
~ 
1 

Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ KTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

Adres : i:r.mir fkind Beyler Sokağı 
Abone oaıtlan: eneliGi 700. altı aylı~ı 400 kuruş 

lleıııni Hunlar için: .Maarif cemiyeti iUioat 
Luroeuna müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: Jdarehanede kar rla tarılır 
Bası ığı yer: A A L ) Matbaası 
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lzmirde- çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Yunan Kı·alı 

Yokuıda bn, lıya ·a oları 

deniz ınanevralaı·ını bizzat 

takih edecektir. 

----------------------------~-----------------------------------~ Yıl : 3 _ No : 643 Telefon·: 27 76 - Cumartesi - 14 Mart 1936 
--------~·------------~ 

Fransız Gazeteleri Alınanva'ya ar-
şı Ateş Püsliürmeğe Başlaınışlardır 

-Dün Zecri Fransız ayanında ha- İr 
raretli müzak~ereler oldu 'l'edbirlere her

kes aleyhdar 

'Viliiyet umumi meclisin
de hararetli müzakereler 

Fran ız ordu uuurı takviyesi için yeııideu lstanbul 14 (Özel)- Lon
dra'da toplanan lokarnocu
lar, Almany aleyhine ne iki yüz yirnıi iki mil)10D frank tab i at kondu 
gibi tedbirler alınacağını 
dün uzun müddet tetkik 
etmişlerdir. Söylendiğine Konsey bugün lıondra'da toplanıyor 
göre, ltalya hakkında ah· 
nan zecri tedbirlerin Al· 
manya'ya da tatbik edil· 

Frao ız a kerleri ı 

Istaubnl, 14 (Özel) - Pa- - Biz, ulba ·hizmet içio 
ris'ten haber veriliyor: bütün devi tlerden ziyade 

Frans yan mec1i i, dün gayret gö termişizdir. Fakat 
toplanmış ve geç vakte ka- buna rağmen, başkalarının 
dar mllzakerelerde bulun· bUsnUniyet beslemediklerini 
muştur. Bu mUzakereJer, görüyoruz. Onun içindir ki 
gayet heyecanlı olmuştur. harbiye bütçesini takviye 
Müteaddid hatipler, Alman· etmek zarureti vardır. Her 
ya'am son hareketi etrafan- şeyden tasarruf edecek ve 
da &ı s5ylemişler ve Fran· ulusal müdafaamız için lizım 
sanın askeri işleri etrafında gelen tedbirleri alacağız. 
münakaıalarda bulunmuş· Harbiye nazınnın sözleri 
lardır. Harbiye nazın (Mo· hararetle alkışlanmış ve ne· 
rea), kür Uye gelerek uzun ticede, harbiye bütçesine 
beyanatta bulunmuş ve de- yeniden 222 milyon frank 
miştir ki: tahsisat konmuştur. 

Londra, 13 (A.A) - Detly 

Telgrıf gszeteat Londra mQu 

ketel eri hakk1nda dlyorkl: 

f oglllz devlet adamları iki 

zıt dO~üoceyl yaklıotırmık va 
ıılfe lyle mok~!lr.f bolunmıkıa 

dır. Fran e, Alman a kerlrrt 

Ren bavusınde hulundokçı 

IJeı>amı 4 m·ıi .,,,,/ıif e<l11 • 

mesi mevzuu babsolmuş ise 
de Uluslar Kurumuna da
hil memleketlerden bir 
çoğunun buna aleyhtar ol
duğundan bu gibi tedbirle
rin faide vermiyeceği ka
naatihllküm sürmektedir. 

\.. .) 

~--------------. ·------~-----

A m e ı~ ika' da seylap 
---------~~------~~-8 kişi öldn, sularla ınahsur kalan IJir 

trenin yolcuları kayıklarla taşındı 

r 

~-~----.-··· ... ·~ 

Kral, deniz manevraları- · 
ın bizzat takib ·edecek 

' ~~~----··~--.------~--
Yeni iş kabine i, mutlak suı·ette 
parlamentonun itimadını .. kazunmalı 

Yunan Kralı Yunan ricali arasmda 
ıı,!:tanbul, 14 (Özel) ~ti- iş kabinesinin, mutla~. su· 

•n a er v .1• tte parlimeotonun ıhma-Y erı ıyor: re 
lı unan kralı, yakında baı- danı haiz olması, Yunan 

1 Ylcak olan de . t 1 yasası iktizasındandır. 
trı d nız manevra· eme d k 
c:alc~ a biııat baıar buluna· Kral, buna sonderece ı -

Qİb ır .. "'•nevralar, bu ayın katli davranmakta ve telmel 
1Yetınde b 1 k hareket ere l aı ıyacaktar yasasına ay ırı . 
•tıabul, 14 (Ôıel) - Y~ai aıla rıza 16ıtermemektedır. 

N vyork, 13 (Radyo) - , ld-

deıll lu,ıan sonra havalar gü 

ıtlleşmletlr. Şimal memlrketler-

de karların erimesinden husule 

gelen ,.ller birçok evleri yık

mış, köprOlerl glHQrmOotı'lr. 

klol de ölmüotOr. içinde 38 ki 
şl bulunan bir ueo salarlı 

mıhıor kalmıa, yolcular kayık
larla ıa,ıomışıır . 1920 deoberl 

bôyle tuğyın görftlmemletlr. 
YOderce lo ao me~kenslz kıl 

mışhr. 

Fransız nıathu~tı otonıa

tikman hareketler istiyor 
-(Deha), (Ren) nıes'ele inin biı· baş 

laıığıç olduğunu ve Almanyanın 

daha birçok şeyler yapacağını yazıyor 
1 tanbul 14 (Özel) - Fran· mek lazım geldiğini ve Hit-

ıız. i•zeteleri, Almanya'ya ler'in, harp için haıırlaodı
ıiddetli hücamlarda bulunu· ğını ileri aürdDkten sonra 

yorıar:. Uluslar kurumu ile kollektif 
Deba ıazeleai, Almanya· mHai ıiıteminio zerre kadar 

nın büUln muahedeleri yırt- ehemmiyeti kalmadığını yaz-
bğını ve Ren havzasının iı- makta ve barıtın bu iibi 
galinden sonra daha birçok tedbirlerle hiçbir zaman te· 
ıeyler yapmaktan çekinmi- min edilemiyeceğini ileri ıür-
yeceğini yazmaktadır. mekte, mütecavizlere karıı 

Liberte iazetesi, Ren mın· otomatikman tedbirler alın · 
takasının İfgalinden sonra matı IDıumundan babıeyle-
Almanya 'ya emniyet etme· - Devamı diSrdilncil ıahifeth-

------------------~--~ Hakkı huzurun 10 liraya çıkarıluıa-
sına yalnız 6 kişi muhalif kaldı. U 

lzmir Hftkumcı kona 'ı 
Viliyet(umumi meclisi dün ve istifa etmiştir. Yerine 

ikinci toplantısını yapmıştır. yedek aza çağrılacaklar. 
Eski zabıt ve istifa etmiş Vilayetin izabnaıne ve mU-

olan azalurm yerine gelmiş talaanamesini tetkik eden 
olan yedek zaların maı.ba- lıey'etio raporu okunmuş ve 

taları okunmuş ve kabul edil· yapılan işler izah edilmiştir. 
miştir. Yeni azalar şunlardır: Avukat Kemal (Menemen) 
Sabire Yunus (lzmir); Nafiz 933 senesi hesabının tetkikini 
Çelik (Bergama), Recai (Ba- kabul etmediğini, bir sene 
yındır), Edib (Tire) Ahmed evvelki hesaban tetkiki lazım 
(Kemalpaıa) .. Ahmed Kemal- geldiğini söylemiş, IJbııy; 
paşa, işlerinin faılalaiandan - Bu meşru nıozeret tab· 

devam edemiyeceğini bildirmiş - lJmJamı 4 ıi11rıl salıifi<le--_ __ -~ ............. _____ _ 
Haheş'ler şimalde muka-

bil taarruza geçtiler 
~--------------~---Ras Desta bizzat idaı·e ettiği topl 

biı· ltalyan tayyaresi ~düsürdü 

Hnbcş imparatoru ınyyareyc hiaıcrkcıı 
lstanbul, 14 ( Özel } - llalyan tayyareleri Soma-

Londra'dan gelen en son ha- li cephesinde birkaç kasa-

ber~ere göre; . ıimalde Ha - bayı bombardıman etmiıler· 
betler mukabıl taarruza geç- . · ı d' R K R d1r. ltalyanlarca mahbuı bu-
mıı er ır. H assa ve as 
Seyyum ordulurınıo ileri ha- Junduğu iddia olunan Raı 
rekitana, imparatorluk ordu- Desta. halen Gocam'daki 
ıunun da bir ~ıımı iıtirak kunetlerine kumanda et· 
eylemiıtir. Karama doğru mektedir. Dün Gocamın bom· 
ilerliyen ikinci ltalyan kol - bardımaoı sırasında bizzat 
orduıu ile, Habeş kuvvetleri bir tayyare topunu idare et· 
aruında kanlı çarpışmalar mi~ ve bir ltalyan uça;ını 
baılamak lizere olduiu ıöy- dlltürmeK-e muvafak olmuı· 
lenmektedir. t ur. 



(Uluıal Birlik) 14 Mart ~ 
~~~~~~~~-~·-ı~~S-or_e_k~~A-tatilrk, ~ültfirpark ve panayır ha~ . . . . . "" . . , .. '· . 

JM~-;_a_ !~-~11 1 Avtar~a~~~;:ratıa kında Behcet Uz'dan izahat aldılar 
Tarım bakanlıiınca mınta- f" 

Cinai Roman Nakili: KAMİ ORAL 1 h 1 b 1 k p ·"' 1 t 
• kamız• ırönderilmiı olan av Sıhhat müzesini mttte assıs ar azır ıyaca . araşu 

-
72

- al tüfekleri, mülbakata daiıbl-
Lü i; maktul kadının fotoğrafının mııtır. Köylülerin, ıüme rii- atlama kulesi de derhal inşa olunacak 

d me domuz avına çıkmağa d . · · · · mu"zeıı"nı' mutahaııı•lar tır•,· k • • • d 1 d "' •• ı · d Ankara' da bulunmakta olan enım müzesının ınıaaı ve ~ en JSIDe 81 O ma ıgını soy ıyor U baılamaları kararlaıtırılmış U d C tefrişi, Ankarada husuıi bir fından bazırlatmağı şarlJ•~ 
ve bu sene s6rek avlarına Şarbay Behçet z. ün u- B iı•" 

- l "amam, şimdi iş anla- bettar olduğu manaaını ve- mur başkanımız Kamil Ata· komiıyoaa verilmiştir. Bu ko· vadetmiştir. Tarım 8 
80, 

şıldı. Yankesici , resmi cüz- reııl'ez. Zira öyle zarif bir ehemmiyet verilmeıi lazım türk tarafından kabul edil- misyon derhal faaliyete re· Muhlis Erkmen de Eıe ür ~ 
damn içine koymuştur. Zira kadının, bir yankesicile mü- gelenlere bildirilmittir. çecektir . lerini teşhir için kurul•'',. 
b d k w b Mahsullerimiz• büyilk zarar· miştir . Şarbay, kültilr park müzeyi mutabauıslara baı• 

en ev en çı bgım zaman, nase ette bulunabileceğini lar veren yabani domuzların Ye fuvar hakkında kendile- Sıhhiye Vekili Refik Say· 
cüzdanın içinde beş bin aklı selim, kolay kolay ka- imhasına ehemmiyetle çah- rine uzun izahat vermiıtir. dam, Kültür parkta kurula- latacaiını söylemiıtir. bit' 
frankla üzerinde kendi is- bul edemez . K 1 k 1 k l cak olan ııhhat •-oruma Şarbay, bava kuruaıu , şılıyor. li türpar ta yapı aca o an a et 
mimle mad m Lö Kont'un Bu fotoğrafı, biç şüphe!iz kanı Fuad' la da görütOI ~ 
ismi y zıh bulunan mektub ki öldürülen kadın bir ha- ( ) I•'' 

B 1 • 'd k • • İ T • tür. Kültürparkta yapı _.ı. 
zarfından başka hiçbir ş~y hra olsun diye bizzat size u garıstan a ı vazıye ve aymıs olan para,üt atlam'• kulv 
bulunmadığına kat'iyen emi- vermiştir. • ,fi 
nım . Lüi "8p·sarı kesiJdi. Biraz • • h • k } • panayır açılmadan e ,i• 

Emniyet direktörft, (Lüi) önüne baktı ve ıonra da: gazeteSJfiJD Jr ID3 3 eSJ inşa edilecektir. Bu kule 
nin bu sözbrini dikkatle - Faraziyata vücut Yermek irtifaı 41 metre olacaktı~, 
dinliyordu. Kendi kendine: isterseniz öyle olması Jizım Behçet Uz, bugün A0 

-

- istediğim giriveye dü- ·gelir. Fakat ıunu siıe haber Bulgaı· köy lOsü; şimdi, sobranyasını ve eski ra'ya gelecek olan Ek~00d, 
şüyorsun. yakan elimdedir. vereyim ki, l>u reımi de, reı · J • ( • • • • h ki. Bakanı Celil Bayar!' b~ 

Dedi. Ve (Lüi) ye hitaben: min g&sterdiii kadını da ilk siyasa parti erJOI IStıyoı· \1e e ıyor göriişecek ve belediyen•~ bl' 

- Bu ifadeniz sakattır. defa görüyorum . (Taymis) gazetesinin Sof· sobranya Ye ne de ıiyaaal ki, ne zaman olsa Sobran- bakanlıkla olan işleriaıl 
Zira yankesici, teşbirhanede Emniyet direktörlı"güldü ve ya muhabiri , Bulgaristan'ın partiler vardır. Bulg-ar köy- ya'yı tesis edecek ve parla- . k . 
çıkacağ• sırada yakalanmış- onra da: h kk lü - b . r h 6 manter bir hükumetin leş- tırece tır. . I• B bugünkü iç durumu a ın. ıu, u vazıye ı oş fi rme- lzmir telef en şirketi ıt,.. 
tır. inaenaleyb cüzdanı si- - Müdafaa usullinüzftn, her da gazetesine yazdığı bir mektedir. O, eski partilerini kilini temin eyJiyecektir. ·,yr 
zin cebinizden aşırınca ka- §eyi inkir etmekten ibaret makalede diyor ki: ve ıobranyasını istiyor. Maahaza, Bulsıaristan'da hiç rini tetkik ede• koıD1 1' 
rıştırmağa vakit bulamadığı olduğu anlaşıldı . Fena bir "Bulgaristan'ın iç durumu, Zira, - iyi idare edilmemekle bir zaman •e hiçbir meıe- toplanblarına iıtirak eyliS,ıı 
aşikardır. Zira Mevta teııhir- usul ise de geçelim. Balkanlarda hususi bir ebem· laeraber - bütün bunların, lede emniyetli adımlarla ıarbayın bugün veY• ~· 
hanesi balkla dolu idi. Bir - Mevta teşbirhaneıine sırf miyeti haizdir. Buliaristan kendiıi için bayırla müeaseıe- yürilmek imkanı yoktur. günü Ankaradan b•'' 
yankesici, çalmış olduğu bir merak saikasile gitmiştiniz müstakil olabdanberi böyle ler olduğu kanaatini taşıyor. Bunu herkes gibi kral da etmesi muhtemel4ir.__./ 
para cüzdanını bu kadar deiil mi ? bir durum görmemittir. Bulgar kralı, milletinin bu pek sıüzel takdir ettiği ıçm J 
halk arasında karışhrmaia - Hayır müıyü, 6yle deh- Bir Mayıs sabahında sa· temaytilibnı bitdiii içindir daima tetikte duruyor. Yunanistan \ı9 
cesaret edemez. şet verecek manzaralartlan ray kraliyi muhasara eden .. • •• ,.,~ 

Lüi, Emniyet direktörünün k b l Al ' k o·r bankavı s0 
pe oş anmam. Bulgar zabitleri, Kral Boriıi, manya 010 800 ararJ ı J Jı bu sözleri üzerine dedi ki: E · t d' kt'' .. d ı· 1 ..tO mnıye ıre oru, e ı- resmi üniformasile kentlile- memurlar yaka av"ıl' 

- Bu adamın, cüzdanı na· kanlının bu aözüne fU suret· b b ld b ı o~ 

~·!ğ:~:m~~i:-:~ı b:~;::,•ı izo~: le mukabelede bulundu: ::,,~::.'.e~o.::. : ,:. ~i~ ve So v yet has 1 n ı duz~::z!a;~;!:rİD'te~~~ 
- Doj'ru söylüyorsunuz, esirden farksızdı . Bununla • y o "' 

hat istemiyeceğiniz aşikar- izin mensup elduğ"unuz ta- beraber askeri partinin kra- • kasabasındaki uD• 1ıı1•-· 
dır. Zira herşeyi tahkik et- baka, bu gibi manzaraları Eğer batı devletleri korku gösterirlerse pek Bankasını soyanlar yb•., 111i1 

· · · la olan merbudiyeti aayeain • ı d B akadan 1 I• mışııaız · temaıadan daima ihraz eder. mış ar ır. a "' 
Odada tam bir sük6net ha- _ Ben. şimdiye kadar bu de Boris tekrar salibiyetini yakın bir barba şahit olacaklardır. yon drahmi aşırmakl•d,' .,,, 

eline aldı. O vakittenberi M R d k 1 t' ı · · ·ı · · B ı l b k k aı 1 
ınl olmuıtu, Emniyet direk- meş'um yere biç gitmiş de- . a e , zves ıya ıı-•- zora ımza ettm 11119tı. unun o an ar, an anın .e .... 1910 

b backa bir vaziyet baaıl oldu. t · d Al ' L L k J ı ı d - k' t ıf., ı törü, atırasmı toplamak is- g· ildim. Fakat · gazeteler, ... ıe eıın e manya nın o· ıçın o arr o an aşma arın- mur arın an uç ıt dr' ı 
b Fakat askeri partinin bealediai k J d ü d · Al k b b · · >.0 ter gi i düşünüyor, Lüi de uMaça Kızı,. cinayeti ismini • arno an aşmasın an r cuu an vaz geçmenın pıanya- a mu ase ecısı 

6nüne bakıyordu. Birdenbire verdikleri bu hadisenin kur- emeller de az zaman içinde hakkında tefsira\ta buluna- nın miisaYah meselcıi ile kis'tir. d"" 
delikanlının yüzüne dik dik banından çok bahsettiler. söndü · rak diyor ki: hiçbir alikası yoktur. Suçlular, anahtar uY ~f 
bakmağa başhyan Emniyet Bunun için nasılsa bu ka - Bulıar zabitleri, yalınız, Hitler, Lokarno anlaşma- Dojrudan doiruya Alman mak suretile bank•1110 ol 
direktörü •u ıuali ıordu: dının cesedini aörmek arzu - ikide bir ıokaklarda adam sını bin parça halinde yırt- faşizminin taarruzkir tasa•- ıasını açmağa mu\'affd•~ b'' 

., • ôldüren ve muhaliflerini 6lüm k f o • 
- Siz lnıriliz'ce bilir mi- •suna düştüm. ile cezalandıran komitecilerin tı tan ve gayri askeri mın- vurlarının alikası vardır. muılar ve bir de ası 1 ,Jıf Sı' nı'z? . Emniyet direktörü, Lüinin k lk 1 d takayı işgal ettikten sonra, Lokarno paktının kefili olan milyon drahmi aşırııııf ~tr'. ortadan a ma arına yar ım • 
(Lüi) bir lahıe tereddüt- sözlerini tasdik eder gibi ettiler. Likin onlar, bu ka· iptal edilen bir anlaşma ye- lngiltere ile ltalya Fransız - Yapılan tahkikat• tıo>" 

ten Sonra Cevab Verdi··. göründü ve: rine ilerde iptal edilecek Sovyet paktının Lokaroo ile suçlular, 20 milyon dr~·•"'~ 
darcıkla kalmak iıtemiyorJar b .,,. 

- Evet bilirim, fakat bu - Bu hareketiniz pek tabii idi. Bulgaristanda aıkeri bir diğer bir anlaıma teklif et- tamamen kabili telif oldu- den ibaret olan • il if 
suali neden sordunuz? birşeydir. Ba merak, esasen idare tesis etmek, Bulrar mektedir. Bu teklifin mana· iun11 bildirmitlcrdir. Bu ıu- sermayesini gayri ıııd; "''' 

Emniyet direktörü şu ce- bütün Paris halkına ıirayet askeri partisinin hedefi idi. sı açıktır. M. Hitler Fran!la· retle, Alman faşizminin lerde kullanmağa k•': p•'~ 
valn verdi: etti, yalınız anlamak istedi- Bundan dolayı bu seferde ya doiuda hareket ıerbeı- yükaek tefsirci rolünü üze· mişler ve birkaç de 'yıııııf 

- Öldürülen kadın ela ğim bir nokta var: evinizden Kral aleyhine bir cereyan tisi mukabilinde hudutlarının rine aJmak teşebbüsü en alıp tekrar yerine kO ~ 

: !~: ~~~d~ \ u)~::İ! a ~ ·-:. :~ : =~·,:t~=Şbİ::: ::SİDC d~f ·=~~ ;!:~Dm& ::,:~Ş~&d~·.!:İ C~::; :: D~ r.~İ~İr ( "::ı. ~:: B: k ~:~; ~ııı~ilüüiiıı~!ılıli;ıııııi'lı;ı~~~:nınııııııı:niıfıiiiıııı 111 11111111111111111ıııı111111"1 
di ki: , tiniz? vardı, 2izli görüşmeler olu· teklif etmiştir. Fransa mu- -=lzm }f yun mensuc'1 tJ,ı 

- Fakat unutmayınız ki - Evet müıyü, evden çık - yor, hftkumeti düıtbmek te· vafakat etmediği taktirde "' 
1 

cüzdanımı ç lan yankesici de tıklan sonra ao;ruca teşhir- şebbüıleri için için yi\rüyor gayri askeri mıntakaya ken-
Iogiliz'dir. haneye gittim. Esasen evim idi. Fakat birgün, bu cere- disini doirudan docruya =r k A • • ketJ 

Emniyet direktörü alaylı teşbirbanenin yolu üzerinde· yanları idare edenler yaka- tehdid eden muazzam kuv- ~ _ Üf J fi Ü 0) fil Sif 
bir tebessümle: dir. landı ve divanıbarba verildi. vetler gönderecektir. =: " ı.'' 

- Orası öyle, ancak yan- - Cebinizde beşbin frank Birinci derec:ede mes'ul olan- Fransa muvafakat ettiii = ızmir \'tin .l\lensucab Tftrk A. ~· nin flıt1 ,, 
kesicinin lngiliz olması, onun vardı değil mi? Jar idama mabküm oldular. takdirde ise, bu kuv•elleri ~ pmardaki kuma fabrikası mamulatından o1' 
öldürülen kadınla münase- -Arkusıımr - Şimdi Bulgaristan'da ne gene 2önderecektir, zira, - 1i,c· 

• 

§ ıaevsimlik ve Laşhk, zarif kuınaşlnrla, battPJ .' ,; 
Fransa kendi hudutlarının = s·ra" 

T S 
• gayri askeri bale konulma- = şal ve yün çorapları, bu kcrre yeni açıları 1 

fjDJ 

Telefon ay yare l O em. ası Telefon sına muyafakat etmiyecek- ;;; kordonda Cumhuriyet meydanı ch·arıudtı J '(' 
3151 315r tir. Alman emperyalizmi = numaradaki (~ark Halı Türk Aoonif.J) ~;,., 

Fevkalade program, Hafta içinde 5 film 
Bu Hafta· Beyaz perdenin sevimli Gary Cooper ile Anna Sten 

· • tarafindan temsil edilen büyük aşk hikayesi 

IJ,I( GECE 
Bu filmden başka bayram günleri gösterilen ve bayramdan evvel ve sonra da 

der gün gösterildiği için pekçok kimselerin görmedikleri ve görmek 
istedikleri filmler de ilaveten gösterilecektir 

Program şu suretle tatbik edilecektir 

dör-

Cnma ve Cumartesi ilk gece • Kontioantal Pazar ve Pazartesi ilk gece - Baidad 
yolu Salı ilk g ece - Seven kadıd arşamba ve Perşembe ilk gece - Aşk kadrili 
Bu filmlerden başka baftanın ürkçe sözlü Foks dünya haberleri de programa dahil 

... eau hır Jwrgün nut 1 5 d,• <:umartesi 'c Pn::r..ar gihılcri ant 13 c e ha~lnr 

doğuyu tebdid ederken, bir =-= keti) mağazasında satılmaktadır. Mezkur fııb'' .• .-
taraftan da bata cihetinden 1.,. 

-- om metanet ve zernfeı itibarile herkesçe 111
9 

.. ,., ilerlemektedir. Batı devlet- ır 
}eri mukabil tedbirler baıır- = olan mamulatmı muhterem mQşterileriıni1ıC = Jamalc için lüzumu olan 1'uv- - defa daha ta\' 8İ)'t~y.i bir vazife biti ... iz. 
veli kendilerinde buldukları -
takdirde, Hitler kendi ba- ~ 
şile bir fudbol gibi oyna· ~ 
mağa başlamadan önce çok §§ 
düşünecektir. Eğer batı dev- E: 
Jetleri, korku ve müttehid ~ 
azim ve düıilnce eksikliii §E 
gasterdikleri takdirde batıda § 
er-geç muharebeyi görecek- ~ 
lerdir. Bu herhaltle geç ol- ~ 
maktan ~ziyade er olacaktır. := 

Toptan satış yeri: Birinci kordon No 
ıe6 

Şark balı Türk Auonim Şirketi 

Perakende satış yeri: Yeni manifaturacı!• 
,d' 

mimar Kemalettin Cad. Sarar zade biraderler 

Kuıu oilu .. çarşısı Asım Rıza 

Yeni manifaturacılarda mimar 

Je'' ve birader 

c•d 
KemaleddİP 

r:::~:o gp·.~t~e~.;~~~a ·~~ ~mnYt~ü111~1iiiıiı~~iıiıııiıiıitt:lıııfıiııı~nıiı1ıiıilı~lıiıfı11lııııııııııııııııııı1111 
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Selanik Numara 11 .. bu .. k - '- .. da L. K. L. . d V\' . ~. H. Van Vapııı· Acentası 
47 Kalfat maba esının yu camgoz so~agın sı ımıte vapur 

''niversite talebe- 43 eski 49 taj no.h evin 16 hissede 4 hissesi 40 t l)er Zee ROYAL NEERLANDAIS 
48 Şeb mahallesinin bamyacı o. 3leıski 29 taj DO. aceıı ası KUMPANYASI 

ile zabıta arasın- ev ile içindeyarım masura osmanağa suyunun Cendeli Han. Birinci kor- & Co. .. ULYSSES " vapuru el-
48 hissede 18 hissesi 81 don. Tel. 2443 DEUTSCHE LEVANTE LıNIE yevm limanımızda olup 

da bir arbede oldu 49 Dirdüncü sultaniye zenci ıokaiında 8 eski THEELLERMAN LINESLTD. "HERAKLEA., vapuru 16 29-2-936da ANVEf S, ROT-
Selinik _ Üniversite ta- 4-1 taj no.h 68 metre m. ara 17 "FLAMINIAN., vapuru 8 martta bekleniyor, 20 marta TERDAM, AMSTERDAM ve 

lebeleri tarafından yapılan 50 Üçüncü sultaniye büaeyin ağa so. 9 yeni no. h mart LIVERPOOL ve SVVEN- kadar ANVERS, ROTER- HAMBURG limanlarına ha-
bir nümayişte zabıta müda· 179,50 metre m. arsa 44 75 DAM, HAMBURG ve BRE- reket edecektir . 
h ı 3 SEAdan gelip tahliyede bu-

a eye ve silah kullanmağa 51 Üçüncü sultaniye hüseyin ağa so. ·1 yeni no.lı MEN limanlarrna yük al ıı - " HERMES it vapuru 9 
lll b k B d 83 t 20 75 lunacaktır. kt ec ur almıştır. u esna a aıe re m. arsa ca ar. martta BURGAS, VARNA 
~ukubulan bir arbedede ta· 52 Dolaplıkuyu kabakcı so. 170 eski 170 taj no.h " TRANTIO " vapurı 15 " ANGORA ,, vapuru 3 ve KÔSTENCE lim oları 
ebeler en 20 kişi hafif ve 20,50 metre m. arsa 20 50 mart LONDRA, HULL ve nisanda bekleniyor, ANVERS, 
4 kir:ıi de aö-ır surette yara· k 6 1 hl' d HAMBURG'dan yük rıka- için yük alacakhr. 
1 Y ,. 53 Dayı emir mahallesinin kaba cı ıo. 144 14 ANVERS'ten ge ip ta ıye e :ı-
aıunışbr. Bu hadise, Seli- racakhr. " ORESTES ,, vapuru 9 
n"k' yeni no. 73 metro m. arsa bulunacak ayni nmaada 1 te çok fena bir tesir uyan AMERICAN E / PORT LINE martta gdip 14 martta 
dıraw~tar. Talebe, zabıtanın Dayı emir mıballcsiain kabakcı so. 148-1 no.lı HULL için yük alacaktır. EXCHANGE 19 ANVERS, ROTTERDAM, 
'lih :r 75 metre m. arsa 148 00 " " vapuru 11 İstimalini protesto et· 11 THURSO " vapuru 22 martta bekleniyor, BAL Ti- AlVISTERDAM ve HAM-

ıniıtir . 54 Tuıcu mahallesinin kabakcı sokağında 1 eski martta LIVERPOOL ve MOR için yük alacaktı-r. BURG limanları için yük 

• 1 taj ne. 
7
6
2

•
8
50 mketr

6
e m. arsa 50 75 SVVENSEA'dan gelip tab- JOHNSTON VV ARREN Ll- alacaktır. 

55 Dolaplıkuyu bayburtlu ıo . - es i taj no.lı NE _ LIVERPUL 

Al• R 42 metr m. arsa 21 00 Jiyede bulunacak. " HERMES it vapuru 23 

ı ıza ERAL STEAM NA " KENMORE" vapuru 22 
56 Dayı emir mahallesinin yol değirmen so. 88-90 THE GEN • martta gelip 28 martt AN-

50 VIGATION Co. LTD. martta bekleniyor, LIVER-

Mücellithane i 

Yeni Kavallar çar ı ı 

TO. 34 

laka (Oknmr.ntol) ~ 

ökBOrfik şekerle· ~ 

rini ıecrOhc edi ~ 

1iz.. ~ 

' ' POrjcn ~ahnpm 

en O tOn bir mf\ • 

bil şekeri olduğu· 

nu unutma ymız. 

Kuvvetli milsbil 

iıtiyenlcr Şdhnp 

~ 
~ 

Q.J 
> 
~ 
~ 
~ 
Ct1 
~ 

Sıhhat Org(ln C0 
hnplnrını laruf r:fJ. 
ceza dcpolnrmdnn 
\'e ccznm·lcnleu 

Alrnanyaunı 011 

rı ''e Sovvet bu ırıı 
"' '1rı~raruji 2 inci alıif'cde 

hafif manasile glillinçtür. 
.. Alman faşizmi, bili, "Ren 
Uz.erine" yürümekle Fransa, 
Belçik , Çekoslovakya ve 
~ollanda'ya kar ı bir darbe 
indirmek için hareket mev· 
zil · h erı atırlanmaınnı t cil et-
Dıektedir. 

işte, M. Hitler 'in bütün 

dhlt:lt)I lekellerin kendisine bu· 
ut arını -d·· · · · o unç vermesını 

ııtenı k d ı e emek olan "Müsa-
ş:~~~crverane teklifleri,. bu 
M 

1 
H' leı hür etmektedir. 

· •Uc •· ve.. h r ın müsalemetper-
ile l ~rcketlerinin, Fransa 
ve öb\ıltere ara ına girmek 
f . r taraftan da, Alman 

ll.[bj ö .. d k k 
kcod· . .. nun e kor ara 
~ tn d 1 on ünde diz çökmeye 
rind ~.olan Fran ız mahfelle 
ct111 ek 

1 
evkiini takviye reu: •çın hesaplı bir su

ka,d Y•pılmı olduğu aşi· 
ır. 

Alnıan f . . 
aıtll aşıımı bütün va-

arlıt, lehd 't 
ltıcb ı • ş ot j ve 

atctsiı fakat tcwturak lı 

eılci 92·1,92-2 taj numarala 11 J, metre mu- PUL ve ANVERS'ten yük VERS, ROTTERDAM. AMS-
rabbaı na 56 25 " ALIMNIAN " v puru 5 TERDAM ve HAMBURG 

çıkardıktan sonra BURGAS, 
57 Akçalı mahallesinin damlacık yokuşunda 77 e ki mart KAMBURG, BREMEN V ARNA ve :KôSTENCE limanları için yük lacaktır. 

81-1 ta1· no. lı 21 metre murabbaı arsa 10 50 ve ANVERS'ten gelip tah- SVENSKA ORIENT için yük alacaktır. 
58 Dolaplıkuyu Ismail efendi okağmda 3 eski 7 liyede bulunacak. ııVapurlaran isimleri, gel- LINIEN 

taj numaralı 24 metre m. arsa 12 Not: Vurul tarihleri ve me tarihleri ve navlun t ri· " ERLAND " motörü 13 
59 Dolaplıkuyu Ismail efendi sokak 4 e ki no. lı 1 . . feleri hakkında bir taahhüde martta beklenmekte olup 

4 taj vapurlaran isim crı üzerıne yükünün tahliyeden sonra 

O dcmızikliklerden mes'uliyet girişilmez . .. COPEN 
5 metre murahbaı arsa 25 •·y Birinci Kordon , tel fon ROTTERDAM , -

60 Memduhiye mumcu ude ıokaiında 46 kapu kabul edilmez. No. 2007 _ 2008 HAGE, DATZIG, GDYNIA, 
58 taj numaralı 65,lS metre murabbaı arsa 45 ••-lll!O~O~K~T!!ll!O!lll!IR~-· • ---------- GOTEBURG, OSLO ve IS· 'l Dolaphkuyu makara ıokaiında 125 taj no. Jı ~atı h k D10lÖr KANDINAVY A limanları 

61 metre murabbaı arsa 30 50 Ali Agah l2 beygirkuvetinde (Dizel) için yük alacaktır . 
62 istiklal mahalleıinin giindü aokaiında 21 eski Çocuk Hastalıkları merkah az kullanılmış bir SERViCE MARITIM 

no.h ve 34,50 metre murabbaı evin sekiz hiı- Mütehassısı ..,0 tör satalıkhr. Taliplerin ROUMAIN 
sede 4 hisse 23 taj ıi ve hazine namına yazılı 'L·irıci Beyler SokCJbı '. 68 müracaatları " BULG.4.RESTI" vapur"J 
l.oşluk, avlu ve bala Ye su kuyusu ittiraki Telefon 3452 12 martta gelip ayni gilndc 

daimi tasarruf hakkı 250 KÖSTENCE, SULINA, GA-
63 lkiçeşmelik caddesinde 171 eıki 191 taj nu- LAS ve BRAILA limanlarına 

marala dUk kin • ~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ • hareket edecek tir. 
. 64 Huroidiye mahallesinin tilkilik caddesinde BAŞ DURAK 11 PELES,, vapuru 20 mart-

105-2 eski 99 yeni no. yahudihaneıinde kiin l\......J1 • N •• ta gelip 21 martta MAL TA, 
evin ekiz hissede üç hissesi 100 lr1I f\MDJ UZH~:1~ MARSILYA, ve BARSE-

Yuk nda yaııh emv lin millkiyetleri pe in para ile s tıl· E LONE için yük alacaktır. 
m k üzere artırmaya konulmuştur. Alıcıların 19 - 3 - 936 Sıhhat . zan esi "ALBA JUL YA,, vapuru 
tarihinde perşembe günü saat 14 de milli emllk müdüri- 16 nisan geJip 17 ni ana 
yetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 551 hı· doğru MAL TA. MARSIL y A 

- ve BARSELONE için yük 

M • R y ve yolcu kabul eder. 
1 ı 1 . ağı ilandaki hareket tarihlc-

Norveçyanın halis Morina Balık yağı .u rile navlonlardaki d~~işiklik-

pa lll u k Mensucatı Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmi. •üı. lerden acente mesuliyet 
Biricik satış yeri kabul etmez. Fazla tafsilat 

Tür nonım ir eti Hamdi NOzheı ve Tabliye ~irketi hinası k A • ş k BAŞDURAK için ikinci Kordonda Tahmil 

, f H HA 1' EzANESI arkasında FRATELLI 3PER-
Şirkctin Merkez ve F 11brikası: İzmir'de Halkapınardadır CO vapur acentasma müra-
l .t>rli Pamuğundan At, Tayyare, K6pekbaş, Değir· t!!!~!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~-· ca t edilmesi rica olunur. 

men, Geyik 'e Leylak Mnrkalarnu havi her nevi Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 
ayni tip mensucatma faiktir. 1 

Telefon 1
0. 2211 ve 3067 

Telgraf adresi: Ba)1 rak lzıı1ir - '\ 
Bağ~ Bahçe ve Çiflik -·ahiplerine 
Bütün dünyaca tan1mış SCHERING - KAHLBAUM 

A. G. Farınasının bil'umum haşere mücadelesi ilaçların
dan ve (zmir Bornova Ziraat lnstitüsü tarafından tecrü
beleri y pılıp tavsiye olunan: 

A. lcritol = Arsenik tozu 

B. Ob tbaumkarbolınunı= ilaçlarımız gel · 

miştir 

C. _ Abn\·ıt: Pamuklardaki hastalıklara karşı mü· 

e sir olan ABAVIT 
ıLE 

o. __ Bağ 1acunJarnnız :Hiçbir şekılde reka· 

, bet kabul etmeyen bağ macunlarımızda yoldadır 

Müracaı1t muhali 
Birinci Kordon 120 numaralı yazıhanede 

,_ . . 'd 
- l le franaa'yı tecrı e ve soz er . 
barıt taraftarlarının birlikh 

h · • tahribe ve bu cep esını 

ti de Avrupa kıtası 
aure e 
.. . de cezasız kalan şe-
uzerın 1 . . mukaddeme er 
kavet ıçın 

ibdasın çalışmıkt dır. 

Alman toplarının Ren ke-

narlarmdan Avrupa barışı· 

nın kalbine çevrilmiş oldu· 
ğunu dünya efkarı umumi
yesinden gizlemeğe çahşan 

duman perdesi kimseyi al
datmasın . 

) 

1 ' 



Japonyanın, Mongolistan hududlarına yeniden 
120 bin kişilik bir kuvvet sevkedeceği söyleniyor 

---------------------------
Hiroıa htıkOmeti, askeri blok tarafından çizilen programa göre hareket 

etmek ınecburiyetinde, japonya'nın mukadderatı askeri ricalin elindedir 
lstaııbul 14 ( Özel ) - Tokyodan haber verildiğine 

görf'~ Japonya'nın her tarafanda hummalı bir faaliyet 
Ayni çevenler, Uirota hnkumetioin askeri blok ta

rafandan çizilen programa göre hareket etmek me(·· 
lınknm sftrllyor. Japon siyasal çevenleri, Jlkbaharda huri} etinde bulunduğunu bobcr vermekte ,.e hatlen 
hnynk hadistlcr zuhur edeceğini ve Japooya ·nm, Mon· Japonya mukadderahnın, a&k.-ri ricalin elinde oldu. 
golistan hudutlarına sevkedilmek nzere yeninden J 00 . 
bin kişilik bir kuv\'el haztrl"'dığmı iddia ediyorlar. ğunu söylemektedırler. ------····++-•· .... 1 

))On Fransız ayanuu.la 
hararetli mOzakereler 

oldu 
Maş&ara/ 1 inci salıif edc 

müz.k:erelere yenaşmamayı eaH 
tot1Hktadlr. Almanya yeni mu· 
abedeler lmtalamadan ve Mll· 
ldler cemiyetine dönmeden 
Hf'o'de yıptı~ı hareketlerin l:ılr 

emrivaki telikkl edllmeılnl ileri 
ıClrmektedlr. lngUtere'nln bu 
hoıuıı11 yaptığı lıılmaaçlara 

'fllllen Alman cevabı kat'i le 
lakkl olunmaz. luglltere'nlo 
nzUı·alnl kolaylaştıracak bir 
bal ıureılııe lntlıaren otnıdlUk 

batka meaelelerl aydınletmak 

llıım gelmektedir. Fransa bfUDn 
kunetlle her hangi bir harbe 
muhaliftir. Fakat Omlnaiıll~r. 

dGeerek kif 1 bir tarzfye are 
ma~a kalkaraa dl~tr dnletlerln 
}'r.nııa'y• kartı olan tHbhnd 
ltııl ıakaya gelmlyecek kadar 
mnhlmdlr. 

Tlmea lıe ıuolırı yaııııyor: 

1nglllı ef klrı omomlyeıılne 
•l>re, AlmanlarlD ceHbı haf lf 
bir t,.rakkl göıtermektedlr. f • 
kat bu cenp M Eden'in lıte· 

dlJloden çok ozakhr. Binaen· 
aleyh vaziyet vahim l IAkkl 
oluomaktadır. Konferanı bu 
gClok6 lctlmaında mllletler ce 
miyatl konııeyloe mOracaattan 
net nılyeti bir kere daha 
tetkik edecektir. MHmaf lb Al 
mın bOkümeıl nezdinde yeni 
deo tıdmuçlardı bulunulmHı 

mlıtebat drğlldlr. 

Dılly Berald diyor ki: 
BugDnkCl mlzakerıt eanııın 

de e .. ıh bir rol oynamaeı il 
aım gelen mOblm bir unıor 
nrd.r ki o da loglllz n.llletl· 
nln dtıennceıl ve ezmldlr. Bu 

dDıClnce ve azim Ren mea'ele 
ılnln bir barba ıebf'p uya 

bahane teekll etmemeıl merke 
sindedir. Ve bunda katlyen 
ıGpbe yoktur. 

Gtrlıllecek bö•le bir harb 
yalnız lnglllz mllletlnln ana 
lerıne muhalif olmakla kelma 
makta fekat beddl setinde gay 
rl bblll kabul bir bldlıe teı 
kil eylemektedir. Bunuole be 
reber bugGo hukukçuların bu 
meı'eleyl menfi lıtlkamette 

mGnakaı• etmlye baoledıkltrını 
glblyoraz. loglllz bGk6metl 
tHhbDtlnlol tutmıya hazar ol· 
mellla ber•bu hukuki incelik· 
ler lçlo dö~Deme~e hiç te hı· 

sır değildir. Filhakika Alman 
bDkömetl Lokarno mu.hede 
ılnl thltl eımlttlr. Fakat logi 
Ilı mllletlola •lcdenıoa göre, 
ita bldlat!dt.n klmae hiçbir ıu. 

retle sanr g6rmemlıtlr. Hu 
meı'eleden dolayı barbedereek 
netice ou olacıkllr: Almıoya'ya 

ıuurııuı bir ıureue bGcnm ede 
cetlı, Almao'ları öldClrec .. ~lı 

Sovyetler, Almanlara 
karşı şiddet taraftarı 

Sev)1et ~Rusya, Alman'lar aleyhine 
alınacak her türlü zecri ted· 

birlere iştirake haz11·dır 
Moakove, 13 (Rıdyo)-Sovyet 

Ruıya; Almanyaoın bir htrb 

ba1ırlım11101 meydan nrllme-
meel için bu ıefer kat'i tedbirler 
ahnmaaıoı lıtemekte ve Lokeroo 
mlı•k•ne dıhll olan de,letlerla 
111Clmklo oldo~o kedar tlddetll 
davranmalarını tualy" eyle 
mektedtr. 

Moıkon. l:l (Rıdyo)-Huaeın 
bıber aldı~ıoa göre, So•yet mıh 
fellerl, mftaakere teklif teri Al· 
many• tarafından reddedldlğl 

taktirde, Milletler cemiyeti ta
rafından Almaoyaya karı• •erile 
cet her tarla ıecritedblr kararını 
tatbike So•yetlerla lmıde bu
lunduklarını ıöylemektedlrler. 

~~~~----ımtı-•····~~-----~-~ 

Alman istihkam kıt'aları 
------~-~--~---

lsviçre hududunda görnldo 
Bal (lnlçre) 13 (Rsdyo) - Alman iıtlbUm kıtaah lutçre 

budodunua birkaç kilometre clnrıode glhOlmDotGr. ··-ae bano 11rf Alman aıkerlerl 1 Fransız matbuatı 
buglo Alman eeblrlerlode bu· 
lundoğu için y•pıcı~·z Otomatikman hare· 

Londra, 1:1 ( AA) ..... un ketler istiyor 
Jetler cemiyetine mtızaberrt 

blrllğlnlo icra komlteel kabul 
eUIAI bir karar ııureılode Lo 
karno anlaomairnrn Almanyı 

tarafındın bir taraflı "larak 
bonlmaııı ve bunlara riayet 
edecegi bakkande •erdl~t mu· 
karrer teminat ııtbebUe bllbana 
aablt bir ıoç olduğunu bildir· 
m•k ve MllletLr c.,mlyetlnla 
b97nelmllel edalet dhanın• mD· 
racaat ederek Franeıa - So•yet 
maahedeelnlo Lokarno ile ka· 
bill te'llf olap olmadığı bak· 
k•nda bir karar lstemeılol •e 
bu aradı da loglhere ile diğer 
Lokırno de•letlerlnln bu ıo 
lııma vr.clbelerlle bı~ı. ka!ma 
Jarını t•lep etmektedir. 

Berlln 13 (A.A) - Beril 
ner Borıten Caytaog ~•seleıl 

bugilnka dorumdın bıbaeder· 

ken diyor ki: 

Bugaaka bubrenın iıtlhale· 

alnde dlkkatlmlal dalma lo~il· 

tere dorumunan iç mablyeılne 

çevlrmekllğlmlı llıımdır. Bo 
daram bugOn iki ı•k araıundı 

bulunuyor: 

1 - Zayıf bir Almıoyamo 

Jdameel eeaeına dayenaa bir 
Avrupa ılyHuı eeçmek. Bu 
Almanyan1n ıemboUl, R"a böl · 

~esinin ılilbıı.ı kalmuadır. 

FrenHaın biltln alel lttlfıkl1r 

alıteml bu alıteme deyeoıyor. 

2 - Mnı .. ı hukukla mDa 
takll ve blktımranhk haklarını 
helı A nap• de•letlerl alıteml 

loglltue harp ıonuad.abtrl 
bu buıuıta hiçbir zaman ki 
raraaı •rrmemlttlr. Şimdiki 

-Başıara(ı birinci sahifede
İnektedir . 

Ayni gazete diyor ki : 
"Hitler, anıııın Ren mıota· 

kasanın itg•line emir verdij'i 
fibi haberimiz olmadan te· 
cavüzde bulunarak toprak· 
Jarımızı çij'neseydi, uluslar 
kurumuna milracaat ettikten 
ve diler devletlerin reylerini 
aldıktan sonra mı harekete 
ıelecektik? Halbuki biç na· 
zarıdikkate alınmıyor ki , 
böyle birbal karıısında ulus· 
lar kurumunu toplayıncaya 

kadar dGtman topraklarımıza 
sıirmit ve bayii ilerlemit ola
caktır. 

A nupı buhranı dı 

ileri gelmlıtlr. Ronun 
kerar1n ehemmiyeti 
etmektedir. 

bun de o 
lçlo bu 
tebarGz 

Rom-., 13 (Rad10) Pe 
rlı'tea at.nan ıoa haberlere 
glSre, ikinci motörlCl topçu alıyı 
Şaloo Su Marn• vermıı ve terk 
hududuna gitmektedir. 

Meç'te bDyDk eakeri faaliyet 
tard11, Bauıa lıtlbUmlar alı· 

tematlk ıureUe ıeferber Hker 
teaafıadaa ftgal edllmfıtlr. 

Saret Glae'de n Forbıb'ıa 

•e bDtDa hudutte bOyDk eı\ert 
hareketler •ardu. 

lıtanbul, 14 ( Özel ) 
Uluslar ıoıyetesi konseyi 
bugiln Londra'da, Avuıtu· 
ralya murabbası M. Boravn'ın 
riyaİetiade hafi bir içtima 
yapacaktır. Buglin devletler 
murabbaıları Londra'ya sıel· 
mitlerdir. 

Ankara'da 
Dağ mahallesinde bO· 
ynk bir çökOotft oldu 

lıtanbul 13 (Öıel) - An· 
kerad• D•ğ m•halleıılad~ bii 
yük bir çôk6nta olmuotor. Bu 
el vardıkl evler botaltılmııtır. 

l16kumet, bu huııuıta ltıım 

gelen bDUlo tedbirleri almı111r. ------------Sporcularımız 
Yunan sporcuları ile 
temasa gelecekler 

Parla 13 (Radyo) - Atlo·a 
dan blldlrlllyor: 

Atine oarbayı Koçyeı, TClr· 
kiye ldmıo federeıyooundan 
aldıgı bir mektupt•, T6rk ıpor 
coları tltı Yanan ıporcoları 

are11nda mlfterek maçlar yı · 

pılması hı1kkıadakl teklif inin 
kabul edHdtgl keadfılae bildi· 
rllmlıtlr. --····--·---Vilayet umumi 
meclisinde lhara· 
retli müzakereler 
-BQ.1ı11rafı 1 inci sahi/ede

tanda olmuıtur, meclis bunu 
yapmamakla vazifesini ihmal 
etmiıtir. isterseniz Dahiliye 
Vekiletiain nazarıdiklsatini 
celbedelim, demiıtir . 

Bunun üzerine a•ukat 
Kemal ıözllne devam etmiı, 
bazı yolların uzun zaman· 
danberi yapılmadığını ve Hl· 
zumu kadar çahıılmadığıaı 
iddia etmiı, ilbay Fazla 
Güleç uzun llir izahat 

vermit ve yapılmadığı, sıeç 

yapıldığı iddia olunan yolla· 
rın vaziyetini ve ıtın ne 
kadar zamanda çıkabilece· 
iini anlatmıı, mükellef ame· 
leyi çalııtarmak açın bir 
prorram bazırlandıiını söy
lemittir. llbayın izabatanı 
milteakib izabname reye ko· 
nularak kabul edilmittir. 

Yuıuf Ziya (Bayındır), Ra
ğıb (Ôdemiı), Azmi, Musta
fa (Menemen, Sırrı (Foça) 
nan imzalarile verilen ve 
meclis azasının 7,S lira olan 
hakkı buzuranun 10 liraya 
çıkarılması hakkındaki tak· 
rirleri kabul edilmiıtir. Bu 
taririn kabulüne altı kiıi 
itiraz etmiıtir. Geçen sene 
de böyle bir karar verilmiı 
fakat dahiliye bakanhiı bu 
kararı kabul etmemitti. · 

Karara muhalefet edenler, 
avukat Mustafa Münir, Ah
med Şllkrll, Klmraa Kenan, 
SiUeyman Ferid, Murad Çı
nar ve Fatma Dilli'dir. 

Mecliı Sah ıllnll tekrar 
toplaaacaktlr. 

Otuz Tabutlu A 
Moris LöhlanınEn Meraklı Ro 

Tefrika so)""' 

· lkiuci kısım: MDeize taşı! • 
Konrad: 

- fakat ben size evvel· 

den söylemiı idim, ihtiyara• 

baııoı ezmek lazımdı. Dedi. 
Otto, hiçbir ıey söylemi

yor ve susuyordu. 
Bu suretle yer yüzüne yolu 

olan birinci maiaraya var· 
dalar. 

den iş görenler ki 
Nasıl mahluklardır? 
yoksa ıeytaolarmıdır? 
bu ihtiyarın bildijİ .. 
hem yok .. 

Konrad omuzlarıı• 

- Vorıki, gör11 
bu mes'ele seni ad 
ıaıartmıf.. itin ıoal• 
diğin halde en ıoll 

küçük bir ıekJi ikti 
miyonu11. fakat 
gibi boyun eimiyorulll• 

de· mağa da ne hacet ? 

Merdiveni buldular. Bir, 
iki basamak çıktılar. Fakat 
bundan fazlası yoktu. içle· 
rindea birisi: 

- ilerlemek mümkün 
iil. Burada herhalde 
çökilntü olmuı . 

bir bizi takib ediyor"' 
kitidir, biz de üç kif 

- Benim kanaati 
Ha du· miyecek fakat bizi 

Voraki: 
-Nasıl olur? Dedi. 

runuz, cebimde çakmarım k~patacak, birer 
gibi tutacaktır!. var. 

Dedi ve çakmağı yaktı. 

fakat ayni zamanda her üçü 

birden mtithiı bir küfiir sa

vurdular; merdivenin üıt 

kısmı ve mağaranın yarısı 

bir yığın taı halini almııta! 

811 bal kartııında, iiç ci
nayet ortağı için hiçbir ka· 

rar ihtimal ve imkinı yoktu! 

Voraki birden durdu ve: 

- Eyvab. Dedi. Gene 
aldandık. Bu hallere bakı
larsa bu uiurauı ihtiyar10 
yalnız olmadıtı muhakkak· 
tar. 

Bunun için ihtiyara kartı 
doirudan dotruya mücadele 
açmaktan da çekindi. 

Konrad hiddetle: 
- Şu halde, V orski ben 

sizi artık tanımıyorum! Di· 
ye batırdı. 

- Bence bu ihtiyara kar
t• yapacak hiçbir itimiz yok
tur! 

- Hiçbir ıey yok mu? 
fakat yirmi defadır tekrar· 
ladıiım it vardır, bir çöpe 
benzeyen boynunu kopar· 
mak, ah, mani olmasaydı· 
DiZ. 

- Benim kanaatimce bir 
kıh na bile dokunmak farsa· 
tanı elde edemiyecektik. Ta· 
bancalarım11ın kurıuaları 
kendisine ne yapdı, ıaaki? 

- Tabancalarımızın kur
ıunları mı? Fakat bunlar bo· 
ıaltılmıı idi. Bana çakma· 
ğınızı veriniz, cebimde bir 
tabancam daba var, Prillre• 
den aldım, kendim doldur· 
dum. Bir kerre bakmak iıti· 
yorum da •. 

Konrad, çakmaiı çaktı ve 
kendi elile ıilrmllt oldutu 

yedi kurıunun deiiıtirilerek 

yerlerine baıkalarının kon· 
duiuau gördil. Ve: 

- itte meselenin rubu 
anlatıldı. Eter tabancalaramı 
ıın kurıunları meçhul bir el 
deiiıtirmemit olsaydı bu 
ihtiyarın caaı çoktan cehen· 
neme ritmit olurdu!. Dedi. 

fakat Konrad'ıa bu iza· 
hah Voraki'yi daba fazla en· 
diıeye dnınrdll ., 

- Fakat tabancalarımızı 
bizim haberimiz olmadan za • 
rar vermiyecek hale ıokan · 
lar kimdir? Ben tabancamı 
bir in bile yanımdan ayırmıı 
detilim. dedi. 

- Ben ele ıilibımı yanım· 
dan ayırmadım. 

- Şu halde? G6rlame· 

- lıterae gelıia. 
bıçaiım var; ban• 
gelirse ıörlh! 

Gene hak111ı••• 
radl 

Neden bakııı 
nım? ihtiyar yanhıdıt· 
yan kandın mı on• 
edecektir. 

- Koarad keaclioi 
- Ne.len raııt 

Sonuna kadar ileri 
iim. 

- Pekili •. 
nedir? 

- Plinım yok! D• 
ruıu bir plinım var, I 
ıuz ihtiyarı &ldllr111•k 

- Dikkat et! 
taarruza ıeçme; .. ı .. 
duiu kadar arkada• 

raahkta saldarm•i• 

- Bu buıuıta " 

olun. Keadimi atet• • 

herifin eline teali• 

deiilim. 

Şahitler; Almaır 

med'in otobostl 
geçirmeğe çahtl 

Hliyliyorlat 
İımlrle Çiyli yolotl 

otobltle kamyon çer 

jandarma Abmeclla al 
toför lbrablm ile ,.. 
moru Ekremlo yırıl 
ıebeblyet vermekle Dl 

för Alman Mebmed ıJe 
blm'tn mubekemeıert-' 
ağ.rcezadı dnam edil 

D6nkG celıede k• ..... 
buldo~a ıırada ayol 
bmlr'e brpaı yetki• 
gelen H kasayı g 
erabanın .. bipleri; ııbid 
dlalenmlılerdlr. Bualll'• 
nun kerııden llerledafl 
otobQıGn de Alm•D 
tarafından arkadan 6•' 
mek için bıala yolu• 

b.reket ettlrUdi~lul we 1 
beadek olan toııe 

arabe, kemyon •e ot 
iç aekll •uıtaıııoıD 

geçmealae lmktn b•1 

~ını , bu eareıle 

ıoför Alman Mebauıd't" 
biyet verdllfnl ınyleOJ 

Gelmemlt ol.u .. b•' 
nlıt Tedik ile Celtl'fl 
rllmHıDa karar .,.rtl 
mubıkemenla de••Oll 
bir gGne bırekılmııt•f· 


