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Gene Barut Kokusu; Gene 
Top, Bomba Sesleri! 

~ı.ı~"et barut kokusu burunları delmeğe, top, bomba sesleri 
dil akları tırmalamağa başladı ! Sulhu kurtarmak kiçin sarfe
ıı tıı ernekler, hep boşa gidiyor .. Dünya, öyle bir felaket 
ç01'lıınunun kenarına götürülmilştür ki kocaman kürremiz .;ir 
~nc~k elininin teması ile yuvarlanan mini mini bir top gibi 
ha ç~k bir darbe ile hemen bu kornkunç uçurumun müthiş 
-ıı' Uklarına fırlatılabilecek! Sonra ne olacak ? Bunun so
ft\~~n .ne olacağını kimse kestiremez. Çünkü hazırlanan 
~~~ ~hn bir mislini ne eski ve ne de yeni tarihte rastla
~!~ •rnkanı yoktur ki ona bakarak bir mukayese yapmağa 
~·•şalım ... Yirminci asrın medeniyeti yapmakta nasıl 
~t •katar göstermiş ise yıkmakta daha büyük, daha hayale 
~tltlaz tahri '> v ~ imha mucizeleri hazırlıyor. Midelerine 
~~:t, bir kaçar lokma indirenler "daha isteriz, daha doy
~, •k, iştahımız yidikce açılıyor!,, Diye haykırmakta de
~ltı ediyorlar ! Doymıyanlar, doyabilmek için "her gün 
"tea~ak yeni b"r devlet, yeni bir memleket, yeni bir millet,, 
llıj dıkierine göre bu siyasi oburluğun kurbanı olmak iste
'/tn millet ve devletlerde hakkile ne yutulur ve ne de 
~:ltledilir bir vaziyete girmemek için silahlanıyorlar, silah
~t'Yorfar, silahlanıyorlu ! Esasen onlar için başka türlü 

tkct etmek imkanıda kalmamıştır ... 
"·· SIRRI SANLI 

1 
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••• biiRAK···a·Av·RAM.i 
Bayram Çok Canlı Ve 

Alakalı Gecti 

Litvanyada can çekişiyor 
Fransa ve 

Macarlar 
Isviçre harbe hazırlandı Almanlar Litvanya ve 
Romanya hududunda askeri tahşidat yaptılar 

MACARISTANDA iLAN EDiLEN SEFERBERLiK 28 
MARTT iKMAL E - ILECEK 

Londra 21 (Radyo) - Memel N~syonal 
sosyalitlerin reisi Royter ajansı muhabirine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Memel Almanları Litvanyanın pek ya-
kında Memeli Almanyaya iade etmesini 
bekliyorlar. Bu Anşlus mukabilinde Memel 
ahalisi Litvanyaya Memel limanından isti
fade hakkını vermeğe hazırdır. 

Kaunas 21 (Radyo) - Kabine öğleden 
sonra içtima ederek hariciye nazırının, 
Berlinde Alman hariciy~ nazıriyle vuku 
bulan mülakı hakkında dini ;miştir. Parla
mento bu akşam fevkalade içtimaa davet 
edilmiştir. Paristen gelen haberlerde Al
manların Litvanya hududunda tahşidatta 
bulundukları bildirilmektedir. 

Bükreş 21 (Radyo) - Bükreş mıntaka
sında askeri tedbirler alınmıştır. Selahi-
yettar mahafilden bildirildiğine göre askeri 
makamlar silah altına alınabilecek bir çok 
kimselerin vaziyetini tahkik ediyorlar. Bu 
maksatla yapılmakta olan muhtelif kontrol 
muameleleri halk arasında bir tecessüs hissi 
uyandırmıştır. . 1 

Bern 22 (Radyo) - Isviçre devlet kon-
Büyük- Alman imparatorluğu 

seyi dün toplanmış ve son I derhal hudutların tahkimi 1 sına karar vermiştir. 
vaziyetleri tetkikten sonra ve askeri tertibatın alınma- Budapeşte (Radyo)_ Ha· 

vas muhabirinin iyi menba

lardan öğrendiğine göre as-

i keıi makamlar tedrici bir 

) seferberlik yapmaktadır lu 

sdt:rberlik 28 maıtta tamam
lanacaktır. Silah altına çağ-

rılan efrat derhal Romanya 

hududuna ve eski karpatlar 

ukranyası hududuna sevko

lunmaktadır sulh zamanın

daki askeri mikdarı hemen 

hemen iki misline çıkmıştır 

piyade kuvvetleri bilhassa 

cenup ve cenubu şarki gar

nizonlarında ve ezcümle deb

recen ve szeged de fazlalaş

tırılmıştir garnizonlar henüz 

seferi vaziyette sokulmamış
tır bunun sebebi herhalde 
resmi makamların şuurlu bir 
surette bir tecavüz hazırla
dıkları intibaini vermekten 
tevakki etmeğe çalışmaları 
olsa gerektir. 
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J Izmir Aiırcezada Muhakeme- 1 MEBUS SEÇiMi 
leri Görülen Casuslar ı Bugün 26 intihap dairesinde 
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rak bayramı dün öğle- ı On kay tarafından .. " ~ opra.k 
~ onra vilayetin muhte· b~yramı ,, mevzuu uzerıne bır 
~ ?'ttler· . .. hıtabe yap lmışhr. 
~de ındekı kaza ve koy- Ve talebe tarafından ha-
~ll!I \re Bornovada törenle zırlanan " işten dönüş ,, isim-
~,1. •nrnıştır. Saat onbeşte li ziraat tablosu çok beğenil-
\ 1 'Q. F .. · . miştir. Ziraat marşı hep bir 

' azlı Guleç ve lzmır- ağızdan söylenerek bayrama 
~ ~i~tlen davetliler Borno- nihayet verilmiştir Bayram 
~"'•at mektebinde karşı- çok canlı ve alakalı geç-
~' ,•ıtardır. Misafirlere çift- miştir. 
İL tı ~ ttıektebin laboratuvar- ....... "V'VV'-~l""çkliç"'"~~-
~ 'tzd· ·ı . " 
~~•Ilı~ .ırı ?1ı~ ayran ve çay Ebleh, abtal, sakat çocuk 
~ ~ ~a d~lmı~tı~. H~z~r bulu- sahibi olmamak istiyorsan 
~.~tıı Yluler1mız mıllı oyun- içki içme ! 
'tı 0Ynamışlardır. Mekte- Çocuk Esirgeme kurumu 
~ lıı~allimlerinden Hilmi Genel Merkezi 

lER GÜL İSTER AGLA 

Mahkum Oldular ikinci müntehipler toplandı 
Geçen sene Trakyadaki 

a ;keri vaziyetimizi öğrenmek 
ve ecnebi bir devlete haber 
vermek maksadile Trakya -
Bulgaristan hudutlarında bir 
müddet bekleyen ve 24 - 28 
938 tarihinde sisli bir hava- . 
da Sazara köyü altındaki de
reyi geçerek Türkiye toprak· 
farına giren Bulgar tebaalı 
bazı casuslar askerlerimiz ta
tarafından yakalanmışlardı. 

Kırklareli adliyesince ifa
deleri alınan suçluların iz
mir Ağırcezasında muhake
melerinin görülmesi Temyiz 
muhakemesince muvaffık gö 
rülmüş ve beş suçlu Izmire 
getirilerek uzun müddetten
beri devam etmekte olan mu 
hakemeleri dün hitam bul-

muş ve açık celsede karar 
tefhim edilmiştir. 

Yazısı 4 üncü sahifemizdedir -

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
---·---~~--------------------~ 

Şimdi de Halkı Dinliyelim. 
-5-

- - = ...... =~ 

Yiyecekte Ucuzluk 

Gene Moda Diktatörlü2"üne 

Kararda suçluların a<>keri 
memnu mıntakada nasıl re
sim aldıkları ve elde ettik
leri malumatı Bulgar hudu
duna ne suretle götürmek 
teşebbüsünde bulundukları 
hakkında bazı şahitlerin ifa
deleri ve gene bazı suçlula
rın itirafları vardır. Gene ka
rarda şahitlerin ifadelerinden 
ayrı ayrı bahsedilmiş ve ne
tice itibarile suçluların Trak
ys askeri tahkimat ve vazi
yeti tecessüs etmek maksa
dile girdikleri, fakat teşcb· 
büslerinin nakıs derecede 
kaldığı anlaşıldığından; Türk 
ceza ·kanununun 133 cü mad
desi mucibince tayin edilen 
15 sene hapis cezalarının 3 
te ikisi indirilerek Yetir oğ
lu Mirçef, Yani oğlu Rangel 
ve Y orgi oğlu Çopok beşer 
sene hapse birer sene seki
zer ay müddetle hükumetçe 
tayin edilecek yerlerde em
niyeti umumiye nezaretinde 
bulunmağa üçer sene amme 
hizmetlerinden mahrumiyete 
mahkum edilmişlerdir. Suç
lulardan İstifan Aseninde ay
ni şekilde mahkum edilme
si ne, fakat hapishanede iken 
diğer :ıçluların itirafları için 
yardın- \a bulunduğu anla · 
şıldığından, cezasının 3 se-

Bir bayram gibi geçen seçim günlt?ri ve onun mcs'ud 
neticeleri gösterdi ki Türk milletinin, hükümctine, Partisine 
ve hükümetle Partinin başında b.ılunan Milli Şefine hem 
sarsılmaz bir itimadı ve hem de sonsuz, hududsuz bir sev
gisi vardır. Bu itimat ve sevgiyi bilfiil izhar eden millete 
bilfiil gösterilecek memnuniyet ve minnet nişaneleri arasın
da onun büyük bir kısmının şikayetçi olduğu pahalılığa bir 
çare bulmak, bu hususta yapılacak hizmet ve himmetlerin 
başında bulunduğunu unutmamak lazım gelir. Bu köşede 
yazdığımız dileklerde, bittabi zenginlerimizin hal ve vaziye
tini düşünmiyoruz. Çünkü biliriz ki, onların yaptıracakları 
bir kostüme 35-45 lira vermeleri kendilerini zerre kadar 
sarsmaz. Bir çift ayakkabıya verecekleri 5-7-9 lirada onlara 
vızgelir. Fakat fakir, hatta orta halli ve omuzlarında büyü
cek bir ailenin yükünü taşıyanlar için mesele ayni midir ? 

Çok şükür, giyecek hususunda her şeyimizi yapan milli 
fabrikalarımız olduğu halde ve komşularımızın gıbta ettiği 
bu sınayi inkişafı devrinde bazı tedbirler ve teşkilat saye
sinde bu maddeler üzerinde biraz daha ucuzluk temin 
etmek mümkün değil midir ? 

lJ .. 
~ ~~nkü " İster gül İster ağla " köşemizde bazı kadmların modaya uyacağız hGVc,:,i İl\! 
\lllıutık burunlarına birer kocaman halka takmak mecburiyetinde kalabileceklerini hatır

~I)~ 1 
• Bugünde Amerika ve Avrupada bazı kadınların baldırlarından sonra sırtlarınada 

)' ~. resirnler ve tablolar yaptırdıklarından bahsedeceğiz. Her dediklerini, muhakemesiz, 
\'~ız kabul ettiren diktatörler gibi Sa Majeste moda da yüzlerindeki, dudaklarındaki, 
~ t,~~ırıdaki kirpik ve kaşlarmdaki boyalar yetmiyormuş gibi şimdide kadınların sırtla
--ıtı, 0

• bezlerine çevirdi! ~1odaya uyacağız diye boyanmadık hiçbir taraflarını bırakma-
111Yet etmiş böyle ~adınların bu hallerine: 

İSTER GÜL İSTER AGLA 
-Deyamı 4 üncü sahifede -

İsmet İnönü devrinın her gazeteciden istediği samimiyete 
güvenerek açık bir yürekle söyliyeceğiz ki: Maktu fiat ted
biri maalesef arzu ettiğimiz ucuzluğu temin edememiştir. 
Bunun için halkımız namına, halk hükümetimizden bundan 
başka da ve daha çok tesirli tedbirler almasını rica 
edeceğiz. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



Gelenler 
Gidenler 
Mardin saylavı Osman 

Dinçer Ankaradan, Istanbul 
tıp fakültesi fizyoloji döçenti 
Sadi Irmak lstanbuldan gel
mişlerdir. 

Denizli mebusu Necip Ali 
Küçüka Aydına, Bayazit me
busu Halit Bayrak Denizliye 
gitmişlerdir. 

-;:.:w-

Genç 
Çocukları 

IArenç Yola SUrUkllyen 
Ahlaksızlar Yakalandı 

-~~--

İstanbul, 22 (Hususi) 
Emniyet müdüriyeti ahlak 
masası memurları tarafından 
Beyoğlunda 8 yaşından 15 
yaşına kadar olan çocukları 
baştan çıkarılmış 25 erkek 
çocuk bulunduğu tesbit edil
miştir. Bu çocuklar, bir ta
kım kimseler tarafından teş
vik ve ifal edildikleri ve 
para mukabilinde sadıldık
ları anlaşırdığından bu vası
tacıların hepsi zabıtaca ya
kalanmışlardır. 

Çocukların bazılarında 
hastalık görülmüş ve tedavi 
ıçın hastaneye yatırılmışlar 
dır. 

---·-
Casuslar mah
kum oldular 
- Baştarfı 1 incide -

ne 4 ay hapse indirilmesine 
karar verilmiştir. Karar o
kunduktan sonra tercüman 
vasıtasiyle suçlulara anlatıl 
mıı reis: 

- Bu kararı temyiz et
mek hakkıka maliksiniz. 
Demiştir. Suçlu~a;d2 n Is

tepçef oğlu T odori Vorodof 
hapisha nede ka lp dur?Lasın- j 

dan öldüğu için hakkındaki 
davanın sukutuna karar ve
rilmiştir. 

(HA t..KJN SESi) 

Paris Elçisi Berline .Çağrıl~~ . .. 
Paris 22 (Radyo) - Alman hükumeti Paris sefirini Berlıne davet ettıgınden elçı bugun 

Berline hareket etmiştir. 

Fransa Reisicumhuru Londraya gitti 
Paris, 21 (A.A) - Bay •e bayan Lebrün bu sabah saat 8.15 te beraberlerinde riyase

ticumhur erkanı ve hariciye nasırı B. Bonne old•ığu halde Londraya müteveccihen hare- 1 
ket etmişlerdir. Bayan Lebrüne bayan Bracon~ier ve bayan Loze refakat etmektedir. 

Romanya Kralı lngiliz . Elç~s~~i .~abul Ett~. 1 

Bükreş 22 (Radyo) - Kral Karol dün öğleden sonra lngıhz elçısını kabul ederek ıkı ı 

saaı görüşs:ı;ar Başvekili Sofyaya Döndü 1 

Istanbul, 22 (Hususi) - Sayın misafi rimiz Bulgar Başvekili Köse lvanof refikası Bayan 
Ivanof ve öveyi kerimeleri dün gece hususi trenle saat yirmi üçte Sofyaya hareket 
etmişlerdir. 

Sayın misafirimiz hareket esnasında Ankarada ve lstanbulda gördüğü sıcak kabule ' 

• 
Borsada Oldürülen Güzel 
Fatmanın Acıklı Macerası 
• >amr~ım:,~an:ııraı:ımı .. -..r-11ıaı:ıııc;~ıı;m11B_. ........ 

Yufka Yürek Taşıyan Her 
Müşteri Bana Bunu Söylüyor 

(4) 
Bursada öldürülen güzel 

Fatmanın bedbaht hayatı ü
zerinde okuyucularımıza ma
lumat vermek için Bursadan 
yeni gelen ve Fatmayı ya
kından tanıyan bir arkadaş· 
la uzunca bir konuşma yap
tık: 

Bu konuşmayı aşağıda o
kuyacaksınız: 

- Bursadan geleli iki ay 
oluyor. Gazetelerde güzel 
Fatmanın çok feci bir şekil
de öldürüldüğünü okuduğum 
zaman doğrusu müteesir ol
dum. 

Zavallı 1' adın ... Bilseniz ha
yatında ne istıraplar ne iha
netler çekmiştir ... 

Güzel Fatma ile bat 
kaldığımız zaman, genç fa• 
kat çtırüklerle dolu vtıcudr 
na~ vaktinden evvel aneld"' 
mit yilzilne bakarak acıdı 
ve dedim ki: 

- Yazık değil mi •••? 
Bu güzelliğinle kendine e 
bir koca bulur, bir aile Jd• 
dını olabilirdin •.. 

Güzel Fatma bu sözlerİJlll' 
kahkaha ile mukabele 
ve: 

- Bırak bu muallan de 
di. Yufka yilrek taııyan b 
müşteri bana bunu ı&yllyolı 
Bu gibi sözlere karnım o 
dar tok ki... Bqka teyler k 
nıtş delikanlım ••. 

teşekkür etmiş ve memleketimizden derin tahassüsler ve ço~ i.~i intibalarla ayrı ld~ğını, 
Atatürk inkilabının her sahada başardığı muazzam eserler onunde hayranlık duydugunu 
Milıi Şefimizin yüksek kiyaseti ile Türk - Bulgar dostluğunun en geniş bir inkişaf kad
rosu geçireceğine kani olduğunu söylemiştir. 

MEBUS SEÇiMi 
Bugün 26 intihap dairesinde 
i~~inci müntehioler toplandı 

Suriyede Örfi idare 

Arkadaşımız, bunları söy
' ledikten sonra şöyle devam 

etti: 

Niharet gilniln birinde 
zel Fatma ile adam alalh 
bap olduk. Hayabm ba 

- Güzel Fatmayı ben, 
Bursaya yeni geldiği günle
rin birinde tanıdım. Bu ta- 1 

şöyle anlattı: 

İstanbul 22 (Hususi) -
partinin mebus namzet liste
si yapılmıştır. Partice altıyüz 
kişilik bir listenin hazırlan

dığı söyleniyor. l. Son şekil 
yarın toplanacak olan parti 
dıvanınca tesbit edilecektir. 

busların başkanlıklarında ya
pılacak bu toplantılar büyük 
alaka uyandırmaktadır. Söy
lendiğine göre partice veril-

Şam 21 (Radyo) - Dün 1 

vukubulan müsademelerde 5 
kişinin öldüğü ve 30 kişinin 
yaralandığı anlaşılmıştır. 1 

nışmanın nasıl olduğunu da 
anlatayım: 

- Ben namuslu bir • 
nin kızıydım. Ama diyec 
sin ki, namussuz bir aile 
kızı olduğunu s6yleyen 
mı? .. uyleıi değil benim 

Kadın namzetllerinin ek
serisinin yen; simalar olaca
ğı anlaşılmaktadır, bu sabah 
26 intihap dairesinde ikinci 
müntehiplerin birer toplan
tıya davetj edildikleri öğre
nilm iştir. Partinin intihap 
dairelerine gönderdiği me-

miş olan son direktifler bu 
toplantıları da malum ola
caktır. 

Şam Fransız askerleri ta
rafından tamamen işgal edil
miş, stratijik mıntakalarda 
istihkamlar inşasına başlan-

1 

mıştır. Fransızlar, örfi idare 
ilan etmişlerdir. 

1 
1LORT HALIFAKS ·DIYORKI: 
250 Bin Alman için sekiz mil-

1 yon Çek boyunduruğa girdi I 
Bu gldı,ıe Almanların sonu felAketle 

netlcelenecektlr 

Akdeniz Süveyş Ve Dünya 
Meseleleri 

MUSSOLİNİ'NİN BİR SÖZÜ 
"Akdeniz ba,ka devletler için bir geçittir, 

takat ltalya için hayat demektir ,, 
Mussolini şunu söylemeyi İtalya silah kuvvetiyle Ak-

adet edinmiştir. " Akdeniz denizde hakim olmak ister-
başka devletler için sadece se buna muvaffak olamaz. 

Londra 22 (Radyo)- Dün 
Lortlar kamarasında Hali
faks beyanatında bulunmuş 
ve demiştir ki: 
' Almanların Çekoslovakya
yı işgalleri meşru değildir. 

Bir akşam dört beş arka-
daş bir meyhanede rakı içi
yorduk, şişeler yarım düzü
neyi aşınca, mevzularımız ge
nişledi. Şundan bundan ko
nuşmağa başladık. Bu arada 
bir arkadaş umumhaneye 
" Güzel Fatma ,, adında en
fes bir parça geldiğini söy
ledi. Kafalar adam akıllı tüt
sülenince arkadaşların israrı 
üzerine malüm yere gittik. 

Umumhanenin en şık ev
lerinden birinde duran gü
zel Fatma, hakikaten çok gü
zddi.· 

Boyu posu yerinde, süz
gün bakışlı, sevimli yüzlü 
bir yosma ... 

Beni her müşterisi gibi kar 
şıladı. Oturarak biraz radyo 
çaldık ... 

Yini demek istediğim, 
musuna çok diltklln bir 
baba evlidı idim. 

Tahsilimi yapmak için ( 
deki amcamın yanına ti 
O zaman ki adım, y 
Fatma idi ama, ıimdikind 
çok daha gilzeldim. 

Namuslu namuslu me 
bime gidiyor, derslerime 
lışıyordum. Btlttln mualli 
rim benden memnundular. 
tikbalimden emin görilnll 
lardı. 

Günlia birinde wlc ada 
rımdan birinin evinde "T 
zemin oğlu" takdimi ile 
kışıkb bır gençle 
Bir mtıddet oturduk. G 
fonda plaklar çaldık da .. 
tik. 

- Devam edecek ---·--·-·--·------·--·----------
Yürüyen Dag 

bir geçittir, fakat İtalya için Böyle bir hal umumi husu-
hayat demektir.,, meti ona karsı tahrik eder. 

Almanlar, 250 bin Alman 
için sekiz milyon Çeki bu
yunduruk altına almıştır. 
Almanyanın hiç bir komşu
su yarından emin değildir. 
Almanya Çekoslovakya hü
kümet adamlarını t ehdit et-
miş ve böylelikle oralarını Yeni Bir "San Fransisko 
işgal etmiştir. F )Ak .,, d kul 

Akdeniz me4'elesinin doğ- Çekoslovak Reisicumhuru e a etı n en Kor uy Akdenizde serbest seyir ve 
rudan doğruya Roma ile hal- seferle alaka lı hiç bir dev- Berlin yolunda iken Alman Amerikadan gelen haber- il Yeni hidiıe memle 
ledilecek bir dava telakki e- let İtalyanın tahayyül ettiği askeri iki Çekoslovak şehri- lere göre Kaliforniyanın bazı büyilk bir dehşet uyao 

_ -- __ dilmesi de bu mülahazaya da tek hat üzerinde Cenova, ni İşgal etmiş bulunuyorlar- köylerinde, .. köylüler ~or~'! mııhr. Unceleri; da;ın 
ltalya matbuatı kabahah yanmaktadır. dı Çek hükümet adamları, ve de.hşe.t ıçı.nd. e arazılerı!1ı siz bir tekilde ileri 
b Korsika, Sardunya, Bizert, hd" k d h b f l ki b 1 -afkalarına buluyorlar te ıt arşısın a ava om- ve çı t ı erını oşa tmaga halkı 0 kadar endı·r.ıe Halbukl. bundan daha ti- baraJ

0

1nı tahakkuk ettı"rmesı" b d ·ı h lk Roma, 22 (A.A) - İtalya 1 - ar ımanı ı e masum a ın başlamışlardır: miyordu. Fakat bir aç 
matbuatı İngilterenin sevk pik surette enternasyonal o- ne riza gösteremez. ölülerini düşünerek bu yersiz - Çünkü koca bir dağ evvel arazi birdenbU-. 
ve idare ettigv i demokrasi ' lan mesele yoktur. H h l" d Akd . . işgale mumaneat etmemiş- olduğu gibi yiirümeğe baş- müthiı bir tekilde 
d J 1 Münhasıran bir Akdeniz arp a ın e enızın terdir. Tarih tetkik edilirse lamış. magv a ve sallanmaya 

ev et erinin Avrubada bir · d geçilmez hale geleceği key- f 1 · d h l y · · · r · 
harp havası yarattıklarını devleti olan yalnız ltalya e- f" b d 

1 1 
az a gı en ve er şeye ye - ~rüyen arazının. g~~ış ığı yınca köylnler tarlalanlll 

ğildir. Hür ve müstakil dev- ıyet ütün deniz ev et eri- tenenin sonu felaketle neti· on kılometre, derınlıgı 100 çiftliklerini terketmeie 
ve demokrasilerle yuhudiler- 1 letler olan Yugoslavya, Ro- ni düşündürürken sulh zama- celenmiştir. Çekoslovakyaya ~etredir .. Dağ saatte. 3 san- lamıılardır. 
den ve bolşeviklerden mü- manya, Bulgaristan, Yuna- nında!bu ~~çidin ihlal edil- yapılan muameleden Alman- tımetre ılerlemektedır. Dağ, önüne gelen k 
rekkep bir mukaddes itti- nistan, Türkiye ve Mısır'ın m'-sini kabul edebilirler mi?. ya pek yakında pişman ola- Bu dağ, San Andereas leri devirerek ha 
fakın her an daha bariz bir da denizden başka mahreç- Fekat Akd~niz demek Sü- ı caktır demiştir. mıntakasında "Vlü tepeler" ilrkliterek, ko~a koca 
şekil almakta olduğunu yaza- leri yoktur. veyş kan alı dzmcktir. Bura- Jkı•ncı• ismindeki kaza dahilinde lan yutarak ilerlemekte 
rak Fransa reisicumhuru B. da da İtalya yr Fransa ve İn- bulunmaktadır. işin asıl feci tarafı 
Lebrüna Londrada yapıla· Daha başka deniz sahil- giltere ile müzakere ederek M•• h• J Esasen bu mıntaka, öte- ismindeki kasaba, y 
cak kabulün manası üzerin- , leri olan Rüsya, Fransa, ve yahut da kuvvet yoluyle bir unte ID er denberi Amerikan araziyat- dağın tam yolu Gıe 
de tereddüd mahal bulun- İspanyada Akdenizde seyir bal şeklıne varmayı ummak- Halkevlnde bir toplantı çıları ve ilimleri tarafından bulunmaktadır. 
madığını kaydediyorlar. Gi- ' ve sefer serbest olmadıkça tadır. yaptllar endişe edilmektedir. Ameri Bundan başka yenibir 
ornale dı" ı·ı·aıı·a Lord Halı" - ya•ıyamazlar. 1 . d ·ı .k. . kan araziyatçıları, San Fran- daha zuhur etmı·ıt=-: 

y zmır e seçı en ı ıncı mün- sisko şehrinin kurulduğu, .. 
faks'ın dün lordlar kamara- lngilterenin bu denizdeki Aldanıyor. Cu yolda enter- tehipler bugün sabahleyin sa- çöküntü ve zelzele eksik ol- kayarak bir nehire 
sında söylediği nutkun açık- üsleri onuda bir Akdeniz dev ternasyonaldır. Bütün dün- at dokuz buçukta Halkevi sa madığı San Andereas heye- ilerlemektedir. Bu 
ça Almanya aleyhinde oldu- Jeti yapmaktadır. yaya bunu müdafaa edecek- tonunda intihap işlerini gö- lan sahasını daima nazaret dağ nehrin öntlne g 
ğunu yazıyor. Tevere gaze- " Mare Nestrum ,, bir ha- tir. Süveyş kanalı meselesi rüşmek üzere toplantı yap- altında bulundururlar. yolu tıkayacak, nehir OL----
tesi de Fransa ve İngiltere- yal ve boş bir sözdür. Ak- yaln z Fransa , İngiltere ve mışlardır. Bu heyelan sahasında ev- biltiln mıntakayı ıulat 
nin hesapları emniyeti suiis- denize ancak serbest bir yol İtalya arasında mevzuu ba- Bu toplantıda Valimiz B. velce de böyle bir çöküntü caktır. Asıl bundan k 
timallerle çok kabarmış ol- olabilir. Bu deniz bir ticaret his değildir. Roma deniz dev 1 Fazlı Güleç, Gireson mebu. olmuş büyük bir felaket db- maktadır. 
duğunu ve binanealeyh bun- filosu olan bütün memleket- letlerile 29 ilk teşrin 1888 su general Ihsan Sökmen, ğurmuştu. 1906 Nisanının 23 Milhendisler ve 
Jarın~ahlak vaızlarında bu · ı leri alakadar eder, bnnlar- de " Süveyş kanalından ser- Samsun mebusu Zühtü Du- ünde cesim bir yer kayması amirleri heyelan ,.b 
lunamıyacaklarını tebarüz dan hiç biri bu denizin ka- bestçe istifade ,, muahedesi- rukan da hazır bulunmuşlar- ile San Fransisko şehri ha- tetkikler yapmakta •• 
e.tt.ir.iy_o_r_. __________ P._a_nm_a_sı_n_ı_k_a_b_u_l_e_d_e_m_e_z_ıe_r_. _ _ n_i _i_m_z_a_la_m_ı_şt_ı_r. _______ dı r. _ rap olmuştu.:__ _ birler dlitilnmektedir d 
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