müdafaa plânı yapıldı

Yeni program, harb sanayiinin inkişafı ile bütün
tayyare ve motörlerimizin memlekette

yapılmasını istihdaf ediyor
Anlcara 24 — Büyük Şefin Ka-

mutayı açış nutkunda «Türk birliği-
nin Türk kudret ve kabıliyetinin, Türk
vatanseverhğinin çelıkleşmiş bir ifade-
si» olan ordumuzun teslıhat ve teçhi-
zat programını tamamlamak, harb sa-
nayiinin daha ziyade inkişaf ve tevsii
için alınan tedbirlere devam edilmek
ve endüstrileşme mesaimizde ordu ih-
tiyacmı ayrıca gözönünde tutmak bü-
tün tayyare ve motörlerimizin memle-
yetimizde yapılması imkânlarını ha -
zırlamak, hava kuvvetlerinin aldığı
ehemmiyeti gözönünde tutarak bu
mesaiyi plânlaştırmak hususunda ver-
miş olduğu yüksek direktifler hatır -
lardadır.

Başbakan Celâl Bayarm Kamuta -
ya arzettiği hükûmet programında bu
meseleye temas eden ve Kamutayın
alkışlarla tasvib ettiği fıkra da şun-
lardır: «Techizat ve teslihat progra-

mımıza devam edeceğiz. En son sis -
tem harb vasıtalarından henüz ihti -
yacımız olanları da temin için ayn
bir program yapacağız. Bu program
memleket dahilinde yapılması kabıl o-
lanları memleket dahilinde imal et -
tirmek esasını ihtiva edecek ve kara,
deniz ve hava kuvvetlerimizin bu ka-
bil bütün ihtiyaclarına şamil olacak -
tır.»

Vekiller Heyeti 22-2-1938 tari -
hinde Genelkurmay Başkanı Mare-
şal Fevzi Çakmak'ın huzurile topla-
narak, salâhiyettar makamların bu
direktif ve esaslar dahilindeki hazır-
lık ve tekliflerini tetkik etmiştir. Dün
de Başbakan Celâl Bavann reishği
altında Maliye ve Millî Müdafaa
Vekillerimizden mürekkeb hususî en-
cümen toplanarak beş senelik yeni
bir millî müdafaa programı tesbit e-
dilmistir. (a.a.)

Çekoslovakya harbe hazır
Erkânıharbiye reisi dedi ki: «İlânıharbsiz bir harb
tehlikesi karşısındayız. Fakat hududlarımız tahkim

edilmiştir. Rahatça seferberlik yapabiliriz»

Çek ordusunun, Fransız Erkânıharbiye Reisi tarafmdan teftişi

Londra 24 (Hususî) — Pragdan
bıldırıldığine gore, Çekoslovakya ılânı
harbsiz bir harble karşılaşmak endişesini
hissetmektedir. Çekoslovak erkânıharbi -
ye reisi bu mesele hakkında beyanatta
bulunarak şunları söylemiştir:

«— Çekoslovakya ilânı harbsiz bir

harb tehlikesi karşısında bulunmakta -
dır. Bu takdirde ılk günlerde müttefik -
lerden yardım beklenemiyeceğine göre,
hududlarımızda çok kuvvetli tahkımat
vücude getirmiş bulunuyoruz. Bundan
başka askerî fabrikalarımızı tehlıkeli

[Arkası Sa. 5 sütun 2 de]
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Balkanlı misafirlerimiz
dün gece geldiler

ve karşılandılar
M. Metaksas: «Konsey bu sefer de azasmın, hakka

müstenid sulh idealine karşı besledikleri ayni
sadakatle toplanmaktadır» dedi

[Baştarafı 1 tnci sahifede]

Misafirlerimizi hâmil bulunan hususî tren
Alpullu istasyonuna muvasalat edince,
Trakya umum müfettişi General Kâzım
Dirik dost ve müttefik devlet ricalini se-
lâmlamıştır.

Sirkecide
Sirkeci istasyonunda muhterem misa -

mirlerimizi karşılamak üzere büyük hazır-
lıklar yapılmış, gar Yunan, Yugoslav,
Rumen ve Türk bayrakiarile süslenmişti.

Hususî tren gara girince, evvelâ Bal-
kan Antantı konseyinin şimdiki devrede-
ki reisi Yunan Başvekili General Me -
taksas vagondan inmiştir. Bu sırada as-
kerî bir kıt'a selâm resmini ifa etmiş, as-
kerî bando Yunan marşını, bilâhare de
yekdiğerini müteakıben Yugoslav ve Ru-
men marşlannı ve İstiklâl marşını çalmış-

'tır.

Yunan Ba$vekili M. Metaksas, Yu -
goslavya Bajvekili M. Stoyadinoviç'le
Romanya Hariciye Vekâleti Müsteşan
M. Comnene garda Istanbul Valisi Mu-
hiddin Üstündağ, İstanbul Kumandan
vekili Cemil Cahid, Merkez kumandanı
îhsan Ilgaz, Polis müdürü Salih Kılıc,
Atina elçimiz Ruşen Eşref, Bükres elçi-
miz Hamdullah Suphi Tannöver, Bel -
grad elçimiz Ali Haydar Aktay, Yu -
goslav başkonsolosu M. Vukotiç, Yu -
goslav konsolos muavini M. Serbina,
konsolosluk erkânı, Yunan başkonsolosu
M. Gafos ve konsolosluk erkânı, Ro -
manya başkonsolosu ve konsolosluk erkâ-
nı, Çekoslovakya başkonsolosu M. Gre-

» gor, şeh' mizde bulunan Rumen, Yugos-
lav ve Yunan gazetecileri, Türk matbu-
atı mümessilleri tarafından karşılanmış, -

I lardır.

Vaktin geç olmasına rağmen Sirkeci
garile civarında toplanan kesif bir halk
kütlesi muhterem misafirlerimizi şiddetle
alkışlamıştır. Dost ve müttefik devlet ri -
cali, Sirkeci ganndan çıktıktan sonra, o-
tomobillerle Sirkecideki yeni yolcu salo -
nuna gitmişler ve rıhtımda bekliyen Ka-
lamış vapuruna binerek Haydarpaşaya
geçmişlerdir.

M. Metaksas'ın beyanatı
Yunan Başvekili M. Metaksas, Bal-

kan Antantı konseyi reisi sıfatile, vapur-
da gazetecilere şu beyanatta bulunmuş -
tur:

«— Hep'ım'ıze sıkı bağlı bulunan
dost ve müttefik Türkiuede toplandı-
ğımızdan dolayı hepimiz çok memnu-
nuz.

Balkan Antantt konseyi her zaman
olduğu gibi bu sefer de azasının Bal-
kan Antaniını doğuran hakka müste-
nid sulh idealine karşı besledikleri ay-
ni sadakatle toplanmaktadır.^

M. Metaksas Yunanistanın dahilî va-
ziyeti hakkında şunlan söylemiştir:

«— Yunanistanda tam bir sükûnet
mevcuddur. Halk hükûmete karşı tam
bir itimad perverde etmektedir.

M. Stoyadinoviç'in beyanatı
Yugoslavya Başvekili ve Hariciye

Nazm M. Stoyadinoviç de demiştir ki
«— Reisimiz gayet iyi söyledi. Söy-

lediklerine tamamile iştirak ederim. O -
nun fikirleri benim de fikirlerimdir.»

M. Comnene'in sözleri
Romanya Hariciye Nezareti müsteşa

rı M. Comnene de şunlan söylemiştir:

« — Seyahatimiz çok iyi geçti. Eski
den bir kere daha sevdiğim memleketini
ze gelmiştim. Bu defa, Balkan Antantı
konseyi gibi çok hayırlı bir vesile ile ve

Romanyayı temsilen tekrar Türkiyeye
geldiğimden dolayı ziyadesile mahzu -

Atina mektublan

zum.
Balkan Antanh toplantısı arifesinde

herşeyin iyi gittiğini size söylemekle mem-
nunum. Romanyada dahilî vaziyet sü -
kûn bulmuştur. Halihazırda memleketi-
mizin her tarafında normal şerait teessüs
etmiş bulunmaktadır.»

Ankaraya hareket '
Muhterem misafirlerimiz Haydarpaşa-

da asker ve polis müfrezeleri tarafından
merasimle karşılanmışlar ve emirlerine tah-
sis edilen hususî trenle Ankaraya gitmişler-
dir. Ayni trenle Yunan elçisi M. Rapha-
1, Yugoslav elçisi M. Acemoviç, Ru -

men elçisi M. Telemaque, Atina elçimiz
Ruşen Eşref, Belgrad elçimiz Ali Hay-
dar Aktay, Bükreş elçimiz Hamdullah
Suphi Tanrıöverle Yunan, Yugoslav ve
Rumen gazetecileri de Ankaraya gitmiş-
erdir.

Hususî tren Haydarpaşadan saat 21
de halkın alkışları arasında hareket et -
miştir.

Ankara 24 (Telefonla) — Ankara,
dost ve müttefik devletler ricalinin Istan-
bula gelmiş oldukları bugünden itibaren
süslenmiştir. İstasyondan başlıyarak bü -
yük caddeler ve meydanlarda Türk,
Yugoslav, Yunan ve Rumen bayraklan
beraberce dalgalanmaktadır.

Misafirlerimizi hâmil olan hususî tren,
yarın saat 10,30 da Ankaraya gelecek,
büyük merasimle karşılanacaktır. Misa -
firler için Ankarapalasta hususî daireler
ayrıldı. Yann mutad ziyaretlerden sonra
Konsey toplanacaktır. Yarın akşam Ha-
riciye Vekili tarafından misafirlerimiz
erefine Hariciye köskünde bir akşam ye-

meği verilecek, yemeği bir suvare takib
edecektir.

İzmitten geçerken
tzmit 24 (Telefonla) — Balkanlı

dost devlet Başvekilleri, bu gece îzmitte
muhabbetle ve coşkun tezahüratla karşı-
hndılar. Misafirler, istasyonda Vali,

eneral Mürsel, Amiral Fahri ve halk
tarafından istikbal edildiler. Tren, kısa
bir tevakkuftan sonra Ankaraya hareket
etti.

Politika gazetesînin mütaleası
Belgrad 24 — Balkan Antantı mec-

lisinin içtimaı hakkında mütalealar yü -
rüten Politika gazetesi, Balkan Antantı
Hariciye Nazırîarının vakit, vakit ak -
detmekte olduklan konferansların Avru-
panm bu kısmı için büyük bir ehemmiye
iktisab etmekte olduğunu ve bu konfe -
ransların bütün Avrupa devletleri tara-
fından alâka ile takib edilmekte bulun -
duğunu ehemmiyetle kaydetmektedir.

Bu alâka, cereyan etmekte olan siyas
hâdiseler sebebile bugün daha ziyade
artmışttır.

Bu beşinci içtima devresinde Balkan
memleketleri arasmdaki münasebetleri:
normal ve dostane olduğu memnuniyetle
müşahede edilebilecektir. Bulgaristan ta
rafından kabul edılmış olan hattı hare
ketin ekseriya Balkan Antantı devlet
lerinin hattı hareketine yakın olduğuna
da ehemmiyetle işaret edilebilir.

Politika gazetesi, Balkanların iktısad:
ve kültürel bir mesaî birliği için bütün Bal
kan Antantı devletlerinin müşterek ga
retlerine terki mevki etmek suretile Av
rupanın hâdise ve ihtilâfların ortadan
kalkmış olduğu bir mıntakası haline gel
miç bulunduğunu da ehemmiyetle kay
dediyor.

ru,

OLEMPI
Bence turizm, spor, kültür ayni kay-

naktan doğan muhtelif ış,klardır. Bu kay-
nağın adı Medeniyettir. Medeniyet, me-
deniyetin Almanlara göre muradifi olan
kültür bir haleti ruhiye clup kıymeti an-
cak beynelmilel bakımdan ölçülür. Çün-
kü medeniyet yalnız konfor demek de -
ğildir. Zira bir Afrikalı zenci modern
olelde oturabilir, otomobil veya telefon
kullanabilir. Fakat bunlardan dolayı me-
denî insan sayılmaz. Medeniyet yalnız
bilgi, terbiye veya ahlâk da değildir.
O halde medeniyet nedir? Zannıma gö-
r medeniyet bir bütündiir. Daha doğru-
u konfor, bilgi, terbiye ahlâk, gibi vasıf-
arın hepsine malik olan milletlerde inki-

f eden bir haleti nıhiyedir. Bu haleti
hiyenin mevcud olduğu yerlerde ise

ültür, turizm, spor hareketleri kendi
endine yürürler.

Işte biz bu haleti ruhiyeye ilk defa o-
arak dünyada eski Yunanistanda Olem-
lide tesadüf ediyoruz. Milâddan epey-
:e evvel, daha Avrupalılar hayvan post-
an giyerlerken, av ve balıkla taayyüş
:ylerken garb medeniyerinin beşiği sayı-
an Yunanistanda, ezcümle Olempide
er dört senede bir spor şenlikleri yapı -

dı. Bütün Yunanlılar spor şenliklerine
asgelen senelerde birbirlerile banşırlar,
atta, aralarında harb varsa mütareke
ktederlerdi. Halk akm akın Kara ve Ak-
eniz sahillerinden, Adalardan, Epirden,
"asalyadan kalkarlar, müsabakalan sey-
e Olempi'ye gelirlerdi. Olempi'de Ze-

üs'ün mabedi önündeki Arende topla -
nırlar, orada dinî merasim, resmigeçidler

apıhr, kurbanlar kesilir, jüri heyeti se -
ilir, en nihayet Yunan delikanlılarından

kendine güvenen müsabıklar ayrılırdı.
Bir hafta müddetle hergün trampetler
alınır, halkın coşkun neş'esi arasında

koşular, atlamalar, güreşler, disk, mız-
rak ve kalkan oyunları, bokslar yapılırdı.
En son gün çok heyecan veren beygir
ve araba yanşlanna tahsis edilmişti.
Müsabakalan kazananlara alkış tu-
fanlan arasında mükâfatlar verilir, başla
rına tefne dallanndan taclar giydirilirdi.
Spor kahramanlarının adlan Olempi-
deki taş direklerin üzerine hâkkolunurdu.

Olempi'nin şöhreti Makedonyalılar ve
Romalılar tarafından Yunanistanın isti-
lâsına rağmen devam etti. Ta ki Asya
dan gelen hıristiyanlık klâsik Yunan ve
Roma medeniyetinin kıymetlerini tersine
çevirinciye kadar. O tarihten itibaren vü-
cudün neşvünemasına, spora verilen e
hemmiyet unutuldu. Tabiatile spor, tu-
rizm ve kültür hareketleri durdu. Olempi
rağbetten düştü. Kiliseler, manastırlar
devri başladı. Olempi asrımıza kadar ot
ve topraklann altmda örtülü kaldı.

Ancak zamanla insanlar gördüler ki
Asyanın ahıret nazariyesinden birşey
çıkmıyor, bu zihniyet yalnız papazlann
ekmeğine yağ sürüyor. Uyandılar, tarih
kanştırdılar, arkeolog denilen âlimler
topraklan kazdılar, bir çok şehirleri mey-
dana çıkardılar. Bu meyanda Olempi'y
de buldular. Bugün Peleponezde, Ko -
rent körfezinin yanmda kâin spor şehri
harabelerini görüp de eski Yunan medê
niyetine hayran olmamak elden gelmez

ünkü oradaki taşlar bize pek eski bir

devrin spor şenliklerini, coşkun neşelerin

hatırlatan birer semboludur.

Ziya Emiroğla

Londra ile Roma arasında
itilâf çok zor görünüyor

Italya, şart olarak Akdenizde müsavi
donanma, Süveyşin kontrolu ve 30

milyonluk kredi istiyormuş

Şimdiye kadar 500 den fazla mezun veren Gedikpaşada Asadoryan Biçk
ve Dikiş mektebi yeni gencler yetiştirmiştir. Mezunlara hayatta muvaffaki
yetler d;ler:z.

Ingiltere - Irlanda

müzakereleri

Londrada iki Başvekilin
teması devam ediyor

Londra 24 — Ingiltere - Irlanda gö

rüşmeleri, en mühim safhasına girmiştir

Dün akşamüstü, Avam kamarası bina

s'nda iki heyet arasında bir buçuk saa

süren bir görüşme olmuş ve bu toplan

tıya M. Chamberlain ile M. De Valer

da iştirak etmiştir. M. Chamberlain ile

De Valera bundan sonra, aralannda ye

nî bir görüşme daha yapmışlardır.

Bu hususta hiçbir resmî tebliğ neşre

dilmemiştir. Fakat Reuterin öğrendiğin

göre bu görüşmeler esnasında Irlandanıı

taksimi, millî müdafaa, finans ve ticare1

meseleleri üzerinde müzakereler cereya

eylemiştir. Ticaret meselelerinde mühim

terakkiler koydolunmuştur. Fakat lrlan

danm taksimi meselesinde her iki tara

da kendi noktai nazannı ve vaziyetin

muhafazada devam eylemiştir.

Londra 24 — Öğrenildiğine göre

Ingiltere ile Irlanda arasında serbest Ir

landa devletile Ulster'in birleşmeleri me-

seîesi hakkında cereyan etmekte ola

müzakereler, çıkmaza girmiştir.

îngiliz kabinesi vaziyeti tetkik etme

üzere pek yakında toplanacaktır. (a.a.)

IBaştarafı 1 inci sahifede]

Lord Perth Londrada
Londra 24 — M. Perth, İngiliz -

talyan müzakeratının açılmasma müte -'
ıllik olarak Başvekille Lord Halifax'tan
talimat almak üzere dün akşam Roma -
danrfelmiştir. Kendisi önümüzdeki hafta

rtasmda Romaya dönecektir. j
Mumaileyh, derhal M. Ciano ile mü-

akerelere girişecektir. (a.a.)

Müzakerelere Fransa
karışmıyacak

Londra 24 (Hususî) — Lord Hali-
ax Avam Kamarasınm bugünkü celse-
iinde ttalya ile Ingiltere arasında başlı -
facak olan müzakerelere Fransanın da
ştirak edip etmiyeceğine dair sorulan bir

suale cevab vererek, yalnız Italya ile în-
gilterenin mevzuu bahsolduğunu söyle -
miştir.

Müzakere edilecek noktalar

Londra 24 — iyi malûmat almakta
lan mehafil, önümüzdeki hafta içinde

Romada başlıyacak olan ingiliz - italyan
müzakerelerinin atideki noktalara şamil

lacağını beyan etmektedir:
İtalya, Habeşistandaki fütuhatının ta-

nınmasını, Habeşistanın imar ve inkişafını
emin için kendisine krediler açılmasını,
talyanın Akdenizdeki nüfuzu hâkima -

nesinin tanmmasını ve Süveys. kanalmın
icarî ve adlî rejiminin tadil edilmesini is-
iyecektir.

tngiltere, Libya'daki italyan kıt'ala-
nndan bir kısmının geri çekilmesini, Is -
pandaki italyan gönüllülerinin geri ça -
ğırılmasını, Bari radyosunun Ingiltere a-
eyhindeki propagandasına kat'î surette

nihayet verilmesini, Italya ile Avusturya-
nın daha sıkı bir surette mesai birliğinde
bulunmasmı, Sicilya ile Tunus arasında
bulunan Pantelleria adasındaki italyan
stihkâmlarının yıkılmasını istiyecektir.

Siyasî ingiliz mehafili, biraz şüphe ve
tereddüdle,

1 — Roma Berlin misakının mevcu-
diyeti keyfiyetinin Avusturya meselesi
hakkında esaslı neticelere vâsıl olmağa
müsaade edip etmiyeceğini,

2 — italyanın Pantelleria adasındaki
istihkâmlarını yıkmağa muvafakat edip
etmiyeceğini suale şayan görmektedirler.

Herhalde Ingilizlerle Italyanlar ara -
smdaki görüşmelerin neticesi ne olursa
olsun, büvük faşist meclisinin celsesine ve
belki de İngiliz - İtalyan müzakerelerine
iştirak etmek üzere önümüzdeki hafta
içinde Romaya gidecek olan M. Gran-
di'nin bir daha
muhtemeldir.

M. Grandi,

Londraya dönmemesi

Londradaki vazifesinî
muvaffakiyetle ifa etmiş olduğundan do-
layı İtalyan kabinesinde yüksek bir ma -
kam ihraz edecektir.

ttalya neler istiyor?
Paris 24 — Burada münteşir Oeuvre

gazetesi şöyle diyor:

İtalyan talebleri tavazzuh ettikçe,
bu taleblerin Ingilterenin Akdeniz -
deki devamh menfaatlerile telif edile -
mezliği daha ziyade göze çarpmaktadır.

Filhakika haber alındığına göre, Ital-
ya Akdenizde İngiltere ile müsavi deniz
silâhlarına malik olmak hakkını istemek-
tedir. Bundan başka İtalya Süveyş kana-
lını kontrol etmek ve Baleares adalarında
da birkaç sene daha kalmak istiyor. Va-
kıa îtalya Baleares'da diğerlerinin de
bulunabileceğini söyliyecektir. Fakat ne
de olsa oralardan uzaklaşmak fikrinde
bulunmuyor. Nihayet Mussolini îngilte-
reden 30 milyon İngiliz liralık bir de borc
istemektedir. Binaenaleyh ingiliz - İtal -
yan müzakereleri pek çetin olacağa ben-
ziyor.

tngiliz mehafili Avusturya
meselesinde nikbin değil

Londra 24 — Siyasî mehafil, Avus-
turyanın mülkî tamamiyetinin himayesi
hususunda italyanın mesai birliği temin
edildiği takdirde îtalyan - İngiliz müza-
kerelerinin iyi bir neticeye varacağını be-
yan etmektedir.

Ayni mehafil, İtalyanın yalnız bu
noktada müsaadatile mutalebatının müte-
nasib olabileceği mütaleasında bulun -
maktadır.

Maamafih bu mehafil, italyanın A -
vusturya meselesindeki hattı hareketinin
tadili imkânından şüphe etmektedir, zira
Romanın bütün icraat ve tazyik vasıta -
lannın menşei bilhassa Almanya ile olan
iştirakidir. 5u halde, kendisini Almanya-
dan ayıracak ve kendisine en iyi kozla -
rından birini kaybettirecek hertürlü ha -
reketten içtinab etmeğe mecburdur.

Lordlar kamarasmda
Londra 24 (Hususî) — Lordlar Ka

marasının bugünkü içtimaında Hariciye
Nazırı M. Eden'in istifası hakkında mü-
nakaşalar cereyan etmiştir. Amele Fırka-
sına mensub Lord Addison ile Lord
Robert Cecil hükûmetin hattı hareketini
şiddetle tenkid ederek Hariciye Nazınnı
hakh göstermişlerdir.

ChurchilVin yeni hücumlart
Londra 24 (Hususî) — Bugün söy-

lediği bir nutukta M. Vinston Churchill,
İtalyanın gittikçe zayıfladığı aşikâr oldu-
ğunu ve M. Chamberlain'in son hareke-
tile Ingiltere prestijinin büyük bir darbe
yediğini iddıa etti.

Maliye Nazırtnın bir nutku
Birmingham 24 — Maliye Nazırı Sir

John Simon, Birmingham muhafazakâr-
lar kulübünde söylemiş olduğu bir nu -
tukta M. Chamberlain'in siyasetinin mu-
hik veya gayrimuhik olduğunun bizzaru-
re îtalyan - İngiliz müzakerelerinin ne -
ticesile taayyün etmiyeceğini beyan et -
miştir.

Mumaileyh demiştir ki:

«— Bu, tutusulmuş bir bahis değildir.
Mesele, îtalya ile bir itilâf elde edilebi-
lip edilemiyeceğini bilmek değildir. Da-
ha ziyade müzakerata girişmenin müna-
sib olup olmadığı mevzuubahistir. Eğer
bu müzakereler, şerefli bir itilâfa mün -
cer olursa bundan çok memnun olacağız.
Fakat bu müzakerelerin akamete uğra -
ması takdirinde bu hal, bizim müzakera-
ta girismekte haksız olduğumuza delâlet
etmiyecektir, zira halihazırdaki vaziyetin
ihdas etmiş olduğu zararları ve tehlikeleri
izale ve tenkis etmek için başka vasıtalara
müracaat etmemiz icab edip etmiyeceğini
ancak bu kabil müzakerelerin neticesi ta-
yin edecektir.»

Bir tngiliz gazetesinin mütaleaları
Londra 24 — News Chronicle ga -

zetesinin diplomasi muharriri, M.
Eden'in istifası etrafında yapılan bir
«sükût suikasdi» nden şikâyet etmekte -
dir.

Muharrir, kontroldan azade haberle-
rin fıkdanı hasebile gazetecileri bir takun
tahminlere kalkışmak mecburiyetinde bı-
rakan bu istilanın sebebleri ne olduğu
sualini irad etmektedir.

Ayni muharrir, meselâ, geçen ikincikâ-
nun ayında M. Eden Grasse'da iken A-
merika tarafından müşterek bir hattı ha-
reket icrası için M. Chamberlain nezdin-
de yapılmış olan bir teklifi reddetmiş ol-
duğu faraziyesini ileri sürmektedir.

M. Eden, kendisi bulunmadığı halde
kendi namına cevab vermiş olan M.
Chamberlain'in bu hattı hareketini pro -
testo etmiştir.

Amerika, ümidini Amerika
ittihadına bağladt

Vaşington 24 — Amerikan noktai na-
zarına göre «demokrasilerin manevî cep-
hesinin bozulması» demek olan İngiliz
siyasetindeki istikamet tebeddülünün ne-
ticesi, Amerika ittihadı hakkındaki alâ -
kanın artmasıdır. Avrupadakı son hâdi-
seler, infirad siyaseti taraftarlarına yeni
yeni deliller vermiştir ve Hariciye Neza-
reti, halihazırda bunlara karşı mücadele
etmek arzusunu beslemektedır. Yalnız
iyi malûmat almakta olan mehafil, A -
merika efkârı umumiyesinin esaslan
Buenos-Aires'de takarrür ettirilmiş olan
Amerika ittihadı siyasetine devam edil -
mesine mütemayil olduğu mütaleasında
bulunmaktadır.

Ingiltere, diktatörlüklerle ideolojik u-
yusmalar yoluna girmis olduğundan de-
mokrasilerle diktatörlükler arasmdaki ih-
tilâf Amerika ittihadının takviyesi sure -
tile şiddetle devam edecektir.
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Soldan sağa: '
1 — Camnn kulesini asıran (iki kelime),

2 — İnsan, gürültü. 3 — Yeniçerilerin a-
rasıra devirdikleri, güç bulunur. 4 — A-
merikada bir nehır, bir edat. 5 — Aymın
oturduğu yerin tersi, boş ve manasız şey,
6 — Bir edatın tersi, bir emir, nota. 7 —
Hatırlama, ekşilik veren. 8 — Isim, tahkir
edatı, korfezin tersi. 9 — Çıngırak, yemek-.
lerle beraber yenir. 10 — Bir coğraîya ta-ı
biri, ecdadlar. 11 — Muayyen bir devirde
doğmuş olanlar, alfabeden iki harf, ye ->
mek.

Yukarıdan aşağıya:
1 — Uzun bir yazı kaleme alan ciki kell-

me). 2— Yoketme, pek seyrek ele geçer. 3—
Bir kadın ismi. nehir naklıye vasıtasır.ın
tersi. 4 — Eski bir Mısır Fir'avunu. 5 — Bir
sayının tersi, millî. 6 — Arkadaş, dostça
tavsiye. 7 — Büyük zil, insanın en nazık
k.ılının bulunduğu yer, lâkırdı. 8 — Hazır,
bir çeşid siıslü. 9 — Tavuğun bir kemıği,
yazılı ses 10 — İstikbal, siyah. 11 — Sar-
hoşun bağırtıları.
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İst. Borsası 24/2/938
P A R

Frank
Dolar
Liret
Belcika Fr.
Drahml
tsviçre Fr.
Leva
Florin
Kron Çek
Silin Avustnrya
Mark
Zloti
Pengo
Ley
Dinar
Kron tsveç
Sterlin

C E

Paris
New-York
Milâno
Brüksel
Atina
Cenevr*
Sofya
Amsterd.
Prag
Viyana
Madrid
Berlin
Varsova
Budapeşte
Bükreş
Belsrrad

Berlin — M. Hitler maruf Alman

Stokholm
Londra
Moskova

E

A L A
Alış
78.—

123.—
98.—
80.—
18.—

575.—
20.—
65.—
78.—
21.—
22.—
20.—
21.—
12.—
48.—
30.—

627.—

K L E R
Açılıs
24.495
0.79525

15.1365
4.6910

86.7460
3.4275

63.4920
1.4233

22.6475
4.2063

12.3810
1.9682
4.20fi8
3.9875

106.19
34.2887

2.7268
3.0810

R

23.6675
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Acılıs
Aslan cimento 13.15
Merker Bankası 100.—

Satış
83.—

126.—
106.—

84.—
22.—

582.—
23.—
70.—
82.—
23.—
25.—
22.—
25.—
14.—
52.—
32.—

632.—

Kananış
24.495

0.7965
15.1365
4.6910

86.7460
3.4275

63.4920
1.4233

22.6475
4.2063

12.3810
1.9682
4.2063
3.9875

106.19
34.2887

2.7268
3.0810

630.—
23.6675

Kananı:
13.15

100.—
t S T İ K R A Z L A R

Tiirk B. I Pesin
Türk B. T vadeli

» H Vadeli
» III Vadeli

Er?ani
îstikrazı dahilî

Acı'ıs
19.—
19,125
19.15
19.20
95.—
93.75

Kanamş
19.15
19.20
19.20
19.20
95.—
93.75

Şubeye davet
Eminönü Askerlik şubesinden:
Memleket hastanesi göz hekimi ye *

dek hekim binbaşı Enver oğlu 306 do-
ğumlu Arif Enverin (330 - 15) acele E-<
minönü yerli Askerlik şubesine müra-
caktı.

ROMANYA SEYRÎSEFAİN ÎDARESÎ
Hareket edecek vapurlar:

ROMANÎA vapuru 26 şubat cumar-
tesi saat 13 te (Köstence) ye.

RECELE KAROL vapuru 1 mart sah
saat 18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve İs-
kenderiye) ye.

Tenzilâtlı fiatlarla Berlin, Breslau,
Dresden, Londra, Brüksel, La Have,
Lwow ve Warszawa için doğru biletler,
bütün Romanya için eşyayi ticar've
sevkiyatı, gayet elverişli yeni tarfe
mucibince Tuna limanlan için, Türk -
Rumen itilâfı mucibince şarkî ve mer-
kezî Avrupa için tenzilâtlı fıatlar -

la sevkiyat. Fazla tafsilât için Ga-
lata Yolcu Salonu karşısmda Ta-

musikisinaslarından AIax Seiffert'i Go-lhirbey hanında tstanbul umumi acen-

iethe madalyasile taltif etmigtir, Itahğına müracaat. Telefon: 49449-49150

Orijinal Boyut : 14 * 46 cm


