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ikinci 
Beş yıllık sanayi 

porgramı 

Siyasal anlaşmazlıklar yüzün
den iktisadi alanlarda elbirliği 
yaratmak ümitleri suya düş
tükçe "Kendi kendine yetmeğe 
çalış .. ,, düsturu milletlerin gün
delik parolası oldu. Öyle ki, 
arhk kimse sattığından fazla 
almak istemiyor. 

Arsıulusal . ticaret müb~de
lesindeki güçlükler yüzünden, 
her millet, gö:tlerini iç pazar
lara çevirdi; içsel istihsal ve 
istihl5ki artbrmağa koyul
du. 

Endüstrisi olmıyan memleket
ler sanayileşirken, ham madde 
bakımından zengin olmıyanlar 
da ham madde ihtiyaçlarını 
yaratmağa çalışıyorlar. Alman
ya gibi dünyanın en büyük 
endüstri memleketlerinden biri 
sun'i kavçuk yaparak, sentetik 
b·enzin iymaline önem vererek · 
bu iki made Uzerinde yabancı · 
milletlerin tabiiyeti altında ol
maktan kurtulmuştur. 

Dünyanın gidişi aldanmağa 
mahal bırakmıyacak kndar sa
rihtir. Milletler topraksal ve 
siyasal sahalarda hakiki istik
rar devresine girmedikçe, bu
günkü güvensizliği ortadan kal
dıracak genel bir uzlaşma ya
pılmadıkça arsıulusal ekonomik 
münasebetlerdeki darlığın da 
ıJnü alınamayacaktır. 

Şu halde kendi kendimize 
yetebilme siyasetinin varlığımı-
21 ilgilendiren hayatiğ de
ğari meydandadır. Bunun 
içindir ki birinci beş yıl
lık endüstri programımız ta
hakkuk etme yoluna girince 
ikinci beş yıllığın hazırlığı bat· 
lamıştır. Yünlii, pamuklu, ipekli 
mensucat fabrikalarımızla şe
ker, cam, kağıt, sömikok fab· 
rikaları iktisadi istiklalimizin 
temel direkleri olmuşlardır. 
Birinci beş yılhk program tat
bik edilmemiş olsaydı bugün 
pek kötü bir durumda'buluna
caktık. Bununla beraber sana
yileşme hareketimizin ilk 
merhalesinde alınan neticeler 

• istediklerimizin hepsi değildir. 
Asıl hedefe varmak için daha 
çok gayretler sarfına ihtiyaç 
\•ardır. Bu bakımdan istihsal 
vasıtalarmın yaratılmasını iatih
daf eden ikinci beş yıllık prog
ram birincinin muvaffakiyetini 
artbracaktır. 

Fabrikalarımız iş hacmını ge
nişleltiği kadar yurddaşlarrn 
istihliik kudretlerini de yükselt
melidir. Esasen yeni kurulan 
sana}'İ müesseselerimizin rantabl 
bir durumda olmaları, gelifme
Jeri istihlakın artmasına bağlı
dır. 

Biz istihlak kudretimizin art
masından çok şeyler bekliyo-
ruz. İç pazarda dört gözle bek
lenen canlı hareketi, mem
leketin sosyal durumundaki 
değişikliği ancak bu surelre 
temin edeceğiz. 

Bundan öti.irüdür ki ikinci 
beş yıllık programın ucuz is
tihsal devresine gfrebilmemizi 
sağlıyacak kudrette olmasını 
istiyoruz. Salahiyettarların söy-
lediklerine göre, istihsal vası
talarının en önemlisi olan kö
milr madenlerimiz rasyonel bir 
şekilde işletilirse sanayiimizin 
ve nakil vasıtalarının muhtaç 
oldukları kömürü bugünden çok 
daha ucuza mal etmek kabildir. 
K&mlir fiatının ucuılafI!ası _is.e 
eanayi iatibsaliitının malıyc:_t•!ı
atını ucuzlatacak en mubım 
adımdır. 

•evke1. sııstn 

Bir harp çıkmasına ihtimal verilmiyor 
~~----------------------------~--~----------------~--~~--------~~~------------~---------~---------

Dört devlet konferansı bugün Kedorseyde toplanıyor.Saronun 
beyanatından sonra Edenin beyanatı da çok sarih ve kat'idir 

lstanbul, 9 ( Ozel ) -
Sabah Nevyork radyosu 
lngilterenln Renir. işga
linden dolayı Almanyayı 
brotesto ettiğini ve Ren 
şehirlerine giren Alman 
askerlerini geri çekme
sini istediğini bildirmiş
tir. 

··································································································································ı 

lngilterenin Almanyaya bir protesto notası vererek ı 
tını fes he kafi bir sebep Ola• 
mıyacağını anlatarak şunlan 
ilave etmiştir: askerlerini Renden çekmesini istediğini Nevyork 

radyosu .bildiriyor. Vaziyet çok vahimdir 
"Almanya Sovyet - Franaıs 

paktının Lokarnoya aykın ol· 
duğu kanaatında ise, pakha 
önceden kaydetmiş olduğu 
usule müracaat ederek uluslar 
sosyetesi konseyine baş vura· 
bilir veyahut meseleyi bükme 
havale etmek hakkındaki tek
lifimizi kabul edebilirdi. Fransa 
Almanyanın bir taraflı olarak 
paktı f eshetmcsini ve gayri 
askeri bölgeyi askeri işgal al· 
masını kabul edemez.,, 

·············································~····················································································· 

SON VAZIYET 
Paris, 9 (Ö.R) - B. Hitler 

tarafından Lokarno paktını 
imza eden hükümetlere gön-
derilen notadan sonra vaziyette 
henüz yen.i hiçbir inkişaf 
yoktur. 

Jtdlrr 
Dün toplanan Fransız ba

kanlar kurulu Alınan muhtıra
sının kabulü imkansız olduğuna 
karar vermiş ve Fransa Balçi
ka ile birlikte Lokarno paktı-

mn çiğnenmesi karşısında ulus
lar sosyeteıi konseyinin müda-
halesini resmen istemiştir. 
Fransız - Belçika protestosu 
konsey tarafından cuma günü 
incelenecektir. 

Almanyanın hareketini pro
testo için Belçika, lııgiltere ve 
ltalya hükumetleri Fransız hü
kümeti!e müzakere halinde
dirler. 

ALBERT SARRAUT'UN 
SÖYLEVi 

Paris, 9 (Ö.R) - Başbakan 

rak inceleyen Fransız başba
kanı demiştir ki : 

Versay muahedesi yapılırken 
Fransa, ekalliyeti korumak 
üzere, üç ihtimal karşısında 
idi: Ya Ren bölgesini ilhak 
etmek, ya 1871 de Almanya
nın yaptığı gibi, iıgali altında 

tutmak, yahutta gayrı askeri 
bir bale sokmak. Fransa Al
man ahaliyi kendi işgali altın
da tutmak istemediği için ilk 
iki şikka yanaşmamış ve üçün
cn ihtimali tercih etmiştir. Son-

Al111anlat11ı 4ra11kJurt şelui 
Albert Sarraut dün radyo ile radan, Almanyanın teşebbüsü 
yayılan bir söylev vermiştir. Bu ile aktedilen Lokarno paktı 
söylevde, Ren bölgesinin du- bu vaziyeti, Almanyanın ser-
rumunu muahedelere dayana- bestçe attığı bir imza ile, leyid 

etmiştir. 

Alman hükumeti şimdi Lo
karno paktını feshetmek için, 
henüz Senato anUnde olan, 
yani daha resmen tasdik bile 
edilmemiş olan Fransız - Sov
yet paktını ileri sürüyor. 

Fransız başbakanı bu paktın 
Lekarnoya aykırı olrluğu hak-

NcuuJm 
kıodaki Alman iddialanna ce-
vap vererek lngiltere Ye ltal
nın da Franıız ı&rGılerine iıti
rlk ettiklerini blldlrmiı ve bu 
görllı ihtillhnın Lokarno pak-

STRAZBURGU ALMAN TEH· 
DIDI AL TINDA BIRAKMAYIZ 

DiYORLAR 
B. Albert Sarrout F ransanın 

Straıbuıgu Alman tehdidi al• 
tında bıraknıağa hiç bir zaman 
'razı olamıyacağını söylediktH. 
.sonra seferberlik emirnamesi
nin imza edildiği hakkmdald 
haberleri yalanlamış, bununla 
beraber Fr sı'Z hükumetinin 
vaziyetiıı llbum göstercliji u
kerl tedl>irleri almaktan ır•rl 
kalmıyacafını ve Uluslar Soe
yetesi konseyinin kararını bek· 
liyecejini ltildirmiıtir. 

Fransız baıbakanı Alman bl
kümetinin ıulb siSzlerile hare
ketleri arasındaki tezada işaret 
ederek bu gibi hldiselerin te
kerrUrüne karşı dünya kamo-

- Sonu 7 inti !ayjada -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

95,000 Japon askeri Habeşistan 
·sibirya hududunda tahşit edilmiştir Adiline bir barış m~za~ 
japonyaMogolistana saldıracak mı? keresine girmeğe hazır 

· Necaşi, Cenevreye gönderdiği notada 
Habeş tezini izah etti 

üsttr Tokroda dc11iz ı•e adlire bakanllkla11. alltn /Jaşbakallllk binası. sagda Tokyo po/i<; şeJi B. Og11ry 
Tokyo: 9 ( Ö.R ) - Yeni diği habere göre son dört gün söz söylemeğe salahiyetli bir 

kabineyi B. Hiroto yapmıştır. içinde Sibirya hududuna yapı- şefi şunları söylemiştir: 
Başbakanlıkla birlikte Dışişleri lan askeri sevkiyat doksan beş - 11 FransızMSovyet paktının 
bakanlığını da muhafaza et- bin rakamını geçmiştir. Önemli uzak doğuda yaratacagı durum 
mektedir. miktar?a mühimma~ v.e . hava vahim neticeler vermeğe müs-

Londra, 9 (Ö.R)-Tokyodan kuvvetı de sevkedılmıştır. Bu teittir. Faraza bugün Sovyet 
g~le!1 ha.berlerc göre Japonya gazete, Mongolistanı baştan Rusya Japon hududlarında bir 
hukumetı tarafından Mongolis- başa elemek için Japonyanın maceraya ablırsa Frans.ız-Sov-
tan hududunda süel tahşidat b ki d" · b" d 
yapılmaktadır. yeni hükümet h~ç e ~nme ığı ır sıra .,a yet paktı mucibince Fransız 
j h d buyük bır hareket yapacagı h k . S l 
apon u ullarının korunması mütaleasını ileri sürüyor. ava uvvetlerı ovyet sa dı-

hususunda imparator Hirobi- BerJin, 9 (Ö.R) _ D. N. 8 rıııo~ İştirAk edece~t~~-. Bu 
tadan talimat almışbr. ajansından: takdırde harb kendılıaınden 

DeyJi Niyuz. gazetesinin ver- Japon dıfiılcri bakubtUUll Nrl bir tekil alabilecektir. 

ltaiı'a11 la11klan11dall hM 
Adis-Ababa 9 (Ö.R) - Ha- sekreterliğine şu notayı biJdir-

beşistanm eski Roma elçisi im- miştir. 
pa~at~rda? telgrafla aldığı bir Uluslar sosyetesi konseydeı 
emır uzerıne Desseye hareket aldığı vekalete müsteniden ha· 
etmiştir. imparatordan talimat reket eden 13 ler komit~sinin 
alacaktır. h ı .. d d·-· J:.dl 

Ô 
mu asım ara gon er ıgı a 

Pariı 9 ( .R)- Habeı elçiıi davete cevab olarak S. M. 
e. Joıe Manyan hUldimeti na- İmparator uluslar aoayeteai 
mına Ulualar ıoıyetelİ ırenel - Lül/rn ir.••irimz -



Sahife 2 

Şarbay .. -
Ankaraya gitti 
Şarbay doktor Behcet Uz 

dün Afyon yolile Ankaraya 
gitmiştir. Şarbay Ankarada bir 
hafta kadar kalarak lzmirin 
muhtelif işleri hakkında alika
dar vekaletlerle temaslarda bu
lunacaktır. Bu aeyahatta Fu
vara yapılacak yardım mese· 
lesi de görüşülecektir. 

Köylülerin şikayeti 
Narlı derenin Yeni köy hal

kından 80 imza ile Ilbaylığa 
dün çok mühim bir şikayette 
bulunulmuştur. Köy halkının 
verdiği bu şikiyette köyde 
badem ağaçlarmın sah)masında 
usulslizlilk olduğu ve bu ağaç
ların eıbası mütegayyibeye aid 
ve hazinenin mah bulunduğu 
bildirilmektedir. 

... . . . . . . . 
B. Nacı 

İkinci hukuk mahkemesi baı 
kitipliğine ayni mahkeme zabıt 
kitibi bay Naci atanmııtır. . ·-·····--Taltlt 

Burnava ma.baUo bekçilerin
den Veli çavuf kırmızı istiklal 
madalyasile taltif edilmiştir. ............ 

Tayin 
ikinci Hukuk mahkemesi 

başkitabetine zabıt kitiblerin· 
den bay Naci terfian tayin 
edilmiştir. 

·~·································· ..... . 
Zabıta haberleri: 

Eve taarruz 
Karşıyakada Kemalpaşa cad

desjnde Ödemişli tuhafiyeci 
ismet oğlu Hüsameddin ile ar~ 
kadaşı Süleyman oğlu Kerim 
sarhoş olarak Hüsnünün ailevi 
bir meseleden dolayı evine te
arruz ve camlarını kırdıkların
dan yakalanmışlardır. 

Tehdld 
ismet paşa bulvarında şişeci 

Nesim oğlu Hayim ile İzmirli 
Necmeddin oğlu Hasan ara
larında bir alacak meselesinden 
çıkan kavga sonvnda Hasan 
şişeci Hayime silah çekmek 
suretile tehditte bulunduğun
dan yakalanmıştır. 

Polise hakaret 
Kemerde umumhaneler ara

sında sarhoş olarak dolaşan 
Ispartalı Tahsin oğlu Raif ar
kadaşlarından Mustafa oğlu 
Hasan ve Hüseyin oğlu Şevket, 
umumhaneci Ödemişli Ali kızı 
Hediyenin evine giderek bun
lardan Şevket Hediyeye ustura 
çekmiş, bunları yakalayıp Üzer
lerini aramak istiyen polise de 
hakaret ettiklerinden her üçü 
yakalanmışlardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kadrosunda ve paktm ruhuna 
uygun bir sulh için hemen mü
zakereye hazır olduğu temina
bnı tekrar eder. İmparator bn 
teklifin Uluslar sosyetesi kadro
suna ve ruhuna uygun olarak 
müzakere için yapıldığını sened 
ittihaz ederek Cenevrede Ulus
lar sosyetesi konseyinin tavsı
yelerini dinlemekt~n hiç bir 
:zaman geri kalmadığını habr
latır. 13 ler komitesi de geçen 
ilk teşrin raporunda ihtilafın 
başlanğıcındanberi Habeş hü
k ümetinin sulh yolıyla bir uzlaş
ma için gösterdiği gayreti tas
dik etmiştir. imparator Habeş 
kanının ve ltalyan kanının sel 
gibi akmasına sebep olan ve 
iki muhasımın · ekonomik ve 
finansal harabisine yol açan 
bu muhasamahn durmasını 
ister • Bu uğurda Habe· 
şistan her vakıtki gibi yine 
Uluslar Sosyetesi kadrosunda 
adilane ve devamlı bir barış 
kurulması için en büyük gay
reti sarfedecektir. Esasen Ulus· 
lar sosyetesinin iki üyesi ara· 
sında bu sulh hiç bir zaman 

aHı ASllt 

ŞE&iR -~~l::RLERİ 
llhaylığa talimat geldi Ilbaylık genel kurultayı 

Bütün memlekette genel bugün toplanıyor 
nüfus yazımı yapılacak Köylünün kalkınması için llbaylıkça 

gereken tedbirler alınıyor Bu sene yapılacak umumi 
nüfus yazımına nüfus ana kütük
lerinin ve bunlardan çıkarıla

•:ak örneklerle sicillere istina· 
den verilmiş olan hüviyet cüz
danlarmın esas teşkil edecek· 
leri tabii olduğu iç bakanlıktan 
vilayete bildirilmiştir. Nüfus 
kütüklerinin ne suretle ıslah 
edileceği hakkında gelen emir· 
de şunlar vardır: 

Halkımızdan çoğunun elinde 
nüfus kağıdı veya hüviyet cüzda
nı bulunmadığı gibi mevcut olan 
!ardan bir kısmının da vukuatı 
yürütülmediği cihetle yazım 
sırasında bilhassa köylerde 
esas defterlerden çıkartılacak 
ve vukuatı yürütülecek köy 
nüfus defterlerinden istifade 
zarureti kat'idir. 

Muhtann göreceği işlerden 
bahseden 442 sayılı kanunun 
beşinci faslında devlete ait 
işler sırasında otuz albncı 
maddenin yedinci fıkrasında 
her ay içinde köyde doğan, 
ölen, nikahlanan ve boşanan
ların defterlerini yapıp ertesi 
ayın onuncu gününden evvel 
nüfu& memurlarına vermek ve 
köyün nlifus defterini birlikte 
götürerek vukuab yürütmek 
vazifesi çok açık ve kat'i bir 
ifade ile muhtarlara tahmil 
edilmiştir. Ayni kanunun 89ncu 
maddesine röre kadın, erkek 
nlifusu 1 SO den az olan köy-
lf'rde köy kanununun hangi 
maddelerinin tatbik edilece· 
ğini vali veya kaymakamlar 
tayin eder. Binaenaleyh: 

l - Gerek köy kanununun 
tatbik edildiği köylerden olsun 
ve gerek nüfusu 150 den aşağı 
bulunsun her köy muhtan en 
kısa bir zamanda köyünün nü
fus defteri ömeiini ana kü· 
tüklerden istinsah ettirecektir. 

Köyün nüfus defteri mevcud 
ise 2330 ve 2576 ıayıh kanun· 
lara göre yeniden işlenmesi 

.llC'»J;lJl'WY..ZAY..A'ZL~/"A'~. 

~ Borsa IIaberleri 
~ 
~ DUn Borsada ;-. 
~,ıar-

UzUm 

lazım gelen vukuahn derci içi.o 
ana kütilğü ile karşılaştırılıp 
noksanlan tamamlanacakhr. 

2 - Bu defterler tesis edi
lince köy kanununun 36 ıncı 
maddesioin hükümleri tamamen 
tatbik edilecek, her ay içinde 
köylerde doğan, ölen, evlenen 
ve boşananların defterleri ya
pılıp köyiln nüfus ana defteri 
ile birlikte nüfus dairelerine 
getirilecek ve vukuat köy def
terle:ine yürütülecektir. 

3-kanunun tahmil ettiği bu 
vazife köy muhtarlaarınm g6re
cekleri mecburi devlet işlerin· 
den olduğuna göre defterlerin 
mubayaa, tanzim ve saire mas· 
rafları köy büdçelerinden, k6y . 
kanunu tatbik edilemiyen köy
lerde salma yoluyla köy hal· 
kından temin edilecektir. 

4 - Umumi yazımda ve bu
na istinaden tesis edilecek 
sicillerde soy adları asıldır. 

Binaenaleyh kayıdlann istin
sahı ve köy defterlerinin tesisi 
sırasmda ana kütüklere geçiril
miş olan soy adları da aynen çı
kartılıp köy defterlerine işlene• 
cektir. 

Ay aon!annda vukuatıo işlen
diği sıralarda yeniden teşkil 
edilen soy adları köy defter· 
lerine de İşaret olunacaktır. 

5 - Her hafta yapılan işler 

hakkında rapor verilecektir. Bu 
raporlarda mesai neticesinde 
bahsedilecektir. 

6 - Çok yaklaşan yeni ya· 
zım sırasında ve yeni nüfus kü
tüklerinin tesisinde temin ede
ceği büyük faideleri göz önüne 
getirerek bu hususta esaslı ted· 
birler alınması ve bu işin en 
kısa bir zamanda başarılması 
için vali ve kaymakamların ya
kından ve devamlı alaka gös· 
termeleri, alınmış olan tedbir
lerin muvafık olup olmadığının 
mülkiye müfettişleri tarafından 
kazalarda teftişi lazımdır. 

Bomba 
Patladı 

Vilayet umumi meclisi bugün 
saat 14 de vilAyet salonunda 
vali bay Fazlı Giileçin başkan
lığında toplanacakhr. 

Salonda toplantı için hazırhk 
yapılmıştır. 

Bir muharrırimiz dün vali 
bay Fazb Güleci ziyaret etmit 
ve yeni sene biitçesinde ne gibi 
miihim işler düı6nüldüğüoü sor
muıtur. İlbay muharririmize 
demiştir ki : 

- Bütçenin biltüıı ruhu köy
lünün yaptığı büyücek işleri 

vilayet· üzerihe almak, kendi 

kuvvetlerini kendi muhitlerine 
hasrettirmek için bazı masraf
lardan onları kurtarmak ve 
yükseltmektir. 

Bütçe meclisten çıkmadan //bav Fazlı Oüleç 
teklif mahiyetinde olan işler rum. Bunlar ancak bütçe kat'i· 
hakkında şimdiden fazla maili- yet kesbettikten sonra üzerinde 
mat vermeğe lüzum görmüyo· durulacak şeylerdir. -· ........ . 
Bir anket Bizans 

Değirınenler hakkın- Altınları satılırken 
da malumat istendi yakalandı 

iktisat Vekaletinden vilayete 
gelen bir ankette hububat ve 

un istihsalinde çahıan motörlü 
slektrikli yel ve su değirmen
lerinin hissedilen ihtiyaçları He 
bugünkü lialleri, tekamül esas
lar), :vergi nisbetleri hakkında 

malfunat istenmiştir. 
Su, elektrik, gaz ve motorin 

gibi kuvvei muharreke ve ya 
mahrukat fiatlan, değirmen 

yedek parçalan, vergilerin ima· 
lat üzerine tesirleri ve tahsil 
suretleri, kredi ihtiyaçları, mü
tahssıs usta ve işçi ihtiyacı 

hakkında mütalaalar toplana· 
cak ve Vekalete gönderile
cektir. -

B. Suat 
Konferans verdi 

Yarşarbay bay Suat Yurd
koru pazar günü Torbalıya gi· 
derek inkılap ve istiklal mev· 

zulu bir konferans vermiştir. 

Uşak civarmda bir köyde 
toprak altmda bulunmuş olan 
Bizans devrine aid bazı asan 
atika şehrimizde sahlırken 

zabıtaca tutulmuştur. 
Bunların içinde kıymetli bi

zans altınları bulunduğu gibi 
kıymettar fürabi mamulat ta 
vardır. Şehrimizde bir kaç el 
değiştiren bu eserlerin lzmire 
kimin tarafından getirildiği 
tahkik edilmektedir! 

•••••••••••• 

Deriler 
Zedelenmeden ihraç 

edilecek 
Memleketimizden harice gön· 

derilmekte olan derilerin de
likli olması kıymetlerini ehem
miyetle düşürüyordu. lktisad 

vekaletinden alakadarlara ge· 
len bir emirde buna kartı ted-

bir alınması, hayvan kesilen 
yerlerde derilerin delinmeden 
ve yaralanmadan çıkardmasının 
temini istenmiştir. 

Çu. Cinsi 
188 H Alanyalı 
62 F Solari 

250 Yekün 

Fiat iki ölü, bir yaralı var 
12 75 13 Ôdemitio Kiraz nahiyesine 

Konferans pek çok halk ta
rafmdan büyük bır alaka ile 
takip edilmiştir. Elektrik kilovat 

Ücretleri 14 58 15 75 bağh Cevizli köyünde Hüseyin Dispanserde 
496101 

496351 

Eski sabş 

Umumi sabt 
incir 

Çu. Alıcı 

365 N Ali Hay. 

Fiat 

8 8 62 
Zahire 

Çu. Alıcı 

100 Buğday 
6 Balda 

7 
5 

Fiat 

7 
5 

21 Fasulya 

200 Susam 

8 25 8 25 

900 kilo yapak 

16 50 

47 
16 50 
47 

• Para Piy~ası 
9-3-1936 

Alıı 
Mark 50 10 
İsterlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 70 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 9 95 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
A vstr. ilini 23 37 

Sataş 

50 50 
621 

8 30 
80 40 
21 37 
9 97 

41 12 
85 30 
5 27 

23 75 

oğlu doksan yaşlannda Ahme· 

din torunu Mehmed tarlada 

Yunan işgali zamanından kal· 
dığı anlaşılan bir bombayı bul
muı ve eve ~etirerek dedesi 

Ahmede verIDittir. Ahmed, 
kurcalarken ateş aldırmış ve 
sai eli kopmuş ve viicudu 

muhtelif yerlerinden yaralan· 
mıştır. 80 yaşında karısı Fatma 

ile kızı elli yaşlarında dul 
Hatice de yaralanarak ölmüş
lerdir. 

Çocuk esirgeme kurumunun 
dispanserinde şubat ayı içinde 

(143) hasta çocuk muayene ve 
tedavi edilerek illçları parasız 
verilmiştir. 

Aynca bayramda (85) fakir 

çoçuk sevindirildiği memnu
niyetle haber alınmıştır. -Maarif inzibat mecllsl 

Maarif inzibat meclisi dün 
Kültür direktörlüğünde toplan
mış ve bazı kararlar almıştır. 

EL HAMRA 
Bugün 

Afzikanm vahşi ormanlarında sevgilisini bulmak 
için arslanlarla, kapnlarla, timsahlarla boğufarak 

binbir macera ile ... 

T .A.FtZ.A..N 
GELIYC>.~ 

TÜRKÇE SöZLU 

Geçenlerde toplaoJDlf olan 
elektrik tarife komisyonu kilo-

vat ücretini 18,S kurup. indir• 
mişti. Yeni tarife tasdik için 
Nafıa Vekaletioe a-CSnderile· 
cektir. 

Esnaf bankası 
toplantısı 

Esnaf ve Ehali bankası yıl

lık umumi heyet toplanbsı ayın 
yirmisinde yapılacaktır. 

r-KÖŞEMDEN l ·- ,_ 
Yerli sanatlar 
Ettekrarü fil hasen velev 

kane yüz seksen ... 
Baı.a gelmceye kadar kaç 

muharrir çene yordu, kalem 
oynattı. Bu dert üzerinde; bu 
yazıya gelinceye kaç kerre 
ben de ayni şeyi yaptım. Dili
mizde tüy bitti, kalemimizde 
murekkep, hali bunu dile, 
kaleme dolayoruz. 

Zaten bir şey dilde, yazıda 

sık sık geçerse o şeyin matlup 
veçhile yerine gelmediğinin 

resmidir. Gelelim yine maksa
dımıza: 

Yerli sanatımız; göğsümüzü 

kabarta, kabarta ogunup 
[vardır, mükemmeldir] diyecek 
dereceye çoktan geldi. incesi 
de, kabası da Türk çocuğunun 
azımkar iradesinden kurtulma
dı; Nice sanatlarımız var ki 
incelikleri ve yeni yeni göste
riş ve icadlariyle - eğer dikkat 
edecek olursak - bizlere bay· 
ret ve sevinç verir. Fakat eğer 
dikkat olursak şarh vardır. 

Yine inkar edelim, kendi ken
dımizi aldatalım, bizim çocuk
larımız bunlara ne dikkat eder 
ne de ehemmiyet veririz. Söz 
gelimi: Ben; üç senede birkat 
elbise yaptıracak olsam, Fran· 
sız kumaşı, in giliz kumaşı ara
mağa kalkarım, ne imif... Bu 
ötekinden sağlammış, lif ! . . 
Bunu tecrübe ettinde mi söy
lüyorsun, diyecek olsalar, ve· 
receğim cevab: 

- Herkes öyle diyor, ben de 
böyle diyorum. 

Olur. bu; bir söz gelişidir. 

Yoksa buna benzemez daha 
neler var. Bakın en basit ve 
en tuhafına. 

Bir ölümüz olur, bir düğünü
mü~ olur, bir merasim, bir bil
mem netürlü ihtifalimiz olur, bu· 
na sun'i veya tabii çelenk, büket 
gibi bir takdim yapacağız. Eyi 

·1 E ., 
mı. yı ... 

Biliyor musunuz bunu nere· 
den tedarik ederiz: Bir ecne
binin elinden çıkmıştır, daha 
süslüdür, daha san'atlıdır, daha 
ucuzdur diye her hangi ya· 
bancı bir mağ.uadan .. 

Bu fikir aklımıza sinmiş, sin· 
dirmişler: Türkün yaptığı ya 
kötü oluyor, yahut da pahalı .• 
diye diye yalan yanlış ezber
lctmişler .. 

Al mubarekler bunu bir tah
kik etmek yok mu? Bakalım 
birisi böyie ise ötekiler de 
.. 1 ·? oy e m1. .• 

Ben çok san'atkarlar gördüm 
ki yaptıkları san'at eserlerini 
bir ecnebinin yaphğından daha 
ruhlu, daha canlı yarabnış, bu· 
na rağmen ondan da ucuz Yer
meğe hazır olmuştur. 

Gelgelelim ona yanaşan ol
mı yor, yerli malı, yerli san'ab 
diye söz ağzımızda kalıyor. 

Çok defa iş işten geçip ya
bancı mala para verdikten son• 
ra, bir daha böyle yapmayayım, 
şunun yerlisini tercih edeyim 
diyenler bir ikincide bu vaad· 
larını unutuyorlar. 

Bana bazen fikirleri hoş ge· 
len bir zat hoş bir hikaye an
latmıştı: 

Arnavudun birisi lstanbulda 
gezip tozduktan sonra memle
ketine dönmek üzere vapura 
biniyor; güvertede küpeşteye 
yaslanıyor, elinde babasından 

kalma yadikar altın saatı kur
calarken kazara denize düşü
rüyor, vapuru durdurmak ka
bil değil, hemen bıçağını çıka
rıyor, güvertede düşürdüğü 

küpeşte parmaklığına şöyle bir 
çentik ka 7.ıyor: 

- Memleketten Istanbula 
dönünce bu saatı burada arat
tırırım, nah! Burada düştü, 
diyor. 

Vapur tabii yolunda .... 
U .. -: 1 ~T!-- ----- -·- -1: 
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TUrkçeye çeviren : R. B. 
-t•-

Kont Şuvalof Kalyanın şiddetli 
hücum karşısında şaşırmışb •• 

Kont Şuvalof Katerin Dol
goruki ile yalnızca görüşmek 
istemişti. 

imparatorluğun bGyük po.lia 
tefi kullanacağı planı günler• 
denberi hazırlamıı bulunuyor· 
du. Dolgorukileri ziyareti ıfaya 
prenses Luizden Kalyanın mh· 
hatmı atrenmek içindi. Prens 
Mitele vadetmiştL Hemtireaine 
Daaihat edecek,hareketinin ne 
kadar zararlı ve bilhassa kar
definin r karyerini baltalamak 
itibariyle ne kadar tehlükeli 
olacajlm anlatacakb. Bu ma
bl slnmen llzlere iaudıiı 
içindir ki Prenı Mifel hemfİ• 
reıine Şuvalofun kendisiyle 
1alnız g&rtıımek istediğini bil,. 
dirmİfti. 
· Fakat polis müdDril kendi 
efendiline karıc *du bam· 
hatka teabhatler altma Pmiıti. 
ı..,_ator Kat,..,. yenpsİllİD 
eYinde s&rmediğine gire onun
la umumi bahçelerden birinde 
buhqmak iatiyordu. Şnalofa 
ba mllakab hazırlamak için 
emir yermifti. 

Katya aud bir vuile ile ev· 
den yalnız çıkabilirdi? 

Şuv-.lof Katerinaya bir alrtl 
...Uer ıoracak, onun cevap
lannı g&zetleyecek, karakterini 
inceleyecek ve bu m&auebetle 
imparatorluk polisinin bundan 
10ma kiminle çabpcajını an
ı.,.Clllm. 

• WıLaici &iCe ~:t 
llihailomayı biç girmemişti. 

Katya baloda gençliğinin bü-
tla parJakllii " lii~ 
gli hmlftlt Kont, ldlçık bir 
renç kızla karşılaşb. Burnunun 
lmankhğından bir az evvel 
atladığı anlaşılıyordu. ÇOk 
aade, hatta fakirane denilecek 
kadar sade giyinmifti. 

Kont Şuvalof bu haliyle 
rakibine ademi tenezzülle bak· 
tı. Ondan korkulamıyacağı ka
naabnı edinmitti: Bu kiiçtik 
kazla mücadele etmek neye 
yarardı. Kendi kendine: 

.. imparatoru keyfine bıraka
lım. Bu genç kızdan çabık 
usanır.,, 

Demiıti. Şimdilik asıl mü
him olan cihet imparatordan 
sevgili filizini sakliyarak onun 
hıtmını davet etmemekti. Ruş
fuold'un s&ylediği gibi: ( aşkta 
hicran mumlari s6ndüren ve 
yangınlar tutuşturan bir bora
dır ). 

Kont Şuvalof bu vecizeye 
inanarak Katerinayı ertesi gün 
imparatora getirmeğe karar 
vermişti. Bu hususta gençkazla 
çabuk anlaşdılar. Prens MişeJ, 
Kontla hemşiresini salonda yal
ııız bırakmıştı. Şovalof Prens 
Mişele şu söıü veQDİıti: 
......................................... 
nala dönmek isteyenlerin çoiu; 
iıi kaybettikten sonra; onn 
kaybettiii yerin ehemmiyetini 
tak.tir etmeckn kendi telakki· 
aİlle J&e bir badut çiaip yine 
eeki bildi... _ı._ .. _.__ z· lfllle uua~...-. ıra 
yerli sanah hakkında hıkkile 
yerli bir fikir edinememişlerdir. 

Neme lizım, itin en tloj
rasu: YabanCJ zevk bize biraz 
tatlı geliyor galiba! .• 

Devletle sanat sahipleri &zer• 
)erine düşen vazifeyi o kadar 
mükemmel yapıyorl•r ki bunlar 
bize birer paha biçilmez kıy
metlerdir, fakat ferdin vazifesi 
bir 8 kadar, batti ondan daha 
çok ehemmiyet ve kıymet ta· 
IU'.. Biraz aklımızı bBfJmıza 
ııı-;ı.. .. -L- Kendimizi bilelim •• 
wvr-7 ..... , TGKDIL 

1 
Katyaya Dolgorukilerin kü· 

çük evi gibi muhafazası güç 
bir yerde imparatorla aık sık 
mlilikatJan ikinci Aleksandr'ı 
tedbiıçilerin suikadına maruz 
bırakmak olacağına anlatacakb. 
ilzerinde işliyeceği esas işte 
bu idi. Münakaşaya böyle baş· 
lamıya, sonra kızın vereceği 
cevaplar üzerine bundan vaz· 
geçmeye karar vermişti. Şova· 
lof daha ilk ıizünü bitirmişti 
ki Katerina kat'i bir lisanla 
cevap vermişti: 

- imparatorun beni görmek 
kere buraya gelmesi tehlikeli 
iae poüiaiz çok kattı orıanize 
edilmiı demektir. lnsanlann en 
iyi kalplisi olan imparatora 
Rusyada herhangi bir şahsın 
husumet beslediğine inanılamaz 
Ondan nefret edenler var.aa 
kabahat imparatorun fena mü· 
pvir~. 

Şuvalof f8fUIDlfb· Bir an 
için bu ani h&cum karpsında 
kendi kendine güvenini kay
betmifti. Bir dakika önceki 
geniıliği, fntursmluğu yerine 
mltbit bir flipbe kaim olmuıtu. 

Katerina arilltı enfes batını 
dimdik kaldırarak hiddetle 
dzilnde devam etti: 

- Evet Kont Şuvalof Rus 
milleti ikinci Alekıandn tapar
casına ıeviyor. Ve siz buraya 
&ldilrnlmek teblOkesine maruz 
bulunacağı için buraya gelmi· 
yeçeğini s&ylüyorıuauz. Zaten 
h11Bun ne ehemaPyeti var. O 
buraya gelmezse hen onun is
tediği yere gideceğim. Onu 
sıheki8t4riDL 

ŞUvalof dudaklannda yan bir 
tebeısiim sakhyarak eğildi: 

- Ben size bunu söylemek 
iç.in gelmiştim. Katerin Miha· 
ilovna ıuna emin olabilirsiniz, 
imparatorun ıiıe karşı himaye
kir dostluiuna devam etme
siııe mani olmak istemeyi ula 
habrımdan geçirmit bile deği
lim. Müsaade ederseniz otura
lim ve konuıahm. Göriyorum 
ki devletin en vahim mesele
leri hakkında bir fikir sahibi 
olan genç bir kızla karşı kar
şıyayım. Size siiyliyeceklerimi 
ne yengeniz ne de evini% hal· 
kından hiç biri bilmemelidir. 
Beraber m•yiz matmazel? 

Katerin konta ademi tene%• 
zülle bakarak : 

- Bu telikkiye baih birşey 
eledi. 

Şuvalof o zaman anladı ki 
karşısındaki kızın uyu9mazhiJ, 
aksiliği imparatorun hoşuna 
gitmesinin bathca sebebidir. 

Polis mlidürü sordu: 

- Çarı yarın görebilmeqiz 
için birlikte bir çare düşünme• 
mizi arzu ede-r misiniz? 
. - Ben l:tu çareyi kendi ken· 
dime bulabilirim. 

- imparatoru nual g6rebi· 
leceksiniz? 

- O bizzat beni bulmağa 
selecek ... 

Kont Şuvalof içinden bu 
•mr şeytan,, diye düşündü. 

- Size bababk edebilirim. 
Canınızı sıkacak ıeyleria 

laihıl alabilirim. imparator 
ha~kındaki blyik hayranhğı· 
nızı ve •ıkmızı biliyorum. Bun· 
da bir İdltllik tasavvur etmi· 
yorum. Size eliliıden geldiği 
kadar yarcbm iOcW>llirim Kate· 
rina Mllaailava ... Fakat siz de 
itana yanlna etmeliaiais. Evden 
ha1aa yalnız ~jma,. vaki 
miclir:? ~- ...... 
.;ııe -~ . 

Son· Telgraf Haberleri 

Trakya göçmenleri için 
10,000 evin inşasına başlanıyor. Ev

lerin hepsi ayni tipte olacaktır 
iş kanununun bu devrede kamutaydaıı 
çıkmasına Önem veriliyor 

lstanbul 9 (Ôzel) - it kanununun tetkikine inıuı tekarrilr eden on bin kiiylü evinin yakm-
devam ediliyor. Layıhanın behemehal bir.an da inta1ma bqlanacakbr. Kadastro tahrir grup· 
önce ikmil edilmeai ve bu yıl kanuniyet haline lan bagtinden itibaren Trakyada çabtmalanna 
gelmesi için çahf1Dalara hız verilmiftir. baflamıı bulunuyor. inşa edilecek evlerin hepsi 

Ekonomi bakanhğı uzman Ye şeflerinden ıeç· de aynı tipte olacaktır. Evlerin ıağhk balomm-
kin bir heyet Zonguldakta maden ocaklarında dan noksansız olma11Da ve g&çmenlerin her hu· 
tetkikler yapmaktadır. Bu heyetin uzun ve esulı ıuata ihtiyaçlarına cevap vermesine inem veri-
incelemeler sonunda hazırlıyacatı rapor, it ka· lecektir. 
nununda ipret edilmiş bulunan kaza ve it Iİ· Daha şimdiden evJerin inp11 için gereken 
gortalarına esas tutulacakbr. kereıte. tuğla ıibi iptidai maddeler g&nderil-

Ankara 9 ( Husul telefonla ) - Trakyada, meğe baılanm11br. Evlerin inşa işiyle Sağlık 
memlekete gelen glçmenlere ta~ edilmek here bakanlığı alikadar olmaktadır, 

Romanya ....... 
Radyolannda 
Türk gecesi 

Bülueş elçimiz Suphi Tannöver 
Biikreft 9 (MJ~.Ro~ 

ve Bnkreı radyo iataa'onları 
1 O mart akıamı için bir T&rk 
gecesi tertip etmi,lerdir. Saat 
21·15 de başlıyacak olan bu 
proğrama gire, Biikreş elçimiz 
Suphi Tanrı6verin kısa bir 
söylevini mliteakip B&kreş ini· 
versiteai pzel sanatlar tarihi 
mOderriıi Georg Operesco, 
Modern Tüıkiyede g&zel sa· 
natlar adlı bir konferans •~ 
recek ve Türk gecesine itti· 
rak etmekte olaa san'atkir
lar da ıu parçalan çalacak
lardır: 

Bükreı konıe"atuvan piya· 
no profes&rü B. Filiinesko Ce· 
mal Refidden Bartın havası ile 
Aydın havasmı, Bikreş operası 
Soprualİ Bay.aa Euıilia Gut· 
ziano Ttik melodiei ile halk 
tnrkülerinden ay şarkısı, B. 
Filinesko Kizım Neciltclen yu 
babrası ile köy ve Ulvi Ceaıa· 
lin de piyano için iiç kompo
zisyonunu .• 

Ras Mulegeta öldü 
Adis-Ababa 8 (A.A) - Raı 

Muleaeta lıutalanarak normal 
bir şekilde ölmüştür. 

Yunanistanda kabina buhranı 

Sofulis kabineyi kunna
dığıiçin Çaldariskuracak 

~--~------...·-- ·---.... ----~~-Atina, 9 ( Ô.R ) - Kral tarafmdan kabinayı teıkile memur 
edilmit olan liberal partisi bqkanı B. Sofuliı, halk partisi bq
kanı B. Çaldarisle üç saat ıürea bir g6rllfmeden soara geniı 
bir koalisyon kabinası kurmak imkinı olmadığını beyan ederek 
kabiaayı teıkilden sarfınazar ettiğini bildirmiştir. 

Atina, 9 (~.R) - B. Sofuliain kabinayı teıkilden feraratı 
berine B. Çaldariı kabinayı yapmağa memur edilmiıtir. · 

a'alimata uyımyan )Ah 

aıurtalar ihl-aç edılemez 
Ankara, 9...(AA) - Yumurta ilıracatmın kontrolü hakkında 

jllbek t.tdike ildiNa eC:len -..clclel niH19Pf.. ~ JtJ6 
taillaülden itibara .. err,_. .-.~ .. • 1111ibJı ı 
tekilde hazırlanıp sanc:L.ldaam&IBlf .a.a ~ ihraema 
gümrOklerce miisaade olunmıyacaktır. Kontrol işlerinde kullanıl
ması matlub olan etiket damga ve diğer levazımın tedariki ile 
IJizamnamecle adlan yazılı odalara gönderilmesine Ttırkofis lıtan· 
bul ıubeıi memur edilmiş ve bu tubeye lizım gelen talimat 
verilmiı olduğundan alikadarlann Türkofis şubelerinden şimdi· 
den maJümat almaları ve ihraç yerlerindeki odalann Türkofis 
latanbul tubesi ile derhal temaaa gelmeleri ehemmiyetle bildiri· 
liyor. 

Büyükderedeki deniz tayyare istas
yonunu hükumetimiz aldı 

lıtanbul, 9 (Ôzel) - Bayramda ıehrimize gelen bakanlar 
ak... ilzeri Ankaraya hareket ettiler, 

H&ktmetimiz tarafnaclaa 200,000 liraya aabn alman Btiylk
deredeki deniz tayyare istasyonu bi1gtn teaell8m edilmiftir. 

Almanmillifutbol takımı 
Portekizi mağlôb etti 

Lizbon, 9 ( Ô.R ) - Pazar 1f1n6 burada 35000 •yireİ hun· 
ru11da Alman-Portekiz milli htllol talamlan karfdalbJar. Oyun 
batından sonuna ka~ MJ'.~ içinde takib edildi. Almanların 
üıttınhij1l qikirm. Neticeda Almanlar bire karp &ç golle galib 
geldiler. Maçı aeyredenler ara11nda Portekiz Cmurbaıkanı da 
hazır bulunuyordu. 

SiNEMASI 
BUGU•• N • Bütibı lzmirlilerin av:e aeYe ıeyretoaekte •. 

• 'Oldakhoı iki -wn'at esen 

1 .. KONTINANTAL 
Karioka kral ve kraliçesi GıNGER ROGERS ile FRED ASt AIRE ve yüzlerce güzel 

kızın ittirlkile yapılan blrikalar filmi 

2-KUKARAÇA 
Tamamen renkli, daneh ve l:p::rt: Cfloh ntt'e ve zarafet filmi 

AYRICA: Tllrkçe sizli FOX dllnya haberleri 110limpiyat mllabakalarmın heyecanh sahneleri,, 
SEANS SAA TLERI 

ICONTINANTAL 18,37 KUKARAÇA 20,38 

Amerika 
••••• 

Hokeyde lngilt~ 
reye galib 

Londra 9 ( Ô.R ) - Bugüa 
S.U. Amerika • lngiltere ara
sında Buz üzerinde Hokey qaap 
yapıldı. InsiJterenin ıösterdiii 
gayrete rapen Ameribla tJkitt 
bire karp üçle galip gelclL 

Amiral Beti 
olüm halinde 

Londra, 9 (Ô R) - UaDaml 
hapta lngiliz donanm•Sll)& ka
manda ederek Jatlaad ...._. 
rebuincle lngiliz filosu ı...+ 
bulunan amiral Beti Cillm ha• 
lindeclil'. Kalp haatahklan .... 
tehaısısı ile birçok doktorlit 
hastanın başı ucunda bulunuyor. 

Skopçina toplandı 
BeJsracl 9 (Ô.R)- Skopçiaa 

kurulu yeniden mesaiaine bat· 
lamıftlr. 

Afrika ya 
ltalyan savkiyah 

Napoli, 9 (Ô.R) - 4008 ef.; 
rad ve 140 zabiti hamil bit?&• 
pur bugun doğu AfrikuaDa 
hareket etti. 

Miralia tayyare gemiaile 
daha on Yapar yakuida hare
ket edeceldeidir. 

Adis-Ababada 

~ .. • '.fiiillllMl 
maalatma kufi ..,...~ • 
zırlanmasına f.aliyetle devam 
edilmektedir. Hüküm.at bütün 
otomolıilleri muhtemel yara'ı· 

lan yardım ile nakletmeğe mec
bur tutmuştur. 

lngiliz kızılhaç hastanesi, ka
zılhaç işarıeti emniyet yerine 
tehlikeye sebep olduğuna kani 
olarak arbk bu işareti kullan· 
mamaya ka'°ar •ermiş ve Ha· 
bet hlkimeti tarafından hima· 
yeıi mlmldba olabilecek Mr 
yere naldedilmiftir. 

Protestan 
Kilisesinin sadakatı 

Berlin, O (Ô.R) - Alman 
Protestan kilisesi Başbakan 8. 
Hitlere bir telgraf çekekrek 
Ren bölgesinin tekrar uker
leftirilmesi hakkındaki kararına 
iftirakini bilclirmiı ve mesuliye
tini bilen Protestan kilselinia 
var kunetile bu karara zabit 
olacajmı illYe etmipir. - ,. __ 
Bugün 
Elhamrada 
gösterilecek filim 

Geçen ,.ı Ayın IDİ8afiMli& 
elarak Tirkiyeye gelen 1ran 
Ş.hintahının huduttd itibaren 
T&rkiyede yapbğı gezi aiae· 
maya alıamıştı. Bu fitim bua&n 
saat 10,30 da ilbay, müıtahk• 
ıtıevki kumandanı, Parti er~ı 
devair ruesası ve gazetecilere 
gösterilecektir. 

Çocuk esirgeme 
kurumu 

Himayeietfil Cemiyeti ...
lik umumi toplaa111m ~ 
glba& aaat 17 .ele Halken 
•unda 1.apacakbr. h WlllltW' 
tmaa tek hararetli 



llahlle c .·RRI ASlR ıo Marı 193& 

Nippon- apo dr mı Beşiktaş mağlub oldu 
KFarer Japonyadakiisy nınfransayı Ta ımımız yüksek bir oyun oynıyarak 

rakibine 1-2 tefevvuk etti alikalandıran ı ı ıa ı · ı izah ediyor 
sene 

.. . 
On 

teklif 
"Le journale,, gazetesi11de "Klod 

Farare,. fapon i<;yamnı i!lceliyerek 
bunu &vvd-fra11sız paklınm bir ak
sülameli olduğunu iddia eden şu 
yazısiyle 111eyda11a vwuyor; 

Nippon yazıyorum, Japon 
değil. Son Tokyo hadiseleri 
dolayısile yanlış düşüncelere 
kapılmamak için her şeyden 
önce japonyaya aid şeyleri 
Japonca adlariyle anmak ve 
Japon göziy le görmek lazım
dır. 

Oerıaal Valaflalıe 

Son Tokyo hadise1eri dedim. 
bundan daha fazlasını söylemek 
doğru olmaz. Bilhassa "hüku
met darbesi ,, tabiri kullaml
mamahdır. Doğan güneş mem
leketinde geçen şey, ne 1851 
parlamentosunu dışarı atan 
Prens Başkan Lui Napoleon'un 
hareketine, ne de 1924 de Cu
mur başkanı Milran'ı dışarı 

atan B. Edvard Eryo'nun ha
reketine benzer. Daha doğ
rusu, Nippon memleketinde 
geçen hadise, Avrupa'da geç
miş ve geçecek hiç bir 
vak'aya benzememektedir. Ve 
bilhassa bu münasebetle Asya 
ruhunu Avrupa ruhundan ayı~ 

ran "dipsiz uçurum,, hakkında 
konferans vermeye başlamaya
lım. Nippon hiç de bir Asya 
devleti değildir. Hatta, benim 
anlayışıma göre bir japonla, 
bir Çinli, bir Kura'ı veya bir 
Sibiryah arasında bir Japonla 
bir Fransız arasında olduğun

dan çok faıia fark \!ardır. 

JAPON - ÇıN FARKI 
Nippon milleti, hiç şüphesiz, 

Okyanosya menşelidir. Ve onun 
muhteşem ol~n ölümü küçiık

semesi, vakti geldiği zaman 
bir Çinlinin gösterdiği daha az 
muhteşem olmıyan ölümü kü
çükseme hissine benzemez. 
Yokluğ<ı karışmak üzere olduğu 
an, Çinli birdenbire herşeye 

ka şı alakasını kaybeder ve 
nabzının ateşi ne artar, 
ne eksilir. japonyahya gelince, 
o, görünüşte onun kadar sakio 
olmasına rağmen, gizli olarak 
içinden coşar. Öyle ki birincisi 
umursamadan ölür, ikincisi 
kahramanca ölür. 

Bunları s0ylerken okurların 

kıyasladığım. tercih ettiğim ve 

lüiküm vermgım neticesıni 

pek çabuk çıkarmamalarını 

rıca ederim. Hen, hatta iyi
ce anlamıyorum bile. çünkü 

bütiin hunlit.r hiıden sonsuz 
derecede ll7.ıktır. Ancak bir 
nokta üzerinde karar veriyo
rum, o da şudur: japony alı 
şüpbsiz bize benzemez, fakat 
Çinli büsbütün benzemez. Öyle 
ki, pek zora düşi.ince Tokyo 
h~dıseleri üz.erinde fikir yürü-

······~·································· ..... 

Ma11{11ri başbakam 
tebiliriz. Nankin, Pekin veya 
Çangton'da çıkmış hadiseler 
bahııe konmuş olsaydı, bunu 
düşünmek bile lüzumsuz olurdu. 

ÖLENLER 
Tali eseri olarak - merakı

mız için tali eseri olarak -
başka yerde değil, hakiki ve 
yüz kere bin yaşmda Asyanın 

ortasında değil, Tokyoda iki 
küçük yüzbaşının - yüzbaşı 

Ando ve yüzbaşı Nonaka- ku· 
mandası altında bir avuç genç 
zabit Mikadonun hakanların
dan bir çoklarma karşı ağır 

bir hücumda bulundu ve mu· 
vaffak oldu. ihtiyatla hazırlan
mış, canlı olarak tatbik edil
miş o!an hareket, ilk hamlede 
bütün hedeflerine erişti deni
lebilir. Kara orduları umum 
müfettişi gent:ral Uatanabe 
öldürüldü. Finans bakanı Ta 
kahaşi öldürüldü. Eski başba
kan, amiral kont Sayto öldü
rüldü. Eski büyük elçi, hususi 
danışman baron Hayaşi öldü· 
rüldü. 

• . . Ve bunlardan başka 

seksen kadar yüksek simalar 
da üste caba ... 

işte. 

KISADAN HiSSE 
Bunun üzerine isterseniz 

biraz nefes alaLm - buna ha
kikaten ihtiyacımız var - ve 
beş dakika düşünelim. 

En yerııiz, en manbksız bir 
faraziye Heri sürelim. 

Yarın Paris gazeteleri, çok 
cesur, çok şerefli yüzbaşı No
naka ve Ando gibi • bir avuç 
adamın önceden tasarlan
mış bir plan dairesinde B. Sa· 
ro, FJandin, Pol Bonkur, Leon 
Blum, Franklen Buyon, Sul
yc, Bogit ve hatta Ge
nü'yü öldürmüş olduklarım 

bütün dünyaya ilan etseler, 
bütün Fransayı kaphyacak olan 

muazzam, ezici şaşkmhğı tasvir 
etmek şüphesiz ki lüzumsuz-

• 
dur. Fakat ilk darbenin tesiri 
geçince ardından nasd bir 
real<siyon gelir? Halkımız, bü
tün halkımız ne düşünüyor, ne 

tasavvur eder, neden korkar, 
ne umar? Ve her şeyden önce 
Paristeo Nise, Liyondan LiJe, 
Strazburgdan Bordoya kadar 
her taraf ta, bu üsnomal katil
ler ve onların takip ettiği he
defler hakkında nasıl bir fikir 
edinilir? 

Bu mesele üzerinde hesabsız 
düşünceler ortaya atılabilir. 

Frasanın bütün gündelik ve 
haftahk gazeteleri, bütün mec
muaları şunu veya bunu tahay
vül edebilirler. Fakat hic kim-

ve bnk:ııılık dairesi 
senin, hatta timarhanelerimiz
deki delilerin bile şu neticeyi 
çıkaracaklarım sanmıyorum: 

"BB. Flanden, Blum ve şe
riklerini öldürenlerin hiç bir 
fena niyetleri yoktu, ve 
hükümet cevl·esi içinde en 
az masum!arınt seçmiş olma
larma rağmen, kurban)arma 
karşı şahsen bir kızgınlıkları 
yoktu. Birkaç politika adamını 
sadece diğerlerine daha eyi 
yaşamayı, daha yurdseverce 
yaşamayl öğretmek için öldür
düler. Ve, tabiidir ki, yalnız 

öldürmüş olmalart ve böylelikle 
kanun dışı o!maları dolayısiyle 
kendilerini sevinçle ölmiye, 
daha döğrusu kendi ken
dilerini öidürmiye mabküm 
ediyorlardı. Bir çok yaşayan

ları kuıtarmak ve ebedi 
Nipponu, caolaiarın vt ölülerin 
çok üstünde büyütmek için bir 
kaç cenaze. Hepsi bu kadar.,. 

Hayır değil mi, bunu bizde 
kimse düşünemezdi. Kim bilir, 
belki de biz buna layıkız. 
ASiLER GÜLEREK TESLiM 

OLDuLAR 
Halbuki şimdi Kiyu - Şi

yu' dan Hondo'ya ve Sikoktan 
Hokaydo'ya kadar herkesin ne 
düşündüğünü biliyorum. Bir 
dakika şüphe etmeyiniz ki 
orada yüz milyon erkek ve 
kadın Japonyah bu mesele 
üzerinde tereddüd etmiyor ve 
tasvib ediyorJar. Delil mi isti· 
yorsunuz, -bakm- asiler, güle
rek teslim oldular ve başbakan 
muavini baron Goto gündelik 
işlerin çevrilmesini temin edi
yor. Fakat baron Goto istifa 
etmiştir ve Mikadonun, amiral 
Okadanın yerine, önceden in-
tihar etmiş olan asilerin müt
hiş hareketleriyle işaret etmiş 
olduğu adamları getireceğin
den kimse şüphe etmiyor. 

HÜKUMET DARBESi MI 
HAYIR! 

Hükümet darbesi mi? Hiç 
bir zaman! ananevi bir feda
karlık. Başka hiç bir şey değil. 
Yüz yeya iki yüz kadar adam 
ölmüş. Niçin? Japonyanın bü
yüklüğü için! ve fedakirhktan 
Japonya faydalanacak olduktan 
sonra bir kaç manasız ferdin 

ne ehemmiyeti olur? B. Röne 
Jugle'nin güzel kitabını oku
dunuz mu? Otuz sene kadar 
evvel, eym muhteşem, ihtiras 
verıcı, kıvrandırıcı meseleyi, 
Nippon yurdseverliği mesele
sini yazmak istemiş olduğumu 

hatırhyorum. 
AVRUPA ADAMLARINA 

TAARRUZ 
Ve daha bu sabah, çok ih

tiyar, çok çı'ım, çok güzel ve 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Galebeden doğan sevincimizi müessif bir hadise 

zehirledi. Oyun 20 dakika evvel tatil edildi 
Beşiktaş takımı üçüncü ve 

son maçını pazar günü lzmir
spor takımı ile yaph. Havanın 
kapalı ve bulutlu olmasına rağ
men stadyomun tribun ve saha 
tarafında kalabalık bir seyirci 
kütlesi görünüyordu. 
·. Hakem Altaylı bay Hasandı. 

Beşiktaşlılar buglln Liitfiyi 
yine merkez muavin yerine ala
rak en kuvvetli şekillerile 
çıkmışlardı. Izmirspor ise Al
tmordudan Cemil, Buradan 
lsmail ve Demirspordao Rizayi 
alarak şu şekilde çıkmışlardı. 

Ibrahim, Fethi, Riza, Cemil, 
Nurullah, Korkut, Reşad, 
Hüseyin, Zihni, IsmaiJ, Sabri. 

Bugünkü oyun geçen iki 
oyuna k1yas edilmiyecek de
recede güzel, seri ve sıkı 
başladı ve böylece devam etti. 
Izmirsporlular bugün dakikalar 
geçtiği halde Beşik taşa faik 
oyun!armı btrakmıyorlardı. Be· 
şiktaş kalesi sık sık ziyaret 
ediliyor, Kalenin önünde teh
lükeli yaziyetler oluyordu. Bu
gün Beşiktaş kalesine sağdan, 
soldan ve merkezden şutlar 
çekiliyor, hasılı ortada binlerce 
seyirciyi heyecanına sürükleyen 
mükemmel bir oyun ceryan 
ediyordu. 

HALKIN TEŞViKLERi 
lzmirlilerin oynadığı oyun 

ümidvar olmakta devam etti~i 
için balkın teşvikleri eksilmi
yor ve maç bir uğultu içinde 
geçiyordu. 

Belli idi ki, halk böyle ümid • 
var ve rakibden hiç de aşağı 
kalmıyacak oyun seyrettiği 
zaman, maçın heyecanma ka • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çok yumuşak Avrupa üzerinde 
Asya reaesiyonlarının bayati 
ehemmiyetini daima sezmiş 
olan nadir Avrupa adamların
dan biriyle konuşurken, bu 
adam, Piyer Benua, omuzlarını 
kaldırarak bana diyordu ki: 

- Bütün bu parlamento 
münakaşacıları, Fransız - Sov-
yet paktı dolayısiyle bir-
birlerinin başlarına değer-
siz ithamlar fırlattıkları sırada 
bir tek bakan, bir tek elçi, bir 
tek general ortaya çıkarak 
onlar hatırlatmıyacak mı ki bir 
Alman - Japon andlaşması mev
cuddur ve Sovyet diplamasisi 
çarların Asyadaki çılgınca sıya· 
sasına yeniden başlarsa, biz de 
yalnız Almanlara karşı değil 
fakat Japonlara karşı da barb 
etmek zorunda kalacağız. Hat .. 
buki japonyahlann, daima ga
llb gelmek, bin yıllık bir Adet
leridir.,. 

Bu doğrudur. Çok doğrudur. 
Lüzumundan fazla doğrudur. 

On veya on iki yıl önce 
Tokyonun bize teklif ettiği 
ittifakı reddetmiş olanlar-hepsi 
ölmüş olmıyan ve bazıları aynı 
hatalı görüşlerini bugün de 
devam ettiren F cansız bakan· 
larından bahsediyorum - daha 
o zaman Rus anlaşmasını, Ja
pon anlaşmasma tercih et· 
miş olanlar Japon rubu de
nilen o müthiş kılıcın nasıl bir 
çelikten yapılmış olduğunu 
bilmiyorlar. 
Çarşamba günü yüzbaşı An

do ile Nonakanın yaptıkları 
belki bir çılgınlıktır. Fakat an
cak üst insanlar böyle bir çıl
gmlık yapmaga muktedirdirler 
ve böyle adamların içinde doğ
duğu, büyüdüğü ve öldüğü bir 
millet, bu neviden adamlar1 
bir alay teşkil edecek kadar 
çok olan bir millet, esrarlı su
rette büyük ve korkunç bir 
millettir. 

26 Şubat hadisesi, Avrupaya 
ve coğrafyada cahil olan Fran
saya bu basit hakikati öğre
tirse, Tokyoda ölen seksen kişi 
ve onları öldürmek için ölümil 
kabul etmiş olanlar beyhude 
yere ölmüı olmıvacak!ardır. 

Reşıldaş ve l(.S.I(. takımları bir aıada 
pılarak her iki tarafı alkışla- ile beraber kalenin içinde 
maktan kendini alamıyordu. gördük, lzmirspor 1-2 galib 

Beşiktaş takımı da bugün vaziyete geçmişti. 
diğer oyunlarına nazaran üstün Muhakkak ki bngünkü mu· 
bir varhkla kendisini gösteri- hacim battı lstanbula giden 
yordu. Ve Beşiktaşın hakiki muhacim hattından kuvvetli 
kuvvetini biz bu maçta gördük. idi. Bu vesile ile lstanbullula-
Beşiktaş s:idden kuvvetli bir rın sandıklan gibi lzmir muh-
takımdır. Tam kuvvetini böyle telilinin lstanbula gitmediğini 
zorlu ve kuvvetli bir rakib kar- işaret etmek isteriz. Takımıo de 
şısmda göstermiştir. fansı da kuvvetli olunca Fener 

BEŞIKT AŞIN GOLÜ kadar kuvvetli Beşiktaş takımı 
lzmirsporun miaeaddit akm· için vazıyeti kurtarmak hemen 

larının birisinde Beşiktaşb bir hemen imkansızdı.Oyun bu şe-
oyuncu penalh yapmış isede kilde devam ederken 25 inci 
hakem görmemiştir. Buna mu- dakikada Cemil Eşrefe bir 
kabil az sonra yani 25 inci favul yaptı. 
dakikada inkişaf eden bir Be· MÜESSiF BiR HADiSE 
şiktaş akınında Şeref sıkı ve Hakem çaldı. Fakat Cemil 
ani bir şutla köşeden topu arkasım dönünce Eşref topu 
ağlara taktı. Cemilin arkasına çarptı. Bunun 

İzmirin güzel, ümidvar ve üzerine oyun karıştı ve durdu. 
hatta hakim oyununa nazaren Az sonra Beşiktaş takımının 
bu gol beklenmiyordu. sahadan çıktığını gördük. 

Bu sırada Zihninin sıkı ve iki tarafın kaptanları uzun 
ani bir şutunu Beşiktaş kale- uzun görüştüler fakat anlaşa-
cisi topu kornere atmak sure- madılar. Çünkü Beşiktaşhlar 

tile kurtardı. hakemin değişmesini istiyorlardı 
IZMIRIN GOLÜ Halbuki hakemin bu işteki 

Az sonra Zihni o sarada Is- rolfi oyunun biraz sert oynan-
tanbuldan gelen Sait ile de· masana mftsade etmekten başka 
ğiştirildi. Ayni ümitvar oyunu değildir. Yoksa Beşiktaş ne 
oynamakta devam ediyoruz. ofsayttan gol yemiş ne da gol 
Ve Sait iki metreden topu yapmışta sayılmamış değildir, 
havaya dikerek muhakkak lzmirsporun attığı gollere de 
gol fırsahnı kaçırdı. Fakat itiraz etmediklerine göre ara-
40 mcı dakikada güzel bir geri yerde görülen favüllerin veya 
pası vererek İsmail beraberliii ofsaytların yanlış çalınışı her 
temin etti. Ve devre bitti. iki taraf için de ayni derecede 

iKiNCi DEVRE leh ve aleyhte görülmüştür. 
ikinci devrede lzmirspor ta- Netice itibarile Beşiktaş bu 

kımında Göztepeden Hakkı da gün mağluptur ve bugünkü 
oynıyordu. oyundan sonra diyebilirz ki 

Bu devre daha heyecanlı lzmir takımlarının aksayan bir 
başlamıştı. Aynı zamanda sert kaç yerleri isabetli takviye 
ve asabi.. Bir aralık Bek Riza edilirse lstanbulun en ileri iki 
biraz sonra da Hüsnü sakatla- takımı olan F eneı bahçe ve 
narak oyundan çıktılar. Beşiktaş ile pekala boy ölçü-

Halk mütemadiyen lzmirspo· şebilirler. 
ru alkışlıyor ve teşvik edıyordu. Çok temenni ederdik ki Al-
Bu hava içerisinde 15 inci da- tayı 1-7 fark ile mağJôb eden 
kikayı bulmuştuk ki Beşiktaş Güneş takımı lzmire devet 
kalesinin önü kanştı. Ka- edilsin de bu iddiamızın ne 
leci topu tuttu, tutamadı dereceye kadar doğru olduğu 

derken topu iki muhacimimiz anlaşılsm. 

SIHHAT EV i -IZM iRiN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadm - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz hastalıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarmı S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

EViNiN ameliyathao~si ve doğum 
!!alonu fennın en son te-

rakkiyatına göre hazırlaıımışbr. 
· HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şef kat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor ve ebesi vardır. 

s. 4-5 17 - 26 (78) 



Avrupa sulhunun temeli mahvoldu 
•• 

B. Eden diyor ki :(Eğer Almanya Fransaya veya 
Belçika ya saldırırsa lnsziltere, hücuma uğrıyacak 
ulusun yardımına koşmağı bir nanıus borcu bilecek 

Paris, 9 ( Ö.R ) - B. Saro ' Şansölye Hitler Fransız ka- göre, bu muahedenin yeni bir teklifleri bu fikirle ele alın-
radyo ile verdiği nutukta de- moyunuo görünüşteki ayrılığına siyasal durum yaratarak Lo- malıdır. lngiliz hllkômeti bu 
miştir ki: ve bundan ileri gelen zaifliğe karno sistemini harab ettiğini teklifleri basiretle ve objektif 
-"Hükumet tehdit karşasında dayanmıştır. Eğet bu ayrılığı bildirdi ve tunu ilive etti: bir f'kilde inceliyecek ve gii-

baş eğmemeye azmetmiştir. Al~ hesaba katmakla bir psikoloji Lokarno muahedesinin ilgası venliğin yeniden tahkimi için 
man askerinin Ren kıyılarına yer hatası i,:zlediği Fübrere göstc- ve Ren bölgesinin işgali Alman gereken tedbirlerı araştıracak-
leşmesi müzakerata mani tar. olruağa kafidir • Strazbur- Fraqsa ve Belçikanm, lngil-
gu Alman toplarının ateşi tere ile tam mutabakat halinde 

JJay ittiler 
altında bırakmağ niyyetimiz 
yoktur. Davamız haklı ve 
kuvvt!tJidir. Onu müdafaa et· 
mekle kendi mukadderatımızla 
beraber Avrupa sulhunuo esaslı 
unsurunu da müdafaa ettiğimize 
itimadımız vardır. 

Fransız milleti bütün kavga
ları bir tarafa atarak hüku
metin tutumuna yardım husu· 
sunda müttefiktir ve müttefik 
kalacaktır ... 

B. BONKURUN SÖZLERİ 
Peris, 9 (Ö.R)- B. Arıstide 

Briand'ıo ölümünün dördüncil 
yıldönümü münasebetile Koşrcl 
kasabasında eıki dış bakanının 
evi önünde yapılan toplanhda 
bir söylev veren devlet bakanı 
B. Paul Boncour Almanyanıo 
çıkardığı son vaziyete temas 
ederek başbakanın radyo ile 
yaydan nutkuna iştirak etmiı 
ve Almanyamn yeni hareket
leri karşısında Fransızları bir
birinden ayrılmış bulmıyacak
lannı söylemittir. 

RENDE TAHŞIDAT 
Paris, ~ (Ô.R) - Fransız 

hükumeti ark hudutlannda 
emniyet tertibatı almışbr. Hu• 

duda mühim mıktarda ıevkiyat 
yapıldığı anlaıılmaktadır. lcab 
ederse, yeniden bir sınıf asker 
silaha alınacaktır. 

8. HITLERIN SÖYLEVi 
Berlin, 9 ( Ö.R ) - Pazar 

akşamı çıkan gazeteler B. Hit
ler tarafından yapılan jestin 
ve söylenen sözlerin temiz bir 
banşseverliğe dayandığını kay-

dederek uzun bir arsıulusal 
kaıışıklık devresinden Fransayı 
mes'ul tutmaktadır. 

FRANSADA PARTiLERiN 
MÜTAREKESi 

Paris 9 (Ö.R) - SayJavlar 
odası koldarlarmda muhtelif 
partiden birçok saylavlar A~
man tehlikesi karşısında partı
Jerin bir mütareke yapmaları 
ve birleşmeleri lehinde bulun-
muılardır. Bu saylavların ileri 
sürdükleri kanaat şudur· 

Uluslar sosyetesi konseyine 
müracaatla serian vaziyetin 
tetkikini istediklerini habrlat
tıktan sonra B. Eden şunları 
ilave etmiştir : 

- Şurasını kayde mecburum 
ki konsey bu iş için gereken 
mercidir. Konseyin toplanacağı 
Cuma gününden önce bir ka-

Bay Ede11 BaJ' ı•on Zre/arıd 

rilirse sulh içın kuvvetli bir f hükumetinin istikbalde alabile- rar alınmayacaktır. Fakat yarın 
adım ablmış olacak ve o u- ceği her taahhüde karşı da Almanyadan başka Lokarno 
man şansölye hatasını daha iyi emniyeti derin bir surette sars· muahedesini imza eden dcv-
anlıyacaktır. Fransa böylece mıştır. Kimse arsıulusal il~ilerin letlerin, yani lngiltere, Fransa, 
kendi manevi kuvvetini, Al· temeli olan ınuahedelerin kudsi Belçika ve ltalyanın mümessil-
manyanın maddi kuvveti kar- mahiyetine aykırı böyle bir feri arasında görüşmeler olacak 
şısma dikmiş olacakbr. hareketi tasvib edemez. ve bu görüşmeler ertes gün 

Diğer bazı saylavlar dış EGER HÜCUM V AKI Cencvrede tekrnr edilecektir. 
tehlike karşısında yeni seçimin OLURSA Konseyde hı(Yı!tereyi Bay 
tehirini ve şimdiki savlavlar Alman hükümetinin bu hare- Eden'den ba~· t .dHye bakanı 
odası salahiyetlerinin uzatıl- ketini muhasemat devresine lord Halifaks temsıl edecektir. 
masanı iıtiyeceklerdir. götüreceğini zannettirecek hiç Arsı ulusal işlerın \'ahim vazi-

Radikal saylavlardan Bay bir sebep yoktur. Fakat yeti karşısında lngiliz bükü-

M d 
• ti' k" şunu tasrih etmeğe mec· meti arsı ulusal ilgileri islah 

ayer emış r ı: burum ki Fransa veya Betçi· "B k d 1 d b için hiç bir fırsatın kaçırılamı-
en ve ar a aş anm lf a- kaya karşı fiili bir taarruz ha-bakımmdan tehllike mevcud linde Lokarno muahedesinin yacağmı hissetmektedir. Bunun 

ld k lmama
v a e d Jrı( için bütün kamuya ve kama-

0 u ça ayrı g v &5 - ikinci maddesine uygun olarak 
mamağa karar vermişizdir." lngiltere bu muahedenin Al- tadaki bütün partilere müra-

914 DENKERI manya tarafından red ve inkir caata bak buluyorum. Bana 
Londra, 9 (Ö.R) - 914 den edilmesine rağmen lngiltere kaydsıı bir müzaheret veril· 

beri lngilterenin ve dünyanın hücuma uğrayacak ulusun im· mesini isterim. 
Avam kamarasında duyduğu dadına koşmayı ve karşılıkla EDEN PARISE GiTTi 
en mühim beyanat bugün B. yardım hükümlerine göre ba- Londra, 9 (Ö.R)-Bay Eden 
Eden tarafından yapılmıştır. Bu reket etmeyi bir namus borcu saat 16,30 da Parise hareket 
sebeble kamarada müthiş ka- bilecektir . ., etmiştir. 
!abalık vardı. Bütün tribünler Alman notasının bütünlüğünü B k Ö inceledikten sonra bay Eden rü sel 9 ( .R)- Baıbakan 
doluydu ve elçilerden bir kişi demiştir ki : ve dış işleri bakam bay Van 
biJe eksik değildi. Celse açı- _ Avrupa sulhuol!n en mü- Zeeland saat 16,10 da Parise 
hrkeo muhalefet başkanı B. bim temeli mahvolmuştur. Eğer hareket etmiş ve istasyonda 
Attlee dışişleri bakanından sulhun korunmast isteoir8e bu- Fransa elçisi bay Laroı tara· 
Alman jesti karşısında yapıla- nun yerine başka birşey koy- fmdan selamlanarak kendisile 
cak beyanatı olup olmadığmı mak elzemdir. Almanyanın yeni uzun uzadıya görüşmüştür. 
se>rd.u. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Ed~n çok uzun deyecek- Çek-Avusturya görüşmeleri 
leri olduğunu söyleyerek söze ""' -

başladı. llkönce Alman elçisi B. Hodza du·· n vı·yanada 
Von Höş ile hava paktı için 
yaptığı görüşmeyi hatırlatb. 

Sonra Alman hükumetinin er- •• •• elerı•ne başlad 
tesi gün yaptığı tebliğe geçe- goruşm 1 
rek Almanyamn Ren bölgesin
deki hareketinin serbestçe 
~üzakere ve imza edilmiş 
hır muahedenin bir taraflı 
f eslti olduğunu bildirdi ve: 

Böy)e bir hareketin hıgiliz 
kamuyu üzerinde uyandırdığı 
çok elim tesiri hatırlattı. 

ALMANY ANIN MAZERETi 
Dışişleri bakanı, Almanya

nın hareketini haklı göstermek 
üzere aeri sürdüğü sebebin 
Fransa tarafından S. S. C. B. 
ite bir pakt yapmak niyeti ol
duğunu ve Alman hükümetine 

Viyana, 9 (Ô.R - Çekos
lovakya başbakanı B. Hodza 
bu sabah Viyanaya gelmiş ve 
istasyonda şansölye vonSchusch
nig ile birlikte birçok hüku-
met crldnı, kor diplomatik 
mümessilleri ve bu arada 
Fransa, küçük antant ve Bal· 
kan antanh elçileri tarafından 
selamlanmıştır. B. Hod%a be· 
men Çekoslovak elçiliğine in-
miştir. 

Viyana, 19 (Ö.R)-Çekoslo· 
vakya başbakanı bay Milan 
Hodza saat 10,45 de ıanMilJ• 

Schnchnigi ziyaret etmiş ve bir 
saattan fazla kendisile görüş· 
müştür. Bu ilk temastan sonra 
başbakan cumur başkam bay 
Mikla tarafından kabul edilmiş 
vôev şerefine bir şölen verilmiştir. 

gleden sonra şansölye Sehusi-
hing Çekoslovakya elçiliğine gi
derek B.Hodzaya ziyaretini iade 
etmiş ve iki başbakan arasında 
müzakereler dış işleri bakanlı-
ğında devam etmiştir. Orada 
Vis ŞansöJye prensi Starhen
bergin Romadan dönmesi bek· 
lenmekte idi. 

irf ra 
Yazan: Eczacı l(emal Aidaş 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Unutkanlık 
Unutkanlık hepimizde var. 

Bende yok Aktaı demeyiniı. 
Şu yazımı okuyan sayın oku
yucumu Mlmiyorum. Fakat id
dia ederim ki o da unutkandır • 
Izmirde soğuk olur yirmi beş 
sendcnberi böyle soğuk olma· 
mış deriz. Sıcak butırır, bu
ram buram terleriz, kırk sene
d ir bu kadar boğucu sıcak 

görülmemiş der ve inanırız. Bu 
neden unutkanlıktan. 

Vatandaşlığa 
Alınacakların vaziyetleri 

Bazı vilayetlerde tabiiyete 
alınma hakkında yapılan mü• 

racaatlar üzerine nüfus daire• 
terince muamele tekemmül et-

tirilerek e\•rakı vekalete gön· 
derdikleri ve bu müracaat 

edenlerin vaziyetleri ve tabii
yete almmalarında mahzur 

olub olmadığı hakkında emoi
niyet müdürlükleri vasıtasil! 
tahkik&t yaphrmadıklan gö· 
rülmektedir. Bu vüzden evrak 
iade edilmekte idi. 

Dahiliye Vekaletinden vili
yete gelen bir emirde gerek 

vatandaşlığa girmek için mil· 
racaat eden ecnebilerin ve ge· 

rek muhacir ve mülteci olub 
da evvelce yurdumuzda bu-

lunmuş olanlar veya vaziyet
leri şüpheli görülen muhacir 

ve mülteciler hakkında evvel
emirdc tahkikat yapbnlması 

Hayatta unutmasını bilmek 
bir ruh zenginliğidir. Huta 
ruhlu bir arkadaş tanırım her 

hangi bir sebepten kendini 
yer, hased eder, çekemez, bas
ta olur, hayabnda rahatı yok
tur, çünkü unutamaz. Vakıa 

unutmamak bir bakıma iyidir 
amma onu zamanında hatırla- ve vatandaşlığa abnmalanoda 
mak şartile unutmak da .. .. . mahzur olub olmadığı, varsa 
dalıdır. sebeblerinin etrafile izah\ bil· 

Hasta kafaları bahis dışarı- dirilmiştir. 
k 1 G 1 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sma çı ara ım. e e im sağlam dan birisine bir tarih 
unutkanhğa... Hep unutuyoruz, hatırlattım, o gün nasıldı de· 
geçen sene de bugünlerde 
böyle bahar gibi havalar oldu.. dim evet dedi baharı kucak-
Paltolar çıkarıldı .•. Fakat unu- lamış hir gündü. işte bu se-
tuyoruz. Marta hiç inanılmaz... ne de ayni günde ayni ılıklık •. 
Bugün bakarsınız güler ... Yarın Unutuyoruz, dediğim gibi 
ırçmlaşır, seretleşir ... Her unutmağı güzel becermek li-

sene bu böyledir. Dostlarım- zım... Becerememek bastahktır. 
~..0...0-J.lliiOOl!Aif.WWW,Zl "72ZZZT.ZZ7.. 

Konferans ve konser var 

u ansu,dün 
ece k nferansını verdi 
C. H. partisi tarafından memlekette inkılab hareketlerini 

yaymak hususunda tesbit ve ihzar ediJen konferanslar seri
sine dün gece lzmirde de başlanmıştır. Gece saat 20,30 da 
En.urum saylavı bay Nafi Atuf Kansu ilk konferansını kala-
balı bir dan eyici ütles· uzuruod erm ır. 

Konferansın mevzuu inkılap-istiklal idi. Hatib, bu mevzu 
üzerinde çok üstün bir ifade ile konuşmuş ve dinleyiciler 
tarafından sürekli alkışlarla karşılanmıştır. Bay Nafi Atuf 
Kansu bu akşam saat 20,30 da ikinci konferansım verecek
tir. Bütün münevverlerimizin bu konferansta hazar buluoa-
ca klarını ümid etmek isteriz. Bay Nafi Atufun verecekleri 
konferanstan sonra Halkevi müzik kolu tarafından istiklal 
piyesi de S!Öslerilen arzu üzerine temsil edilecektir. 

CTLZZ'ZZ'F.77'..?~fZ91Z?'.Z~ rzzz77.7:z7..z7.ZZZZZZZj{ZJiiılLBıl 

B. Tardiyö saylav olmıyacak 

"Saylav olmak istemem, 
itibar kırıcıdır!,, • 

zıra 
Pariı 9 (Ô.R) - Eski başba

kan B. T aradieu seçim enlerine 
gönderdiği bir mektupla yeni 
3eçimde namzetliğini koymaya
cağını bildirmiştir B. Tardieu 
diyor ki : 

"Saylav olmak istemiyorum, 
zira mcvcud siyasal sistemimi
zin ne tahammül edilir, ne de 
ıslah olunur tarafı olmadığına 
her gün daha ziyade kuvvetle 
emin oluyorum. Dört seneden 
beri bunun tashihine çahştım 
imkansız otduğunu gördüm. B. 
Doumergue'in sulcutu parlamen
tonun derin islahata hiçbirıamaıı 
taraftar olamıyacağım gösterdi. 
Son hadiseler bu rejimin bizi 
ne zilletli neticelere sürükledi
ğini göstermiştir. Bunun önüne 
geçmek için say)avlar odasında 
birşey yapamRm. Artık mem· 
lekete müracaat Jazımdır.Mem-

Jeket tarafından işidilmek için 
ilk şart saylav olmamaktır.Bana 
tevdi ettiğiniz saylavlık kuv-
vetimi azaltmıştır. Yakıt ziya
ını mucip .olmuştur. Zira 
itjbar kırıcı bir şeydir. Bu 
zaman, hürriyet ve otorite ıiya
ından kurtulmak için parlamen· 
lodan çekiliyorum. Kudretimi 
halk menfaatına tahsis ede
ceğim. Fakat parlamento dı

şında kalmak benim için baıka 
ları gibi bir son değil bir hat· 
l~ngıç ol~cakhr. Kısır bildiğim 
bır faalıyet şeklinin yerine 
müessir olacağını bildiğim diğer 
bir şekli koydum. 15 aydanberi 
bu kararı sükun içinde hazır
ladım. Birçokları benim yanıl
dığımı sanacaktır. Fakat onlar 
ne benim dediğimi diyebilirler, 
ne de yapbğıml yaparlar." 

tabancalı adamlar 

V enezoellada başbaka
na suikastta bulundu 

Londra, 9 (Ö.R)-Venezoellada başbakan b' .k t 
k 1 

ır suı as a maruı 
a mıştır. Başbakan otomobiline binmek ·· · d k k . . uzere evın en çı ar en 

Y!rmı metre kadar uzak!a üç kişinin birden açtığı tabanca ate-
şıyle karşılaşmışhr. Şofor başbakanın hayab k k .. d h l .. ·· . m oruma ıçın 
er a onune geçmış ve çıkan kurşunlardan kendisi varalanmış-

br. Başbakana bir şey olmamıştır. Şoför hidiscden arım saat 
sonra hastanede almüştür. y 



uanne e YENi ASIR 'iO Mar11936 

Enstitü öğretmenleriyle 
.. .. ................ . ..................... ..... ........................................ .... ....... 

Kuşadasında ve Sökede bir tetkik 
köylünün şikayeti - kazanç darlığı •. 
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Gün doğarken Egirdir eks

presiyle tarihsel Efez medeni
yet izerlerini saklıyan "Sel
çuk,, a hareket ediyoruz. Gü
neş henüz uzağımızda ... Ona, 
Kızılçulluya giden tepeleri tır

manırken rastlıyoruz. Hanüz 

SELÇUK - EFES 
Saat 9 buçuk Efes'deyiz ... 
Enstitü öğretmenlerinden Ih· 

san Çetin Selçuk - Bizans - Ro
men ve Elenistik devi rlerini 
canlandıran izerlere giden yol 
üzerinde, bulunduğumuz yerın 

üstte: Kız e!lstitüsii öğretmenleri E/es lıarabelerirıde ve Söke istasyonunda 
Altta; Kız enstitüsü öjfreilııe1.leri11/n Selrıık eezintisinden intibalar 

ııcaklığı duyulmamakla bera
ber ona ılık bile diyemeyiz. 

Polikarb'ın kendisini ruha
aiyete ulaşlırdığı söylenen 
lı:adife kalesinin arkasındaki 
tepeciği, ondan sonra da kili
ıeli, çanlı, kuleli, kubbeli kol
Jej binasını geçiyoruz. 

Kız enstitüsü direktör ve 
6ir~tmenleri neş' eli olmaktan 
ıiyade düşündürücü mevzuları 

açmakla meşguller .•. Konuşma 
köye ve köylüye aid ... Köylüyü 
tehirle ve şehirli hayatiyle ala
kalandırmak için neler yapıl

ması gerektiği konuşuluyor. 
Bazıları köylüyü köyünde kendi 
Yarlığı ve orijinalliğiyle bıra

karak sun'i yaşayıştan ayır

mağı, buna mukabil ona köy 
mevzuu içinde, onu yaşatacak, 

köy cemiyeti içinde varlık ha· 
line getirecek bir hayatiyet 
verilmesi fikrindeler ... 

Köyde radyo, bir iddiaya 
göre köylünün çalışma ve dü

şünme ~ulıitini Ç<! k genişletmek 
gibi b:r tehlüke taşıyormuş ... 
ihtiyaç artacakmış, istek arta

cakmış; Zayif köylü bütçesi 
yeni gördüğü ve beğendiği şey
leri temin yo!unda sıkıntiyle 

karşı '. aşacakmış... Bu gördüğü
nü, istediğ i ni temin edememek, 

köylüye başka bir acı vesilesi 
olacakmış .. 
Öğretmen sosyetenin ışığıdır. 

Onlar açık konuşmasını, açık 

düş_ünmesini seviyorlar. Onların 

her konuştukları ve her gülüş
tükleri bize ve memlekete mah

sus... Köylü mevzuu onları o 
kadar sarıyor ve konuşturuyor 
ki ... 

Yolda, Tepe köyün b:raz ile
risinde Cellad'a rastladık. Sa
tırı hiıla omuzunda .. Hala aynı 

taşkınlıkla Mendres ovalarını 

heybetli sularile sarmakla de
•am ediyor. Fakat o farkında 
clıığil ki, biraz lleride geceli, 
Jiindlhlü çalışan 6 kazma ma
ldııaııı onun harimine kad::r 
ıM>lı:ulmuştur. Ençok bir sene
r• kadar, Türk Cumurluğunun 
'1ılıyındırlık kazması Cellad gö
llbıthı euıetine inecektir. 

Efes değil Selçuk olduğunu 

açıyor. Ona neden hak verme
meli.. Eski Ephesus şehrini ku
ran eski medeniyet insanları 
burada doğup büyüdükten, bu
rada evlenib tekessür ettikten, 

nihayet burada öldükten soora 
onlara neden Efez'lr dememeli .. 

Esasen lsabey camii gibi üstün 
bir san'at eserinin yanı başında 

Bizans ve Romen izerleri daha 
mı baskındırlar? 

Bu defa harabelere giden 
yolun halini ve bakımını hiç te 

beyenmedik. Eserler eskisi gibi 
yerlerinde durmakla beraller 

bakım işleri oldukça geniş bir 
unutkanlık içinde... Kışın bu
rasını görmeye gelen turistle
rin bu durumu müsamaha ile 

karşılamıyacaklarını sanıyoruz. 

Bu bakımsızlığın sebebini 
sonradan öğrendik. Meğer 

Selçuk müzelerinin kıymetli 
direktörü Edirne müzeleri di
rektörlüğüne atanmış... Efes'e 
çalışmalariyle can veren bu :ıat 
gittikten sonra gelen turistler 
lisan bilen, kendileriyle alaka· 

lanan birini bulamıyorlarmış ... 
Bu zat gecesini gündüze kata

rak, sırf bir arkeoloji amatörü 
zevkiyle elinden her geleai ya
pıyo.rmuş ... Şimdi Ffes'in mü
dürü de, amiri de bir bekçidir. 

Bu unutulmuş eserlerin kıy
metleri eskisi gibi meydanda
dır. Denize doğru uzanan mıır
mer cadde, Efe! Agorası, Jim
nazı, Amfiteatrı, imparator 

mezarları, heykeller ora:ıını 
gezenlere tarihi Ephes'in bu
güne kadar sürüklenip gelıniş 

hüviyetiyle buluyorlar. 
ÇALIKUŞUNUN MEMLE

KETiNDE 
Selçuk'ta fazla kalınmadı. 

Burasını birkaç defa gezdiği
miz için öğleden sonra Koşada 
sına doğru yollandık. ince bir 
yol üzerinde Kuşadasına doğru 
akan otomobillerimiz bizi tabi
at bakımından öyle canlı ve 
dolgun tablolarla karşılaşbrdı 
ki... Mavili, morlu hatta yeşll 
T"nkli kava uarcalarının deniz-

<l e biten i nişlerini yakından 

seyrettik. Kuşadası. hakikaten 
kuşla m ve şi i r lerin adasıdır. 

insan deniz güz elliğine , Kuşa

dası sahillerinde rastladığı nefis 
renkler içinde daha verimli his
lerle kanıyor. 

Havanın bulut lu olmasına 

rağmen Kuşadası yollarında 

gezinmekten kendimizi alama
dık. Enstitü öğretmenleri bay
ram için köyünden kalkıp ge
len köy insanlarile faydalı gö
rüşmeler, derdleşmeler yap

blar. Ensti tüde i öğretmen, 

köydı:ki kadının yam:ıda tıpkı 

onun gibi, onun anlıyabileceği 
bir lisanla konuşnyordu. Bu 

dertleşme ve konuşmaların her 
şeyden üstün köylü kadınla

rını sevindirdiği çehrelerinden 
okunuyor. 

Köylünün şi kayeti aşağı yu
karı birdir. Hepsi de kazanç 
darlığından, geçim zorluğun
dan bahsediyorlar. içlerinde 
bütün bir g ünü 30-40 kuruşa 
tarlalar da harcıyanların sayısı 

o!dukça ka , arıktır. Şikayet bu 
iz kazançtan değ i l ; bazı yer

lerde bu kadarı bile bulamıyan 

kazanç darlığındandır. 

SÖK EDE 
Kuşadası - Söke yo!ı,ı bize 

nefis bir tabiat dekoru içinde 
Se çuk - Kuşadası yolundan 

daha şiirli ve daha güzel gö
ründü. Bu görünüş ikinci yolun 

daha güzel olmasından ziyade, 
bizim güzelliğe daha ziya

de alışmaya başlamamızdan,1ır. 
Yolda daima yürüyen bir gü

zellik, daima hareketli bir 
çalışma var. 

Etrafımızı saran tütün tarla
larındaki çalışmadan anlıyoruz 

ki bu yıl Kuşadası köylüsü 
bütün ümidini tütüne vermiştir. 

Geçen yılın 750,000 kiloluk 
rekoltesinin dörtte bir nispetin

de artacağı tahmin ediliyor. 
Havaların müsait gitmesine 

inanan köy insanları tarlalarda 
büyük bir faaliyet gösteriyor

lar. Böyle giderse Temmuz 
ayının ilk haftasında tütün 
mahsulünün idraki mümkün 
olacaktır. 

Kız enstitüsü öğretmenleri 

Sö~ede büyük bir hüsnü kabul 
gördüler. Az zaman içinde 
kabil olduilu kadar fazla yer 

·J •• . ,· . _., eic· 

lPUNY~llB 
Bir kadın 

Kocasını zehlrllyerek 
öldUrmUş •• 

Son klimın ayı 

ortalarında Lon· 
drada Mr. Frede
rick /olııı Bıyaııt 
isminde bir zat 
odas111da öıü ola
rak bııfunnıuştu . 
.Eşüıitı ia'diasıııa 

f!Öre bıı zat bir 
ıniiddeitenberi has· 
ta iai. Fakat ölli-
miuıii intaç ede- Bayaıı Brya11t 
etk kadar lıastalaıımış detildi. 

lnf{iliz zabıtası bu iddia üzerine 
faaliyete eerti. Ölüm hlidl3eslrıi llıbar 
Me11 ve davacı eöriineıı Mrs. Bryant· 
tan şiiphe etmek lıiç kimseııi11 Jıatı· 

rı11dan gerıniyorthı. Bahusus bu ka· 
dmm beş te çoeıığu vardı. 

Zabıta ilk olarak Osttr admda 
birini yakaladı. Bıı adanı ei11ayetle 
alôkası o/111adığ1111, ca11iyı ta111madı

ı!ııı1, bıı111111la beraber Mr. Bryant'ııı 
arsinikle öldiirii!diiğüııii duyduğunu, 
bir tedbir olmak iizere bayan Bry
ant'ın sorgııra rekilmesini tavsiye 
etti. Baya11 Brra11t sorguya rekilereği 
S!Tada iizeti mam!ığt vakit kiiriik 
bir paket İ(İ11de miilıim miafartla arsi
nik bulundu. 

Bil kadın şimdi, korasım zrhirli
)'erek öldürmekle saçlıulıır. Vaziyetten 
aalaşıldıifmu göre ortada bir f!ız/i 

aşk ve maı·rra işi de "ardır. 

Korkunç cinayet 
Bir adam karısı ile 
çocuğunu öldUrdU 

Heme! Hemstead'de Cbarles 
Whitting isminde 43 yaşlarında 
bir adam geçen hafta genç 
karısiyle çok sevdiği iki çocu
ğunu öldürü. Sonra kendisi de 
ölü bulundu. Bu hadiseyi ele 
alan lngiliz gazeteleri, bunun 
lngiliz cemiyeti ve bükümeti 
için utanılacak ve üzerinde 
nzun uzun durulacak hir ha
dise olduğunu kaydediyorlar. 
Karısını ve çocuklarını öldüren 
zat iki yıldanberi işsizmiş •. 
Hem kendisinin hem de aile
sinir.o acılarını dindirmek ıçın 
böyle bir cinayete gönlünü 
kandırmışbr. 

Gizlı kasada 
asooo sterlin çıktı 

Charles W al- - , ·-
~ :~ 

ter Finch is- °'~ .""'." . 

~~~:~~: -
::;ö~~;i~:i~~ 'i~-~ 
çocukları der- C. V . Fiııclı 
hal evin dört tarafını arayıp 

t<> . dılar. C. W. Finch'in haya
tında hiç dokundurmadığı ve 
kimseyi yanaştırmadığı küçük bir 
dolabı vardır. Bu dolap açıldığı 
zaman içinde bir demir kasa 
çıkmış; bu kasanın içinde de 
25000 isterlin bulunmuştur. 

Hayatının devaıı- ı müddetince 
ayda altı isterlin kazanan posta 
memurunun nasıl bu parayı 

biriktirdiği yalnız zabıtayı değil, 
ailesini bile hayrete düşürmüş
tür. Bu zat pek hasisti. Eşi 
onun bu husustaki hareketini 
hasisliğine değil; kanaatkarlı

ğına atfetmektedir. 

Bir Ingiliz gazeteci 
Tekyoda tevkif edildi 
On gün önce Tokyoda as

keri ihtilal başladığı zaman, 
ortadaki durumu gazetesine 
bildiren Gerald Sampson is
minde lngiliz muhabiri Tokyo 
hükümeti tarafından tevkif 
edilmişti. lngiliz dış bakanlığı 
derhal hadiseye el koydu ve 
diplomatik yolla Tokyo hükü
tine Ingiliz gazetecisinin serbest 
bırakılması bildirildi. 

Muhabir Gerald henüz ser
best bırakılmadığı için lngiliz 

. gazeteleri dış bakanına fena 
halde tarlz ve hücumlarda bu-
lunuyorlar. 

' Bir gazetenin yazdığına göre 
lngiliz doğan bir ferdin hürri
yeti dünyanın hiçbir memleke
tinde tahdid edilemezmiı .. 

Kumral saçlı 

Bir muhabir 

-
Miss Ovy11etlı 

arasında, evlenme L/oyd 
merasiminden e"el ııofetlikte şıı yolda 

bir mukavele J apı/mıştır: 

Miss Ovrneth, rşi Heygafe ilt 

~vlendiği tlakıkadan itibaren ş11 ııok

la/arı J[Öz önünde tutmayı taalılıüt 

eda: 
1 - /olırı lfeı'!Iale, ı'fızi}esiııiıı icap 

eftirdiifi zamaıı eşim• lıiclıir şekilde 

mazeret serf/ine liizuın !fÖrıncdeu .q-rte. 

ı•e giindiiz ev111e gitmımekte serbesttir. 
2 · Jolı11 Heyeatc, ışi11i bitirtliklrıı 

soııra da nerede bıılıındıığıınıı eşiııe 

lıaber l'ernıiyccrktir. 

················· ······~ ··············· • •ı 
Yeni Eserler : 

Endüstri 
21 inci yılının 6 ıncı sayısı 

çıkmıştır. içinde: (Demir En
düstrisi - iş kanunu - Elektrik 

fırınları Endüstri dünyasında 

bolu ve yenilikler, pilotsuz tay

yareler ve karboratersuz mo

törlere doğru - Elektrik kay

nağı - Pratık elektrikçi, ışık 

hesabı - Renkli fotoğrafya -

Dokuma endüstrisi - Radyocu

luk - Buhar kazanları - PratiL 

işçi - Müsabaka ve teknik tav
siyeler) gibi her mes!ek erbabı 
için çok istifadeli ve pratik 

yazılar vardır. Seneligi 150, 
denesi 12.5 kuruştur. lzmirde 

çıkar. 

güzel 
Marsilya suikastında eli olan kadın 

sevgilisi ile Brezilyada yakalandı 
Porto Alergre: Brezilyada (D. Ekspres)- ; 

1_934 yılında Yugoslavya kralı Aleksandrın " ,, 
ölümüyle neticelenen Marsilya suikastına adı 
karışan kumral saçlı, çok şirin ve cazib bir "" 

'· 

.... 

kadın burada zabıtaca tevkif edilmiştir. • 
Katherin Schissler adındaki bu kadın henüz 
pek genç ve güzeldir. Marsilya zabıtasının 

ihbarı üzerine yakalanmıştır. 
Ustaşilerle el birliği yaptığı iddia edilen 

bu kadın uzun müddettenberi burada Çe
koslovakyalı yüzbaşı Albert Birinski ile ya
şamakta idi. Kendisi yakalandığı zaman 
Albert Birinski'nin sevgilisi olduğunu itiraf • 
ı;tmiştlr. 

Bayan Schissler Sao Paulo'daki evinde 
son zamanlarda Amerikadaki tethişçilerle 
daimi suratte tenias halinde idi. Kendisinin 
durumu şüphe uyandırmakla beraber mak
sadı anlaşılamıyordu. 

Fransız zabıtasının haber vermesi üzerine 
Brezilya zabıta kuvvetleri, Marsilyadan ge
len Fransız detektifleriyle birlikte Bayan 
Schissler'i yakalamak üzere e11inin etrafında 

. : .. : 

. •· 

tertibat almış ve evinin etrafında makineli ' 
tüfenkler yerleştirilmiştir. Zabıta evin içine lW-ll'~ : · ~ ·· ,. "%4'' 
girdiği zaman hiç kimseyi bulamamıştır. Bu '' . .i'&'. ;,W 

,• 

hadisenin zabıta üzerinde uyandırdığı mah- Katheriııe Selıissfrr 
cubiyet ve asabiyetten sonra Bayan Schissler Bayan Schissler bir müddet Amerikada ca-
sevgilisi yüzbaşı Albert Birinski ile Porto Aleg- susluk etmiş, sonra Hırvat tethişçileriyle bir-
re de yakalanmıştır. Bu kadın eks mahkeme- leşmişt i . Marsilya suikastında büyük bir rolü 
since gıyaben idama mahküm edilmiştir. vardır. 
········································································································~·························· görerek, Sökenin belli başlı den gelen fedakarlıktan kaçın- koşuyor. istifadeli dakikalar 
müesseselerini gezerek çok iyi mıyor. Oradan ayrılırken bizde geçiren ve kuvvetli intibalarla 
intibalarla ayrıldılar. kalan intiba çok zengindi... lzmire dönen öğretmenler 

Söke, Kuşadasına nazaran TRENDE DÖNÜŞ trende ulusal şarkılar söyliye· 
daha geniş bir enerjiyle çalış- Gün batarken bindiğimiz rek, büyük bir neş' e içinde 
maktadır. Söke halkı memle- tren, bizi bir dakika önce lı- bmire döndüler. 
keti 1.llzeUe,tirmek için ellerin- mire ulqtırmak için adeta - A..d:na:ııı :ıs:lıse• 
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Dört devlet konferansı bugün Kedorseyde toplanıyor. Saronun 
ve kat'idir _ 102 _ YAZAN: Mişeı zevako beyanatından sonra Edenin beyanatı da çok sarih 

Hatta bir ay beklemek lazım gelse /Jaştaraıı birinci salıijcdc -
yunu sakmmağa davet r.tmiş 

Yİne burada oturarak bekliyeceğİm ve bütün Fransızların tehlike 
- karşısmda birleşmelerini iste-

Janı görünce birşey söy
liyememişdi. Mosmor kesi· 
lerek saçma sapan sözler ağ
zından dökülmüş ve hemen 
dışarı fırlamışdı. 

Günler Hanrinin bir daha 
görünmeğe cesaret etmeksizin 
geçti, gitti. O vakıt Jan Han
rinin yaptığı çirkin hallerden 
müteessir olduğunu ümid eder
ken zalim herifin eskisinden 
daha ziyade kötü düşünceler 
peşinde koşduğunu anladı. 
Hanri yine bildiği eski Hanri 
idi. 

Janın endişe ve telaşı art-
mıştı: 

- Acaba bize ne yapacak? 
Dedi. Luiz cevab verdi: 
- Cesaret anne; birbirimiz

den ayrılmıyalım da bu adam 
bizi nereye isterse götürsün. 

Önce iki zavallı kadın uyu
madılar. Kimse de gelip ara
madı. Sabah olunca, koyun ko
yuna yattılar. 

* •• 
Mareıal d& Damril, Jan dö 

Piyenin yanından çıktığı zaman 
kendisini mes'ud gibi zannet
mişti. Kendi fikrince: 

- Bu defa hana küfretti, 
diğer bir defa sözlerimi dinli
yecek ... ümidile kadınlara daha 
emin bir yet tedarikine çalıştı. 

Ana ile kızdan ayrılmak pek 
l(Üç geliyordu. Fakat Franso
•anın Pariste bulunmasa bu 
zorluğa katlanmak mecburiye
tinde bırakıyordu. • 

Hanri geç~ olQlasanı bekledi. 
Güneş battıktan spnra manto
suna büründü, başına tüysüz 
ppkayı geçirdi, beline de liir 
hançer ' takarak dışari çıktı. 

· Yarım saat sonra La haş' · so
kağına geldi. Alis dö Lüksin, 
kapısı yeşil boyalı küçük evi· 
nin önünde durdu. Mareşal et· 
rafına b~kmdı. Kimsenin gö
zetlemediğine kani olduktan 
sonra cebinden çıkardığı ki
litle kapıyı açmak istedi, lakin 
kapı açılmadı. 

- Ah! Ah! Galiba kilidi de
ğiştird , bu kadın çok akdhdır. 

Diye söylendi.Kapıyı çalmağa 
başladı. Hanri küçük bahçenin 
kumları üzerinde ayak sesi 
işitti ve kapının arkasından 
sert bir ses duyuldu: 

- Dö Piyeni çağırmakhğımı 
ister isen hemen yoluna git ... 

Hanri: 
- Loral Kapıyı aç, yoksa 

duvardan ıçeri girerim! 
Diye haykırdı. Kapı hemen 

açıldı. ihtiyar Lora: 
- Siz misiniz, monsenyor? 
Dedi. 

Evet benim, şatılacak ne 
var? 

Bir senedenberi, .. 
- Alisle görüşmek isterim! 
- A lis Pariste değildir 

Monsenyor! 
- Haydi oradan! Daha ge

çen gün Luvr'da kraliçenin 
adamları geldiğini söyliyorlardı. 

- Tekrar gitti. 
- Hatta bir ay beklemek 

Jazımgelse yine burada otura
rak bekliyeceğim. 

Aynı zamanda, kapının eşi
ğinde görünen beyaz elbiseli 
kadın: 

- Buyurunuz, giriniz mon-

senyor! 
Dedi. Bu Alisti. Mareşal 

kendisini mühimsememiş gibi 
selamladı. Alis tekrar eve 
clöodü. Alis sararmış, gözlerini 
yere dikmiş olduğu halde 
ayakta durarak Loranm oda

dan çıkmasını bekliyordu. .. .. 
- Sizi dinliyorum, Mosyo 

kapımı zorladınız, bağırdınız, miştir. 
eğlenerek selam verdiniz ... An- Almanya Fransanın se 
hyorum bunlar~ evvelce metre- çim arifesinde olmasın
siniz olduğum ıçm yapıyorsu- dan istifade etmek i .... te
nuz ..• Ne ise, gelmenizin sebe- mis ve siyasal ihtiras
bini ve ne söylemek arzusunda ıar~n kabardığini zannet
buluoduğunuzu anlahnız? miştir. Fakat Almanya 

Dedi. Mareşal şaşırmıştı. Fransızlar arasenda ay. 
Alisin yüzündeki bu ({ederli rıhk olacağını ve buna 
hal göze batıyordu: dayanabileceğini umu

- Gelişimden dolayı affınızı yorsa aldlinıyor. 
dilerim. Sizden bir şey istiyc- FRANSIZ NOT ASiNiN 

METNi 
ceğim zaman öfkelenmenizden Paris, 9 ( Ö.R ) - Uluslar 

pek korkarım. sosyctE-.sİ konseyinin müstacelen 
Mareşahn bir aşık sıfatiyle top'anmasını istemek üz.ere 

gelmediğini ve bir iş isteğinde Fransanın uluslar sosyetesi ge-
bulunduğunu anlayınca Alis nel sekreter iğine gönderdiği 
biraz ferahlamıştı. Bu esnada notanın metni şudur: 
Mareşal Hanri de odamn içine "Lokarnoda Almanya, ltalya, 
göz gezdirdi: Belçika, Büyük Britanya ve 

_ Odada iki şeyden başka Fransa arasında imza edilen 
muahedenin birinci ınaddesile bir değişiklik yok ... 
ı\lmanya Ren nehrinin sol sa- O iki şey ne imiş Mösyö? 
hilindcki Alman arazisi ile sağ 

- Birincisi, sizin evvelkin- sahilinde nehrin 50 lcilometre 
den daha ziyade güzelleşmiş şarkına lcadar uzanen sahanın 
olmanız. llioı aşk etmiyorum, gayri askeriliği hakkındaki 
ha kik atı söyliyorum. '! ersay muahedesi 42 ve 43 cü 

Alis, Hanrinin ne düşündü- maddelerine riayet edeceğini 
ğünü anlıyarak: teyit etmişti. 

ık. · · "Lokarno paktı. sekizinci - mcısı •.. 
Dedi. maddesine göre, ancak Uf~slar 
_ Evet ikincisi şurada du- sosyetesi konseyinin üçte iki 

ran resim kaldırılmıf. ' ekeriyet1e vereceği bir l<arar 

? üzerine ,feshedilebilir .. Ha~b~ki - Sizin resminiı: değil mi 
Lokarno paktmı imza eden Resmin oradan niçin kaldml- . • ı 
devletleri.n Berlin elçi,~r ne 

dığtnı, kapıyı niçin geç açtık- b l Al h 
larım ve istegv inizi çabucak yaptığ~ bi~ te liğ e · man -ıü· 

kümeh, bır farafb bır kararla 
bildirmeniti söylemektiğirqin muahedeyi reddettiğini i>itdlr-
sebebi: arhk beni ve bu evi miştir. 

unutmanızdır. Çün'tc.:ü. bir se:v- "Diğd cfrletten, bu tel> iğin 
gilim var... yapıldığı sV,a'~9. Fra~sız ~µy$k 

• 1 •• 

' ' ' -- t-onu (!.ar -ı ..,, elçis 0 hin f?i.r.. 1 s.orqsuna: cevap 

Muhasip · 
Arayanlara 

Heaaptan, muhaberat ve 
idareden, daktilodan anlayan 
bir kimse ehven bir ücretle 
her hangi bir müessesede, 
ticarethane veya sairede 
günde iki saat çalışmak isti
yor. 

ihtiyaçları olanların gazete 
idareh:memize R. P. rumuzile 
tahriren ve adres vererek 
muracaatları. 1 - 10 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Afmanyadan avdetle has- . 

talarmı her gün on beşle on 
sekiz arasında 

İkinci Beyler sokak bey
ler hamamı karşısında 43 nu
marada kabul eder. 

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

·------lilım-lli 

Mübadil bonosu, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın ahr. 

Adres : lzmir Kemar 
alh Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi
de müracaat. 
TELEFON : 390a 

1 
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olarak bay von N~urath Alman 
hükümetinin gayri askeri b61-
geye küçük askeri müfreıeler . 
göndermek niyetinde olduğunu 
bildirmiştir. Hakikatta ise bu 
bölgenin muhtelif noktalannda 
yığın halinde askeri kuvpetler 
gözükmüştür. 

Şu halde Alman hükümeti 
Versay muahedesinin 43 üncü 
maddesine ve Loltarno paktı
nın birinci maddesine aykm 
olarak hareket etmektedir. 
Bu sebeble, paktm 4 üncü 
maddesine uygun olarak, Fran· 
sa, Cumur başkam bu suretle 
muahedeye aykm olarak yapı
lan hareketi Uluslar Sosyetesi 
konseyine resmen bildirme

0

kle 
-şeref kazanır. 

Bu mesleoin hallindeki müs· 
taceliyet hasebile, Fransız hü
kümeti konseyin en kısa bir 
zamanda toplanması için gere

, ken tedbirlerln alınmasınını 
Genel sekreterlikten rica 'eder. 

PARIS GÖRÜŞMELERi 
Paris, 9 (Ö.R) - Oı§ itleri 

bakanı B.Flanden saat 16,30 da 
ltalya büyük elçisi B. Ceruttiyi 
kabul etmiştir. B. Cerutti Ke· 
dorseyden çıktığı zaman saat 
17,15 idi. Bakan bundan sonra 
bava komisyonu başkanını ka
bul etmiştir. Sabah lngiliz bü· 
yük elçisi sir George Clark, 
B. Flanden bakanlar kurulun
da meşgul olduğu için, bakan· 
bk genel direktörü 8. Alek~is 
Leger tarafından kabul edil· 
miştir. 

BELÇiKA BAŞVEKiLi 
SEV AHA TiNi GERi 

BIRAK Ti 
Brüksel, 9 (Ö.R) - Bu sa· 

bah erkenden başbakan ve 
dışişleri bakanı 8. Von ZeelaDd 
ile it arkadqlan ecnebi hüki· 
met merkezlerinden ve bilJıal· 
sa Pariatea ,gele~ }fıabeıleıi · 
toplamak üzere dıtifleri bakd· 

hğmda toplanmış bulunuyor
lardı Başbakan bundan sonra 
saraya giderek kral Leopold 
ile görüşmüştür. B. Von Zee
landın bugünlerde B. Bek'in 
ziyaretini iade etmek üzere 
Varşavaya yapmak niyyetinde 
olduğu seyahatin talik edilmesi 
muhtemeldir. 

BELÇiKA MÜDAFAA BA
KANININ SÖZLERi 

Brüksel, 9(Ö.R)-Ulusal mü
dafaa bakanı bay Deveıe gü
nün hadiseleri ve ulusal müda
faa meselesi hakkında şu di
yevde bulunmuştur: 

"Şimdiki halde dünyada olup 
bitenlerin memleketi vazifesi 
hakkında aydınlatması ve ulu
sal müdafaa etrafında yapıla

gelmekte olan pazarlığın bit
mesi temenniye değer. Artık 

mesele partileri değil, bütün 
ulusu alakadar etmektedir.Me
sele geç kalmadan halledil
melidir. Banş, ancak kuvvete, 
şeref ve vakara dayanarak ko
runa bilir. 
ALMAMY ANIN KORKUSU 

Berlin, 9 (Ö.R)- Sabah saat 
birde bay Sarraut'nun nutku 
Almanyada henÜ'l neıredilme
mişti. Bununla beraber siyasal 
çevrenler Fransız başbakanı
nın beyanatını öğrenmiş bulu
nuyordular. Bu çevrenler Al
man hükümetinin henüz bu 
beyanata karşı vaziyet alma
dığını ve ne zaman alacağmın 
da belli olmadığını bildirmekte 
idiler. ~ 

Parls 9 (0.R) -Alnnan
yanın bazı noktalarından 

'flelen habereler.e gör.e 
halk arasında biraz en
dlse ardır ve fr, nsa-• 
nln A man kararına mu-
kabelesi Ctlkkatla taklb 
edllmektedll". Uluslar 
Sosyetesinin Almanya ya 
karşı ekonomik berk5te
lere ttarar vermesinden 
korkuluyor, zirr.ı şimdiki 
vaziyette bu berklteler 
Almanyayı çok sarsabl
lir. Diğer clhotten Al
man yanın tekrar Ulus
lar Sosynt rslne dönabl
leceğl haberi hayretle 
karşllanmaktadır. Bir 
çok defalar Uluslar Sos
yetesinden hıtlhkarla 
bahsetmı, olan ,anslH
yenln blrdenbf ra Alman
yanın so,yeteye dönme
sini tekllle nasıl karar 
verlldlll anıa,tlmamak
ladır. 

Almanya hükümeti erkim 
arasında görüı aynhklan oldu
ğu rivayet ediliyor. Bakanlann 
bir kısmı Lokarno pakbnın 
feshini ve müzakere açılmaaanı 
kabul etmekle beraber bir 
"emrivaki,. yapılmasına muha
lif imiş. Baı.ı bakanların iştira
kiyle B. Hitler bu kararı hakim 
kılmış, Alma~ kamoyu önümüı
d~ki Fransız seçiminden ne 
netice çıkacağını düfiinmek
tedir. 

iT AL YANIN CEVABI 
Cenevre,9 (Ô.R) - latalya, 

Habeşistanda muhasamatın ace
le kesilebilmesi için müzakereye 
girişmeye kendisini davd eden 
13 fer komitesi notasına ceva-
bını bildirmiştir. ltalyan hükü
meti, ltalyan - Habeş ihtilafı-
nın sulhan halli için kendisine 
yapılan teklifi esas itibarile 
kabul etmektedir. 

Paris, 9 (Ô.R) - 8. Sarrat 
tarafından mikrofon önünde 
söylenen sözler bütün gazete
lu tarafından takdirle karşı
lanmaktadır. 

"Journal,, diyor ki: "8, Sar
.raut lbımgelen sialeri mü
kemmel bir ıekildo ifade et• . ... -

miştir. Parti farkı olmaks11:m 
bütün Fransızlar onun söz
lerini tasvip ederler. Başbakan 
Çok lüzumlu hakikatlar ifade 
etmiştir.,, Hemen bütün Fran
sız gazetelerinin mütaleası bu 
merkezdedir. 

iT ALYA VE INGILTERE
NIN DURUMU 

Paris, 9 (Ö R) - Almanya
nın Lokarno muahedesini feshe
den kararı karşısında, muahe
denin kefili olau ltalya ve ln-
gilterenin durumu ne olacaktır? 
"Ouvre,, gazetesi diyor ki: 

"Lokarno,, paktını imza et
mekle harp yolu kapanmıştı. 
Fakat imza koyanlarm şimdi 
Üzerlerine düşen mes'uliyeti 
asaletle kabul etmeleri ve te
ahhütlerini yapmaları kalıyor. 

B. B. FJandin ve Sarraut müm· 
kün olan biricik sözleri söyle
mişlerdir.,, 

"Echo de Paris,, Cenevrede 
takip edilecek usulü şöylece 
anlatıyor: 

" Ekonomik ve finan
sal berklteler; erkanı 
harblyeler arasında an-
laşmalar; Lokarno pak
tının 4 üncü maddesine 
uygun olarak karşıhkh 
yardımın hazırlanması." 

Bu gazeteye göre 
Fransa şimdiden kUçDk 
antant, Balkan antantı 
ve Rusyrnın yardımına 
gUvenebillr. 

B. Cerutte ltalyanın işbirliği
ni vadetmiştir. Fakat besbelli
dir ki dış ticaretinde Alman 
yoluna kat'iyen muhtaç olan 
Jtalya, bunu feda t!tmek için, 
diğer ııtikametlerde serbest 
bırakılmasmı, yani kendisine 
karşı berkitef erin kaldırılmasını 
istiyecektir. Bu "'\:aleole karşı
lafan B. Fland~n salı günü bu 
husueta B. Etlen .tile glitüşecek

,tir4 Durumun vahamet;, ltalyan 
Habeş m~seJes\ni ikinci sıraya 
atmaktadır.,. 

KAYYONUN FiKRi 
Paris, 9 (O.R)- "Republik,, 

gazetesinde eski başbakan B. 
Cailaux sömürgelerin ve ilk 
maddelerin tevzii meselesini 
ileri sürüyor. Muharrire göre 
sömürgelerin değil, ancak ihti
yacı olan memleketlere ilk 
maddeler için n~fuz bölgeleri-
nin tevzii mevzuubahs olabilir. 
B. CaiUaux Avnipada kuvvet-
lerin muvazenesini istemekte
dir. "Avrupanın istikbali için 
bu muvazene kurulmahdır, bu 
elzemdir,, diyor. 

BALDVIN ÇEKERSTEN 
DÖNDÜ 

Londra, 9 (Ö.R) - B. Bald
vin dün Çekers'ten Londraya 
geldi. 

FRANSA MUHAREBE 
ETMIYECEK 

Nevyork, 9 (Ô.R) - Dailey 
Nevg gazetesi Fransanın mu-
harebe etmiyeceğini, esasen 
Almanların kendilerine aid 
olan topraklan işgal etmiş ol
duğunu yazıyor. 

ALMANYADAKIHAVA 
Bertin 9 (Ö.R)- Havas mu

habiri bildiriyor : 
Alman milletinin ruhunda bir 

az endişe vardır. Almanlar 
zecri tedbirlerin tatbikinden 
korkuyorlar. Alman hükumet 
erkanı arasında ciddi nokta.i 
nazar ihtilafı vardır. Bakanlar-
dan bazılara Renin askerleştiril
mesine muarızdırlar. 

Paris 9 (Ö.R)- Fransız ga
zeteleri Alman muhtırasına 

karşı hükumetin hatb hareke
tini tasvib ediyorlar. 

Pöti Parisien, İmzasına bağlı 
olan lngilterenin muabedelerin 
akıbetini temi11 hususunda 
Fransadan daha az azimkar 
olacağını, lngilterenin hattı 
hareketi Fransaya bağla oldu
ğunu yazıyor. 

Pöti Jurnal, Fransanın Mil-
1etler cemiyetine müracaatı, 

Versay muahedesine değil, 
Almanyanın kendi imwsını 

taşıyan Lokarnoya dayandığını 
yazıyor. 

iT ALYA Zl:.CRI 
TEDBiRLERE MUHALiF 

Raris, 9 ( Ö.R ) - Ôvr'itn 
Roma muhabiri bildiriyor: 

Faşist sekreterliği ltalyantn 
Cenevre mümessillerine Alman
yaya karşı zecri tedbirlerin 
tatbikine mualefette bulunma
larını emretmiştir. 

lngilterenin bu meselede 
sarih bir fikri yoktur. Büyük 
Britanyamn hatb hareketi 
Fransaya bağh olacaktır. 
HARB TEHLiKESi VAR MI? 

Londra, 9 (Ö.R) - Momig 
Post, B. Hitlerin zecri tedbir
ler taahhüdünün siyasal bakım
dan vahi şey olduğunu g6s· 
termekle Avrupanın sulh dava· 
sına hakiki hiı.melte bulundu
ğunu yaııyor. 

Deyli Herald Ren bub~anı: 
nın hakiki bir harb tehhkesı 
teşımadığmı, akıl ve manbk· 
tan tamamen çıkıldığı takdirde 
bu tehlikenin başgöstereceğini 
yazmaktadır. 

DÖRTLER KONFRANSI 
Paris, 9 (A.A) - Bak.an!~~ 

kurulu vaziyet iktiza ettirdıgı 
takdirde şark hududunda ah.o
ması icabedecek mütemmım 

tedbirleri kararlaşhrmtşhr. Ma
amafih terhis edilmiş olan ef
rad silib altma çağrılmıyacak
tır. 

Paris, 9 (A.A) - Saro .ya· 
bul Fi an din yarın mechste 
Hitfcrin hareketi hakkında iıa
hat verecektir. 

Paris, 9 ( A.A ) - Ffandin 
çarşamba ~ünü ayanda Fra9sıı:-
Sovyet paktı hakkında iıabat 
vefecektir. 

Paris, 9 (A.A) - Bakanlar 
kurulu Lokarno paktım imza-
lamış olan devletler konferan
sının yarın sabah dışişleri ba-
kanlığında toplanmasına karar 
vermiştir. Konferansa, Eden, 
Van Zeeland, Cerruti ve Flan
din iştirak edec<!klerdir. 

ALMANYA iLE MÜNA
SEBAT KESiLECEK MI? 

Londra, 9 (A..A) - Siyasi 
mahfiller Almanya ile müna
sebatı kesmektense müzakere
ye girişmeıı·n müreccah oldu
ğu kanaatındadırlar. 

Bazı mahfiller Almanya hak
kında şiddetli zecri tedb 0 rler 
tatbikini isti yen F ranaanm bu 
maksadını umumiyetle tasvib 
etmemektedirler. 

Hitlerin Milletler cemiyetine 
avdet hususunda yapbS?'ı teklif 
umumi surette memnuniyet.e 
karşılanmışhr. 

BELÇIKADA VAZIYET 
Brüksel 9 (A.A) - Kral, dün 

Van Zeelandı kabul etmiştir. 

Van Zeeland Ren mmtakasının 
Alman &"taları tarafından işgali 
meselesi hakkında hükumetin 
noktai nazarını krala bildirmit
tir. 

INGIL TERE ALMAN MUH- . 
TIR ASI NA CEVABINI 

HAZIRLADl 
Londra, 9 (A.A) - 8. Edea 

Lokamo paktını imza etmif 
devletlerin konfe.ransında haur 
bulunmak üzere Salı gönü Pa
rise gitmeği kabul etmiştir. 

Dün bütün giin B. Eden B. 
Van Sittard ve lngiltere dış 
işleri bakanlığı e kanı Alman 
muhtırasına veril•!cek olan ve 
metni kabine tarafından ka
bul edilmiş bulunan cevabm 
tanzimini ikmal ile uğraş
mışlardır. Bununla beraber 
lngilterenin hattı hareketinin 
ancak Paris konferansından 

sonra taayyün edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

Paris, 9 (A.A) - Fransıı. 
ı-axeteleri bükômetin Alman· 
yanın hareketi karşısında ıtti· 
haz etmiş olduğu hattı hare• 
keti lasv p etmektedirler • 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: sı Yazan : T okdil 

Kucak kucak gelen ganimetleri, sürü sürü gelen 
hayvanları önlerine katıb Mcdineye dönen bu Sürye 
müfrezesi burun bile kanatmadan işlerini bitirmişlerdi 

- Hiç bilen yok mu? 
- Hayır! 

- Hayır! 
- Hayır! 
- Yürüyün bakalım elbet 

birisini bulur sorarız, dağlar 
karşımızda köyleri de bunların 
arasında, birisini bulamazsak 
bile günlerce dağları gezer, 
aranz, 

- Onlann reisleri beni Eset-
tir. 

- Bunu biliyorum ! 
. . . 
Yalnız atların yol sırtına 

vurduğu tabanlannın gürültü· 
ıünden başka ses olmadan bir 
bayii daha yol aldılar .. 

içlerinden biriıi : 
- Ebu Selme! Ebu Selme! 

Sağa baki Sağda bir insan var! 
Yüz elli kişilik kafile birden 

bire durdu, hepsi de sağa 

döndüler .. 
- Evet ! Siz durun! Ben şu 

çobanla görüşürüm. 
Bunu Ebu Selme söylemiş ve 

müfrezeden ayrılmıştı. Vahanın 
kenarında bir kuyudan üç beş 

deveyi sulayan bir arab; Ebu 

Selmenin hızla kendisine gel
diğini görünce, çtplak hecin 
develerinden birisine atlamağa 
çalışb, fakat: 

- Dur! Ya ahı, dur! Düş

man değilim! 
Nidasını alınca elleri deve· 

nin boynunda durdu, Ebu Selme 
ona yetişti, atından atladı. 

Arabın kollarına sımsıkı ya
pııarak: 

- Senin adın ne? 
- Zehirtai ! 
- Ha!. Şu meşhur çoban! 

Fakat sen bizdensin! 
- Sen ensardan mısın? 
- Evet Zehir! 
- Yolunuz niçin buralara 

düştü! 
Ebu Selme hikayeyi Zehir'e 

anlattı. Zehir şöyJe bir düşündü: 
- Pe~ i! dedi. Ben size yolu 

gösteririm ve beraber de gide
riz, yalnız bana kargı ve ok 
verin! 

- Hazır! 
- Düşün önüme! Develeri 

ben şurada bir vaha bahçesine 
bağlarım ... 

Zehir develerini bağlarken 
Ebu Selme arkadaşlarını almış 
getirmişti. Bu vahada bulduk
ları rehber önde, müfreze onun 
arkasında dağı tırmanmağa ko· 
yulduJar. Tırmandıkları bir te
penin arkasında Pamuk kuyusu 
denilen Kutun kuyusu yanına 
ulaştılar .. 

Daha kuyunun yanına var· 
mamışlardı ki kuyunun etra
fında yeşil sahada hayvanları· 
nı otlatan beş on bedevi gör· 
düler ve ansızın Üzerlerine çul
Jandılar.. Bunlardan üçü gafil 
davranmış ve birisi gelenlerin 
hücumunu arkadaşlarına koşup 
anlatmağa vakıt bulamadan 
arkadaşları muhasara edilince 
yelyepelek koşmuş dağların 

kıvrıntıları arasında kaybo
lup gitmiıti. 

Beniesede; haber çoktan ye
t işmiş, Muhammede oruç sualini 
ıoran kendilerine hücum edi
leceğini haber vermişti amma 
Benie1ed onu iıtibfafla kar
ş1lamıttı • Fakat Kutun ku-
v• .. ·· ••"1 çoban Uzerlerine 
bir ~ok ••übl 1 ld. 
gını arkadli I 1 annd ge ı-
d.ld' . • '' arının a eıir 

e ı ıtını ... "''d. . B . 
ınnce, enı 

ı-.;.._.ı pd1naıa direjine bir 

tekme vurmuş, bağırarak 
çoluğunu, çocuğunu alıp çe
kilmişti. 

Bu yaygara, vaveyla köyü 
istila etmişti, daha düşman 

görünmeden 
- Geliyor'ar ! 
- Celiyorlar ! 
Feryatlarile hepsi birden ya

lın ayak, başı kabak dağlara 
kaçmışlar ne var, ne yok bı

rakmışlardı. 
Zehirin kılavuzluğile beni 

Talha kabilesinin köyüne giren 
Ebu Selme ellerinde kargıları 
ve kılınçları her şeye hazır 

tutarak atlarından indiler, kim
seler yoktu, ne bir köpek hav
lıyor, bir ses çıkıyor, ne bir 
duman tütüyor .. 

Allah.. Allah.. Bunlara ne 
oldu. 

Girin bakalım şu eve .. Kimse 
yok ... Ötekine... Kimse yok ... 
Ötekine, ötekine, ötekine .. Hiç, 
biç, lavela .. Kimse yok ... 

Ebu Selme birdenbire hay
kırdı .. 

- Bir tuzak kurulmuş ol
masın? Hepiniz etrafımda top
lanın! 

Yüz elli silahşor Ebu Selmeyi 
ihata ettiler.. Bir fısıltı, Ebu 
Selme ağır ağır yürüyerek gizli 
bir şeyler anlattı, arasından bir 
kaç dakika geçmeden yüz elli 

1 
kişiden 40 kişi Ebu Selme ile 
köyde kaldılar, gerisi atlarına 

binerek onar onar dört bir ta-
rafı muhasara edecek tarzda 
sık sık ve ayrı ayrı etrafa koş
tular. 

Ebu Selme köyün ortasında 
çıfr si!ah bekliyordu. 

Etrafa yayılanlar dağları 

sardılar. 

Aradan iki saat geçti. 
Gidenler önlerinde sürdük-

leri hayvanlarla tekrar Ebu 
Selmey~ iltihak ettiler. 

- Kimseler yok mu? 
- Yok! 
- Allah! Allah! Ya bu 

adamlar nereye kaçtı? 
- Her halde ihbar var! 
- Her halde Kotundan ka-

çan çoban haber verdi! 
- Bukadar acele ha ! 
- Herhalde Muhammed'e 

sual soran bir casusdu. 
- Hepsi de muhtemel! Şimdi 

nevar, neyok alın 1 Çabucak 
Medineyc dönelim, bizi Mu
hammed merakla bekler .. 

Müfrezenin bütün erkanı 
köye dağıldılar .. Kucak kucak 
gelen ganimetleri, sürü sürü 
gelen hayvanları önlerine katıb 
Medineye dönen bu Sürye 
müfrezesi burun bile kanatma· 
dan işlerini bitirmişlerdi. 

Bitmedi -

1-Iilil Eczanes 0 

Fenni gözlükçülüğün bütün icaba tını bulunduran hmir ve 
hinterlandının deposudur 

Devlet demiryollarından: 
16 Mart 936 da müsabaka ile 18 - 28 yaş arasındaki Orta 

mektep mezunlarından 50 Hareket şakirdi alınacaktır. imtihanda 

müsavi derecede kazananlardan Lise mezunları ve ecnebi lisan 
bilenler tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis tezkeresi ve as-

kerlik yaşındakiler de Şubenin resmi vesikasını göstereceklerdir. 
Talipler bir istida ile Ankarada Umumi müdürlüğeJ ve lstanbul 
lzmir, Adana, Kayst:rida işletme müfettişliklerine ve Müdanyada 
işletme amirliğine müracaatla mektep diploması nüfuz cüzdanı, 

askerlik vesikasının istasyon müdürlüklerince resmi mühürle 

müsaddak birer suretini ve polis veya belediyeden bir hüsnühal 
ilmühaberini istidalarına leffedecekler dir. 

imtihanlar Ankara ve işletme merkezlerine yapılarak kazanan· 
lara şimdilik 40 lira ücret verilecek ye Haziranda 57 liraya çı-

karılacaktır. Tal pleıin imtihan yerlerfoe gidip gelmeleri parasız 
temin olunacaktır. 10-12 593 (551) 

lzmir tütsü ile temizlenmiş ( Fümige ) incir Türk anonim 
şirketinden: 

Şirketin senelik umumi heyet adi içtimaı 30 mart 1936 pa-

zartesi günü saat onbirde şirketin lzmirde Birinci Kordonda No. 

4 de kain yazıhanesinde yapılacaktır. lçtimaa iştirak etmek isti

yen hissedarların, hisselerini gösterir vesaiki içtima gününden 
nihayet bir hafta evveline kadar şirket idare meclisi riyasetine 

tevdi ile mu kabilinde duhuliye varakaları almaları lazımdır. 
içtimada konuşulacak hususlar şunlardır: 

1 - idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması ve tas
vibi. 

2 - '31 klnunuevvel 1935 de kapatılan blanço ve kir zarar 
hesabının tedkik ve tasdik ve idare heyetinin ibrası. 

3 - Tevzi edilecek temettü miktannın tayini. 
4 - idare heyefince azalığa intibah edilen B. Wilyam jiro, 

Hakkı Bayman ve Femand Braggiotti'nin intihablarının tasdiki. 
5 ~ idare bt yeti izalarıuın hakkı buzurlarmın tayini. 
6 - Murakıb intibabile ücretinin tayini. 
7 - lclare meclisi izalanndan herhangi birinin tirket ile 

muanaelcde bulunabilmeaine İzİla Yerllmeıi. (550} 
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PASTiL FOR p R PASTİLFOR PASTİL FOR 
.PASTİL FO ASTİLFOR PASTİL FOR 
PASTiL F STİLFOR PASTİLFOR 
l>ASTİL TİLFOR STİL FOR 
PASTİ -0R 
PAST R 
PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTiL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR PASTn-,._• 

~ 

R 
:OR 
FOR 

ILFOR 
ASTİLFOR 

OR PASTİL FOR 
R PASTİLFOR PASTiL FOR 

lzmlr belediyesinden: f~ 
- itfaiyede ve temizlik işleri •" 

hanında bulunan ve heyeti 
umumiyesinin bedeli muham
n1<-ni sekiz yüz seksen bir Jira 
e. i kuruş olan Moris F ord ve 
Fiat markalı yedi kamyon ile 
Ford, Fiat ve Büik markala 
ten~zzüh otomobilleri, üç eşek 
arabası v~ iki buçuk ton kadar 
makine parçalarının bir aded 
araba üzerinde lağım kazam 
başsekreterlikteki şartname 

veçhile 13-3-936 Cuma günü 
saat 10 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. 

ı lzmir Yün Mensucat 
1 

1 Türk Anonim Şirketi 
1 

iştirak için altmış altı liralık 

muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile ı;öylenen gün 
komisyona gelinir. 

25-28-3-10 493 (486) 
Beher metre murabbaı dört 

yüz kuruşdan 54 sayılı adanın 

dört yüz otuz dört yirmi beş 
metre murabbaındaki 11 sayılı 

arsası başsekreterlikteki şart
name veçhile ve bin yedi yüz 
otuz yedi lira bedeli muham
menle 17 /3/936 salı sünü saat 
10 da açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak ıçın yiiz 
otuz liralık muvakkat tem ·nat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saata komisyona gelinir. 
28-3-10-13 522 (513) 
Beher metre murabbaı dört 

liradan 68 adanın üçyüz seksen 
metre murabbaındaki 4 sayılı 
arsası bin beşyüz yirmi lira be-
deli muhammenle başsekreter· 
likteki şartname veçhile 13-3-
936 Cuma günü saat 10 da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için yüz ondört 
liralik muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek· 
tubu ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinır. 
27-29 3-10 512 (500) 
1 - Beher metre murab

baı üç yüz kuruştan yirmi do· 
kuz sayılı adanın 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 23 ve 24 sayılı bin yetmiş 
sekiz metre murabbaındaki 
arsaları üç bin iki yüz otuz 
dört lira bedeli muhammenle 
haf ıekreterlikteki şartname 

veçhile 20-3-936 Cuma günü 
saat onda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
iki yOz kırk üç liralık muvak· 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
ıöylenen gün ve saate komis· 
yona gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki yüz kuruştan 68 sayılı 
adanın 363 metre marabboın· 
daki 3 sayılı arsası yedi yüz yir-
mi altı lira bedeli mubammenle 
baş ıekreterlikteki şartname ı 
meçllile 20-3-936 Cuma günü 
... t onda •vık arhnDa ile 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENT AL KARPET MANUFAÇÔRER LIMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki l<umaş fab

rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstabdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei tirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu· 
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
ser~ide teşhir edilmekte ve utış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 ( 43 

DAIMON 
YILDIRIM 

Marka pil ve elektrik 
cep lambaları 

Jzmir ve havalisi umumi deposu : Suluhan civarında 
Anadolu Hurdavat mağazası Ödemişli 

Hüseyin ff üsnü 

Ticarethanesi 
ihale edilecektir. iştirak için 
elli beş liralık muvakkat temi· 
nat makbuzu veya banka te-

minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona 
gelinir. 
3-10-13-17 571 (539) 

- Doktor ölü Mustafa En· 

verin bronzdan büstünün yapıl
ması ve yerine dikilmesi işi 

baş sekreterlikteki keşifname 
ve şartnsme veçhile 20-3-936 
Cuma günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Muhammen keşif bedeli beş 
yüz yirmi beş liradır. İştirak 
için kırk liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka 

teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona geli
nır. 

3-10-13-17 570 (538) 
Beher metre murabbaı yüzelli 

kuruştan 63 adanın üçyilz alıt· 

mış beı buçuk metre murab· 
baınclaki ondört gyılı arsası 

beıyüz kırkıekiz lira yirmibeı 
kU111f t.edeJi mulaammenJe nı 

st:-kreterlikteki şartname veç
hile 13/3/1936 cuma günü saat 
10 da açık artıma ile ihale 
edilecektir. iştirak için kırk 
bir liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söyl .. nen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 
27-29-10--12 511 (499) 

iki yüz seksen lira bedeli 
keşifli Eşrefpaşada pazar yeri 
onünde paket ve adi taşla kal
dırım yapılması işi baş sekre· 
terlıkteki keşifnanıe ve şart
name veçhile 27-3-936 Cuma 
günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
yirmi bir liralık muvakkat te· 
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta komisyona ge· 
Jiııir. 

10-13-17-20 608 (553) 

lzmir Çocuk Esirgeme kuru
mundan: 

Fazlalık olmadığından yılbk 
kongremiz 12-3-936 perşembe 
günü saat on yedi buçukta 
Bahribabadaki Halkevi salonwı· 
da toplanmak üzere geri bıra· 
kıldığından sayın üyelerimizin 
o gün gelmelerini sayıılanmıala 
rica ederiz. 596 (552) 



'o Martı aa 

Fratelli Sperco ( N. V. 
Vapur Acentesi W. F. H. Van Der 
ROY ALE NEERLANDAIS Zee & Co. 

KUMPANYASI DEUTCHE LEY ANTE LINIE 
ULYSSES vapuru elyevm li- HERAKLEA vapuru 16 mart-

manımızda olup 29-2-36 da An-
vers-Rotterdam-Amsterdam ve 
Hambur lim nlanna hareket 
edecektir. 

HERMES vapuru 9 martta 
Bıırgas-Varna ve Köstence li
manları için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 9 martta 
gelip 14 martta Anvers - Rot
!e.rdam ve Hambug limanları 
ıçın yük alacaktır. 

ta bekleniyor. 20 marta kadar 
Anveu, Rotterd m, Hamburg 

ve Brcmen lim nların yük 
lac ldfr. 
ANGORA vapuru 3 nisanda 

bekleniyor. Anvers ve Ham· 
burgdan yük çıkaracaktır, 

AMERICAN EXPORT LINES 

EXCHANGE vapuru 19 mart-
ta bekleniyor. Baltimor için 

HERMES vapuru 23 martta yük al caktır. 
gelip 28 martta Anvers-Rotter-
~am Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yllk alacaktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 22 
SVENSKA ORIENT LINE 
ERLAND şubatta bekleniyor. Liverpool 

motörü 13 martta 
beklenmekte olup yükünü tah- ve Anversten yük çıkarıp Bur-
liyeden sonra Rotterdam-Ham- gas, V arna ve Köstence liman-
burg-Copenhag-dantzig-Gdinia larına yük alacaktır. 
Goteburg-Oslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

SERVlC MARİTıME ROUMAİN 
BUGARESTI vapuru 12 mar· 

ta gelip ayni günde Koatenca
SuJina-Galas ve Brayla liman

Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
ritilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

larana hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 20 martta Birinci Kordon Telefon No. 

gelip 21 martta Malta·Marailya 2007 -2008 
ve Barselon için yilk alacakbr. llll!!!lllll~llllllll!l•lll!!l•-•-•11 Paria faknltesin en 'plomalı 

ALBAJUL YA vapuru 16 ni- Dl• tablplerl 
sanda gelip 17 nisanda doğru l 
Malta - Marıilya ve Baraelone Mumff er Eroğu 
için yük ve yolcu kabul eder. Kemal Çetindağ 

ilandaki hareket tariblerile 
navlunlardaki deiifikliklerden 
dcenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başlayarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

edilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005-2663 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri o. evi D pozitosu 

C.13-1 Manisa Bölük Cedit M.Veli oğlu C. 16 ev 
C.50 lzmir Hamidiye M.Tire kapısı S. 40-42 ev 
C.44 Manisa Çapraz sağır mahallesi 25 ev 
~.44-1 ,, ,. ,, 25-1 dükkiin 
C.45 ,, ,. ,, 22 ev 
C.109 Manisa Sultan M.Tevfikiye S.yeni 36 ev 

C.B-1 Ahmed ağa M.Hirinci kordon yeni 2. 2-1 depo 
C.110 Manisa attar hoca M.Kuyu alan S. ev 
C.43 Manisa Çapraz: Sağir M. 23 ev 
C.29 Manisa Saray mahallesi üzüm pazarı mağaza 
C.15 Manisa Alaybey Hendek kahve ev ev 
C.39 Kokaryah Urla caddesi"tramvay" 1025 taj.ev 

C.40 Üçüncü Karataş Halil Rifat Pş. C.233-235 ev 
C.56-11 Birinci Kordon Saman iskelesi mimar S odalar 

Kemalettin C. üst kat köıe odalar 
C.88-4 Akdeniz mahallesi "Gazi bulvarı 11 4-8 dükkin 
C.105 Turan Menemen caddesi 6 e. 183 y. ev 
C.I 13 Aydın Cuma M. Orta mahalle C. ev 
C. 13 Manisa Bölcek Cedit M. 85-8 316 K ev 
C.33 Manisa saray M. Uzun yol 72 ev 
C.38 Turgutlu kasabası Yenice mahallesi ev 
C.27 Eski kilise sokak Hüsrev ağa 554 ev 
C.96 lzmir Kokaryalı Urla cad<iesi 985 ev 
Esas No. 

L. K. 
12 50 
20 
20 
10 
25 
40 

1000 
25 
45 
35 
20 
60 
4S 
75 

40 
40 
15 
25 
so 
84 
20 
60 

578 Bayraklı sahil caddesi 5-10 kahve 20 
288 Bakır bedeıtanıada 39 dükkan 17 50 
857-1 Oruçreiı M,ÇirkinS.Haaan Hoca M. 28 evin altkah 20 
370 Hasan Hoca M·Osmaniye C. J 6 dükkan 20 
226 Osmaniye C.Karaosman oğlu han 26-15 dükkan 20 
857-4 Oruçreis mahallesi kirpi sokak 17 C\' IS 
701-1 A. Karataş 9 eylül sokak 118 ev 20 
701-2 B ,, 11 " 124 ev 10 

1010 ı<asap Hızır ŞiritçHer çarşısı 6 dükkan 60 
727 Göztepe Mı ırh caddesi 258-428 ev 40 

1000 Hruç reis M. Çirkin sokak 11-21 evin 96-35hissesi10 
341 Yol bedestanı Servili han 54-4 mağaza 8 
355 Karşıyaka Alaybey Hengam sokak 36-11 ev 30 
602 Bornova Kürt Ömer M. 37 dükkftn 10 
701-2 Karat~ş dokuz Eylül sokak 126 ev 40 
702-1 Hatunıye M.Dellalbaşı S.(Keçcciler) 4 ev yarım his. 30 
702-2 " ,. " 6 ev 30 
702 " " ,, 2 ev " 30 
392 Yol bedestanı ve Hisar camii önU 22 d ı " 12 50 
840 Güneş mahallesi Berberzade S. Y.51.15-47 :v a:isseli 15 
598 Yol bedestani ve Hisar camii önü 70 dolap 10 
781 Karataş Duygu sokak 43-47 ev 10 

Mevkii ve numaraları yukarıda yazılı gayri menkullerin bir 
senelik kiralarının ihalesi 17-3-936 pazartesi günü saat onda 
yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanlar hizalarında yazılı pey akçeJerini veznemize 
yabrarak arttırmaya girebilirler. 10-14 (548) 601 

~ENi ASIR Sahife 9 
1 - ----Orver Ve Şii. 

LİMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

FLAMINIAN vapuru 8 mart 
Liverpool ve Svansea' dan ge
lip tahliyede bulunacaktir. 

TRANTINO puru 15 mart
ta Londra, Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve HuU 
için yük alacakhr. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve Svansea'dan ge
lip t hliyede bulunacakhr. 

Deutch Lev ntc Lin 
A LlMNIAN vapuru S martta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değİ§ikliklerioden me 
suliyet kabul edilmez. 

En sağlam ve en 4üks Mobilye imal eder 

··············~~i;i~~~·····~·~i~~·~~~··············~ 

Norveçyanın höliı Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

4:0 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her bnngi 
kumaş ve elbiseyi yalmz 

1.5 
Kuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

. . . . 
• 

BOY" ASI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EYL"l:JL 

BAHARAT 

Sobalarınız için halis 
·Izo~i~i<l~k·i<~i.ili~·maae~·köffiürür 
~Sömikok : Antrasit kömürü i 
~ngiliz: Antrasit komürü ~ 
...... KC5i<'." ...... DöLMA''""BAHÇE"'"'* 

lznıirJiler lstanbııldaııerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
1 ·: .' !: .. • . ; . ~ ..,.! .. 

.·.. . 
• • !f... ·"°'*' 

~rkecide Osmaniye otelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini seYdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi Izmir Askeri otelinin müeı
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde k naklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaIAdeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Çalışamıyor, 
" 

ugramış 

düşünmüyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
baş ağr11ile si
nir ağnlann
dan kurtar
mağa kAfi ge-

lecektir. 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GBiPi~ 
Büt~n ağrı, s~zı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınhkarına, 
grıpe, romatı~may~, baş ve diş ağrılarına, neıleye, sinir, adele 

ve bel agrılarıle kırıkhğa karşı bilhassa müessirdir. 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lim· 

halara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

M. Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simenı 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Hediyelerinizi 
Her Zamanki Gibi 

Eczacıbaşı S. FERiT 
KOLONYA 

ESANS 
FODRA 

LÜKS 

KRE inden 

intihap ediniz. 
Koku, zevk, sanat 

üzerine söz yoktur 

Dikkat 
Eczacı başı 

S. erit 
Markası ve 

S. Ferit 
Si A 
ECZANESi 

Hllkünıet sırası 
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B. Bitlerin nutku Moskovada hayretle karşılandı 
B. Eden dün Avam kamarasındaki söylevinde bir ulusuiı başka bir ulus 

•• • 
uzerıne 

Bcrn; 9 ( Ö.R ) - Bal ıeh· 
rinde çakan 16National Zeitung,; 
yazıyor: 

Alman şansölyesi B. HitJer 
memleketini içinde bulunduğu 
tecerrütten çıkarmak üzere im
zasını taşıyan mukaveleleri 
bozmak teşebbüsünde bulunur• 
ken geniş bir uzlaşma planı, 

teklif etmek suretiyle barışse
ver niyetler gösterir gibi dav
ranmıştır. Eğer bu hareketin 
sadeca muahedeleri ihlalden 
ibaret olduğa tasdik edilmez ve 
şiddetli bir mukavemet göstril
mezse, böylelikle biitün paktlar 
sistemi sert bir imtihandan geçe· 
cek ve verilmiş olan söze inan 
yerine kuvvete ve keyfi hareket
Jere bel bağlamak sistemi ka
im olacakbr. 

INGILİZ KABiNESi 
TOPLANDI 

Londra 9 (Ô.R) - Kabine 
Dovning Street'te başbakan B. 
Baldvinin başkanlığında toplan
mış ve Alman kıtalarıııın Ren 
böl~eslne girmesile çıkan du
;uoı.u gözden geçirmiştir.B. Eden 

ağJeden sonra avam kamarasın
da yeni baş gösteren durum hak· 
kında yapacağı beyanabn met
nini arkadaşlarının tasvibine 
göstermiştir. 

Dışişleri bakanı saat 101 15 
de, yanında F orayn Ofisin 
Uluslar sosyetesi işleri direk· 
törii olduğu halde Dovning 
Street'te 10 numaraya giderek 
başbakanla yaziyet hakkında 
görüşmüştür. Hemen ayni da
kikada eski dışişleri bakanı 

•İr Samuel Hoare başbakanın 
yanına gelmiş bulunuy~rdu. 

AVAM KAMARASINDA 
Londra1 9 (Ô.R) - Sabah· 

leyin kabinenin yaptığı toplan
bdan sonra Dış bakam bay 
Eden öğleden sonra saat 15 te 
toplanan Avam kamarasmda 
izahat vermi~tir. Avam kamara
smm bu toplantısmda Kral 
adına bir müşa virde hazu 
bulunmuştur. 

B. Eden verilen istizah tak
riri üzerine büyük bir nezaket 
kesbeden beynelmilel durumu 
Almanyamn Rende takmdığı 
tavrı izah ettikten sonra şun
ları söylemiştir: 

B. EDENiN iZAHATI 
"Bu sabah Alman sefiri 

Forayn ofiste bana mülaki 
oldu. Almanyanm bu meselede 
lngilizlerin ara buluculuğuna sa
mimiyetle inandığma ve Alman
yanın Rende ihtiyar ettiği ha
rekette mazur görüleceğine 
kani bulunduğunu belirtti. 

lngilterenin Ren hadisesi et
rafındaki düşüncelerini sefire 
anlattım ve lngiJterenin battı 

hareketinin Paristde yapılacak 

konuşmalardan sonra resmi 
şekilde Almanya hükumetine 
bildireceğini söyledim. Alman
yanınUlusJa r sosyetesine girmesi 
hususunda gösterdiği arzuyu 
ehemmiyetle karşıladığımızı da 
anlatmak isterim. 

SALDIRIŞA KARŞI 

lngiltere, F.ransanm arzusu 
olmayınca biç bir anlatmaya 

saldırışını lngiltere müsamaha ile karşılamıyacaktır dedi 
girmeyeceğini şifahi olarak Al
ırıanyaya bildirmiştir. Ren mes
elesini henüz tetkik elmiş vazi
yette karşınıza gelmiyorum. 

Ancali eğer Lokarno and
laşmasının. bazılarınca anlaş,}-

• :~.., .Y ?-.-..:_.

esasa istinat etmediği söylen
mektedir. Hükumet salı günü 
gerek saylavlar kurulunda ge
rek senatoda Almanyanın son 
hareketi hakkında beya-
natta bulunacakbr. Baıbakan 

Sovyet ordusunu sevk ve idare eden şef /fr: Oe11f'ral 7olw revski, Budye!li 
Voroşilof, BliiclıPr ye lgcrov 

mıyan bir noktası varsa bunu ı icabeden siyasi teşebbüsleri 
da alakalılara izah edeceğiz. ihmal etmemek için bu mesele 
logiJtere, bu durum karşısında 1 hakkında meclise verilen tak-
ber hangi bir ulusun başka bir rirlerin müzaker~sini reddede-
ulus üzerine saldırmasmı kapalı cektir. 
gözle karşılayamayacaktır.,, DIŞ BAKNLAR CENEVREYE 
PARLAMENTO iNTiHABATI GiDiYORLAR 

haren Mi1letler cemiyeti mlba· 
kerelerinde bizzat hazır bulu
nacaktır. 

Diğer taraftan lta1yanın ve 
Habeşistanın cevaplarmı 6ğ· 

renmek üzere yarın toplanması 

$ovyet askeıleri 

Sovyet su11arileri 

nınmış bulunan Daily Telrraf, 
tamamiyle menfi vaziyettedir. 
Bu gazete, istiyerek akdedilen 
bir muahedenin tahrikçi bir şe· 
kilde yırtılması başlığı ile yaz· 
dığı bir makalede diyor ki : 

~in çarşambaya tehiri hususun- ya asker göndermekle . garb 
mukarrer . olan 13 ler komitesi- , . Hitler gayri askeri m~ntaka-

da Eden ve Flandin mutabık devletlerine meydan okumuttur. 
Paris, 9 (A.A) - Dün gece Paris, 9 (A.A) - Mil1etler kalmışlardar. MUVAFIK MOTALEALAR 

siyasi mahfillerde parlamento cemiyeti konseyinin birkeç gün Saro dün akşam geç vakıt Morning Post (ki ıağ cenah 
intihabatının bugünkü hadise- sonra yapacağı mühim toplan- Flandini tekrar kabul etmiştir. muhafazakarlarının gazeteıidir) 
lerin tesiri altında yapılmaması tıda dış bakanlardan ekserisi HITLER MEYDAN OKUYOR! en mutedil lisanı kullanmakta 
için tehir edileceği ve kabi- hazır bulunacakhr. Litvinof, Londra 9 (A.A.) - Alman· ve demektedir ki: 
nede de bazı değişiklikler ya- Aras ve Titulesko Cenevre yanın son hareketi hakkında Franıız hududu boyunca 
pdacağı şayiası dolaşıyordu. müzakerelerine bizzat iştirak Ingiliz gazetelerinin neşriyatı geoit bir Alman toprak par-

Mamafih hükumet mehafi- edeceklerini Parise bildirmişler- muhteliftir. Hükumetin noktai çasının askerlikten tecridini 
linde bu şayialarm hiç bir dir. Flandin de cumadan iti- nazarına tercüman olmakla ta- Fransa haricinda ya,ayan ve 
••.•....................................•..•.............•.•.••••.••••...• ., .............•... -....................................••..............................•............•. 

Doğu Afrika harekitı 
ey• 

Havas muhabiri harekatın durduğunu 
Roma devam· ettiğini bildiriyor 

Duçe, dün saylavlar odasında alkışla .karşılandı 
Asm.ara, 9 (Ö.R) - _Havas 

Ajansı muhabirinin bildirdiğine 
göre, ltaJyanın Cenevreye ver
diği cevabdan sonra başku
mandanlık doğu Afrikadaki 
harekatı durdurmağa karar 
vermiştir. 

Mareşal BadogJio Asmara'ya 
dönmüştür. Bombardıman tay
yareleri üssülharekelerne ça
ğırılmıştır. Kıtaat harekatı 

durdurmak üzere emir almıştır. 
MUHASEMAT TATiL 

EDiLMEDi 
Roma 9 (Ö.R) - Royterin 

bildirdiğine göre söz söylemeğe 
salahiyetli resmi bir zat bu sa-
bah şu beyanatta bulunmuştur: 

_.. Doğu Afrikada muhase
mat ne tatil edilmiş, ne de fa
sılaya uğramıştır. n 

Bu beyanat Asmaradan ge
len telgraflardan sonra Roma 
matbuat mahfillerini son de· 
rece hayrete düşürmüştür. 

TEBLIGIN MANASI 
Roma, 9 ( Ö.R ) - Mareşal 

Badoglionun son tebliği sadece 

tamamlanmasile 
bildirmektedir. 

llalyamn Somali askeılai 

uğraşıldığını ketlerini ve bava bombardı

DUÇE ALKIŞLANDI 
Roma1 9 (Ö.R) - Saylavlar 

odasında bugün mühim bir içti· 
ma olmuştur. Duçe salona gi
rerken balkın ve saylavların 

alkışlarile karşılanmııtır. Er
kinıbarbiye başkanile bir çok 
kara, deniz ve hava kumandan-
ları da toplanbda hazır idiler. 

Oda başkanı mühim bir söy
lev vererek Afrikada harp eden 
ltalyan askerlerinin meziyet
lerinden bahsetmiş ve Ha
beşistanm süratle fethedilece
iini söyledikten sonra harb 
sahnesinde çarpışan ıaylavlara 
selamini bildirmiştir. 

Cenevre, 9 (Ö.R) - Reso;ıi 
çevrenlerden bildirildiğine göre 
ltalya ve Habeşistawn cevap
larını incelemek ve sulh mü· 
zakerelerini açmak üzere 13 
ler komitesinin toplantısı 11 
Mart çarşamba günü saat 
15,30 da yapılacakhr. 

180 NUMARALI TEBLIG 
Roma, 9 (Ö.R)-180 numa· 

ralı resmiğ tebliğdir: Son Tem-
biyen ve Şire muharebelerinde 
zayiatımız şunlardır: 

Zabit 19 ölü, 67 yaralı, ulu
sal kıtaat 236 ölü, 31 yaralı ve 
92 kayıp, Eritreli 36 ölü, 
149 yaralı ve 13 ka-
yıb, Habeş zayiatı 15,000 
ölü ve yar alıdır. Eritre cephe
sinde kıtalanmız .zabteddikleri 
mevkileri tahkim etmekte ve 
hareketlerin ilerideki inkişafı 
için sevkulceyşi hazırhkJarda 
bulunmakdadır. Ras Kassanm 
kaçarken bırakdıj'ı vesikalar 

yol ve menzil # hizmetlerinin 

Asmaradan bildirildiğine gö
re cephede Italyan ordusu her 
gôna taarrv't ye tecavüz hare-

manlarını şimdilik durdurmuş
tur. Bu son haber tebliğde 
kaydedilen faaliyet ile de teyit 
edilmektedir. ~ Ye nifanlar elimis• ~-e.!~9~· 

füJi istila tecrübeleri ıreçirme
miş olanJan}ar devamb oJmıya
cak garip bir sistem olarak 
telakki ediyorlardı. Böy]e bir 
sistemin ortadan kaldmlmış ol-
mas~ bizzat pakte mantıksız 

değildir. Fakat Lokarnoyu im· 
zalamış olan devletler bu as· 
kerliliten tecrid edilen mınta
kanın haber verilmcltsizin işga-
lini protesto etmeleri lazımdır. 
Hitlerin teklifleri soğuk kanhlık
la tetkik edilmelidir.Buna muka
bil Frausanın Almanyaya zecri 
tedbirler konulması teklifi 
umumiğ birşey değildir. Bu 
münasebetsiz zecri tedbirler 
ıiyaseti iflas etmiş bulunmak
tadır. Ve değeri hiçbir ümid 
uyandıracak mahiyette değil· 
dir. lngiliz devlet adamları Al
man tekliflerini ( Bu teklifleri 
samimiğ olmak şartiyle) sükü
netle tedkik etmelidirler. Bu 
tekliflerin samimiğ olup olma· 
dığı da pek yakında anlaşıla· 
caktır. Alman sulh planı çok 
geniştir. Ve birçok meseleler 
ortaya .çıkarmaktadır. 
~ Berlin, 9 (A.A) - Varşova
dan bildirildiğine göre, Hitle
rin nutku siyasi mahafilde hay· 
retle karşslanmamıştır. Bu ma
hafil Fransa tarafından takib 
edilen Sovyet siyasetinin Al
manyada bir aksülamel yap
masını bekliyorlardı. Çünktı 

Almanya bu siyaseti Alman 
aleyhtan hir blokun teşkilini 
istihdaf ettiği suretinde telak
ki ediyordu. 

Polonyanın salahiyettar siya
set adamları Lokarnotnun 
fe!thini ve Ren'in askeri iş· 
galini munhasıran garb Av-
rupasına aid bir mes' de 
olarak telakki etmektedir. 
Çünkü Almanyanın şark Av· 
rupası siyaseti Alman - Po-
lonya münasebetleriyle tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Şurası 
kaydediliyor ki, Lehistan bu
günkü siyasetini değiştirm iye· 

cektir. Ekseriya zehirlenmiş 
olan girift formüller yerine 
açık tarzı hal bulunması istih
daf edegelmiştir. 

Çok iyi malumat alan ma
hafilde ehemmiyetle kaydedil· 
diğine göre, Polonya hiç bir 
vakıt Lokarno paktına büyük 
bir ehemmiyet vermemiştir. 
Ve 1934 muahedesi buna da-

. ima tercih edilmiftir. 


