
• lya, Atrika'ya asker sev
e devam etınektedir. Diln· 
750 nefer ve 40 zabitten 
rekkeb istihkfim taburu 
oli'den hareket etmişdir. 

•• : ..... .. ·~ 
.·., '.'aft •rtı:.·, ........ - I 

Vadonagor'da insan mftte
haseleri hulunnıuşdur. Hun
la,. arasıllda 15 parmaklık 
cüce insanlar, 18 parmaklık 
cüce inekler vardır. 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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seyahatları \? "I Halkevleriuio OçOncO yıl dÔn~O - ••· Büyük ulus kurultayı başkanının 
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rultay başkanımız, dün Gece Ordu evini ve Elham
ra sinemasındaki müsamereyi teşrif ettiler .. 

ı; de bir konforanıı var. 
Bugünkü k.onf eraosı oıual· 

llm Bay Uahmi Balaban vere· 
cekttr. Mevzuu şudur: 

Cuma günü yurdumuzun muhtelif 
yerlerinde 23 halkevi daha açılacak 

Genf!rol Kmım Ö:ıalp lspurla 'lılurla bir arada 

D akıam ıeyahalların- Sayın konuğumuz kendi
dönerek ıehrimizi ıeref- lerini uğurlamaia gelenlerin 
"ren Büyük Uluı Kurul· ellerini sıkmışlar, •eda etmiı· 
baıkanı General Kizım )erdir. 

:.tnı-p ve Refikaları, dün ge- Kurultay baıkanımızı gö· 
ıehrimiz.de geçirmişler türen tren baamahane iıtaı· 

sabah isaat • 7,15 de yonuodan ayrılırken, kendi· 
arma trenine eklenen !erini uğurlmağa gelen halk: 
i Hlonla Balıkeaire m&· -~SellmetleBat~nımız" 
cihen hareket etmiıler· Oiye!-bağırmıılar Ye alkııla· 

arultay Baıkanımıı dün 
m Alsancak istasyonun· 
coıgun tezahüratla kar· 
mıılar Ye doğruca lı· 
Palasa inmiılerdir. Ge· 
1 Kazım Özalp ve refi· 
rı akıam Ordu evinde 
lerine verilen z.iyaf ette 
bulunmuşlar ve saat 
da Ordu evinden ay· 

ak Elbamra sinemasında 
"miz.deki ecnebiler tara-

n fakir çocuklar men

·ne verilen müsamereyi 

• etmiılerdir. 
urultay baıkanımızla bir· 

e vali General Klzım 

k ve refikaları ile ıehri· 
deki aaylavlardan bazıla
a Elbamraya gelmişler-

ayın konuğumuz., müsa
reyi çok beğenmişler ve 

saat 11 e kadar kal· 

aşkanımn:, bu sabah 
ma~ane iıtasyonunda 
tahkem mevki kuman
ı, Cümhuriyet Halk Fır
ı Viliyet idare hey'eti 

i Yozgat Saylavı Bay 

i Doian, Şehrimiz.de bu· 
n Saylavlar, Belediye 
kanı Bay Behçet Uz.,Ku· 
ndanlar, Emniyet müdürü 
Y Fevzi Akkor, Cümhuri· 

Halk Fırkaıı ve kent 
ultayı ftyeleri, CUmhuri· 
Halk Fırkası eınaf ve 
teıekkülleri üyeleri, da· 

er müdürleri, aıker ve 
· ı mtıfreı:eleri, aakert 
do ile kalabalık bir balk 

tarafındın uturlıa-

mıılardır. 
General Kizım Ôzalp'e, 

vali General Kizım Dirik 
Manisaya kadar refakat e· 
deceklerdir. 

Karşı yakada: 

Büyük Ulus kurultayı baı

kanımızın bu aabah ıerimiz
den ayrılacaklarını duyan 

Karşıyakahlar, sabahleyin er

kenden istasyona gelmişler 

ve sayın konuğumuzu götü-

6ay 1,urgut 
Dno bir konferans 

verdi 

Maniıa saylavı Bay Tursuı 
Manisa saylavı Bay Turgut 

Türkoğlu, dün İzmir erkek 
muallim mektebinde (lktııadi 
Buhran ve otarşi) mevzuu 
üzerinde çok değerli bir 
konferanı vermiıtir. iki saat 
ıüren konferanıta muallim 
mektebi talebesile diier orta 
mektepler talebeai bulun· 
muılar •e çok iıtifade et· 
mitlerdir. 

recek olan tireni beklemiş· 

lerdir. 
Saat 7,45 te sayın konu-

(Tilrk geneliğinin ha· 
yat gayesi uc olmalıdır?) 

Bu ço değerli koof eraosı 
ğumuzu hamil olan tren 
K 

dinlemelerini okurlannııza lC 
arşıyaka'ya gelmiş ve on 

bllhııc:ısa genclnlml.ıe tın l\İ ye 
dakika kadar kalmıştır. 

ederiz. 
Kurultay başkanımız trc· \.. __ _ , _____ .) 

nin balkonuna çıkarak ken· 
dilerini uğurlclmağa gelen yoluna devam ~tmiştir. 
halkı selamlamışlar ve orada General Kazım Ôzalp'c 
hazır bulunan saylavların Balıkesir saylavlan refakat 
ellerini sıkmışlar veda eyle- etoıektedirler. 
mişlerdir. (ULUSAL BiRLİK), Ku-

Başkanımızı bi1den ayıran rultay baıkanımııa bayırlı 
tren halkın alkışları arasında yolculuklar diler. 

~···~·--~~·----~-lngiliz hakanlar komitesi 

Simon - Laval mü· 
Iakatı bekleniyor 

... 
Hakiki müzakere, lngiliz - Alman 
mülakatından sonra olacaktır 

Bay Hitlcr arkadaşlarile birlikte 

lstanbul 21 ( Hususi ) - Fransız hükumetinin görüşü-
Alman Reisicümhuru Bay ne uygundur. 
Hitler, arkadaıları ile sıkı Anlaşıhyorki, Alman nota
temaslarda bulunmakta ve sına gerek müşterek bir no
ıon vaziyet hakkında ah na· ta ve gerek sadece bir vu
cak tedbirleri konuımakta- sul ihbarı şeklinde verilecek 
dır. cevap mes'elesi kalmaktadır. 

Paris 20 (A.A) - lngiliz. Çünkü hakiki müzakere 
Nazırları komitesinin mllza· ancak Berlin hükQmeti tara
kereleri Pariste müsait bir fından arzu edilen muhtemel 
surette karıılanmııtır. Komi· lngiliz-Alman mülikatından 
tenin 3-2 tarihli beyanname· ıonra olabilecektir. Bu hu

ıinin her noktasının allka- ıusta hemen bir karar veri
dar hükumetlerin ayni ehem· leceği zannedilmektedir. 
miyetle telakki etmHi ka- Belki de Sir Con Simonun 
naatinde bulunduğu z.anne· 28 Şubatta Pariste gayri 
dilmektedir. İngiliz kom iste- reami bir konferanı eanasın· 
sinin Londra anlatmalarının da bay Laval ile yapacağı 
muhtelif unsurlarının bir bi· müllkat eklenecektir. 
rine bajh bulundupnı •• 1 Londra 20 (A.A) - Sir 
bunların ayai zamanda halli Con Simoa ve Bay Edca 
lllnmaaa tlair olu tefliri · DMIUN ' Ml'i ıMi/""- • 

Jzmir llalkevi 

Ankara, 20 ( A . A ) - kaza ve nahiye merkezle· 
Cümburiyet Halk fırkası ge- rinde açılmış olan Halkevleri 
nel katipliğinden tebliğ olun· yekunu 103 e varıyor. 
muıtur: Yeni yılda uluaal ve k61-

1 - Yurtta Halkevleri türel yollarında hız alacak 
açılmasının ilçllncü yıl dönü· olan bu Halkevleri biıtün 
mü 22 Şubat Cuma günü Türkiye ıehri ve kaıabala
kutlulanacaktır. Ayni günde rında oturan halk yekOnu· 
baıka - baıka yerlerde yeni- nun yüzde 65 ini bulan iki 
den 23 Halkevi açılmasına milyon 750 bin nüfusun ça· 
C. H. F. umum idare hey'eti lışma ihtiyacını karşıhyacak
karar •ermiıtir. Yeni açıla· tır. Cümhuriyet Halk Farka· 
cak bu e•lerle birlikte bütün sının geçen büyük kongre· 
vilayet merkezlerile bazı sindenberi fırkanın baıardı

ğı Halkevleri kurmu itleri 
üzerindeki ileri gidite yalnız 
açma değil besleyip yaşatma 
güçlükleri Öe zorlanarak de· 

vam edilecektir. Açılan her 
Halkevinin verim ve değeri 
artdıkça evlerdeki köyciillik 
şubelerinin aydınlatıp aire
tici kolları köylere daha ge
nitlikle uzanacaktır. 

Hahesler 
' ltalya'dan ne 

istiyorlar 

Habeıistan Hariciye Nazm 
lstanbul, 21 ( Husust) -

Paris'ten haber veriliyor: 
Fransa Hariciye Nazırı 

Bay Lavalla uzun bir mlill
kat yapan Habeıiıtan'ın 
Paris elçiıi, hükumetine bu 
konuımalar etrafında tel
rrafla izahat vermiıtir. 

Ceaene'dtki Fra11111 mu· 

2 - Yeni açılacak olan 
Halkevlerinin yerleri ıunlar
dar : 

Akçakoca, Alaıehir, Ay
valık, Bartın, Bayburt, Be· 
ıiktaş ( lstanbul ) Beyoilu 
( lstanbul ) Burdur, Dinar, 
Edremit, Gerede, Göynük, 
İnegöl, Kadıköy ( lıtanbul ) 
Kandıra, Merzifon, Mudurnu 
Simav, Söke, Şehremini (Is· 
tanbul) Şiıli ( lstanbul) Tire 
Üsküdar ( lstanbul ) 

İstanbul 21 ( Hususi ) -
Halkevlerinin açılışının üçün
cü yıldönümii münasebetile 
yarın şehrimiz Halkevinde 
-Devamı dördılncü sahi/ada -

rahhaıları tarafından ileri 
sürülen bitaraf mıntaka 
mes'elesi gerek Habeıiıtan 
ve gerekse İtalya tarafından 
kabul edilmiştir. Habeıistan 
Hariciye Naı:ırı, İtalyan as· 
kerlerinin geri çekilmeleriai 
iıtcmektedir, 



Sahife 2 (UluaalBirlik) 
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. Peygamber IBalkan İttifakı Bul- Bu Genç Kim 
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bir kadınm koca:. garsız o __ ~amazmış daTEammı"bnueı"snıı.rna:- ~:ZA::ı~:~:::? d Davut: sevdiği 
olaıı Oryayı, 

içi kan ihtirasil• 
Kudüs'ten uzakJaş- ''Slovo,, gazetesi; paktın, Bulgaristan -Terbiyesiz! bir canavar ıefkil 2 

. . h• k ld Diye bağır- düm. ~ tırmağa karar Vermişti.. IÇll1 lr tuza O DğUUU yazıyor dığım işittim. Ve sonra de- Benden ıüpbe 
Sofya - Balkan ittifakı- haJile temelsiz. bir şeydir. vam etti: Hatıra oile gelaı L 

nın yıl dönümü münasebetile Yunanistan'da Yugoslavya - Evli ye müsafir bulun- laşhm. lzmirden al 
(Tan) gazetesinin yazdığı için esen soğuk hava, henüz duğunuz bir kadına karıı gittim. Fakat so~ 

- 3 - Yu.:::arı: M . Ayhan 
Bu güzel kadın. Davudun Emrini verdi. Zavallı za-

kalbinde bir infilak yarat- bitin biç bir ŞP.yden haberi 
mak için kifi gelmişti. Ya- yoktu. Hükümdarın Lendisi
hudiyenin en güze] tiple- ni çağırttığını duyunca, bü
rinden biri olduiu gözükü- yilk bir heyecan geçirmişti. 
yordu. Boyu uzundu. Sırtın- Davud, tahtında, oturu
daki Bornozu muhteşem en- yordu. Renri bir az. sarar
damını gizliyemiyordu. Yü- mııtı. için için büyük bir 
ıü de zaten açıktı. Meşinden mücadele geçirdiği belli idi. 
kovasıns dolduruyor ve göz - Nasılsın Orya? 
ucuyla, biraz daha yaklaşan Dedi. Orya, hükümdarın 
hükümdar Davudu seyredi- teveccühünden se•inç ve gu-
yordu. Davudun yanındaki rur duyarak eğildi, sağ ko
cengaverler vaziyeti anla- lunu uzattı, hükümdarı se-
mışlardı. Hafif bir gülümse- lamladı. Davut, tahtının sağ 
me ile birbirlerine bakıyor- tarafında duran mızraklı bir 
lardı. Peygamber Davud, ta· nefere baktı. Nefer ona 
bii görünmt':ğe çalışıyordu. boru şeklinde bükülmüş pa-
Fakat muvaffak olamıyordu. pirus yaprağından yapılı bir 
Bu kadın, bütün iradesini kiğıt uzattı. Bu kağıt, muh-
alt - üst etmişti. Duramadı, telif taraflarından mumla 
cengiverlerden birine sordu: mühürlenmiş ve yapıştırılmış 

- Kimdir bu kadın, ken- idi. An'aşıhyordu ki Hüküm-
diıini tanıyor musunuz?. dar tarafından hazırlanmıı 

Cengaverlerden biri, cevap bir fermandı. 
verdi: - Devam edec~k 

- Evet! Bu kadın, Ürya
nın :zevcesidir. 

Davudun canı sıkılır gibi 
oldu. Çünkü Orya kendisinin 
yakından tanıdığı ve hatti 
ıevdiği genç bir hassa za
zabiti idi. 

- Adı nedir?. 
Diye sordu. Ayni zabit: 

- Beyti; Seba diye cevap 
verdi. 

Kadın kovasını doldurmuş 
ayrılıp gitmişti. Fakat Da· 
vudun kalbine kuvvetli bir 
ateş düşmüştü. Kaç yıldır 
bir çok yerler dolaşmıştı.Bir 
çok genç ve güze] kızlar, 
kadınlar görmüştü. Onun 
için can atan birçok Yahu
di dilberlerinin bulunduğunu 
da biliyordu. Fakat biç biri 
onu, bu kadar derin bir he
yecana düşürmemişti. Şimdi 
hem yürüyor, hem de kal
bini saran bu yeni ve zorlu 
ateşi nasıl söndirebileceğini 
düşünüyordu. Kadın evli idi. 
Ayni zamanda kendi maiye
tinde bir zabitin karısı idi. 
Ona karşı yapacağı her ha
reket elbette fena görüne
cekti. 

* • • 
Günler geçiyordu. Davud 

Ağaç 
Dikimi faaliyeti 

arttırıldı 

Ağaç dikimi faaliyeti, bir 
kaç a-ündenberi arttırılmış
tır. Dün belediyece, Karşı
yaka'da Bostanlı bataklığı 
ile, Halkapınar bataklığına 
yüz ağaç kadar Okaliptüs 
fidanı dikilmiştir. 

Geçen sene dikilen fidan
ların kısmı azami tutmuştur. 
Şubat nihayetine kadar şe-
hirde açılan bütün çukurla· 
ra ağaçlar dikilecektir. 

Karşıyaka 
Vapur iskelesi 23 , Nj. 

sanda açılacak 
Karşıyaka.da yapılmakla 

olan beton arme vapur is 
keleıinin inıaatı bir buçuk 
aya kadar ikmal olunacak
tır. 

Haber aldığımıza göre; 
iskelenin resmikütadı 23 
Nisanda yapılacak ve bun-
dan sonra yanındaki eıki 
iskele yıkılacaktır. Eski va
pur iskelesinin yerine i'ÜZel 

makale, Bulgar gazetelerini zail olmuş değildir. Ankara bu kadar kaba, bu kar çir- nin katil, diye İ~ 
harekete getirmiıtir. Başta ile Atina arasındaki vaziyet kin dananacağınızı hiç um- küm edildiğini du 

mıyordum, def olunuz! düm; tam zamall 
"Slovo,, olduğu halde bütün te Saylni haldedir. f ki Dedi. Parmaiım , tabanca- tim. 
S f t 1 · B Ik u h, yalnız itti a a temin o ya gaze e erı, a an mın tetiğinde oynıyordu. Se· Sığırtmaç Ali, 
ittifakından bahsederek uzun olunan bir şey değildir. Ha- vinç dimağımı zorlıyordu. kanı ve kalbinin 
makaleler yazıyorlar. kiki sulhu, milletler arasında Yabancı bir erkek g~ lgesi, halde bir çok 

Bulgar gazeteleri; Balkan tesis eden saınimi münase- acele acele uzJklaştı. Ayak- dııha temiz, dah• 
paktının, Bulgaristan için bir beller temin eder. Nasıl ki, ]arının altınd.- yumuşak top- dır. 
tuzak olduğunu, böyle bir Balkan ittifakına dahil ol- rağm seslerini duyuyordum. 
pakta imza koyacak olan madığı halde alakadar dev- Emine, yıllardan sonradır ki 
Bulgar diplomatlarının, Bul- Jetlere verdiği kuvvetli te- beş alh metre ilerinde ve 
gar milletinin ellerini bağlı- minatla Bulgaristan acun bir badem 2.ğacınm altında 

yan noyyi muahed.esini tasdik sulhuna daha fazla hizmet yapa yalnız duruyordu. Bir 
etmiş olacaklarını ve halbuki etmiş ve · ıazımgelen müsaid arah k hıçkırmağa başladı. 
bu harekete kimsenin riza kanaati yaratmıştır. Artık kararımı vermiştim; 
gösteremiyeceğini kaydet- Şimdiye kadar uluslar yanma gidecek, kendimi ta-
tiktcn sonra. Balkan ittifa- derneğine muhtelif devletler nıtacakbm. Fakat ileriden, 
kının ancak Bulgaristan'ın arasında yapılmış 120 ittifak onların bahçe kulesi tarafın
iştirakile tekemmül edebile- mukavelesi verilmiştir. Bu- dan bir gölgenin koşarak 
ceğini ileri sürüyorlar. nunla beraber, bu ittifak yaklaşmakta olduğunu gör-

Slovo gazetesi diyorki: bolluğu, Avrupanın vaziye- üm, durdum. Eminenin yanına 
"Balkan ittifakı, şimdiki tini düzeltmiş değildir. ,, gelmişti. Sesinden tamdım; 

•• • ··~--- kocasıydı. 

Londra'da dalı · ı • -Ne oJd~, Mistr Cona ' a l erı karşı nasıl bir harekette 
bulundun ki, Con müteesir 

gidilebilir mi idi?. olarak geldi ve şimdi bıra-
kıp gidiyor? 

~~------------~ Fransız muharririne göre; daha ileri 
varılmasına cesaret edilememiştir 

Paris'te çıkan "Journal makta olduğu manevralar 
des debats., Londra görüş- göz önüne getirilir ise bu iş 
melerinden sonra Fransa 'nın hem uzun, hem de zor ola
vaziyeti başlığı altında yaz- caktır ... 
dığı bir makalede, sulh te- Londra'da sulh mes'e)esi 
minatlarını şöyle tasvir edi- görüşüldü, çünkü ahval gö-
yor: rüşülmesini mecburi kılıyor-

" Her diplomatik konfe· du. Londra•da sulh mes'elesi 
ransın sonunda yapılmakta etrafında dönüldü ve dola
olan matbuat neşriyatı gü- şıldı. Hava ordusu hakkında 
rültüleri söndü. Her memle- yapılacak bir anlaşmanın e-
kette efkarı umumiye Lond- saaları kuruldu. Görünüşe 

'd 1 k bakılırsa bundan daha iJeri-ra a yapı an onuımalann 
verdikleri neticeleri enine ye varılmasına cesaret edi-
boyuna tetkik etmektedirler. Jememiştir. Bunu görür gör-

mez Almanya cesaretlendi. 
Her yerde bu müzakere- S_ulbperver milletler her şe

lerin verdikleri netic~lar ara- yın kendi birliklerine bağh 
ıındaki kararaızlıklarla be- olduğunu takdir etmedikçe 
raber bazı ümit verici unsur- sulh teminatı yapılamaz. Bu
lar da bulunmaktadır. Biz nun için M. Flanden'e teret
benüz, uzun olacak bir iti• tüh eden ilk vazife, bir as-
baılangıcında bulunuyoruz keri kanun haıırlmak vazift-
ve eğer Almanyanıh yap- sidir .. , 

~~----~-----~--~--~-----------Haham 

Emine isyan dolu bir ses
le haykırdı: 

- Cehennemin dibine ka
dar gitsin! o; bir ahlaksız
dan başka bir şey değildir. 

- Ne o; gene ahlak ve 
namus felsefesi mi? Bunlar 
hep senin fenalığıodan, ev
hamlarından doğan şeyler
dir. Nihayet köylüsün, ipti
dai bir kadınsın, sosyetenin 
nezaket ve inceliğinden hiç 
de haberin yok. Kaba - sa

ba bir insansın. Düşünmeli
sin ki ben, bütün servetimi 
saadetimi onlara borcluyum. 
Benim bunda menfaatim 
vardır. 

Emine bağırdı: 
- Fakat ben, menfaatinin 

oyuncağı olamamf. Servet te 
saadet de sizin olsun .. Emi
ne sözünü tamamlayamadı. 

Bir tokat sesi işittim. Ses . 
çıkmadı. Yalnız kocası hali 
homurdanıyordu: 

- Pis, iğrenç köylü, ne ka
dar olsa hamurunda bozuk
luk ve ek,ilik var!. 

"' "',,. 
Seniha henüz No 

mıştıki, kızı Çiçek 
- Anne! -dedi· 

gelmiş, buralı de" 
uzun boylu, başk• 
biıeli güzel bir 

Seniha. ani bir 
sıçradı ve batırın• 
Necdet oldu. Ç 
renginin bir iki 
tiğini his etti. 
bakıyordu : 

d 

Gelsin mi 

rum. 
Bir az sonra N 

Seniha karıı kart•,_ 
duruyor birbirlerioİ 
lardı: 

Necdet bey f 
Emine banılll! 

- (Bitti)-" 

Cemiyeti merk 
hey'eti se 

Hililiahmer ce 
mir şubesi yeni 
bey' eti dün ilk to 
yapmış ve araları 

idare bey'etini seÇ 
Seçim neticesinCI 

başkanlığa doktor 
det Emon, ikincİ 
avukat Bay Bab• 
muhasipliğe doktor 
seyin Cura. veS 
muallim mektebi 
Bay Refet Tok, 1cı 
doktor Bay Kaı:xıır 
mişlerdir. J,. 

güzel Beyti Sebayı unutmak 
d ğil, bilakis her gün için
deki ateşin kendisini yavaş 
yavaş yakıp perişan ettiğini 
görüyordu. Aşk. Davudu 
pençesine almış ve ona her 
şeyi unutturmağa başlamıştı. 

bir park yapılacak ve par
kın içinde bir de havuz bu· 
lunacaktır. · 

Kömür 
Fiatla~ı yükseldi 

Kendi kendine evlendi Elen Daha fazla dinliyemedim. 
Hiç gürültü çıkarmadan ge
rilere çekildim. Kafama siyah 
ve kanlı bir düşünce saplan
mıştı. Ve işte o gece yarısını 
bir iki saat geçmişti ki ben, 
bu meıhur tüccarı, bahçesi-

Alman marka ti. 
sağlam kuyruklu 1-
yano ehven fiatl• 
tır. 

Almak arzu 

Oryayı ele geçiremezse, bağ
rında sıkmazsa sanki çıldı
racaktı 

Tarihin kahraman tanın· 
mış ve peygamber denilen 
bir hükumdarı, timdi evli 
bir kadın için ıztırap çeki
yor, göz yaşı döküyordu .. 

Nihayet, vicdanının sesini 
boğarak ve yalnız kalbini 
dinJiyerek bir karar verdi. 
Oryayı, Kudüsten bir ve

sile bularak uzaklaı
tırmak.. Ayni gün zabitle
rinden birini çağırdı. 

- Gidiniz Oryaya kendi
ıini görmek istediğimi söy
leyiniz. 

Son günlerde havanın bir
denbire soğumasından, kö
mür fiatlarında cü:ı'i bir 
yükseliş görülmüıtür. 

Alakadarların verdiği ma
lümata göre, bir kaç güne 
kadar deniz yolu ile ıebri
mize yeniden mllhim mik
tarda kömOr gelecektir. 

Bu ay 
Almanyaya ne kadar 

yumurta ihraç 
edeceğiz 

Ttırkofiıı Berlin ıubeıin· 
den lımir ıubesine gelen bir 
telgrafta; Almanyanın mem
leketimize Şubat ayı için bin 
kentallik bir yumurta hi11e
ıi ayırchiı bilc:liriJmiıtir. 

Nevyork - Elyasef isminde Kom Ü • l . J 
7 

bir Haham, dini merasimi DJSİ erı a e) 
kendi kendine yaparak sev- hin d t k. h t 
diği bir kızla evlenmiştir. e a ı a 

Nevyork yabudi cemaatı, Atina - Elen hükümeti, 
Hahamların kendi kendile- Koı;nünistler aleyhiae şiddetli 
rinc evJenemiyeceklerini ileri takıbat yapmağa karar ver-
sürerek Elyasef'i mahkeme- miş ve hemen faaliyete baş
ye vemiş isede mahkeme be- lıyarak birçok kasabalarda 
yeti; Hahamın musevi dinine Komünist kulüplerini araştır-
aykın . bir hareket yapmadı- mıı, bulduğu defterleri mü-
ğına karar vererek mtıtte- sadere etmiştir. 
bimi serbest bırakmıttır. Kalamatadaki Komünist ku-

8rüksel'den JGbn kapatılmıştır. Bu ku

Kuru meyva istiyorlar 
Brüksel'de tanınmış bir 

fırma; Ticaret odaıına gön· 
derildiii bir mektubda; mem

leketimizden üzüm ve incir
den başka kuru meyva, bil
ba1Sa kuru erik ve portakal 
almak iıtediiini bildirmiş ve 
bunlar &zerine it yapan 

lüpte laulunan defterlere gö
re, Kalamata kasabası Ko
müniıt teıkilltı, bütün zen
ginleri haraca kesmiş bulu
nuyordu. Komünistlerin zen
ginlerden zorla toplamıf ol-
dukları para, mühim bir ye
kun teıkil etmektedir. 

müesseselerimizin adreslerini 
iatemiıtir. 

gün sabahdan ak 

l
dar ULOSAL 
gazetesi idarehao 
caat etmelidirler. 

lzmir ithalat 
dürlüğünden: 

gümrüğü 

Kilo Gram 

o 045 
o 390 
o 190 
o 990 
o 215 

o 990 

Cinsi eşya 

ipek harç 
Yeni yün entari 
Yeni pamuk entari 
Yeni ipek kadın elbise ve çamaıırı 
Merserize edilmiş pamuk mensucat 

70X100 kadır 
Merserize edilmif pamuk mensucat 

150X200 kadıt 
2 820 Yekun 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı etya açık arttırıll' 

satılacağından isteklilerin 3·3-935 pazar günü ıaat l 
lit gümrüğü satış komiayonuDa m6racaatlan illa ol 
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J Limitet vapur lzmır yun mensucatı~_ ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI Birlı·k 
- ·• ORESTES ., vapuru 23 şubatta beklenmekte olup yü-Tür k Anonim şirketi_ künü boşalthktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için acenta ·ı 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 

" MARONIAN 11 vapuru 
21 şubatta Londra, Hull 

ve Aoversten gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

" EG YPSIAN ,, vapuru ay 
sonunda Liverpool ve Svven

aeadan beklenmektedir. 

_ Bu mfic ese. iki yoz biıı lira sermaye ile = teşekknı etuıi. ,.e Di Oryental Karpet Manu-_ 
fakçörer Lhnited (Şark hah) şirketine ait 

izmirde Halkupmardaki kumaş fabrika mı atın 
= almıştır. Fabrika büUln teşkilat ,.c te i nt ve mfis- -

ıalıdimiııi ile c ki i gibi 1 kftuuııu ani 1935 ta

;;; rilıindcn itibaren yeni şirket tarafından işlctil-= mekıedir. Her nevi yilu iplikleri, kumaş, batta- -= niye ve çorap imal C'dileccktir. Mamulutm emsa-

line faiki) eti her tarafta takdir \'c kabul edilmiştir. = 
Hu mamulat Pcştcmalcılar başında eski Orozdibnk _ - -
itti ulindeki ergide teşhir edilmekle 'c satış fah- = 
rika içinde ynpıhnnktadır. -= Posta kutusu: 127 = 

'
1 
THURSO 11 vapuru mart 

ortasında Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
l>ulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük = Telgraf adresi: İzmir - Alsancak 
alacaktır. Telefon oumarası 2432 ve 3564 

.. FL A M 1 AN., vapuru mart • lll il llf il lll lll lll lll l il il lll il• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111il111il111 Uii 
rtasında Liverpool ve Svven· 

•eadan beklenmektedir. 
Not: Vurut tarihleri ve J değişikliklerden 

vapurların isimleri üzerine kabul edilmez. 

Tt.J Q K iYE 

llR~~T 
BANKASI 

mes'uliyet 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--bO~Q 

yük alacaktır. 
,. GANYMEDES ,, vapuru 26 şubattan 28 şubata kadar 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yülc 

alacaktır. 

" ORESTES ,, vapuru 10 martta gelip 14 matta Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
" HEDRUN ,, vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan
dınavya limanları irin yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

lzmir Nevyork ar sında ayda bir muntazam sefer 

" T AMESIS ,, vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARıTıM ROUMAiN 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

'' ALBA JUL YA ,, vapuru 12 Martta gelip 13 Martta 

Malta, Cenova, Marsilya, ve Cezaire hareket edecektir. 

" PELES 11 vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 

Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için &kinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında FratelJi Sperco acentahğına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

l. ". 

v. 11"'. h. varı 

Der Zee 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple--· 

Cfindelik aiyaHI gazete 

Sahibi: Ilay<lar IWşdıi Ôkırm 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nıi::.lıeı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şurtları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştirilir 
Basıldığı yer: ANA DULU 
mat'haası 

Kiıuplar1111za Gibd Hir 

Cilt, llutıralurınıza Şık 

Bir Alhnnı, Ve ~air 

Cilt işleri '\ aptır

nıak h;tcrscııiz : 

- - A 1 i R 1 za - -
Mücellithanesine uğrayın1z. 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE Lf NİE 

"ULM,, vapuru 19 şubatta 
bekleniyor, 21 şubata kadar 
Anvers, Rotterdam, Ham-

Istanbul ve 'lrakya 

burg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

"Aquila., vapuru 23 şubatta 
bekleniyor, Hamburğ ve An
versten yük çıkaracaktır. 

" THESSALIA ., vapuru 
5 martta bekleniyor, 7 marta 

kadar Anvers, Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük aJacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 

" HANSBURG " vapuru 

25 şubatta bekleniyor, Ham· 
burg ve Anvcrsten yük çıka
rıp Anvers, Hamburg ve Rot-

terdam için yük alacaktır. 

JOHNSTON LİNE LTD 
"KENMORE" vapuru 25 

şubatta bekleniyor, Liver

pul ve Anversten yük çıka

rıp Burğas, Varna ve Kös· 
tence, Galatı ve Braila için 
yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHiP 
CORPORATION 

"EXMINSTER,, vapuru 20 
ıubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

Şeker Fabrikaları 'fnrk Anoninı Şirketi 
Sermayesi3,000,000'l"'ürk Jirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

_, 
Sıhhat halı yagı 

Norveç balık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzühn üştür 
Yeğftne deposu 

IIamdi Niizht 
Sıhhat Eczanesi 

• < - . ' ... . .. .. .. . 

fotoğraflıaııe ve 
fotoğraf malzenıe ınağazası 

S B ı ~----- ---•I " EXARCH ,, vapuru 2 -- ümer an {---·· Do K T o R Martta bekleniyor, Nevyork 
Ali Agah için yük alacaktır. 

Hcım:a IW ıcm beyın J oıoğuıflıarı~ i. l:.mmJ,, 1•11 

fotoğraf çclmıckle şölıreı bulun bır ~mı 'uı ocaf.ıdı.r. 

mı7şklılpe 'etıt oları/ar dahi, burada < elairdiklerı lotohnj

lnrdan memnun lrnlnıışlnrclır. 
llamza Rüstem beyin, foıoğrnJ muit cme~ı ~uta11 ttıa· 

ğaza.$ı da muhterem mıişterilerini11 inee ;evkforine glJP 
her çeşit malları. fotoğraf makirıelefirıi lmlmulıırmnkta· ~.,abrikaları mamulatı 

Yerli mallaı·ı n en iyisi, en sağla
ını, en ucuzu en güzeli 

llereke kumaşları 

'1"e ane kumaşları 
Beykoz kunduraları 

Geliş tarihleri ve vapur-
Çocuk Hastalıkları ların isimleri üzerine meı'u· 

Mütehassısı lizet kabul edilmez. 
11..-iııci Beyler Sokağı /\. 68 

1'elrfon 3452 Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 

dır, Bir :ıyureı lıer ıeyi ·~pata kafidir. 
(İzmir . B~turak caddesi, Refik 

PORJEN AHAP 
Bakırköy bezleri O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarıua, gc-

Sö m er Bank yerli mallar pazarı belere, çocuklara ve tansionları yükselmiş kimselere doktorlar yalmz 
-.I.zm-ir-şu•b•e•s.in•d•e-h.u.Iu.r.s •• u.n.u.z _ _.1 ( Pnı:jen Şahap) moshil pastillerini tavsiye ederler. 
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Büyük önderimizin garp vilayetlerindeki seyahatlaı·ı 

Taşucuna gelen Atatürk, Silifkeye uğ-
rı yarak. <_;İttliklerine gec;mişlerdir 

-
Çiftlikte bir 

18 de 
müddet istirahat buyuran Reisicümhurıımuz, saat .,, 

Ege vapuruyla Taşucundan ayrılmışlardır. 
Ege vapuru 20 (A.A) - Silif keye hugQ11 ıaat 13 te dônma,ıerdir. 

Ege Yapuru ile Taşucuoa gelen ReisicOmhurumuz İçel 'alisi ve vilayettea gelen memurlar Taşucundan 
AtatOrk, yanlarmdaki zevat i((• karaya çıkmı,lar Ye vapura gderek AtaUlrkil kartılawışlnr ve halk 'faş • 
Silif keden geçerek çiftliklerine gitmişlerdir. Çiftlikte ucunda ve Silif kede AtaUlrkftn gelişinden doğan se-
bir müddet istirahat eden Atatnrk saat 18 de vapura vinçle hararetli tezabftratta lıulunmu,ıardır. 

------------··~-~····~···~ .. -----------
Ital ya asker sevki- Bay Şuşning Pari-
ne devam ediyor se muvasalat etti 

-------Bir istihkam 
Afrikaya 

taburu Napoli'den 
hareket etdi 

Napoli 20 (A.A) - 750 Nefer ve 40 zabitten mürek
keb bir istihkam taburu Afrikaya hareket etmi9tir. Tabu
run hareketinde Prens Piemont hazır bulunmuş ve halk 
askeri selamlamıştır. 

~----------·~·~···--ı .. --------
V adanagar' da insan mü-

tehaseleri bulundu 
Bunlar arasında 15 parmaklık cüce 
insanlar, 18 parmaklık inekler var 

Bombay 20 Hindistan (A.A) - Baroda devleti içinde 
Mebıana mıntakasındaki Vadanagarda insan mütehaseleri 
bulunmuştur. Bunlar arasında 15 parmaklık cüce insan ve 
18 parmaklık cüce inekler vardır. 

Bombay 20 (A.A) - 27 Santimetre boyunda cücelere 
aid müstehaseler (toprak altında taş kesilmiş insan iskelet
leri) bulunmasının insan ırkı hakkındaki nazariyeleri altüst 
edeceği zannedilmektedir. Mütehassıslara göre, Abonko 
Akke ve merkezi Afrikanın dört veya beş kadem boyun· 
daki cücelerinden daha ufak bir cüce ırkı hakkında yeni 
bir tetkik sahası açılmıştır. Bu 37 santimetre boyundaki 
cücelerin bulunuşu Homerin 13,5 ine boyundaki cücelere 

yaptığı telmihi hatırlatmaktadırki bu da aşağı yukarı 37 san· 
time tekabul eder. 

Staviski rezaleti UJuslar derneği 
Eski başbakana atfedi- Sıhhi komitesinin hey
len isnatlar esassızmış eti i'\loskovaya vardı 

Paris, 20 ( A.A ) - Sta· Moskova 20 (A.A) -Sov-
viski işini tahkike memur yetler birliğinde Palüdizmin 
komisyon, Staviski ve Prens sentetik müstabzerat vasıta
tabkikatında eski müddeiu- sile tedavisi hakkında yapı
mumi Presar ile eski baş- lan tecrübeleri tetkik etmek 
bakan Şaton'un istimaına üzere profesör Edmon Ser· 
lüzum olmadığını bildiren ve janın başkanlığında uluslar 
bu suretle bunlara atfedilen · derneii sıhhi komiteıinin 
isnatların esassız olduğunu gönderdiği hey'et Moskova· 
teyit eden bir karar kabul ya varmııtır. 

etmiştir. prens 
Kuyseri'de 

~iddetli soğuklar var 
Kayseri, 20 (A.A)• - Ci

var vilayet· ere nazaran bu 
kışı çok hafif geçiren Kay
seri birdenbire kışladı. Dün 

• 
geceden baılıyan kar tipiıi 

hili devam etmektedir. 

Kütahya 
Vilayet umumi meclisi 

toplandı 
Kütahya 20 (A.A) - Altı 

üyesi bayan olan viliyet u· 
mumi meclisi bugün ilk top
lantııını yapmııtır. 

Döğal Budapeşte

y e gidiyor 
Viyana 20 (A.A) - Prens 

Dögıl bugün öğleden sonra 
Buda peşteye gidecektir. 

ltalya'da 
42 milyon 128 bin 

kişi varmış 
Roma 20 ( A.A ) - Son 

istatistiklere göre, 31 Ka
nunusani 1935 de ltalya' da 
sakin nüfus miktar1 42 mil
yon 128 bindir. 

--Paris ~azeteleri, Avusturya başbaka
nı hakkında neler yazıyorlar'? 

Istanbul 21 (Hususi) - Paristen bildiriliyor: 
Avusturya baıbakan1 bay Şuşing bu sabah Parise var

mış, hataretle karşılanmıştır. 
Paris 20 (A.A) - Avusturya başbakanı Şuşoingin per

şembe günü (bugün) Parise muvasalatı münasebetiyle Jur·I 
nal diyorki: 

"Fransızlar, mıdum başbakıoıo ağır mirası altında ezil
meden taıımakta olan adamı ona layık bir tarzda karııla
yacaklardır. 11 

Bilakis, Populer ve Umanite ırazetleri fatizmin mümes
sili bulunan Avusturya batbakaD1ntn Pariıte huzurunu sos
yalistlerle komünistleri her türlü vasıtalarla protesto etme· 
ie davet ediyorlar. ----------· ------=-----Amiral Byrd 

Borçlarını nasıl 

ödeyecek 
Vellington, 20 ( A.A) 

Amiral Byrd cenup kutbuna 
yaptığı sefer dolayısile borç· 
!andığı 50,000 doları öde
mek için bir iki yıl konfe
ranslar vermek niyetinde 
olduğunu beyan etmiştir. 

Kan adadan 
Bir yılda ne kadar 

altın çıkarıldı 

Ottova 20 (A.A) - Kana· 
dadaki altın madenlerinden 
1934 yılı zarfında 102 milyon 
250,000 dolar kıymetinde 2 

milyo4 960 bin onsluk altıo 
çıkarılmıştır. 

1 
Sabah Gazetelerinin ı 

Telgratları 

Ankara - Bayındırlık ba· 
kanlıj'ı ile tramvay şirketi 
arasındaki dlvaya bugün de 
bakıldı. Bu celıede bakanlık 
hukuk müşaviri şirketin yol
ıuzluklarıoı izah etmiştir. 

Ankara - Genel nüfus 
sayımı bu sene Teşrioievve
lin on sekizinci Cuma günü 
yapılacaktır. Sayım iıleriode 

yüz bin memur çahıtırıla· 
cakhr. 

Ankara - Bakanlar hey
eti d&n akşam baıbakan Ge
neral ismet loönünün baş
kanlığında toplanmıştır. Bu 
toplantı da 935 bUtçeai hak
kında Maliye bakanı izahat 
vermittir. 

Istanbul - Atatürk," iki 
üç filne kadar Ankaraya 
avdet buyuracaklardır. 

c;ıoubevin 

Tayyaresinin son yol
cusu da bulundu 
Moskova 20 (A.A) - Bir 

tayyare rrubu Gloubevin 
tayyaresini vt. onun son yol· 
cuıunu bulmuşdur. Yolcuya 
ışıklar ve yiyecek atılmıştır. 
Kendisini ıretirmek ilıere ya
rın hususi tayyareler bava· 
lanacaktır. 

Orta Asya'da 
Demir madenleri 

keşfedildi 
Moskova, 20 ( A .A) -

Taşkent'ten bildiriliyor: Orta 
Asya' da Tacikistan vadile
rinde ve bilhassa Çağladi
sakta demir madenleri keş
fedilmiştir. 

Halkevleri11in 3 nen 
yıl dönnmn 

Başıarafıbirinci sahifec/e
merasim yapılacak ve 6aş· 
bakan General f smet İnönü· 
nün Ankara Halkevinde söy
liyecekleri söylev dinlenecek-

Ankara 21 ( Hususi ) -
Halkevlerinin açıhıının üçün
cü yıldönümü münasebctile 
yarın başbakan General is
met İnönü, Ankara Halkevin· 
de bir söylev ıöyliyeceklertir 
dir. Başbakanın bu söylevi 
yurddaki biitün Halke•lerin· 
den radyo ile dinlenecektir. 

• 4 • 

Yaran halkevlerinin açılı-

şının üçüncü yıl dönümü ol
mak münasebetile şehrimiz 
halkevinde de mera1im ya
pılacaktır. Bunun için alAka· 
darlar bir program hazırla
maktadırlar. Proıram buiflln 
akıama kadu tamamlana· 

(Bahaeddin Ş:ıkir Beyin Ilırıık tığı \ ' eıJi.l..ıılara Göre) 

Dok.tor Bahaeddin 
kir'le Ali Kemal a 
sında dava çıkmış 

bey ertesi günü tiyatroyu 
menetti. Bundan yüz bulan 
Hoca Mehmet efendi müf
tüyü sokaklarda tahkir etmiş, 
umumi galeyanı artırmak için 
kasabanın kalabalık yerle
rinde bağırıp çağırmış, lstan· 
bul'a gönderilen meb'uslara 
ehliyeti olmadığını söyliyerek 
ötedenberi zulümkarlıkla evet 
temin eden ümmi Mehmet 
bey isminde birisine rey 
verilmesini istemiştir. intihap 
olunan meb'uslara karşı 

ağıza alınmıyacak laflar söy
lenmiş, onun çıkardığı bu 
gürültü üzerine bine 
yakın insan toplanmış ve 
bunlar muhtelif fikir· 
Jerdc oldukları için bir kı
tal çıkmasına az kalmışdır. 
Böyle olduğu halde ne za
bıta, ne hükümct memurları 
buna mani olmaia çalışma

mışlardır. Yapılan ihbar üze· 
rine poliı ve jandarmalardan 
bazıları cemiyetin muavcne· 
tile cür'etkir hocayı Ermeni 
ırazinosunda tuttukları sırada 
hoca elindeki asasile polisin 
ba9ıD1 tehlikeli ıurette yara
lamıştır. Hoca zorla yakala-

narak götürülürken " Ne du· 
ruyorsunuz? 11 diye bağırmış 
ve herkesi hükümete karşı 
kıyama teıvik etmiıtir. Bun
dan ba9ka yolda i{ÖtürDlür
ken de: Mehmed bey, Meh· 
uıed bey, beni kurtar! .. diye 
feryad edip durmuşdur. 

Bunun üzerine eski hafiye· 
lerden ve istibdat komser ve 
polislerinden bazıları koşa· 

Yarınki 
Lik maçları 

Seremonilerle geçen maç· 
ların tekrarlanması hakkın· 
daki futbol bey' eti kararına 
göre yarın Halk ve Alsan
cak sahalarında lik maçları
na devam edilecektir. A ta
kımlarından Alsancakta kar
şılaşacak olanlar Göztepe -
Türkspor ve Altay - Buca 
takımlarıdır. Bu maçların ilki 
saat 14 de, ikincisi de saat 
16 dadır. Ayni takımların 8 
leri halk sahasında karşılaşa
caklardır. Bundan başka 

Halk sahasında K. S . K. -
Altınordu iİbi kuvvetli iki 
kulübün birinci takımları, 
aralarında buMusi bir müsa
baka yapacaklardır. Bu maç 
diierlerine nazaran daha 
ehemmiyetlidir . 

Halktvi tabasının yarınki 
maç programı şöyle tesbit 
edilmiştir : 
Saat 10 da Türkspor - Göz

tepe, B, saat 12 de Altay • 
Buca 8, saat 13,30 Turan -
9 Eylül, saat 15 te Eşrefpaşa 
Türkyurdu, saat 16,30 da 
Altınordu - K. S. K. . Genç
lere muvaffakiyetler dileriz. 

caktır. 

Yarın bütün İzmirliler halk 
evinde toplanacaklar, bayram 
yapacaklar, Baıbakanın An· 
kara halkevinde ıöyliyecek
leri nutku dinleyeo.MArdir. 

rak hocayı kurtar 
ve onu yakalayan 
tahkir etmiılerdir. f 
cayı neticede hapıe 
mak mecburiyeti basıl 
tur. Ertesi günü mü 
mi muavini hoca b 
yalD1z zabıtaya 111 

maddesinden dolaY1 

açmış ve kendisinin 
olduiu bir fesat ko 
adliyece yapılacak~t·aı ..... -. 
karşı gidemiştir. it 
Terakki Cemiyeti ta 
yapılan ibzarat dl 

tarafından kat'iyeo 
itibara alınmamışdır.ıı 

Bu hadiseler, itti 
Terctkkinin meşrutiY 
omdan sonra melll 
tutunmak için İcab e 
birleri almayı ihmal e 
duğunu göstermeie • 
Viliyetler cemiyete 
bu suretle hareket e 
Istanbul efkarı da 
daha ziyade cemiyet 
dönüyordu. Cemiyeti• 
efkarı olan Şii.rayı 
gazetesi bükümet tar 

- Devam PA 

1 ogiliz bakanlat 
mitesi 

Baştarafı birinci s 
dün Bakanlık tali ko 
de hazır bulunmuşla 
mitenin Fransız - in ' 
liflerine Almanya tar 
verilen cevabı mün• 
tiği bildirilmiştir. K• 
günkü toplantısında 

hakkında Sir Simonull 
asını dinliyecek ve f 
ile Almanya arasında 
dan doğruya görüfdl'....w'-. 
pılması hakkındaki te 
kik edecektir. 

Fransız büyük el 
iki gün zarfında Sir 
mona yapdığı iki ziY 
nasmda Sir Con S' 
tam bir Fransız-:lnıili' 
tainazar teatisinden. 
Berlini ziyaret etme•• 
tere tarafından arzuY' 
görüldüğü takdirde 
Fransanın hiçbir sur' 
raz elmiyeceğini açık 
etmiıtir. Ayni ıaDJ• 
vaziyet evvelden bil 
yette bir karar veril 
duğu şeklinde tefsir 
melidir. Pek mübİ_, 
F ransıı - lngiliz ist' 
daha bir müddet def 
cektir. 

Paris ile Londra 
daki temasların bir 
belkide lngiliz-AIDJ•0• 

keratının Londra tek 
temamen şamil olDJ• 
bul edip etmiyece;i 
da Berlin hükumeti~ 
racaat olacaktır. lo 
Fransız devlet ad• 
hava mukavelesinİO 
müzakere mevzuu t 
meıinde mutabık 
zannedilmektedir. f 1 

lar keza bava mukıf 
3-2 tarihli müşterelı, 
velede zikredilen d 
raflar hariç olarak 
tekilde aktedilemiy• 
de mutabıktırlar . 


