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tonferans samimiyet içinde 
~ devam ediyor · Ş. Kaya dün .akşam geldi ~· 

! 

. 
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~l(kIMIZA KARŞI DURA
~~kLAR YIKILACAKTIR 

ve hararetle karşılandı 
1trltıa~but 24 (Özel} -Kon- ' yük devletler için hayati 
~illıi b~ celsesinde çak sa- ehemmiyeti olduğunu ve İtal- Dün gece aziz misafirin şerefine ziyafet verildi 
~ttl)j r .. hava içinde ve ha· ya hükumeti umumi vaziyet 
tuııku llluııakaşalarla g:eçti. ı' tavazzuh etmedikçe Boğaz
"<ı Jap Celsede Sovyet, logi· lar meselesini halletmeğe ça
l 0ktaj on delegeleri kendi 1 Jışacak bir konferansa işti
lttdit, ~alarJarını izah etmiş· rak edemiyeoeğini neşir ve 
~~aıı1ildovyet Rusyanın harb 

1 tebliğ etmektedir. 
~tdatı a gemilerini Boğaz· ANADOLU AJANSININ 

ltbi leçirınesi hakkındaki NOTU 

Ege valileri bugün mühim 
bir toplantı yapacaklardır 

~tıı l olayısile, İngiliz dele- Hariciye vekilimiz Montrö· 
~~ lb ondradan talimat al- de bulunmıyan İtalyan hükii-
~~ eçb . 

'Oyte ~rıyetinde olduğu· metinin notasına cevabında 

1 ho· llıışti. vaziyeti hazıramn inkisafında 
tr ~iltd • 

L. 'ıı t an geçecek gemi· İtalyanın konfernns mesaisine 
illi Otıa 'f 

tdil J arı da henüz tes- iştirake amade olduğuna dir 
~ Cııltıhlll~ıniştir. taahhüdatından memnuniyeti.! 
~ ~~le/rıyet gazetesi baş bahsettikten sonra h eoÜ'! 

llııı~ hakfde Boğaz tezimizde başlayıp deva m etmekte olan 

d tkte 1 olduğumuzu söyle- konferansa İtalyanın iştira-
~r \ıe " h ~~~ak i . akkımıza karşı kini görmekle mütehassis 

) ııu stıyenlerin muhak- olacağını bildirmiştir . .. Çok 
l~~~k::~tte yıkılacaklarını teessüf olunur ki diğer mil-
l~ly ır. " )etlerin hayati işlerini İtal-

llıt t,ıl'a ~ ~E iSTiYOR?~ yanın muvafık gördüğü z~- Dahliye~vekili ~Eve Parti dün akşam şehrimize gelmiş· 
~e •tlesi . aıansı, Boğazlar mana isabet ettirmek müm- genel sekreteri Şükrü Kaya ler ve samimi bir şekilde 

bİlha tııı:ı bütün devletler kün değildir. ile Parti genyenkurul üyeleri karşılaşmışlardir. 
~ly ~kdenizdeki bü- 000000000000000000000000000000000 OOOOOOOOOOOOOoOOCOOOOOOOOOcoooooooooooooooo 

~UM ltalyan hava nazırı ansı-
~ gazlar l 
t~~~~!e::~~i!!tini zın Ber ine· gıtmiştir 
b ~ ~~~c.ek kadar Fransa ve Inkiltere Aİ;7tnyadan çok korktuk-

•i <.ıo~~~ı u ıınıdir 
i)i\~~kıtı~~ı:ı ~skerileştiril~e- )arını ve şüphelendiklerini açıkça $Öyliyorlar 
~İd· 1t' hit kı davamız çok OO••OO - --- - -------- -

;~:::~.~~.~~~~:;an~ı·~:;~ Bir Alman ltalvan birleş-
tld, tdece .. . 1 ve kongranın 'J 
~ okl.l gı gayeleri aşa-

~~ o~a~ı Yacaksınız· • d b h d •l • 
t1;!tbuy~k rnuka~elesin.de mesın en· a e l ıvor 
J\p e, ~ devlet yani in- 'J 
~· oııy ran&a 1 l . f .. 1 k a liirk· ' ta ya ve Berlin 24 - ltalya hava reisine yaptıkları ziyareti stanbul 24[(0zel) -Fran· 
~~;tı'hria8ker~Ye arazisinde- nazın general Valle ile İtal- iade maksadile geldiklerini sız parlementosuoda Alman 
~~ te t~bang~ 

8 
mıntakalara yan hava kuvvetleri erkana bild!rm~kte.~lirle!. . . tehlikesinden bahseden suallere 

~ııı bdıdi h . uretle teca· herbiye reisi bu sabah Ber- Sıyası muşabıtlerın ıfedele- Fransız Hariciye Nazırı ce·. 
~ ~"d alıı:ıd b · .. N ·ı d b ~ l.l ilfa . e u yer- lin yakmındaki tayyare roey- rıne gore azı er en azı vab vererek, Fransanın sulh 
~ tıtı· ası ı · M'll t · ··f l k' l 1 k ~~~ lYetj t çın ı e - danına gelmişlerdır. nu us~ . ımse er, şu ara ı yolunda yürüdüğünü söyle· 
.'tlıj I ~6ste .1 arafmdan lü- Hava nazırı hafta sonuna Alman-ltalyan dostluğunu . . 
~ı: eti aı: e:ek her türlü kadar Berlinde misafir kala- kuvetlendirmekle ve bilhassa mıştır.. . 
~~~ tdi. O agı taahhüd et- caktır. Gazetelere verilen Fransa, ispanya ve Belçika- Bcrlın 24 (Özel) - Gaze-
' ~~ d~vı tarihte bu dört bir tebliğde generallik 1933 daki son ~iyasi inkılaplardan teler Fransız hükumeti be· 
\ ~l'a11111 e~ ~vrupada ve yılı ilkbahatınd~ Göriogle sonra bir nevi beynelmilel yannamesinin aşağıdaki par-

,, ~tk;q arrcinde her general Milşin Italyan hava faşıst birliği kurmağa çalış- çasını gayet büyük harflerle 
''~ .. ~ 4 Üncüde - kuvvetleri erkanı harbiye maktadırlar. - Sonu 4 üncüde -
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4 Temmuza raslayan Cu-..-: aslanca tavur ve hareketin-
'l martesi günü bir kaç renkli den memnun, müftehir ve 

ve ~ok zengin münderecatla mağr.ur olacaklardır. ....-. ~ 
ızmır matbuat alanına Efece , -- -
bir baskın yapacaktır. 4 Temmuz Cu-

EFE 
Asırlardanberi Efeler diya- • 

t t .. .. 
11 rı olan zmir. Aydın ve kom- mar eSI gUDU 

\ ~f şu vilayetlerimiz "Efe,, nin 
~l' ~&et . mertçe, yiğitçe sözlerinden, Sabırsızlıkla bekleyiniz. 

1bı~ti~~esı » her şeyden ev,·el hakiki Efeliğin, medeni Efelik, asri Efeliğin nezih ve centil 
e canlandıracak ve yaşatacatır. 

Valimiz Fazlı Güleç, misa
firlerimizi Menemen ista,yo~ 
nuoda, belediye reisi Behcet 
Uz Karşlyaka istasyonunda 
karşılamışlardır. 

istasyonda şehrimizde bu
lunan meb'uslar, askeri ve 

mülki erkan, parti mensub
ları vekilinı izi hararetle kar
ş l ımı~ l ırdır. Şükrü Kaya 
istasyondan çıkarken oarada 
toplanan halk tarafından te
zahüratla alkışlanmış ve be· 
lediye tarafından şerafine 
verilen ziyafette bulunmuş
lardır. 

Ziyafet saat 21 de başla· 
mış ve gece geç vakte ka · 
dar devam etmiştir. Ziyafette 
şehrimizdeki meb'uslar, ve 

valiler içtimaa iştirak etmek 
üzere şebrıwize gelen ege 
valilei i hazır bulunmuşlar ve 
günün meseleleri üzerinde 
hasbuhaller yapılmıştır. 

TOPLJ.\NTI 
Valiler toplantısı bugün 

saat on altıda Parti merke2 
binasında Şükrü Kayanın 
riyasetinde yapılacaktır. İçti
maa, İzmir, Aydın, Manisa, 
Balıkesir, Denizli, Isparta, 
Burdur, Antalya valileri işti· 

.rak edtceklerdir. Muğla vali-
sinin bu iştimaya gelemiye
ceği anlaşılmıştır. 

Bugünkü içtimada, yeni 
Parti ileri görüşülecek, ve 
yeni teşkilatta Parti işlerini 
ellerine alan valilere direk· 
tifler verilecektir: 

Bay Şükrü Kaya şehrimiz· 
de bulunduğu müddetce, 

HOLIVODDA 
Boşanan 

Boşanana 
Yildızlar elbise değiş
tirir gibi neden koca 

değiştirirler? 
Holivod haberleri arasında 

gün geçmezki beş on dane 
boşanma haberi gelmesin. 
Jan Harlov bimem kaçıncı 
kocasından boşanmış, Jon 
Kravfort, bilmem kaçınci ko
caya varmış!.. 

Bir Amerikalı gaz<..t~ ci, 
Holivottaki boşanma hasta
lığının, yıldızlardaki bu koca 
değiştirme iptilasının sebe
bini bulmağa çaılşmış. Gaze
teci koca değiştirme, boşan· 
ma ve evlenme rekorunu 
kırmış olan yıldızlarla görüş
ve oeticede şu kanate er
miştir. Yıldızlar iki sebeble 
bo~anmaktadırlar: 

1 - Eglence azlığı yüzün· 
den artisler çabuk sinirlen
mekte ve çabuk kavga et
mektedir ve .derhal buşan
maktadırlar, 

2 - Bir de kendilerini 
- Sonu 4 üncüde -

·~~-~ 
Atatürkün tensibile Gazi 
konağına fisafir edilmiş, refa
katindaki Parti menıublan 
Ggepalas otelini inmişlerdir. 

..mms:zı-

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-----------------0000------------------

Şehrin v.öhe2'inde ~müteaffin 
bataklıklar var! 

:3m u güzel, şu şirin İzmirin dört bucağından zaman za
~Jm man mektuplar alırız. Bu mektuplar, şurada s&a 

birikintisi var, burada mezharafat yığınlarından geçilmiyor, 
gibi hazin şikayetler taşırlar .. 

İşte bunlardan birisi daha ... 
Reşadiyede tramvay köprüsünün bulunduğu derenin içinde 

mütefessih sular bulunan iğrenç çukurlar varmış.. Bu mik
rop yuvası gölcüklerde her gece sabaha kadar kurbalar 
viyaklar; sivrisinekler vızıldar, ve buram buram teaffün 
yükselirmiş ... 

Sıtma mücadelesine ve sivrisinek savaşına hükumetin 
büyük bir mücadele açtığı bir devrede, şehrin en mutena 
bir yerinde inşaat fili tedarik etmek için böylı! münfesih 
bataklıklar yapmak düpe düz hükumetin bu savaşına ihanat 
etmektir. 

Bu işlerde çok hassas olan hükumetin ve b'elediyenin hal
kın sıhhatı, şehrin güzelliği namına nazarı dikkatini çekeriz. 

Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Mt'tFU •• a m:aa ,_ s a aı 
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Aşk Gecesi 
• • 

-- iki lzmirli Gencin Romanı --
-1- Yazan: EROL TEKiN 

Vapur İzmir limanına demir attıktan sonra ... 
Vapur İzmir limanının dur

gun, sessiz sularına bir ço
cuk uysalhğıyle yavaş yavaş 
girdi. Yolcular güverteye 
koştular. Heyecanlı göz be
bekler Kordon boyunda sür' -
a tle dolaştılar. 

Esat hiç acele etmedi. 
Yavaş adımlarla yürüyerek 
kamarasına girdi. Bavulun
dan başka bir şey.si yoktu. 
Dün gece sabaha kadar o
kuyarak yatağının üzerine 
bıraktığı bır ı omanı valizine 
yerleştirdi. Şapkasını geydi. 
Pardesüsünü koluna alaıak 
o da herkes gibi güverteye 
çıktı. 

Vapur artık eyiden eyiye 
limana girmiş batt.. demir
lemişti bile .. Büyük bir ka
labalık güpeşteye dayanmış 
ellerinde yük bir an evvel 
şehre enmek için sabırsızla
nıyorlardı. Esat bunların en 
arkasında dalgın duruyordu. 

Neden? 
Çünkü onun acele edecek 

hiç bir şeysi yoktu:. 

Tam bu. sırada kalın . bir 
ses vapuru için için sarstı: 

- Hamal var bayım ... . 
Ve en dirilen iskeleden 

dört beş a~am yıldırım sür
atıyle yukarıya çıktılar. Hiz
metine alacak adamı tepe
den tırnağa kadar süzen bir 
patron gözüyle önlerindeki 
kalabalığı sıradan geçirdi
ler. Esat sert omuz vuruşlar 
altında hırpalanmamak için 

yavaşça bir yana çekildi. Gü
rültüye kalabalığa biç yak
laşmadı. kollarını güpeşteye 
dayayarak gözlerini sevimli 
İzmire çevirdi. 

O anda titredi ve elinde 
olmayarak gözleri yaşlandı. 

Karşıda yıkıklıkların içinden 
yavaş yavaş çıkarak ona 
kollarını uzatan babasının 
hayali duruyor gibiydi. Kork
tu. Gözlerini oğuşturdu. Bir 
kaç damla yaş ellerini bir 
ıslaklık içinde bıraktı. 

Kendi kendine: 
-:- Zavallı Esat dedi. Ne 

kadar mukavemetsizsin .. 
Gözler! yeniden bulutlandı. 

Elleriyle başını ezecek gibi 
sıkta. Önünde İzmir şehrinin 
kalp sızlatan yıkıkhkları bü
yüdü .. 

Büyüdü .. 
Ve birden önünde bir 

bomba gibi patlayarak ha-

yalinde bir sonsuzluk açdı 
ve genişledi .. 

*'°'* 
İzmire üç yıllık bir özle

meden sonra geliyordu. Li
seyi bitirmişdi. Bakaloryası

nı vereceği zamanlarda hiç 
ummdığı bir şeyle karşılaştı. 

Babası ölmüştü .. 
lzmirde bulunan ihtiyar 

annesi ona yazdığı mektup-

larda avutulmağa muhtaç 
olduğunu öyle acı bir lisanla 
anlatıyordu ki .. 

Esat ondokuz yaşındaydı. 
O kadar duygulu ve ince 
bir çocuktu ki.. Musiki, gü-

zel yazı onu tatmin eden 
en birinci şeylerdendi. On-

suz hayatın tadı bir hıçten 
ibaretti. Öyle anlayorduki 

bu felaketten sonra varlığın
da onlardan daha bu gün 
bile bir parça duruyor. 

Babasının öldüğü yıl kal
binde bir şeyin yıkıldığını 

anladı. Artık o günden son
ra orada bir boşluğun daima 
durduğunu ve duracağını 

hisseti. Bazı geceler küçük 
bir çocuk gibi yatakhane

nin loş odalarında kaç defa 
ağzını yorganla kapamış, göz

leri yaşlı kaç defa hıçkır

mamak, bağırmamak için 
kendini zor tutmuştu. 

Artık o bir muharrir ol
muştu. Bütün kalp acılarını 

çekttği iç sıkıntılarını küçük 

bir kaleme, y.ıvrusunu kay
beden bir anne şefkatiyle 

yavaş yavaş ağlar gibi din
let tirerek beyaz kağıdlar 

üzerinde gölgelendiriyor, ken
di kendini avutmak için 
ağrılarını bunlarla giderece
ğini düşünüyordu. Yazılarını 

bitirdiği zaman kalbinde bir 
• ferahlık hisseder ve bilme
diği, bilmiyeceği bir sebep
ten doya doya ağlamak is
tiyordu. 

Yazıları, romanları gaze
telerde devamlı bir şekilde 

çıkarken, hayatın sempatik 
taraflarını kritik eden yazı

ları çevresine gittikçe bü
yüyen bir okuyucu kalaba
lığı toplayordu. Esat hiç 
bunlara değer vermiyor, ke· 
limelerini ayni teknik ayni 
tez üzerinde yürütüyordu. 

( Arkası var) 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 
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cğ·lcnn1ek için gelnıiş o]an insanları seyrediyor 
dolu birisile bir ziyafete gi- konuşan halkı .. Buraya -şüb-
diyormuşum; veya bir dans hesiz iş! için değil· eğlen-

yerinde, ümitsiz bir kavelya mek için gelmii olan insan-
ile oyturuyormuşum gibi bir ları ~seyrediyordum. 
duyğu veriyordu.: Yani ara- Bazen de kendi masamıza 
mızda mümkün olduğu kadar bakıyordum. Acaba bu halk 
az konuşuyordu. Uzun süküt bizim için ne düşünüyordu. 
fesilelerini ancak bir iki ma- Bizim için şu aşırı ) üksek 
nasız. dalğın keleme ile boylu, kumral, düzgün başın-
memliyorduk. dan parlak ayak kaplarına 

Maamafi, bu arada, bu ge- kadar bütün benliğine iş 
niş sabada öteki masalarda- sitesi damgası vurulmuş gibi 
kileri beraberce gülüşen, olan bu genç adamla, görü-

( flalkm Sul ) 

Edisonun 
ortağı 

Novyorkta esrarengiz 
surette öldürüldü 

MEŞHEDİ GİBİ Mİ? 
-------------

Bir İngiliz Undan Yün Yap
tığını iddia ediyor! 

Meşhur muhteri müteveffa Bizim Meşhedi ağa. malum· yunun sırtında yünlerin uza-
Edisonun bir vakitler ortağı dur; her ne söylense, o mut- ması için ot yemekte oldu-
olan ve gene Amerikanın laka onun beş, on, yüz defa ğunu düşünmek teşkil etmiş-
maruf muhterilerinden bulu- daha harukuladesini yapmış tir! . Demektedir. Mevcud 
nan Sir Makferlan Mor Nov- veya... Görmüştür ! keşfinin formülünü henüz 
yorkla esrarengiz surette Bir Avrupa gazetesinde ilan etmemiştir. 
öldürülmüştür. gördüğümüz şu yazıda bize Yalnız bazı otları uzun 

M. Makferlan Mor Nev- M h d" b 1 eş e ı ağayı atır attı : müddet kaynatmakta ve bu 
yorkun en lüks mahellesi 

" Ruen " li bir mübaleacı sayede elde ettiği halitaya 
olan Estoranjdaki evinin bah-

deniz suyundan kolonya bazı kimyevi maddeler ilave 
çesinde yüzü koyun yere yaptığını ilan etmiştir. Bu etmekte imiş. 
yatmış ve kafasında iki kur- masalın bı'r başka tu"rtlu"su" - B 1 1 1 

ld d k öy ece ottan yapı an yüne-
şun ° uğu hal e, anlar nüne bir İngiliz y~pmış ! k 
içinde bulunmuştur. rin elyafı istenildiği adar 

Cinayetin gim tarafından Bu İngiliz ottan yün yap- «.1zun yapılırmış. 
ve ne için yapıldığı meçhul- makta imiş. Ottan yün Sun'i yünlerin saflığını 
dür sade iri bir kundura amili : anlamak için de mucid yap-
üzerinde takibat yapllmak- - Bu icadımın esası, ku- tığı yünleri yermiş. 
tadır. 00.-----------

Muhteri 
67 yaşında. idi. Birleşik Amerika cumuriyet-

Hes:au wa~ıne- perver partisi neye karar verdi 
sıle cebır 

Yazi makinelerini hesap 
makineleri takip itti. Banka
larda birçok hesap amiliye
lerini makine ile yapmakta
dır. Fakat cebrin makineye 
tatbiki mümkün olmamıştı. 

Paris gazeteleri, M. Kuf
fiyal isminde bir mühendi
sin cebir muamelelerine mah
sus bir hesap makinesi yap
tığını ve bu makinenin M. 
Okomyed tarafından Paris 
Fen akademesine arzettjğini 
yazmaktadırlar. 

Bir kiz bir 
delikanlı ile 

kaçtı 
Erdek - Erdeğin Orman

lı fröyünden Müzekka ismin
de bir ger:ç, Bandırmanın 
Mamun köyünden 16 yaşın
da Pembe isminde bir kızla 
sevişmiş ve kızı kaçırmağa 
karar vermiştir. Müzekka bir 
gece atla gelerek Pembeyi 
almış, beraber Ormanlı kö
yüne gitmişlerdir. 

Pembenin annesi kızı gö
remeyince kardeşi Süleymana 
haber vermiş, Süleyman da 
bir ata binerek Ormanlı kö
yüne gitmiştir. Burada Mü
zekka ile Pembeyi köy ke
narında görmüştür. 

Süleyman usulca yanlarına 
,okulmuş ve Pembenin ya
kasına yapışarak : :" Sen 
kime danıştında buraya ~el· 
din ? ,, diyerek kızı tokat
lamağa başlamıştır. 

Müzekka kızı kurtarmak 
isteyince Süleyman biçakla 
delikanlıyı iki yerinden yara· 
lamış ve kaçmıştır. Müzek· 
kanın yaraları hafiftir. 

nüşe nazaran ehemmiyetle 
ütülenmiş fakat eski serj 
elbisesinden çok daha kıy-
metli ve çok daha nazarreba 
görünen beyaz kadife şap-

kası altındaki kara lgözlü , 
bu küçük kız hakkında ne 
düşünüyorlardı acaba ? 

Acaba şu hararetı geçir
miyen perdeler kadar ifade
siz çehresiz bu genç adam, 
kasabadan gelen kuzinini 

Londramn görünecek yerle
rini gezdirmeğe mecbur kal
dığına sıkılıyordur, diye mi 
düşünüyorlar? Yoksa hakika
ten nişanlı olduklarını mı 

zannediyorlar? Ne ehemmi
yeti var! Lokantada ikimiıi 
de tanıyan hiç kimse yoktu. 
Acaba bu ayrılmış masayı 

Amerikan cumburreisi in
tihabı mücadelesi başlamak 
üzeredir; bu münasebetle 
demokrat ve cumhuriyetper
verler partileri intihabatta 
esas olacak programlarını 

ilan etmişlerdir. 

Şigagoda toplanan cumhu
rivetperverler partisi heyeti 
umumiyesinde, fırkanın inti
habatta ileri süreceği esas 
dava kararlaştırılmış ve bu 
fevkalade biı· şekilde} alkış

lanmıştır. 
Bu karar nedir bilirmisini:z? 
Mühim olacağını pek tabii 

addettiniz bu karar, tahmi
niniz veçhile içkinin tekrar 
yasak edilmesi, doların, do· 
ların kıymetinin tesbiti değH
dildir, Amerikanın cemiyet 
Akvama girmesi, ne de Ha-

---.l!Jlwr--=---

Kadın yüzün
den bir genç 

•• 
Oldürüldü 

Zonguldak - Umumi ka
dınlardan biri yüzünden Ra
mazan ve Kazım adında iki 
genci aralarında bir müoa-
f eret çıkmış Ramazan kar· 
deşi Şabanla beraber evine 
dönerken Kazım yanında bir 
kaç arkadaşıyle beraber 
önlerine çıkmış, kavgaya 
başlamıştır. Evvnla ağızla 
başlıyan kavga az zamanda 
sopa ve btçağa dayanmıştır. 

Bu kanlı kavganın sonun-
da çok kuvvetli bir genç 
olan Ramazan Kazımın sa
vurduğu bıçaklardan aldığı 

yaraların tesirile yere düş

müş ölmüştür: 

Kazım tevkif edilmiştir. 

kimler gelip işğal edecektir 
diye düşündüm. 

- Mis Trant, öteki dakti
loların yemeğe kimle beraber 
çıktığınızı öğrenmeleri için 
lazım geleni yaptınız mı? 

- Ha, evet. Biz hareket 
ederken her üçü de caddeye 
nazır penceredeydiler. 

- Çok iyi. 

Ve Granit l'Smeri gözle
rinde, vaktile '' Zekam ,, ve 
işimden bahsederken geçtiğini 
görür gibi olduğu~, istihzaya 
benziyen bir şeyin parladığını 
tekrar görür gibi oldum. Fa
kat, gene bundan emin ol
maya vakıt kalmadan Kay
boldu, memnun idim. Bir 
istihza kabiliyeti aranamaz 

sonra da bir makiDeden baş-

• beş istiklalini kortama kara• rıda değildir. 
.Şu halde, bu karar, bu 

mühim karar nedir ? 
Karilerimizi daha fazla 

üzememek için bu kararın 
"umumi harb dolayısile bir
leşik Aamerikaya borçlu olan 
Avrupa [devletlerinden bor
cunu veremiyenJer hakkında 
şiddet politikasının tatbiki,, 
kararı olduğunu haber veri· 
yor. 

Bu karardan şu anlaşıl
maktadır: İngiltere, Fransa 
veya Yunanistan gibi borçlu 
bir devlet borcunu verme
diği takdirde karşısında Ame 
rika fıloJarını bulacaktır. 

Amerikalılar, kendilerini 
cihanın en realist insanları 
sayarlar; şiddetle alkışlanan 
bu karar tasrihi en küçük 
borçlu devlet olan Y uuanis
tana karşı bile tatbiki imanı 
var mıdır? ----00,----
Moskova -Vla-
divostok hava 

Seferleri 
10 mayıstan itibaren M ... s

kova ıle Novosibirsk arasın
da muntazam surette hava 
seferleri yapılmağa başlan
mıştır. 3030 kilometrelik olan 
bu mesafeyi yolcu Sovyet 
tayyareleri 19 saatte almak
tadırlar. 
Yakın zamanda Novosi

birsk ile Vfadivostok arasın
da da bava seferleri munta-
zam surette başlıyacak ve 
böylece Moskova ile Vladi-
vostok en çabuk nakil vası
tasıyfe birbirıne rapdedilmiş 
bulunacaktır. 

kasile " Resmi nişanlılık ,, 
vaziyetinde bulunmayı buka-

dar kolay ve bu kadar sı
kıntısızca kabul edemezdim. 

Gündelik emreden sesiyle: 
-Sizi bir hafta içinde iki 

üç defa öğle yemeğine, hat
la belki çıkaracağım, de.di. 
Cumartesi benimle bir mati
naya gelme günü istiyece-

ğim. Bunu diğerlerine de, 
istediğinize de söyliyebilirsiniz 

Müsterihane cevab verdim: 
- Pekala Mister Vaters. 

- Ve şimdi artık bu yol-
da ilerlemiş bulunduğumuz 

için, fazla beklemeğe mahal 

görmiyorum. 
lecek hafta 
verilebilir, 

Bu suretle ge
"nişan,, haberi 
değil mi Mis 
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1 ~ DÜNYAD~ 
INeler oluyot 

Cazbandın a.>OO yJ 
d~' evvel de mevcut ol 

ğunu nıeydana 

Çıkarıldı . ,. 
Cazband namındaki 111 ...il 

kinin harb sonunda ~e~ 
na çıktığı ve zencıle flJ' 
alındığı iddia ediliyord":,tt 
bukı cazbandın ve çarlı e" 
nun bundan tam 3500 5 s' 
evvel mevcut olduğu şu 
retle anlaşılmıştır: . fi 

Mısırda tarihi tetkı bt~ 
araştırmalar yapan R0 ~· 
Mund Armont bir sütuo ~r~ 
muş o sütunun üzerinde etİ
üçüncü~Thotmesin ceoaı di~' 
tutan bir zenci fnazarı . to' 
katini celbetiş onda çarlı• 0~ dansının halleri varmış. 'fbef 
mes milattan 1844 sene ~ 

1 d 
w •• , • .J 

ve yaşa ıgına gore '" 
3500 senedenberi ıoe~ 
oldağu anlaşılmıştır. 

Fransada en ço~ 
. . . V tatl" 
sıgara ıçın a ' .. 

pcrver sa yılıy0 ' ,ç· 
Fransada reji; devlet ~0,,, 

· · sıft larını öder, onun ıçıo 1,ıı 
satıldıkça devletin borç ;~ 

atıf 
azalır, geçen sene : .. 'g'' 
olduğu için, rejinin yu~u ,tif' 
müştür. Tutulan bir ıst ~ 
tiğe göre Parisli bir f r• tiJI 
935 sigara içmek sur:,-· 
b. . ·ı·-· k iŞ .,, J• ırıncı igı azanın ' .1 ,, 
perverler sırasına dah• a0" 
muştur. Bu hamiyet y~rıf ıt'' 
ikinciligw i 824 sigara ıle bif 

d·"er ğı Alplerde oturan ıg 
Fransız kazanmıştır. 

'1 . S.. 1 ·enifl n orıs .., ova ~ 

İhtirası . si' . b•' Mütekait artislerıo 1' 51' 

yefetinde söz söyleıJJe ıoıit 
rası Mo is Şovalyeye ge ~1rl' 

'dd' b'r t• ' o gayet cı ı ı bit' 
ayağa kalkarak şu kıs• 
bede bulunmuştur: 11 

1 . bell O - Ağabey erırn, 

h ktılll· ,. 
yaşında sa neye çı 1' ~ 
zaman günde üç fr•:., o~ 
zanıyorduw, bele . eı j~ll'1 

frak kazanabilsem dıy .,dıll" 
k kaı• ıf' yerdi. On fran .. et ,ı . 

bu kazanca bir mudd 1' ~· 
tıktan sonra, 20 fra~ ... ·1 b~ . . çıv- ,. 
zanmalıyım diye ı~ 1ı•' , 
hırs bürüdü. Onu ; .~e 
nınca 50 istem ve 1 ,rtil~ 
denberid,e rüya ve P ... ~ 

. 'ode ' -alemınde senet ıçı . b•'''.h 
Ş. d' t k bır ,; yorum. ım ı e . ve y d 

var. Siz agw abeylerıı:P. "f 
. . ııı de' 

artislerin ben un ıÇ dı " 
Moris iyi bir adalJJ 
meleridir. 

Trant? 
- Tabiatiyle ! bıJ' 

·,kell te' 
Diye cevab verı r.ti• 

k D w da bd nu "Ya ın ogu,, 11 
( salı• 

1
.1'0' 

Dumdonald'dan 0ı11r"' ı) 
acıklı darbe zavallıyı e1'ıP' 

d'' arıll ,, 
ce iktidarsızlığa uş btr1'~ 
Ta Harold'e kadar ga" 

w h yrel d"' 
sebeb olacagı 3 d'Yor -
.. .. d t su-.... e 1 011 onun e eces ..... d•· 0 

. 1 'd var d' Evde Cıne y e t oll ~ 

k · fal<• -' ço severım. .. oı •' 
Ç"okU ~ır 

çe~inirim de. u lı'~ , 
işi denilebilen şeyle~ ,ı;~ 

• 111 ·or 
da o kadar için ıÇ geli " 
dar olur ki... Ba~a 

0
,,,,.,. ~ 

" kim kimle evlePıY ,,,et' 
•0 de · i 

niçin? ,, meseleler• ar'') 
uyandıracck birşeY .~ ... ; 

( ,., .. 



Zarif 

• 

, .falkm Sui~I 

Gül ve meyveli 
ağaçlar 

Gül ve her türlü meyveli 
ağaçların aşı ve temizlik 
ihtiyacı olanlara vakit geçir· 
meden ( Elhamra ) sinema 
yanmda kahveci bay Huliiisye 
ve Karşıyakada ( Ankara 
pazarı ) nde Karamanlı bay 
Mustafaya baş vurarak (Nar· 
Jıdereli Ali Arifi) aramalarını 
tavsiye ederizr. 

· Bayraklı deniz 
. banyoları 40 renk üzerine Kız markalı 

markalı "ARTİ,, kumaş bo
yası 15 kuruş 

Satış yeri DOKUZ EYLÜL 
Baharat deposu Telefon 3882 

Bir eenç kız 
• 
ış arıyor 

Kız Ticaret mektebinden 

mezun usul defteri muhabe· 

ra~ ticariye Türkçe • Fransız· 

ca daktilorafiye vakıf bir 

genç kız iş arayor. İdareha-
nemize müracaat. 1 -6 

lzmirin en güzel ve ferahlı 
bir yerinde bulunan Bayrak· 
lı deniz banyoları açılmıştır. 
Bnyocular kralı bay Hasan 
tarafından idare edilen bu 
banyolara koşunuz : 

Her saat otobüs ve t en 
bulmak muhtemeldir. 1-5 

Kiralık hamam 
Kemeraltında Veysel çık

mazında Veysel hamamı ki· 
rahktır, her şeyi mükemmel
dir. Duş yapmağada müsa
ittir Vezir suyu vardır talip· 
lerin matbaamıza müracaatı. 

25 Haziran 

Altın Damlası. 
-

Necib 
SADIK 

TERZi 

Mehmet Z eki 
Kemeraltında Hükümet karş.sında 

~re1E~~r&~~a~~mE!iriaEEt;lE~ 
M 8 
~ TAYYARE· TELEFON, m ~ • 3151 ~ 
r!l R 
~ Bu hafta iki enfes film bir arada t;2 

~ 1 - PARIS KRALI 1 
a lvan Petrovich ve Marie Glorienin beraber çevirdikleril 

İ 2 - SPÖİt•~= aGENÇLJK 
~ Her sporcunun, her mekteplinin, genç, ihtiyar, ~ad~n 
~ erkek herkesin görmesi icabeden büyük Rus fılmı E 
~ Fiyatlar 15, ~O, 30 kuruştur ~ 

~ SEANSLAR 8 
~ Her gün 16 - 17,10 - 19,~5 - 21,3? Cumartesi ve = ! Pazar günleri 14 te ılive seansı vardır • 

lmmaa a-



Sahlf e 4 (ti.llwa Sut J 

Evvelki gece EşrefpJşada 
Kiremitçi sokağında 23 nu-

Uzak şarkta şiddetli bir 
harb devam ediyor 

maralı evd nüsbacılık ve 
üfürükçülük yapan Ali oğlu 
şeyh Mehmed zabıtaca suç 
üstü tutulmuştur. 

Hava, deniz, kara o~dular hücum emri bekliyor 
Eski şeyhlerden olan Meh

medin · bir zamandan beri 
nüshacıhk ve üfürükçülük 
yapmakta olduğu haber 
alınmış ve tutulması ıçın 
tertibat alınmıştı. Gece Sü-
leyman ve Niyazi isminde 
nüsha yaparken yakalaıımış
tır. Evde yapılan araştırma
da 22 dane mumlanmış nüs
ha ve bazı eşya ile bir mik
tar para bulunmuştur. Şeyh 

Mehmed dün adliyeye veril
miştir. 
•• 
Odeoıişte tarla 
sulaması mes~

lesinden bir 

Hon-Dong, 24 - Mare
şal Çan-Kay-Çek tarafından 
toplanmış olan Nankin or
dnsu Hunan eyaletinde bu
lunmak tadır. Bu ordu 12 
fırka ve 300,000 bin kisidir. 

Bu ordu tarafından Ku-
ansi ayaletinin dört taraftan 
muhasarası başlamıştır. Bun
dan başka Çan-Kay-Çek 
120 tayyareden mürekkep 
bir hava kuvvetini de ha-
rekat sahasına toplamıştır. 

Hon·Kong'ta deveran eden 

şayialara göre Nankin as-
kerleri Kanton kıt'alarına 
hücum etmişlerdir, şiddetli 
bir harp devam etmektedir. 
Çan-Kay-Çek deniz kuvvet
leriue hazır olmak emrini 
vermiştir. 

Kantoo ordusu kumandanı 
Çan Kay Tung, birinci ko
lordu başında cenubi Kuang 
Tong ve Kuang Si de bu
lunmaktadır. 

Bu generallJaponlara kar
şı hareket edecektir. 

Bir ibret! 
Necaşi diplomatça İsviçreden 

cinayet oldu de kovuluyor 
Ödemiş kazasının Kaya Ren 24 - Federal meclis İtalya - Habeş itilafı halledi-

köyünde bir cinayet olmuş- linceye kadar İsviçrede oturmak projesinden vazgeçmesini 
tur. Mebmed Ali oğlu 45 Necaşiden taleb etmiştir. Federal meclisi lsviçrenio, kendi-
yaşında Hüseyin ile ayni sine mucavir bit devletle harb halinde addedilen diğer bir 
köyden Ah.net arasında devletin reisine mihmaonuvazlık göstermiyeceği mütalaasm-
tarla sulamak meselesinden dadır. Bununla beraber İsviçre hükumeti Necaşiye Milletler 
kavga çıkmış, Ahmet odunla Cemiyeti asanblesinde Habeş davasını inüdafaa etmek üzere 
Hüseyini döverek başından Cenevreye gitmek müsaadesini vermektedir. 
ağır surette yaralamıştır. 

Yarala Hüseyin tedavi için UFUKLAR KARANLIK! 
kaldırıldığı Ödemiş basta- • • 
nesinde ölmüştür. Katil Ah- ltalyan gazeteleri ,,Italyasız 
met tutularak adliyeye tes- • '' k • • ) 
Jim edilmiştir. hır şey olmaz deme ıstıyor ar 
Bir çocuk ara- Roma 24 (Radyo) - Tribona gazetesi yazıyor: 

Cenevre içtimalarının arefesinde siyasi ufuklar gene ka-
badan düştü ranlık görünmekte devam ediyor. İngilizlerin zecri ted~ir-

b 
• I leri kaldırma teklifi halya'ya aleyhtar hareketlerin değisik-

eynı pat ıya- liğini itade etmez. 

k ••ıd·•• Jurnal D'İtalya da: ra O U Devletler ltalya'ya karşı infirat siyasası takibetmek isti-
Dün Kahramanlar mahal- yorlar. İtalya aleyhine alınan bütün tedbirler muvaffakiyet-

lesinde feci ' bir kaza olmuş- sizliğe uğramıştır. Bundan ·sonra verilecek kararlar da 
tur. Arabacı Ömer arabaya böyle olacaktır. Çünkü bunlara ltaiya iştirak etmeme\ tedir, 
koşulu beygirlerine su verir- İtalya bundan böyle her türlü mesai birliğinden kaçtnacak-
ken, Ômerin oğlu Hasanla, tır, diyor. 
ayni mahalleden IJ yaşındaki 
Mustafa isminde iki çocuk 
arabaya atlamışlardır. Çocuk 
ların birdenbire arabaya at
lamaları lüzerine beygirler 
birdenbire ürkmüş ve araba· 
yı olanca kuvvetile sürükle· 
miye başlamıştır. Çocuklar 
arabadan düşmüşlerdir. 

Mustafa beyni üzerine dü
şerek ağır surertte yaralan-
mış ve Memleket hastane
sine nekledilmişse de orada 
ölmüştür. Arabacı hakkmda 
takibata başlanmıştır. 

Ana 
yaralanır mı? 

Küçük tuba iyeciler çar
şısında bir yatak meselesin-
den aralarında çıkan kav
gada Şerif oğlu Ahmet ve 
Osman oğlu muhiddin övey 
anaları bulunan Gülfem'i bı-
çak ve tokatla · boğazından 
ve vüdudunun diğer yerle-
rinden yaralamışlardir. İkisi 
de tutulmuştur, 

Hollivotta 
- Baş tarafı 1 incide -

reklim etmek, kendilerinden 
bahsettirmek için sık sık bu-
ıanmaktadırlar. 

Biz burada sebeb araya-
cak değiliz.. Yıldızdan karı 
bu kadar olur. Bir doj'ar bir 

Dikkcit! 
Şehrimizde sahte Gümüş 

paralar var 
Yeni gümüş paraların 100 • arka resimlerinin döküm şe

kuruşluklarının lzmir. Bahke- : killerinde muvaffak olunmuş-
sir ve Kayseri ve elli kuruş- • Ancak kenar yazı ve tır-
lukların da Ankarada imal tılları, bu döküm ile hiç çı-
edilerek piyassaya [döküldü- k

0

arılmamış Eve kabartin 
ğü anlaşılmıştır. (T. C.) harfları da lyapılma-

Maliye Vekaletinden şeb- mış olduğundan bilibere el-
rimizdeki alakadarlara gelee He yalnız tırtıllar kazıl ... ış 
bir tamimde bu paraların vu bu harfların yeri boş bı · 
asılları ile taklitleri arasın- rakılmıştır. 
daki fark bildirilmiş ve dik- 50 KURUŞLUKLAR 
kat edilmesi emredilmiştir. Bunlar da kalay ve kurşun 

Yüz kuruşluklardan Balı- halitasından döküm suretile 
kesirde takliden imal olu- yapılmıştır. Bunların dökül· 
nanlar kalay ve kurşun hali· müş halı 100 kuruşluklarda 
tasından döküm suretile ya- izah edildiği gibidi. Kenar 
mılmıştır. Bunların döküm yazı ve tırhllart kat'iyyen 
tarzı gayet kaba ve fena çıkarılmıştır. Bunlar da ilk 
olup kalphğı bir bakışta an- bakışta derhal anlaşılabile-
anlaşılabilir. cek vaziyettedir. 

Hususil ( T. C. ) harfleri 
hemen hiç çıkarılmamış ve 
bu harflerle tırtıklar belli 
olmayacak şekilde birbirine 
karıştırılmıştır. 

Kayseride imal edenler 
gümüş ve bakır halitasından 
ve 830 ayarına Jakın bir iti

ve 

Bir boyazı ka
rısını öldürdü 
İstanbul 24 - Bugün Ak

saray' da bir aile faciası daha 
olmuştur. Boyacı Yaşar, den
disile barıımıyan karısı Re· 
'k öld tl tir. 

Çin dahili harbı Nankin 
ve Kanton askerleri arasında 
başlamak üzeredir. Japon 
kuvvetlerinin de Nankin hü
h iimeti lehine harkatr işti
rakind~n korkulmaktadır. 

Tiyen-Çin 24 (Radyo) -
Çinli'ler, biy Jabon harp ge
misine ateş açmışlar ve mü
rettebattan dört kişiyi yara-

lamışlardır. Japon sefiri Çin 
mılli hükumeti nezdinde 
protesto da bulunmuştur. 

Siyv1sal durum 
- Baştarafı 1 incide -

türlü mesele ve ihtilaflara 
birlikte müdahale ediyorlar-
dı. 

Son senelerde ise bu dört 
devletin arasındakı tesanüd 
ve birlik Mançuri ve Habeş 
meselelerinden dolayı müna
feret ve tefrikaya münkalib 
oldu. Akdeniz, tarihin en 
tehlikeli siyasi gerginliğine 

sahne teşkil etti. lngı ltere 
dünyadaki deniz, kara ve 
hava kuvvetlerini kendi men
faatlerini müdafaa ve muha
faza için bu denize yığdı. 
lngilterd, İtalya ile birlikte 
hareket etmek şöyle dursun 
ltalyaya karşı Balkan dev· 
letleriyle birlikte hareket 
etmek için askeri anlaşma
lar yaptı. 

Bundan sonra İtaly, Mil
letler Cemiyetinin lüzum 
göstereceği tedbirle.ıi tatbik 
edecek değildir. Beynelmi-
lel politikanın değişmesi ve 
gayriaskeri mıntakalara aid 
beynelmilel zamanların zafa 
uğraması üzerine böyle mın-
takalara ve kayıdlara tabi 
bulunan diğer devletler, is
tişare ve müzakereye de 
lüzum görmeksizin bir em-
rivaki yaptılar. Almanya gibi 

Fakat Türkiye davuında 
itiraz kabul etmez bir dere
ce haklı olduğuna güvene
rek emrivaki yapmak yolu-
nu tutmayık müzakere usu
lünü tercih etti. Türkiyenin 
bu tarzı hareketi bütün dün
yanın takdirini celbettiğinden 
il yaptığı müracaate a'ika
dar devletlerin cümlesi mu-
vafakat cevabı verdiklerin
den konferans için davette 
bulunduk. 

Montrö toplantısının ehem
miyeti yalnız Boğazlar me
selesinin görüşülmesi itiba
rile değildir. Burada Akde
nizin ve dolayısile Karade
nizin emniyeti üzerinde gö
rüşülecektir. Habeşistauın 

İtaiyaya ilhak edilmesi üze
rine Avrupada husule gelen 
karışıklığın bertaraf olması 
ve yeni siyasi vaziyetin esas
ları kurulması için ilk defa 
büyük ve küçük devletlerin 
dış işlerinden mes'ul ricali 
Montrode görüşeceklerdir. 

Türkiye Montrö konferan
sını toplamakla yalnız Bo
ğazlar işinde ve kendi yuı-
dunun ' emniyeti tarihinde 
değif; Akdenizin emniyeti 
ve Avrupada yeni sulh ve 
emniyet politikası tarihinde 
dahi yeni bir devir açılması-
na vaııta olu or. 
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1 Mütecavize karşı cihan si 
hunu korumak lizınıl 

----000';) - . 
Vinston Çorçil'in en son makalesi 

Cihanda bir endişe, bir viz olanlara lkarşı el Jll 
düşünce var : . / istiyen milletler en k 

" Harbın önüne nasıl geç- zaman içinde ittifak • 
~~lidir? ,, Öyle bir sual ~i, melidirler! Bu, yi~~i~~ı.l&I 
dıger meseleler bu sualın " Büyük ve medenı ıttP~J 
önünde örtülb gidiyor. Bu olacaktır! Bu ittifakaO 
sual hemen her memlekette lerlo maddelere ihtiy•Cl ,.ı 
soruluyor v~ her me.mleket~e tur, yalnız bir madd 
muazzam bır ekserıy~t -. Bır malıdır, bu madde de 
kaç menfaat peres ve sıya- " 1· . · d b' risiDC • •• 1 k _ çımız en ı _ ... a 
setcı mustesna o ma uzere - - d h · · e tc-
sulh istemektedir ! vuz e en kepım1 ız Bütün cihan, harJ>ın gasb, etmiş deme tir " 
yağma, harabi, elem ve ma- Bu madde ibtiraılatl ~ 
tem olduğuna iman etmiştir. duracaktı. Bu maddeı 

Fakat, denecek ki sulhper- sızlıklara ve tezavüzle''..,-': 
verler daha fazla oldukları dan vermiyecektir; . b~,I 
halde müstakbel bir afetten dedir ki mütecaviz• il' 
niçin bu kadar korkokurlar? yolunda yarıda duraı•t' 
Sulhu idame edecek kudret- bar edecektir. . 
ten mahrum mudurlar, yok- Muahedelerin kudsıf' ~ 
S& ? . b io11P"" siper almış, una f , 

Endişe içinde olan bu çok- olan ve şimdiki nıell 1 ~ 
luk isterse selametini temin rapları içinde kıvran•ll ı.i 
edebilir! Hatta o kadar ki e1"' 

Selisiyenin akibeti dl -·" sade demokrasi ile idare otellP .4 
olunan ınemleketlerde değil, dadır. Bunun için dl. i df'Y" 
diktatörlük idaresi altında cezalandırmak preoııb b 
ezilen memleketlerde de sulh· icra kudretlerinin rub~ f• 
perver ekseriyet bu selameti tini değiştrmek lazı.11 

1 

temin edebilir ! Yeter ki kü- *** · t 
Mütecavizin çehre••• çük bir cesareti medeniye 

gösterebilsin. 
Harbtan harkes nefret 

ediyor; buna rağmen harb 
tehlikesi gittikçe büyüyor ve 
yaklaşıyor. Bu· hal, devrimi
zin öyle bir hususiyeti ve 
garabeti, sirridir ki yarını 
müerrihleri, belki de bugü-
nün harabeleri önünde: 

''Zekavetin, terbiye ve ta
limin, tenevvürün ve bu ka-
dar çok içtimai faaliyetlerin 
en yüksek dere(..eyi bulduk-
ları bu geniş ve büyük mem
leketlerde en ziyade korku
lan bir afat ve tehlüke kar-
şısında acız gösterilmiştir.,, 
diyeceklerdir. .... 
Muammanın miftahı şudur: 
Sulh için fek cephe ve tek 

plan yoktur ! 
Sulha susamış, sulhu seven 

insanlan sulh yolu üzerinde 
uzlaşmıyorlar; harb ifetı yak
laşıyor, buna mukabil Avru· 
pa bir babil kulesini andı
rıyor; her kafadan bir ses 
geliyor, her sulperverden baş· 
ka bir içtihad davası işi· 
diliyor ! Halbuki umumi fe
laket ve ölümden kurtulmak 
bir yol vardır ! 

Bu gürültüler arasanda 
günler birbirini takib ediyor, 
biz de uçuruma doğru adım, 
adım kayıyoruz! Pratik ted
birler lazımdır artık. Çünkü 
beliğ fakat hissiyata müste
nid hitabeler, akademik nu
tuklar kafi derecede tekrar
lanmıştır! 

Muamma karşısında şaşı
rıp kalmamak için pratik 
olan ve olmıyan tedbirleri 
•yırabilmeliyiz. 

Bunun tayini güç değindir. 
En kuvvetli sulh pilanı, kuv
vete istinat eden plindtr. 
Umumi emniyet, ancak bü
tün sulhpervet milletlerin en 
fazla, mütecavüzlerden fazla 
silah kuvvetine malik olduk-
ları zaman temin edilmiş 

olabilecektir. Bu milletler, 
icabı anında mütecavüzlere 
karşı en büyük f edakirlık
ları da göze kestirmiş olma-
lar. ~eynelmilel adalet tera
zisine tehlike anında kılınç 
ta bir hak ve adalet agırlığı 
olarak kunmalı.iır. Sluh bu 
gün askere, kuvvete, muh
taçdır. 

••• 
Kira oluraa olsua, mllteca· 

.. d - . lekete vuz e ecegı mem . 
değişir ! Muntakavi -~ 
dan evvel "mes'ul~y~t eU"
ları ,, vücuda getırıhlltl.ıt 

Bu mes'uliyet ~~d~ l, 
esasa irca olunabılır · f 
tecavizin komşuları1110'--·-.. 

mütecavizin uzak kO 
rının, 3 - en uzak .~ 
ketlerin mes'uliyetlerı 

Bu yolda yürümeı;.., 
dır. bu cihetle alik ' 
lacak kimse yoktur• İl -- r- • 
herkes, istemiş, I ,,,) 
f elakettcn hissedar 0 • 

Çünkü müstakbel k•t 
hiç bir kimseyi feli k 
dudları dışında bır• .J 

caktir. ~""-
B . . d' ... • unun ıçın ır i 

büyük ve mukadde• ~;i 
sulperverler arasınd• 
malıdır. _ .---

• . .--- ~-
İtalyan b• 

Nazırı / 
. cid• _.» 

Baştarafı 1 111 ,~ 
yazmaktadırlar. s:.rib J 
" Biz eski bir mu 0pır 
Hitlerin sözler~ndee~r· ~ 
niyoruz ,, dan ıb•~of'~.I 

FRANSADA f"~ 
Paris 24 (Özel) ,-. ,,ı 

mentonun içtimaınd• tP 
nah ve merkeze ·r ~J. 
meb'uslar denıişlerP' ,1'~ 

CelıO 
- Almanya bU' "i 

yaya karşı ani bir t/Jfff, 
bulunabilir. f ranı• rb~ 
ihtimale karşı b~lilı~ 
Fransa acil bir ;8oo •-' / 
dedir. Almanlar latl i•• , 
ve motörlü hrk• eÇ'"~ 
içinde Belçikayı J 1<Dfli 
INGIL-rEREÔD eO -~:J 
· Londra 24 ( z ~JI. 

tan demiştir ki.= ti~~~ 
lngiliz hükünıetı aJıl""" ~ 
o derece korkdl~ 
Hitlerin elini A 9111~ 
kında cenubi şat 
cenubunda bot ~ 
hazırdır. b,rbl? 

Biz Avrupad•.. 1ıJI 
ki surette nıe•ı•• J..- _,,) 

ğimizisanıyoruı· -~~ 
Harbin önUoe 1ıılsi r 

için tek çare b•~ 
lektif emniye •:.,11' 
cek ve sulhu 1.,11'! 
edt!n büttıo de•_. 
temel milttcad 
lettirm•ktit. 


