
tr ~ No. sıee KIRKBIRlllCI 8BNE Ç~ll ... ~ !~MBA ::ıı_ ı ,.~RT 1eae. 
~ 44 - Oazl Bulvarı • 1ZMIR - 44 ~~~~~~"'!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!l!!!l!~•"1B!!!!!!!!!l!l-•-~!!!'!!!!--••1Mı~~~liıi_ iiildı;i"'m;;e.-~ .. •llııi~iiii!' İİİ=iıİwııl!m•_,~ 

imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
Bapnuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
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Son Haberler 
· Beşinci sayfamızdadır 

Yeni Amr matbaa11nda baıılmıftır • 
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Nakil vasıtaları 
iç ·ağrısı ~lmaktan 
kurtarılmalıdır 

il •••• ··-

lımirin ·nakil vasıtaları yüzün
den bahtsızlığı hakkında yazı
lan yazılar bir araya toplanmış 
olsa cildlerle kitap vücude 
gelir. 

BGyfik davalan bir hamlede 
halletmeğe muvaffak olduğu
muz halde her nedense bu me
seleye bir bal çaresi bulamadık. 
Belki her hangi bir şehrin bir 
tramvay, bir otobns işi layık 
olduğu ehemmiyetle benimsen- · 
miyebilir. LAkin bu işin o şe· 
hir halkına verdiği ısbrap son
suzdur. 

Nitekim lr:mir haİkı yıllar
danberi bu ııhrabın albnda ' 
inlem"ektedlr. Bir zamanlar atlı · 
tramvayların itkencelerine kat
landık. Şimdi otobüslerin keyfi 
idarelerinin acılarını çekiyoruz. 
Hiçbir taahhlldü iıti1zam et· 
meknzin münferit ellerde idare ' 
edilen otobO.ler tehrin intiza
mım, halkm ihtiyacım düşün-
miycwlar. Oalarm laveketlerine · 
hAldm olan biricik nokta her 
ne ıekHde olursa ol.sun azami 
kuanç teınin eylemektir. 

Filhakika aeyriaefer talimat
Dllmeıioin tatbikatında belediye 
üzerine dOten kontrol ödevini 
biiynk bir haHasiyetle yerine 
getirmete uğratıyor. Fahat 
dağınık bir teıekküle derd an• 
latmanın müşktilltı ile kartılaı~ 
dığında da biç ıüphemiz yok
tur. paha açıkçası hakkile bir 
kontrol yapabilmek için her 
otobtııe bir belediye memuru 
oturtmak zarureti vardır. Zira 
kontrol noktalarını geçen otobüs 
ler balık istifi gibi insan yığınağa 
sahımaktan nefislerini mene· 
demiyorlar. Gerek konaktan 
harekette ve gerek Alsancak
tan dönUşte tıkabasa dolu ola
raı. h1treket eylemek sevdasın
dan vaz geçemiyorlar. Kordo
nun muhtelif noktalarında bek
leşen yolcuları hiç düşünmıyor
lar. Hele bayram günlerinde 
halkın çektiği sıkmblar anla
tılmakla bitip tükenecek gibi 
'1eğildir. 

Belediye bugünlerde otobüs
lere verdiği cezaları göz önüne 
getirirse, gözden kaçan yolsuz
lukların sayısını tahmin etmek 
kolaylaşır. Hele Kemerden 
Bucaya giden otobtislerin hali 
ancak facia kelimesile ifade 
edilebilir. Halka bu ınkmhyı 
neden çektirdiğimi:ıe bir türlü 
aklımız ermiyor. 

Kordon üzerinde işliyen oto
büslerin denemelerinden yapı
lan hesaplarından anlaşılmış
tır ki bu hattın yılda 40-50 bin 
lira asgari karı vardır. Bu yol 
üzerinde muntazam otobüs ser
vislerini kurabilmek için 60 weya 
80 bin liralık bir sermaye kafi 
gelmektedir. Konulacak serma· 
yenin aşağı yukarı her yıl bir 
misline yakın kar bırakacak 
bir işte neden tereddüd gös-
teriliyor? Buna da aklımız er-

miyor. 
_ Sonu 2 inci salıi/tde -
~akk.ı C>cakott;ıu. 

Polo~ya Fransa sadık ile ittifakına 
\ 

·Lehistan kendisine· .. terettüp eden bütün taahhütlerini 
yapacaktır - ltalya Hitlerin hareketini takbih ediyor 

Paris, 10 (Ö.R) - Fransız 
dış bakanı bugün Lehistan bü· 
yllk · ~lçisile görüşmüştür. Bu 
mülakatta Varşovanın, Polonya 
Fransa ittifakında kendisine 
terettüp eden bütün taahüdlere 
sadık kalacağı anlaşılmıştır. 

POLONYA AY ANINDA 
Varşova, lo (Ö.R)- Ayanda 

Lokarno paktının Alm~nlar ta
rafından feshi münasebetile 
heyecanh münkere!er oldu. 
Milli ittihadın bir zaruret oldu-

Binlerce genç lzmirli Afrika harbı 
Nafi Atuf Kansu'nuiı .ver~iği istikJil Adisababada dün büyü~ 
konulu konferansı dün gece dinledi bir panik oldu 

Halkevi salonlaruıda evvelce verilen kon/eranstardan bili 
Erzurum saylavı Nafi Atuf 

Kansu, dün gece Halkevinde 
(istiklal) konulu ikinci konfe
ransını verdi. Değerli h1ttibin 
ilk konferansını dinliyen lzmir
liJer. dün gece de Halkevi 

salonlarını doldurmuşlardı.Otu· en veciz misallerle canlandır
racak yer kalmadığı için ayakta mıı tanzimat devriyle bat-" 
duranlar pek çoktu. hyan teceddUt inkıllbmm 

Nafi Atuf Kanıu ( lnkılip) meırutiyet devrinde de tekrar 
konulu konferanaında, blyilk edilmiı olan ,.ıdini aalalmaf 
Tlrk iakıllbmaa . hl,.ıılıjlDI ·· - . .U ., 1ıu1 ~ - ~ 

Adisababa'da bir lfabrş mektebi 

Londra 10 (A.A) - Royter kametinde ilerlemeğe devam 
ajansının harp muhabirlerinden: ettiklerini bildirmektedir. 

Italyanların ateşi kestikleri ltalyan uçakları dün Sidano 
hakkındaki haberlerin aslı ol- içinde bazı yerlere bombalar 
madıj'ı anlatılmaktadır. Zira atmışlardır. Diğer bir tayyare 
temizleme hareketi T embiende Cibuti şimendiferi istikam~tin· 
ve Taka:ıze nehrinin ıimalinde de uçmuı fakat hatta varma• 
din de deYam etmiftir. Ve dan cenuba doğru tekrar yol 
Britre menbalan ltalyan ileri almıtbr. 
•llt eMlerinia A ... Jl glll ini- - LiJ/m ttvirinu -
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Nakil vasıtaları 
iç ağrısı olmaktan ~1 
kurtarılmalıdır \~ ...... ,, 

• Jıl .. ' ·--.Y --:- .. 

ŞEBİ. ~4B.B~~.~ai 
- - Baştara/t birinci sahi/ede -
Belediye pekili kendi ser

mayesi yoksa bile bu parayı 
ortaya koyacak bir ortağı ko
laylıkla bulabilir. Baylelilde 
hem halkın ihtiyacma cevap 
verecek serrialeri temin ve 
hem de kendisine güzel bir 
gelir menbaı kunbilir. 
Eğer bugünkü otobüs .ser· 

vislerine benzer nakil vaaıtalan 
lzmirin medeni çelıresile m&te
nuib g&rülmiyorsa bunların 
yerine ya bizzat veya bilvasıta 
elektrikli tramvay ikame eyle
:)'ebilir. ileri sürdllğümüz bu 
noktalar bilinmeyen ve üzerin
fle konuıulmıyan iılerden de· 
iildir. Ancak bir nokta bu 
\aıit itlerin başanlmuma engel 
olmaktadır. O da .ulihiyet 

1 

1 
bakımıdır. 

Elektrik ıirketi mukavelesini 
'Bayındırhk bakanlığı ilo yap· 
' b ·& b" -mııbr ve oraya ag ar mues· 
'ıesedir, bef ediye ile miinue
betleri Adeta kolllf'llak aınınnı 
'geçemez. ~e ile firketin 
,bqbaf& verm~, elele çalqmak 
karannm inzimam eylemesi 
icab ediyor. it buraya daya· 

1~ca firketle Barmduilk ba· 
fubia aruındakl bir takım 
par&zltl noktalar filiz vererek 
tı llrtblcemede kalıyor. 

Y ıUardanberi Gazi bah-anna 
d6şenen raylar &zerinde blli 
tramvay iıliyememesi ba iddi
amızın canh bir deliliclii'. 

Belediye reİ9İmiz Kiltürpark 
ı ve panayır itleri1le uğrqmak 
lizere Ankaraya gitmiştir. Ö· 
nemli meseleler üzerindeki 
mqguliyetini biliyoruz. Acaba 
bu fırsattan istifade ederek 
lımiria iç ağnsa olan nakil va· 
mtalan derdine uyuadarhk ba-

kanlığı ile başba~a vererek 
ameli bir bal çaresi bolamaı
lar mı? 
~ak.k:.ı <>oak. <>A1u. , ..................•............••••...... 
Royterin Deeasiedeki mu-

habiri ltalyanlarm Korami işgal 
ettikleri haberinin doğru olma· 
dağını bildiriyor. 

ltalyanlar Arnba - Alaji'nin 
tam ceoubu11da ~e Karama 
takriben S0 kilometre mesa
fede bulunan Parmide bulu
nuyorlar. 

Habet malıfiUeri, Habq lu
taabnın Amba-Alajinin ceaa· 
bundaki vadide yeni hatlarda 
birleşerek ve ltalyan ileri ha· 
reketini durdurduklarını bildi
riyorlar. Habeş lutaab yağmur 
mevsimine kadar bu hatlarda 
kalarak ltalyan münakale hat· 
lanaı geçilmez hale getirmeği 
&mid etmektedirler. Habqler o 
'uman yeni bir taarruza geçe
ceklerdir. Zira MakaUe cenu· 
bundKki hezimetlerine rağmen 
ltalyanlarla yeniden boy ölçüı· 
meğe amade oldaldamu bilcli
ri1orlar. 

Korem mıntak•a cumartesi 
güaü fiddetli bir bombardı-
mana zemin tqkil etmit
tir. 12 uçak bomba abnıtlar 
ve birkaç köylüyli lldirmlifler
dir. 

Londra 10 (A.A)- Royterin 
Ad.ia-Ababadaki muhabiri bıl
diriyor: 

Bir hava bulanı haberi 
dün sabah balkın kaÇlfllla
sını intaç etmif Ye bazı kim· 
seler bundan istifade ederek 
evleri soymuılardır. Polis bun
lan yakalamııtar. 13 kifi ölüm 
cezasına mabkim olmUflur. 

Şimalde geçen hafta sonuna 
doğru haber verilen büyük 
muharebenin devam ettiği bil
dirilmektedir. 

Roma, 10 (Ö.R) - Stefani 
ajansı ltalyan orduları ıenel 
karargahından aldığı şu tel
ğrah neşrediyor: 

Bütün şimal cephesinde ke· 
sif ve şiddetli bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. Cephe lıatlann· 
da ve gerilerinde mllhim bir 
hareket vardır. Tayyareler~n 

.U.· V . . meclisi dün açıldı 
Valinin nutku devletin köycülük 
siyasetine verdiği öneırıi gösterdi 

Çeşmede 
Bir cinayet 

Çeımenin Ovacık köyünde 
Ahmed oğlu 28 yatlannda 
Mehmed geceleyin k6y kahve· 
sine giderken aynı köyden lb· 
rahim oğlu Mebmed tarafından 
ablan kurıun ile öld6rülm0t· 
tür. Katil silahile tutulmuttur. 

(Köylüleri bazı yüklerden hafifletmeyi ve vazifelerinden 
bazılarının vilayete almayı muvafık gördük) 

Hakkı B. lsmail 
Avrupaya gitti 

Viliyet umumi meclisi dün 
ıaat 14 de ilbay Fazh Gtile
çin başkanlığında ilk toplanb
sını yapmııbr. Toplanbya lzmir 
ve mülhakat azilanndan 31 
kiti ittirak etmifti. 

Kadın üyelerden bayan Ma· 
ide Dirik istifa etmiş olduğu 

için yalnız Bergama azası F at
ma Dilli bulunmakta idi. 

Vali Bay Fazla Güleçin ıu 
söylevile toplantı açıldı. 

Sayın arkadqlar; 
"Geçen ağustos içerisinde 

muhterem selefim general Ki
zmı Diriğia Trakya umumi mtl
fettitliğine tayiai lizerine mi· 
yetiaiz valiliğine tayin edildim. 
Ba tayin aaünuebetiyle siz iz· 
aıirlilerin muhterem ve büyük 
m~ilİnizin bqkanhk vazifesini 
de üzerime aldım. Bundan müf
tehirim. Bu vazifem hayabmm 
en güzel dakikalan olarak si· 
zinle benber geçmiş olacaktır. 
lzahnameden, encümen müta
leanamesinden miyetin vazi
yetini anhyacabmız. Yalnız 
bir noktayı nazara vazetmek 
inerim: 
VllA~ele geldlllm za

man ba,ıanma' çok gU· 
zel ve faydalı işler lçinw 
de yUrUmekte olan köy
IUlerlmlzl bazı yükler
den hAflftetmeyl ve vazife. 
lerlnden bazdarım vllA· 
yete almayı muvatik gör
düm: 

K6ylülerimiz tamamen müs
tahsil vaziyettedir. Kendilerine 
fazla vazife verilince istilısal

lerioin fazlasa ba vazifelere 
tahsis edilmit olar. Halbuki 
bir kısmına keneli ihtiyaçları 
için sarfedince bu sarfiyattan 
memleket te, umumi hayat ta 
müstefid olur. Bi:.r. bu yıl bunu 
tecrübe ettik köy işlerinde köy
l6nün y6k6. hafifledi. Devletin 
aldığı tedbirler sayesinde 
mahsul de para etti. Köylümüz 
trenİf gelirle piyasaya Ye de•• 
lete olan borçlanaı Yermit ve 
bundan vilayetimizin iktısadi· 

yab da müstefid olmuştur. 

Yeni büdçemizle de köylüyü 
miifterek iflerdea bafifl~tmek 

Ye köy gelirlerini tamamen 
kendi muhitlerine huretmek 
ve onlan tam minisi1Ie ytik
seltmek gayemiz olacaktır. 

Bu münasebetle klyliiniin 
cemiyet içindeki mevkiini tayin 
ve ona kar41 yardım lıislerini 
çok zaman evvel daha bir çok 
ıeylerle birlikte itaret eden 
büyük şefimizin huzurunda bir 
kerre daha eğilir ve meclisi• 
mizin açık olduğunu bildiririm. 
(alkışlar) 

SEÇiM 
Evvell nizamname mucibin· 

ce ikinci reis seçimi yepıldı 
ve neticede ekseriyetle Foça 
bay Sırrı ikinci reis seçildi. 

Bundan sonra yine reyi hafi 
ile Mehmet Aldemir (Çeşme) 
ve Sami Glllcü oğlu (Tire) ki
tiplildere seçildiler. 

Bay Sırn (Foça) ayağa kal
karak: 

- Arkadqlanmm ••çiz hak· 
kımda g6aterdilderi tevecclla-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VILA YETiN IZAHNAMESI ten sonra azalağa kabul edil-
V ali - Ruznameye göre vi- miyerek yerine yedeğin çağnl

Jlyetia izahnamesi okunması m.. tekarrilr etti .. 
lazım gelir; Ancak ondan evvel ENCÜMENLERE KiMLER 
merasim vardır o da Ödemiı SEÇiLDiLER 
intihabı, biliyorsunuz ki Devlet Daha sonra encümenlerin 
türuı kararile feshedildi ve ıeçimine geçildi ve vali müaa-
yenilendi bu suretle yeniden ade ederseniz encü.menleri se-
intibap mazbatası okunma dedi çelim dedi ve qağıda göste· 
ve Ödemiş idare heyetinin İn• rildiği seçimler yapıldı. 
tihabi mazbatası okunarak Ek· Blltço enctlmenine : Hasan 
rem, Selim, Ragıp, Muharrem (Bergama), avukat Nuri Fettah 
ve Haaan Serterin üyelikleri (lzmir), avukat Ahmet Şükrü 
ittifakla kabul edildi. (lzmir), Hasan Serter (Ödemiş), 

HATIRA YA HÔRMET avukat Mutafa M&nlr (lzmir), 
Yuuf Ziya Baymclır Mehmet Fahri (Seferihisar), 

Ba ıene yefat eden kıy- Muharrem (Ödeaif ), Sami 
metli Tire azası arkadaşımız (Tire). 
bay Hikmet Zühtünün hatıra- idare ve ziraat encümeni: 
ama börmeteo meclisin bir da- Refik (Tire), avukat Kemal 
kika ıükiit etmesini rica ederim. (Menemen}, Hlse,U. Avni 

Vali - Ben de onu sırası (Urla), M. Aldemir (Çeıme), 
gelince söyliyecektim. Müsaade Azmi (Kuşadası), &mail (Ke-
ederseniz arkadatımwn teklifi malpaşa). 
veçhile meclisi bil' dakıka aü- Maarif encümeni; Mebmed 
kut ettirelim dedi Meclia bir Ali (Bergama), Avukat Yusuf 
dakika bu hörmet vazifesini Ziya (Bayındır) Fatma Dilli 
yapb. Dakikanın hitamından (Bergama) Selim (Ödemiş) 
sonra vilayet izahnamesi Hamdi Murad Çınar (lzmir) 
Yörük tarafından okundu. Nafia encümeni: Avukat 

Vali - Arkaclqlar izah· Ekrem (Ödemif), Emin (Kara-
name &zerinde derhal reylerini burun) Rapb (Ôdemiş) Necati 
vermeden evvel bunu tedkik " lDikili), Aclan (Tire), Mustafa 
ve tamik etmek üzere bir en- Onaran (Mcnamen), Sırn Şe-
cümen intibah edelim. dedi. ner ( Foça ), mühendis Ömer 
ve Ekrem (Ödemiş) Yusuf Zi- Lütfü (Torbah). 
ya ( Bayındır ) Ömer L6tfli Sıhhat encümeni: Dr. (net· 
(Torbalı), Hasan ( Bergama), din (lzmir), Dr. Osman Yunus, 
Mustafa Münir ve Murad Çınar Dr. Kim uran, eczacı Ferid 
(lzmir) bu heyete seçildiler. (lzmir), Mustafa Onaran ( Me-

Mutafa Münir - Mütalea- nemen ). 
nameyi izahnamenin müzake· Mazbata encümeni : Avukat 
resinden sonra okuyahm, dedi. Ekrem ( Ödemiş ) Yusuf Ziya 
Bu teklif kabul edildi ve bu (Bayandır) Mutafa Münir ve 
be1etia mltaleaname iizerinde Ahmed Şükrtl (lzmir). 
de tetkikat yapmua onandı. Vali - Mutat olduğu vec-

B...daa ...... istifa edea bile meclisin tazimatlannı tel-
BCTgama azası aYUkat F eh- grafla Cumur reisliğine diğer 
mının lzmir azası Maide yükıek makamlara arzede!im 
Dirikin, Kemalpaşa aza11 Ası- dedi ye ba teklif müttefikan 
mın istif alan okundu ve reye kabul edildi. 
konularak kabuliyle yedeklerin Mecliste mtlzakere edilecek 
çağınlmaaa atanda. başka bir ıey olmadığından 

Oaclaa •00t• Bayındır bele· mee6ıin Sala •o Cuma giialeri 
d~e muhuebeciliğine tayin olu· umumi toplantı yapmasına ve 
nan Baymdar azası V asfiııin enclmenlorin de muntazaman 
memori1eti azahja mini ol- 1 her gün çahımalanna karar 
madığı hakkındaki arzuhali 1 verilerek celseye ıon verildi. 
okundu Ye bu busu.ata Meae- B0Y0KLERE T AZIMAT 
mea azası Kemal ve lzmir uaa TELGRAFLARI 
avukat Ahmed Şiikri siz al- Cwahur reisi Atatürk 
dıktaa ve bu busuataki vui- Bapn toplanan viliyet ge-
yeti kaaaoiyeyi izah eyledik- nel meclisi İfe bqlarken Tlrk 

Üzüm karumu direktörü 
lsmail Hakkı Avrupaya tetkik 
seyahatine gitmiştir. B. lsmail 
Hakkı, kurumun satın aldığı 

üzümlere satıı yerlen temine 
çahşacaktar. 

Polis komiserlik 
imtihanfarı 
Merkez memurluğu ile birinci 

ve ikinci komiserlik imtıhüiları 
yapılmıştır. Vilayet idare heyeti 
salonunda yapılan bu imtihau 
15 memur girmiftir. imtihanda 
Müddeiumumi maaYini bay 
Mtlmtaz ile Emniyet direktirii 
bay Peyzi Akkor lıazır bulaa
muılard1r. 

Kaza kurşunu 
Menemenin ÇavUf ki5yüade 

çoban Mustafa oğlu Mehmed 
tabancasını kurcalarken atq 
aldırmıı ve yaralanarak C51-
müştür. 

.......................................... 
varbğını kurtaran ve koruyan 
büyük önderlerine sonauz bai
lılı klarını yüksek kabm7.a bil· 
dirmek yükümünü verdiler. 

Bu ödevi yerine getirirken 
coşkun duygularımı ıunarım. 

Izmir llbayı 
Fazlt &tileç 

General fsmet lnönü Başbakan 
Vilayet Genel meclisi bugün 

açaldı. Ulus işine başlarken 
sonsuz saygılarım bildirme 
yükümünü verdiler, bu Mevi 
yerine getirmekle onur du
yanm. 

lzmir Ubarı 
Fazlı Olleç 

Cumhuriyet Halk partisi ge
nel kltihi Recep Peker: 

Vilayet genel meclisi bugln· 
kü ilk toplanbsında Partiye 
candan bağlılıklarını yüksek 
kabnıza bildirmek ytlldlmUnü 
verdiler. Bu ödev yerine geti
rilirken aaygalanmı aunanm. 

lzmir Obaya 
J Fazlı Gllleç 
fBuytik Millet Neclisi başkan

hğ• ile Bakanlara Atideki tel
ıraf çekilmiştir. 

Bugün ilk toplanbsını yapan 
vilayet genel mewi size .. ,. 
gılannıa amnalmumı karar al· 
bnl almqtır. Büyik aa1pa
nmla arzeylerim. 

lzmir Uba11 
Full Gllleç 

EL HAMRA TELEFON 2573 

Bugün Türkçe sözlü 2 muazzam film 

1 - TARZAN GELiYOR 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

2 D t IRAN ŞEH.NŞAHJ Hazretlerinin memleketimizi ziya-
• OS 1 retleri ye biU&n memleket içinde 

Ulu Ônderimiz ATA TÜRK ile birlikte yaptıklan tetkik gtzİlini blit6n teferruatile glıteren 
4000 metre uzunluğundaki Tfirfçe sözlü muazzam film. 

Türk kara, deniz ve hava kuvvetlerinin manevralarını bütün azametile gösteren bu p
heser filmden berkesüı istifade edebilmesi için saat yedi aeansmdan itibaren birinci mevki 
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SEANSLARA DiKKAT : 

ıs de TARZAN 

19 " " 

KURUŞ1~UR 

17 de SEYAHAT Filmi 
21,ıs .. .. • 

u Mart ca.,e 

t KÖŞEMDEN l 
Sokaklarımızın 
Maşallahı var 

Pençeremden gecenin safa
ıını sakin sakin seyredip zen 
alırken; baktım ki sokağın bir 
köteıinden bir çalgı alayı sa:.. 
kün etti. Birisinin elinde ud, 
birisinde mandolin, hempaları 
da terennllmde: 

- Lly liy lly .•. 
Oh! Aheste beste sokak çal

gıcıları geçiyor, kimisi sarhoı 
ve kimisi ayık.. 

Gözler pençerelerde, ağızlar 
havada .. ili maşallah yan ala· 
turka, yarı alafranga bir mu
siki.. . 

Eski Yunan, Roma tarilaiai 
okuyanlar bilirler ki onların 
aokaklanoda beıtelerin ahen
gine kapılıp, köftelerin kudsi
yetine gönül bağhyarak tokak 
sokak terennümsaz olan; ayağı 
o zamanın sistemi çanldt; p
irler, muıikiıinaslar, bUmeaa 
neler vardı. Onlar; yalnız iWıi 
bir zevkın içinde dalgalaıur, 

terennüm ederlerdi. 
Aklıma: durub dururken bu 

geldi, bani galibal tedaii ef .. 
kir dedikleri bu imifl. 

Bir dütündüml oalar nuck:, 
banlar nerdelt 

Mübareki maodolwa zamb1r 
zımbır tellere mızrab vururken 
gözleri ya pençerelerde, yalıud 
yoldan geçen körpe bir kw:la, 
güzel bir kadında.. Makaad: 
kendini beğendirmek. Elindeki 
çalğısına güvenerek, güya 
prkı söylüyormut gibi bir iki 
müstehcen söz atmakbrl.. Sar· 
kıntıhldan da caba11 •.•• 

Vay terbiye •ay 1 ••• Analar, 
babalar bunları böyle olun diye 
büyütmedi, millet; böyle olaan· 
lar diye onların gözüne bak· 
madı. Ve devlet; böylesini ula 
istemez ... 

Akltma geliyor da t6ylerim 
ürperiyor: Çocuklarım onların 
ahenklerine kapılmlf bir Jay 
layla zıplıyorlardı. Aldıkları; 
keskin ve önüne geçilmez bu 
menfi terbiye; benim bütün 
dürüst nasihatlarıma; kup 

gelecek, hayat adamı olmak· 
tan daha ziyade hevesatıaa 
mağlup insanlar olarak yetife· 
ceklerdir. Belki bu gençlerde 
beni eskilikle ittiham edecek· 
ler olur, lakin onlara bu ifrab 
ve aile terbiyeaizliğinden doğu 
bu berbadbğı göz hüae alma
larım yalYaracağım. 

Bu; haddini af8lll aYJkLldar; 
değil çocuklanmımıu, bizi bile 
berbad eder, varın gerisini Iİz 
düşünün ... 

TOKDIL 

Askeri balo 
tehir edildi 

14 mart 936 cumartesi gü
nü gecesinde Müatalıkem 

mevki ordu evinde verilecek 
olan balonun bazı mühim 
sebeplerden dolayı 21 mart 
936 cumartesi günü geceaiae 
bırakıld •ğı müstahkem mem 
komutanlığından bildirilmiftic 

s. 2 

.. 
Tire - Odemiş 

maçı 
Tire ( Özel ) - Bayramın 

üçüncü günü Ödemişe giden 
Tire idman yurdu futbol takımı 
(Ödemiş spor) kulübüyle yap· 
tığı futbol maçında Tire takı
mı çok düzgün ve hakim bir 
oyundan sonra bire karşı iki 
sayı yaparak Ödemişlileri yen
miştir. 

Müsaba'ca sonuna kadar 
heyel·an ve samimiyet içerisin
de geçmiştir. Ödemiş balkı 
Tirelilere büyük bir misafir
perverlik iÖstermifler istikbal 
ve teıyide samimi tezahratta 
b .. ı .......... ı •• ..1 •• 
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lmparatorun Katyayla mülakatları 
endişeleri arttırdıkça arttırıyordu 
- Yalnız hiç çıkmam. Diş

çiye gittiğim günler müstesna. 
- Peki, yarın dişleriniz ağ

rıyor gibi görünmeğe bakın. 
- Saat kaçta? 
- Öğlene doğru yazhk bah-

çede ... 
- Ya oda hizmetçime ne 

diyeceğim. Sakın o da bir ted
hişçi olmasın. 

- Hizmetçinizle meşgul ol
manıza lüzum yok .•• Polisler bu 
işi görilrler. 

- Onu hapsedecek değil
ainiz ya? 

Şuvalof "Küstah kız,, diye 
düşündü. 

Mart ayının sonu olduğu hal
de kış yeni başlamış gibi hiç 
durmadan kar yağıyordu. Rus
yanın müthiş soğuklan daha 
iki ve belki de üç ay devam 
edecek. Neva tamam~n don
muştu. Buzların çözillmek üzere 
olduğunu gösterecek en küçük 
bir işaret bile yoktu. T orid 
bahçesinde genç bir kadınla 
apoletsiz ve şerıdsiz bir asker 
karlar lizerinde yiirUmekten 
yorularak ııralardan birine 
oturdular. Kar aağanatJ altın
da bahçeyi acele geçmek için 
bu tenha yolu tutan tek tük 
yolcular başlarını çevirmiyor• 
lardl bile. Manzara okadar ba
yağı idi. Katya yemek saatında 
Aşıkına mülAki olmak istiyen 
bir işçi kız gibi, ikinci Alek-
1&ndr ise kulaklarına kadar 
indirilmiş kasketi ve kalkmış 
yakasile bir saatlik iznini kışla 
dışarısında geçirmek istiyen ve 
sevgilisinden buse tayınını al· 
makta istical gösteren bir as
ker gibiydi. iki aşık böylece 
başbaşa vermişlerdi. Sarayların 
bütün saatları, kiliselerin bü
tün çan kuleleri kararmış gök
yüzünden düşen kar albnda 
öğle vaktının geldiğini haber 
veriyorlardı. 

Buradan birkaç yüz metre 
ileride olan bir şahıs, palabıyıklı 
bir şahsın kargalara mısır ta
neleri atmakla meşgul olduğu
nu görebilirdi. Zaman zaman 
ona benzeyen bir başka şahıs 
da yanına yaklaşarak kulağına 
birşeyler söylüyordu. O zaman 
bu palabıyıkh adam bir dakika 
için meşguliyetinden ayrılarak 
uzaklara bakıyor, sonra birbir
lerinden ayrılıyorlardı. Bunlar
dan biri demir parmaklıklar 
önünde bekleyen kızağa yak
laşıyor, öteki de kargalarına 
yem atmakta devam ediy<>rdu. 

Böylece tam bir saat geç
mişti. Kalplerinin sesini dinle
meye dalmış olan çift yagan 
kar altında beyaz bir heykele 
döndüklerinin farkında bile 
değillerdi. 

Genç kızın başı yoldaşının 
omuzuna dayanmaktaydı. Er
kek sevgiyle kadının üzerine 
eğilmiş, onu sanki ısıtmak is
tiyormuş gibi kollariyle sar
mıştı .. 

Kim zannedebilirdi ki bu sa
atta yersiz, ateşsiz fakir aşık
ları andıran bu çifttenbiri im
parator ikinci Aleksandr, diğe
ri de onun hayatta en çok 
sevdiği kadın olan Prenses 
Katerina Dolgoruki idi .. 

" 
" " 

Kont Şuvalof dahiliye neza-
retindeki muhteşem masası ba
şına oturmuş, porselenden ya
pılmış piposunun dumanlarını 
seyrederek düşüAmeğe dal
mıştı. Gizli teşkilat servisinin 
şefi ayakta raporutau okuyordu: 

.. O..srün, 24 mart, imparator 

kışlık saray ahırları eşiğinde 
bir kızağa binmiştir. imparator 
mutadı olduğu üzere öğle vaktı 
T orid bahçesinde Katerina 
Dolgorukiye randevu vermişti. 
Yeni bir emirle Çar gizli po
lislerin kendisini takip etme
lerini menetmişti. Tarafınızdan 
verilen talimata tevfikan on 
ıekiz numaralı memurumuz im
paratorla prensesin oturdukları 
sıradan yüz elli metre kadar 
uzakta kargalara yem atmakla 
meşgul olmuştur. Havanın kö· 
tülüğüne ve bu mülakat için 
seçtikleri yerin çok tenha ol
masına rağmen imparator ta· 
nınmak tehlükesi geçirmiştir. 

Üç siville iki asker buradan 
birkaç metre uzaktan geçmiş
lerdir. O kadar yakında idiler ki 
Çara suikastta bulunmaları hiç
ten sayılabilirdi. Bu yabancı 
gezicileri şüpheler uyandırma
dan ne tevkif etme~e ne de 
Üzerlerini araştırmağ~ imkan 
yoktur. Bir haftanberi üç defa 
oluyor ki imparator öğle za
manında ayni kadına umumi 
bahçede randevu vermiştir. 

Aldığımız son raporlar Po
lonya ihtilalciler merkezinin 
faaliyete geçtiklerini bildiriyor. 
imparatorla Katerina Dolguruki 
arasındaki gizli münasebetler 
Varşovanın şurişçi mahfellerin
de tamamen biliniyor. Nasıl ki 
Moskova, Kiyef ve Petresbvrg 
nihilistleri de bunu biliyorlar.,, 

Şovalof: 
- Çıldıracağım, ne yapalım 

diyordu ? 
- Bu müliikatların devamı 

halinde bir mesuliyet deruhte 
edemiyeceğinizden Çaroviçi ha
berdar etmelisiniz. 

* ... . 
- Katya soğuk almandan 

o kadar korkuyorum ki. .. 
- Soğuk alırsam ne ehem

miyeti var... Hasta olacağım, 
ve belki de öleceğim. 

- Bana işkence etme Katya? 
- Size kötülük gelmesini 

istemiyorum ... Fakat siz Rusya
nın imparatoru musunuz, yoksa 
değil misiniz? Bu karlı havada 
umumi bir bahçede, adi bir . 
sıra üzel'inde buluşmağa nıec

bur olduktan sonra otuz saray, 
elli şato ve bilmem ne kadar 
çiftlik sahibi olmanızız ne de-
ğeri vardır? . 

Katya... Benim mavı 

şeytanım... Benim enfes mele
ğim.. Söylediklerinin farkında 
olmıyorsun ... 

- Bitmedi -

Atıcılık 
Hazırlıklara başlandı 
1 Nisandan itil.aren atış

lara başlanacağından atıcı

lık heyeti bugün Poligona gi
derek oradaki ihtiyaçları tes
bit etmiştir. Atış talim ve ter
biyesinin kışlada ve atışlann 
da poligonda yapılm~sı karar-

laştırılmıştır. Kaydiçin şimdi· 
den bir çok kimseler müracaat 
etmeye başlamışlardır. 

Avcıların 
Ödemiş seyahatı 

Şehrimiz avcılarından bir 
grub Ödemişe giderek sürek 
avı yapmışlardır. Av netice
sinde bir domuz on bir domuz 
yavrusu öldürülmüş ve bu ara
da da hafif bir kaza olmuştur. 

Avcılardan bay Hakkı çalı
lar arasındaki karaltıya domuz 
zannile üç silah atmış ve bir 
öküzli _.ala••ıbr. 

Son· Telgraf Haberleri 

Buna ihtimal verilmiyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elen siyasal çevrenleriBulgaristanın 
nöyi hakkındaki kararına inanmıyor 

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

T. Rüştü Aars U, Sosyetesi toplantısı 
için Cenevreye hareket etti .. 

lstanbul, 10 ( Özel ) - Atinadaki Vradini 
gazetesi Sofya aytarından aldığı bir habere 
atfen Bulgariıtanın da Nöyi muahedesini fes he 
karar verdiğini, Bulgar ordusunun silihlanmas~ 

için hazırlanan projelerin tatbik edileceğini 
yaz)yor. Bu gazetenin haberine inanmak liztmsa 
Bulgaristanın bu teşebbüsü hakkında Almanya 

rak böyle bir harekette bulunamaz. Bulgar kralı 
Borisin Paris ve Belgret görüşmelerinden sonra 
Balkan paktında yer alması beklenirken bir 
meydan okuma hareketinde bulunacaiı zanne
dilmiyor. 

DIŞ BAKANIMIZ CENEVREDE 
Istanbul 10 (Özel) - Dış işleri bakanı B.T. 

Rüttü Aras ayın 14 ncü Cumartesi günü fevkaıa
de olarak toplanacak olan milletler cemiyeti ile uyuşmuş bulunması muhtemeldir. 

ATINA MEHAFJLI BUNA 
iHTiMAL VERMiYOR 

konseyinde hazır bulunmak üzere Cenevreye 
hareket etti. 

Atina, 10 (Özel) - Siyasal çevenler Bulga
ristanın Nöyi muahedesini feshe karar verdiğine 
inanmıyorlar. Burada umumiyetle mevcut kana
sta göre Bulgaristan Balkan paktını biçe saya-

lstanbul 10 (Telefonla)- Sofya resmi mehafili, 
Bulgaristanın Nöyyi muahedesini ihlale karar ver
diği hakkındaki haberleri kesin olarak yalanla
maktadır. 

işsizler 
ispanyada hadise 
çıkardıl~r 

Kadiks, 10 (Ö.R) - işsizlik 
aleyhinde nümayişler yapanlar 
bir manastırı yağma ettiler. 
Nümayişçilerden biri öldürüldü, 
Birkaç kişi tevkif edildi. 

Danzig 
Uçağı Fliıninge indi 

LAhey, 10 (Ö.R) - içinde 
yüzbaşı riitbesinde bir zabit 
bulunan Danzig deniz uçağı 
FJiming yanında denize indi 
Bazı formalitelerin ikmalinden 
sonra bugün yoluna devam 
edecektir. 

Bükreşte 
örfi idare 
uzayacak 
Bükreş, 10 (Ö.R) - Örfi 

idarenin 16 eylüle kadar uza
tılması hakkında meclise bir 
kanan layihası verildi. Hüku
met beynelmilel vaziyetin çok 
nazik olduğu bir zamanda 
yabancı ajansların tahrikatına 

mani olmak azmindedir. 

Kamutay toplanıyor 
Afyon şehidler abidesini başbakan 

ismet lnönü açacak 
Ankara, 10 (Özel) - Kamutay yarın ( bugün ) toplantılanna 

başlıyacakbr. Büyük meclisin yarınki ruznamesinde memurin ka
nununun bazı maddelerinin tadiline dair kanun layihası ile bir 
iki kanun projesi vardır. 936 bütçesinin encümenlerde tedkikine 
başlanacaktır. Bu tedkikat ancak Nisan içinde biteceğinden 
bütçe Nisan sonunda kamutayın heyeti umumiyesinde görüşü
lecektir. 

Ankara, 10 (Özel) - Afyonda inşası biten şehidler abidesi 
başbakan ismet İnönü tarafından muazzam merasimle açılacak
br. Başbakanın bu münasebetle önemli bir diskur vereceği 
unnedilmektedir. 

Atatürkün eseri 

Romen ga eteleri, resim 
sergimizi takdir ediyorlar' 

lstanbul, 10 (Özel) - Bükreşten bildiri1iyor: 
Türk ressamlarının Rusyadan dönüşte burada açtıkları modern 

resim sergisi halkın ve güıel san'at eserleri muhiplerinin büyük 
alakasiyle karşılandı. Bir hafta içinde sergiyi ziyaret edenlerin 
saylSı on bin rakamını aşmış bulunuyor. 

Tiirk resim sergisine günlerdenberi yer ayıran Romen gaze
teleri Türkiyedeki güzel san'at terakkisini takdir eden yazılar 
yazmakla ve Atatürkü her sahada olduğu gibi bu sahada da 
Türk ulusuna açtığı terakki yolundan dolayı tebcil etmektedirler. 

Ressam'arımızın fotoğrafları ve san'at kabiliyetleri de ayrıca 
gazeteler tarafından incelenmektedir. 

500 Zabit Amerika buna razı olur mu? 

istifa ediyor Japonya ihracatpazarla-
Tokyo, 10 (Ö.R)-lmparator • k 

Hirohitonun yaveri de dahil rJDJfi tevzıini istiyece 
olduğu ha!de beş yüz zabit 
ordudaki vazifelerinden afedil
melerini· dilemişlerdir.Buna se
bep, son isyan hareketini bas· 
tırmakta kendilerine verilen 
vazifeyi icap eden çabuklukla 
başaramamalarıdır. 

Tokyo, 10 (Ö.R) - Mişi Mişi gazetesinin yazdığına göre yeni 
hükumet, lngiltere ve Amerikaya müracaat ederek ihracat 
pazarlarının tevzii, tabii kaynakların taksimi ve muhaceret 
meselelerini hal için müzakere açılmasını istiyecek ve bu 
devletlerle karşılıklı emniyet paktları akdı teklifinde 
bulunacaktır. 

TAYYARE SiNEMASI 
BUGU•• N •. Bütün lzmirlilerin seve seve seyretmekte 

oldukları iki san'at eseri 

1 -KONTINANTAL 
Karioka kral ve kraliçesi GıNGER ROGERS ile FRED AST AIRE ve yüzlerce güzel 

kııın iştirakile yapılan harikalar filmi 
,..,,.<V"z.77~.Y~....ZZU 1 

2-KUKARAÇA 
Tamam en renkli, danslı ve lspanyolca şarkılı ne•' e ve zarafet filmi 

AYRICA: Türkçe sözlü FOX dünya haberleri "Olimpiyat müsabakalarının heyecanlı sahneleri,, 
SEANS SAA TLERI 

KONTINANTAL 15,45 18,37 21,15 KUKARAÇA 15 17,50 ·20,38 

Atatürk ---•• 
Ozel trenle ·--Ankaraya hareket 

buy&.1rdular 
lstanbuJ ] O (Ozel)- Cum

hur başkanı Atatürk, bat· 

bakan ismet lnönü ve iç it
leri bakanı Şükrü Kaya ak-
şam üzeri hususi trenle 
Ankaraya hareket ettiler. 

ilbay, Kolordu komutanı ve 
Trakya genel enspektöril 

general Dirik tarafından tefyİ 
edildiler. Başbakan Pendik 
istasyonunda trene binmit· 
lerdir. 

B, Ilhami 
Varidat müdürü 

oldu 
Ankara, 10 (Özel) - hmir 

varidat tahakkuk direkt6rlil· 
ğüne Beyoğlu tahakkuk mil· 
fettişi B. iıhami tayin edildi. 

Suikastçılar 
Yüksek 
mahkemede 

Belgrad, 10 (Ô.R) -Batb•· 
kan bay Stoyadinoviçe kartı 
suikast teşebbüsünde bulunan
lar devleti koruma mahkeme
sine veril~ceklerdir. 

lbnissuud 
Iludud işini halletti 

Kudüs, 10 (Ö.R) - Baidat
tan bildirildiğine göre lf.ad 
ve Hicaz kralı lbnissnud Ara• 
bistanla Yemen arasında hudut 
meseleleri üzerinde kat'i bir 
uzlaşma yapmıştır. 
,PfZ//////./7/Z7.7J7.7///.L.//73 

' lstanbul gazeteleri ~ 

'#..i".7 /~/77.7..77-7~/~~/i'.7/_..,,,,;j 

Neler yazıyorlar? 
lstanbul, 10 (Özel) - Ren 

meselesi ve Avrupanın aldığı 
karışık manzara bı;günkü gaze
teleri meşgul ediyor. 

"Cumuriyet,, Birdenbire ortaya 
çıkanRen meselesini bahse mez· 
zu yapıyor. Yapılan sert beya-
nata rağmen lngi!terenin işi 

çıkmaza sürüklemek istemediği, 
ltalyanın pek sert bir vaziyet 
takınamıyacağmı, Fransanın da 
Milletler Cemiyetine başvur
duiunu kaydederek bu i~n 
harbsız hallol uumasını daha 
muhtemel görüyor. 

" Tan ,, da aynı meseleden 
bahsederek hadisenin bir Al· 
man - Fransız meselesi değil, 
bütün bir Avrupa sulhu me
se 'esi olduğunu, bunun için de 
Avrupa sulhu kendilerinin de 
emniyet ve hayat meselesi 
olan bütün milletlerin hazır 
bulunduğu MiJletler cemiyeti 
asamblesinde görüşülerek hal-
l~dilmesi lazırngeldiğini söy
lıyor. 

"Kurun,. da Asım Uz harp 
ihtimallerini tahlil ederek ıulh 
ihtimalini ga ip görüyor. 

''Zaman,,da Milletler cemiye
tinin bu ışe çare bulması lizım 
olduğunu söylüyor ve sulh ih
timalinin galip olduğu mlıtale· 
asında bulunuyor. 

"Son Posta,, Suriye mesele
sinden bahsediyor. Ve Suriye• 
nin lraka benzer bir nevi istik· 
lal alacağını, fakat hazırlanan 
Suriye - Fransa muahedeıinde 
ekalliyetlere temini kararlapn 
hakların bugün Suriye vatan• 
perverlerİDin karşısında blJlk 
müşküller yaratsbileceğini ~ 
liiyor . 
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Canbey Bayan Avulluların Kaşgere 
sürüldüklerini öğrenmişti ...... 

Canbey etrafma bakındı. Bu ı Çobanlar semiz bir koyun 
gözüken ışıklar kendi yurdunun getirdiler. 
ışığını andırıyordu. Gelen ko · Canbey: 
kular ise çöl kokusundan bam- - Biz y;.ğmacı haydutlardan 
başkaydı. Belli idi ki yakında değiliz. Bizim gibi bahadırlar 
bir kasaba var ... Atlar ürküyor, parasız bir şey kabul etmezler. 
durmadan kişniyorlardı. Top- Söyle bakalım kaç para iste-
raklar adamakıllı işlenmişti. Ge- yorsun? 
ceyi orada geçirdiler. Sabaha - iki teneke ağam ... 
doğru çan sesleriyle uyandılar. Can hemen kesesini. açb. 
O zaman bir hıristiyao topra- Yirmi tenekelik bir paraçıkardı, 
ğında olduklarım anladılar. Ve çobana uzattı. Sonra vazi-

Canbeyle maiyeti şaşkınlık- yeti daha eyice an1amak için 
tan henüz çıkmamışlardı ki sordu: 
karşılarında bir yabancıya gör- - Almati de hiç müslüman 
diller. Delikan:ı sordu : var mı? 

- Siz Isa peygamberin üm- - Burada yok... Almahğa 
metinden misiniz ? giderseniz bulursuouı;. 

- Y oook... - Bana Almahğ10 yolunu 
- Peki bu çan sesleri ııe? göster. 
- Budanın evinde ibadet Çoban yolu anlattı. Fakat 

ediliyor. Oradaki çanları duy- oraya varmak için d6rt gi1n 
muş olacakstnız. Bulunduğunuz yol yürümek icap ediyordu. 
topraklar Buda dinine salik Vakit kaybetmeden yola dü-
olan kabilelerin yaşadıkları züldüler. 
yerlerdir. 

- Senin yedi ceddin kim
lerdir ayol? 

Herif afal afal bakb: 
- Sana ne dedi. 
- Ben Bayan Avolluyum. 

U ygurum. Kabilem.in yurdu 
buradan uzak mıdır, anlamak 
istiyorum. 

- Kabilen mi? Bizim Al
mati kasabası yanında senin 
dediğin kişiler yoktur. Hanımız 
Gorhan o yağmacı göçebeleri 
temizledi. Bu yurttan kovdu. 

Yabancı gittikçe küstah aşı
yordu. Zira kasabadan kendi-
ne doinı daha beş on kişinin 
geldiğini görüyordu. 

Canın umurunda mıydı bu 
gelenler? O nasıl olsa on at
lıya karşı tek başına galebe 
edebilirdi. Hemen Üzerlerine 
yürüdü. Gelenler kargılarmı 

çevirmişlerdi. Canbeyin ustaca 
hareketleri onları kımıldaoamı
Jacak bir hale koydu. Gelen
ler pzefce ıslablmışb. 

- Kokmuş BudaJılar... Tiz 
söyleyin, adı sanı dert çevreye 
} ayılmış olan Bayan Avultar 
ne olmuşlardır? Söyleyin yoksa 
hepinizin canmızı cehenneme 
göndereceğim. 

Budahlar korkmuşlardı. içle
rinden biri ablarak cevab verdi: 

- Han biıim. kabahahmız 
yok... Başbuğumuz Gorh.an 
Bayan AvuUara luzdı. Oıı1arı 
dağıtb. Nereye gittiklerini bil-
miyorum. Bunlt\rdaıı bir kısmı 
Kaşgere göçtilJe r. Bfr kısmı da 
başka yerlere gittiler. inan ki 
doğru söyliyorum. 

Can bu haberi duyunca öyle 
kederlendi, öyle kederlendi ki 
tarif edilemez. O buraya ne 
sevinçle, ne tath ümidterle gel
mişti. Şimdi neler işidiyordu. 
Hizmetçiler kımıldamıyorlardı. 

Ell~rile sürüleri gösteriyorlar 
bir koyun kızartmasının fena 
o!mıyacağmı anlatıyorlardı. 

~! 

Yol iki sıra ıhlamur ağacı 

dikilmiş bir caddeye düşmüştü. 
Şimdiye kadar böyle ağacı 

düzgün bir yoldan biç geçme
mişlerdi. Bir saat kadar ilerle
yince çabları kırmızı kiremit
lerle örtülü beyaz evlerle kar· 
şılaştalar. Yolun ortasına uzun 
sırıklar dikilerek buradan geç~ 
menin yasak olduğu anlaWmak 
istenmişti. Canbeyin hizmetçi
leri .!tmkları sökerek yola de
vam ettiler. KarşuLm bunu 
gören bir adam atına athyarak 
Üzerlerine yürüdü. Atlm10 ba
şında bir tulga, üzerinde zırh 
vardı. Kıhncı yandan sarkıyor, 
elinde okunu tutuyordu. Çok 
yaklaştı. Ve sert sert: 

- Kimsiniz, diye bağardJ. 
- Yabancı değiliz. 
Herif bu cevaptan memnun 

olmıyarak daha sertleşti: 
- Köpek uşaklar, ne diye 

parmaklıkları söküyorsunuz. 
Hanın gümrüğüne uğramadan 
bu topraktan geçilir mi sanı

yorsunuz.? 
Kan Can beyin başına sıçra

mışb. Ne küstah adamdı bu. .• 
DeJikanlının ömründe gümrük 
nedtr bildiği yoktu. Öteki a:mi
rane haykırmakta devam etti; 

- Haydi gümrüğe yürüyün 
bakalım. Eşyalarınız muayene 
e-diJecek ... Toprak basb parası, 
hac verinde akıllanın. 

Bir yol üstünde Jiirüyen in
sanlardan para aldıklarını o 
vakta kadar hiç duymamışlardı. 
Can herifin tavnna, sözlerinde 
ki sertliğe baktı. Maksadı açık-
tı. Buradan çahşmadan ayr1l
mıyacak!ardı. Hizmetçilerine: 

- lteri diye bağırdı. 
Herıf imd.sd düdiiğü çaldı. 

Duvarın arkas ndan birçok at· 
hlar daha peyda oldu. 

- Sotııı Va'f" -

SIHHAT EVi -.. . ... ... . . :-.. . ·: 

JZMJRJN biricik ve çok ?1ü~emmeJ • . 
bususı bır hastabaneudır 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha ;talıkları kabul eder. hm.irin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SJHHA T EViNiN ameliyathan;si ve doğum 
!'alonu fennın en son te-

rakkiyatma göre hazırlanmıştır. 
HASTAHANE ücreUeri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya ~adardır. 
SÜN derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 

SIHHAT EVININ vasfıdır: 
Gece ve ündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 

Su derdimiz artık son .gün
lerini geçirmek üzere. Bu da
kikada Kuşadalılarm içtikleri 
suyu metetmek imkansız gibi 
birşey.. Adaya pek yakında 

yeni su getireceğiz. Projeler 
hazll'lanmış, Bayındırlık bakan
ltğnıca tasdik edilmiştir. Sağlık 
ve Sosyal Vardım bakanlığı
nın da tasvibinden sonra 52 
bin lira sarfile suyu getire-
ceğiz. 

- Paranız var mı? 
- Belediyeler bankasından 

temin edeceğimiz istikrazla bu 
İfİ başarmak mümkün ola
cakbr. 

ELEKTRiK iŞi 
- Şehrin elektrik cereyanı 

bir zabn uhdesindeki hususi 
bir motörle temin edilmekte• 
dir. Evvelce kilovatı 45 kuruşa 
kadar yükselen cereyan şimdi 
28 kuruşa indirdik. Belediye-
nin şehir içinde 200 lambası 
vardır. Şahaba kadar sokaklar 
ışık içindedir. 

- 28 kuruş fazla değil mi? 
- Şüphsiz ki fazla ... Ancak 

biitün ümidimiz devletin ha-

tı Mart iesa 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapllan Sallşlar 
~ 

OzOm 
Çu. Cinsi 
362 H Alanyalı 12 

Fiat 
14 
13 77 S Süleymaııo 12 SO 

439 YekU.n 
496351 Eski satUJ 
496790 Umumi sabt 

Zahire 
Çu. Alıcı 
704 Buğday 

Fiat 
6 75 7 

133 ton " 
50 Akdarı 5 25 
45 Susam 11 50 

4 Kmndarı S SO 
4 Bmçak 5 

915 Pamuk çekir 2 75 
437 baJye pamuk 39 

3675 kilo " 

17 
s 
5 
2 

tU. 



YENi ASIR Sahife s ... 

Barış icabında sil&hla ko unac k 
B.Sclro diyor ki" Alman ulusunun sefaleti Fransayı 

sevindirmez. Muahedeler icabında değişebilir .. ,, 
Paris, 10 (Ö.K) - SaylaYlar 

odHında baıkakan tarafından 
fu beyanat yapılmıtbr: 

Ar .. ulunl alanda ve özel 
olarak F ransanın güvenliği için 
vehametini evvelce bildiğiniz 
bir hidiae oldu: Fransız bükü-

oun metnine de, ruhuna da 
uygundur. 

FRANSIZ·SOVYET PAKTI 
Fransa ayni zamanda Ren 

pakbna verdiği değeri teyid 
etti. Fransa-Rusya muahedesi
nin Almanyaya karıı olduğu 

Transa 11~11el lturnıaı•ı başkanı Mareşal ~ain 

meti, ulusun mümessilleri önün- hakkındaki Alman iddiasının 
de izahat vererek ulusu tenvire esassızlığını muahedenin metni 
ıııecburılu. gösterir. Bunun biricik gayesi 

Bundan on sene evvel, Sulh mütecaviz bir devlete karşı 
için büyük ümit veren bir mu· harekettir. Bununla Almanya 
ahede ile, Fransa, Belçika ve kastedilmemiştir. Zira paktın 
Almanya, lngiltere ve ıtalyanın daha geoit bir şekilde yapılıp 
kefaleti altında karşılıklı olarak Almanyaya k&J'fı yapılacak bir 
aralarında barba müraca· tecavüz hakkında da ayni te · 
atı menediyorlardı. Almanya minahn verilmeıi gözönllnde 

.,ayni zamanda umumi gü.· tutulmuştur. 
venliğin muhafazası 'menfaa· Fransanın Rusyaya karşı gi-
tine olarak sulh muahedesinde riftiği taahhüdün Uluslar sos· 
Ren bölgesi için tesis ettiği yetesi üyesinden birinin bir 
gayrı askeri rejimi muhafaza diğerine verebileceği karşılıklı 
etmeği taahhüd ediyordu. yardım noktasından. ileri gittiği 
Halbuki bunddn üç gün evvel iddiası da dogru değildir. Mü-
Lokarno muahedesini imza tecavizin kim olacağına Fran· 
,eden devletlere yaptığı bir sanın botbobot karar vereceği 
tebliğle Alman hükıimeti, met- de hakikate aykırıdır. Konse· 
nine göre ancak Uluslar sos· yin mütecavizi göstermesi ka-
yetesinin bir kararile nihayet fidir. Fransa bu karara müta· 
bulabilecek olan bu muahedeyi veata mecburdur ve onun hu· 
reddediyor ve aynı umanda dudunu geçemez:. Paktın biç 
gayrı askeri bölgeye, timsali bir maddesi, Uluslar sosyetesi 
olarak, küçük müfrezeler sok- paktı veya Lokarno muahe· 
mak niyyetini bildiriyordu. desi yokmuş gibi yapılmamış· 
Hakikatte ise daha ertesi gün tır, zira tecavüzün yapılıp ya· 
30 taburdan fazla kuvvetle pılmadığını tayin edecek kon-
topçu grupları muhtelif şehir- seydir ve kefil devletlerin mii· 
lerde yerleştiler. labaz:asıdır. 

HlTLERIN JESTI FRANSA ALMANYA YA 
Hükümetlere gönderdiği muh- MÜNAKAŞA HAKKI 

tıradıon sonra, Raybştagdaki VERDl 
nutkunda Raylı şanıelyesi Zaten pakt yapılalı beri 10 
arsıulusal bir bak mevct kal: ti F Al ay geç • ransa manyaya 
dıkça, hiç bir ulusun kabul münakap imkinı verdi. Al
edemiyeceği bu hareketi haklı man hükümeti bitaraf bir an· 
göstermeye kalkıştı. Güya laımaya müracaat edebilirdi. 
Fransa • Sovyet Rusya arasın· Kendi kendinin bakimi olmağı 
da aktedilen paktın Lokarno tercih etti. Serbesçe yaptığı bir 
muahedesiyle te'lifi imkinsız:· muahedeyi buzarak bir emri· 
mıı. Almanya bu te'lif imki- vaki çıkarmak istedi. Bunun 
modan şüphe edebildi. Fransa için de bir vesile ileri sürüyor. 
itirazları inceden inceye tetkik Güya, yalnız Lehistan ve Çe· 
etti. Bunlara çoktanberi tam koslovakya ile yaptı&"ımız: mu· 
manasiyle cevap verdi. Bu ce· ahedeler, siyasal sebeblerle, 
vap Lokarno paktına kefil olan Ren paktından iatiına edilmiı, 
hükümetlerce tasvib olundu. bu iddia de hakikat& ınuga· 
Ftanaa-Sovyet pakh Lokarno· yirdir. Çllnkll ortada arııuluıa! 
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adalet ye hak prensibleri var· 
dır. 

Almanya ile Fransa arasında 
barbı meneden mnahedede ka-
bul edilen yegane istisna, esa· 
sen imkan mahiyetinde olmı· 
yan Çekoılovakya ve Lehiı
tanla mevcud muahedelerimi& 
sebebile değildir, husuıt ıiya• 
sal menfaatler için değildir. 

Bunların feYkinde olan anı· 
ulusal ahlak içindir. Zira ulus
lar ara11nda bir ahlak vardır. 
Bir Ulııslar ıosyetesi vardır ki 
tecavüz kurbanlarına yardım 
esası üzeı inde kurulmuıtur. 
Ve bir pakt var<hr ld hiç bir 
muahede onun bllkiimlerlne 
aykırı olamaz. 

LOKARNONUN MAHiYETi 
Baylar, eier Fransız - Rus 

paktile Lokarno arasında mu
halefet olsaydı. Lokarnonun 
Uluslar Sosyetesi paktına ay• 
kırı olduJi'unu kabul etmek la
zımgelirdi. Lokarno paktı ile 
bir taraftan Fransa ve Belçika, 
diğer taraftan Almanya müte
kabilen hudutlarının tecavüz
den masuniyetini kabul ettiler. 
Almanlar Ren bölgesi hakkın· 
daki muahede hükümlerini, bu 
pakt ile serbetçe ve açıkça 

kabul ettiler. Zira bu hüküm
ler Fransa için olduğu kadar 
Almanya için de bir teminattı. 
lngiltere ve ltalya bu taahhlltlere 
bir tarafça riayet edilmediği 
takdirde meselenin hemen ulus
lar konseyine havale edileceği
ni ve kon y tarafından e a· • 
vilz görülür görülmez, hemen 
bana hedef olan tarafa yar· 
dımı tekeffül ettiler. Bu temi· 
nat muahedesine bir takım 

ıunda kabule pyandır. Orada, 
birliğin kuunlarına g6re, ser· 
beltçe mllnakqa edilebilir. 

FRANSANIN SADAKA 'r. 
Franıa pakta daima sadık 

kalmıtbr. Son zamanlarda, 
bllyilk bir devlete karşı dost
luk biılerini karıştıran vazıyet
te bile bunu isbat etmiştir. 
Gerçi lz:tıraplı bir aksülamel 
duymut, fakat yine vazifesini 
yapmıştır. Yine son zamanlar
da, Sovyet • Fransız paktı 
Almanya tarafından tenkid 
edilirken, önceden mesele
yi daimi adalet divanı önü
ne çıkarmağı teklifte tered
düt etmedik. Zira şahıslar için 
mahkemeler nasıl bir teminatsa 
bu divan da arsıulusal sulhun 
ijylece en yüksek bir temina
tıdır. 

Nazik Sar meselesinin nasıl 
halledildiği hatırlansın. Bütün 
dünyada endişe uyandıran bu 
meseleyi Eransa ulusların 
mahkemesine çıkardı . Sara 
arsıulusal polis kuvveti gön
derilmesini bi:ı: kendimiz: 
teklif ettik. istikbalde çı
kabilecek bütlin ihtimalleri 
Almanya ile tedkik ve rl"?'.o 
masi toplantılarının sM.f .. :ı u 
içinde bunlan çarpıntısız hallet
tik. Bu, arsıulusal kanlın kad
rosunda hareketin tam bir 
misalidir. Biz Almanya ile b:;
tün ibtilifların ayni esas için
de halledileceğini umardık. 

HITLERIN V AADI 
Alman şansölyesi de Avrupa 

tesanüdü gayesine iştirak ar
zusunu bildirmiıti. Hak mıisa
vatı için çalışmakla beraber 
bu tesanüdü gözden kaçırmı-

So11 si.~tenı bir Alman la!IJ!t 

hakemlik mukaveleleri ilave 
edilmişti. Bunlarda da sulhu 
bozabilecek İhtilafların, aynı 
barışsever yollarla halledileceği 
tasrih ediliyordu 
FRANSA HARPTEN NEF

RET EDER 
Fransa, nefret ettiği barptan 

beri, muahedelere kayıtsız ria· 
yetten biç bir zaman geri kal· 
mamı tır. Zira Arsıulusal ilgi· 
!erin esası şu veya bu muahe· 
denin değil, kuvvetli ve zayıf 
farkı olmaksızın bütün muabe
delerin riayet görmesidir. Bu 
kaide, kuvvetin kendi kendine 
izafe ettiği bak yerine hakkın 
kuvveti rejimini ikame etmiştir. 
V akia, Statik hiç bir müeısese 
yoktur, muahedeler değiıebilir, 
fakat Ulaslar sosyetesi paktı 
muahedelerin kuvvete dayana
rak bir taraflı olarak bozul· 
masını kat'iyen meneder. 

Barıı vaziyetinin daha iyi 
kurulması hakkında her tek· 
lif Uluslar sosyetesi kadro-

yacağını söylemişti. Bu o de
mekti ki hazırlanan paktın 
müzakere ve münakaıasın· 

dan kaçınmıyacaktı. Halbuki 
Şark ve Tuna paklan hakkın
da her müzakereyi reddetti. 

Baylar, bu hadisenin netice
sini bilirsiniz:. Bundan iki ay 
sonra Almanya sulh muahede
sinin silahsızlanma hakkındaki 
kaytlarını ilga etti. Bunun üze
rine Strese konferansı toplandı 
ve uluslar konseyi muahedele
rin bir taraflı feshi aleyhinde 
bulundu. 

Fransa Almanya ile müza
kereye yol açmak fırsatını hiç 
kaçırmamıştır. Alman hükü
metinin aleni beyanatile mese• 
lenin umumi planda kalmaması 
ve tahakkuk planına geçmesi 
için izahat istedik. Şansölye 

cevabını bir defa daha Rayiş
tag kürsüsünden verdi. Bizim 
istediğimiz tahakkukun yerine 
bir taraflı bir hareket geçirdi. 
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ALMANYA YA SULH 
PLANI TEKLiF ETflK 

lngiltere ve ltalya ile bir· 
likte 3 şubat 1935 denberi 
Almanyaya serbest müz:akere 
ile umumi bir bal pro· 
gramı, hukuk müıavatına 

Yerdik. Felaketin önüne geç· 
mek isteriz. Fakat bu sulh mil· 
cadelesinde sosyetenin bllllill 
üyeleri bizimle beraber oloıalı· 
dır ki idealimiz zafer kazmaın. 

B. Hitler, serbest seçimden 
ve demokratik rejimden doğ· 

Bı:11inde moderıı bır bin~ 
müstenit bir ıilabsızlanma mü· muş bir Fransız hükümeti san-
zakeresi teklif ettik. Daha bu ki ulusun tam manasile müm-
müzakere yolu açık kalırken, kün değilmiş gibi, hükumetin 
sadece bir gazeteciye verilmiş başı üzerinden Fransız: uluauna 
bir mülakattan bile istifade bitabta bulunmuştur. Şu halde 
ederek, Berlin elçimizi şansöl- biz: de Alman ulusuna müra-
yenin yanına gönderdik, niyet- caat etmek isteriz. Kültürü ve 
!erini sorduk. Bize cevabı, ser· ırkının faziletleri namına, 
bestçe müzakere ve kabul et· bazılarının tarih karşı•ında 
tikleri bir muabedenin feshi kendisine aldırmak istedikleri 
oldu. Halbuki B. Hitler 21 ma- yeni mes'uliyetleri düşünmeain. 
yıs 1935 de (yani Fransa-Sov- Biz kat'iyetle söyleriz: ki Alman 
yet paktından önce) Alman ulusunun hürriyetine ve şere· 
hüküm etinin Ren gayri as- fine tecavüz ettiğini istemedik 
kertiğinde Avrupayı yatış· ve istemeyiz. Diğer uluslardan 
tıracak bir şart gördü- daha aşağı bir dergede olma· 
ğünü bildirmişti. Fransa; bak- smı istemeyiz. 
sız bile çıkacak olsa, berz:a· Şu noktada Alman hüküme· 
man hakem usulüne hazırdır. tile ayni fikirdeyiz: Alman ulu-
F akat herkes kendi kendine sunun sefaletinden Fransaya 
hak verıoeğe kalkarsa şiddet hiç bir kar çıkmaz. Söyledik-
ve emrivaki, arsıulusal kanun leri gibi, fakir topraklar üze· 
yerine geçer. Mesele, Fransa- rinde altm:ş altı milyon nüfu-
nın yaralanmış egoizmi veya sun iyi yaşaması için gereke• 
azalmış güvenliği meseleıi de- şartları aramağa hazırız. Fakat 
ğildir. Mesele muabedelerin Reni işgal etmekle bu meıele 
değeri ve Uluslar Sosyetesinin nasıl b .. Jıedilir ? Fransa mua· 
üyelerine verdiği teminattır. hedeleri inkar etse, Almaa 
Hakkın kuvvetini kuvvetin ulusu onunla yeniden muahede 
hakkı yerine koyan taah· akılına emniyet eder mi? Naaıl 
hüdlerin kuvvetidir. Bundan da ister ki şimdi Fransa yeniden 
daha vahimdir. Avrupanın is· müzakere davetine emniyet 
tikbali, kollektif güvenliiin ku- beslesin ? Fransa müzakereyi 
rulması, tek kelime ile Uluslar dd t F k t k re e mez. a a müz:a ere sa· 
Sosyetesinin istikbali mesele- kin ve sulhçu bir Avrupa 
sidir. Bizim aldığımız vaziyet k d d ı a rosun a o malıdır. Fransa 
Uluslar Sosyetesi kadroı.unda- k uvvet ve şiddeti tasvip ede· 
dır. Zira onun istikbali mev· mez. 
zuubahstır. Eğer en kuvvetli 
olan tarafın iradesi bir mua· 
hedeyi bozmak için yeterse 
emniyet sistemi harap olmuı 
değildir. O zaman askeri itti
faklara, Rilah yarışına ve bu
nun neticesi olan barba mı 
dönmeli? Eğer bunu istiyenler 
varsa söylesinler, biz de ken
dimize göre bundan bir netice 
çıkarırız:. 

FELAKETİN ÖNÜNE 
GEÇMEK iSTERiZ 

Bunun için maddi ve manevi 
kuvvetimizi uluslar sosyetesine 

LOKARNONUN MUHA
FAZASI LAZIMDIR 

Almanya ile müzakereye ha· 
zırdır. Yeter ki arsıulusal ka
nunun kudreti yeniden teyit 
edilsin. Arsıulusal teahhütler, 
Uluslar paktı, Lokarno muha· 
faza edilsin. Fransa güvenlik 
için uluslar sosyetesi kadrosun· 
da mücadele edecektir. Bunun 
için saylavların birisinin müz:a· 
heretini ister. Fransa sulhu ko
rumak hareketinde müttehit 
kalmalıdır. 

- LıUJeıı cevi.riniz -
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Çinli ressam 
Avrupaya tai"lzde 

bulunuyor 
Çinli ressamlar adına Lon

drada bir ay devam eden bir 
resim sergisi açıldı ve 750,000 
kişi bu sergiyi ziyaret etti. 

~ • 
~ 

~~' 
"'--

lngiliz halkı Çin san'at adam
larının hazırladığı bu sergi 
önünde hayranlıklarını gizle
mediler. Sergi duhuliye ıle 
gezildiğine göre bu 750,000 
rakamınm resim zevki bakı
mmdan ifade ettiii hakikat 
çok fistundür. 

Bu serginin direktörü Ah 
Toi Çeng isminde 19 yaşlarm
da çok şirin bir Çinli ressam
dır. Genç kız lnğiliz gazeteci
lerine verdiği çay toplanbsmda 
ıunları söylemiştir : 

- "Size Çinin esrarlı ve ip
tidai denilen aleminden parça
lar getirdik. Bizi, Japon em
peryalizminin yanı başmda çok 
geri bir medeniyet ifadecisi 
olarak tanıyan Avrupa çok 
yanıhyor. Çin geriliği sevmiyor. 
Sanayii nefiseye kükumetimiz 
hususi bir ehemmiyet veriyor. 
Bizim nasıl çalıştığımızı, neler 
yaptığımızı gözlerinizle gördü
•ftz." 

lngiliz san'at ilemini ilgilen
diren bu resim ııergisi, büyük 
bir sempati uyandırmıştır. 

-------- - --== 

Matemli yıldız 
Spor tllml çevlrmlyecek 

Bundan iki =.-,,.,""!_ ıır, _,.,.,'i. 
ay önce ölen . "'i 
meşhur sinema ~· • -~ 
yıldızı Con Cil- ~ ır s..-f' ;,; 
bertin eşi Vir- . . .. "$ 'Jı . 
jinya Brus spor • ~ l. 

filimlerine gir 
miyeceğini ilin 
etti. Buna se
bep Virjinya
nm, ölen koca
siyle çevirdiği 
filıı:;in yarıda 

kalmasıdır. Virjinya bu filmin 
tamamlanmasına mani olmuş
tur. Onun iddiasına göre dün
yada Con Cilbertin rolünü ayni 
kudrette muhafaza edecek biç 
b:r insan yoktur. 

Bir kadın 
Çocuğayle birlikte 

zehirlendi 
Bu günlerde 

lngilterede sık 

sık esrarengiz 
cinayetler olu
yor. Bunlarm 
hiç birinin ma
hiyeti anlaşıla

mıyor. 

Geçen hafta Londrada De
foe caddesinde sabahleyin gün 
açılmadan bayan Vinni Vilkaks 
isminde genç bir kadmla üç 
yaşmdaki çocuğu Klarans ölü 
bulundu. 

Yapılan muayenede ana ile 
çocuğunun kuvvetli bir zehirle 
zehirlendiği anlaşıldı. Hidise
nin mahiyeti, esrarengiz bir 
cinayet olarak görülmektedir. 
Çünkü kadın ve çocuğu öldü
rüldükten sonra şehrin en çok 
göze çarpan bir yerinde bıra
kılmıştır. 

Genç kadın 
Hislerine mukabele 

etmlyen kocasını 
mahkOm etti 

Dorkin hu
kuk mahkeme
si şayanı dik
kat bir dava 
hakkmda ka
rarmı verdi: 

Mrs. Merge
rit lrwin ismin
de evli bir ka
dm geçenlerde 
hukuk mahke• · · 
mesine başvurarak kocası hak
kında dava ikame etti. Kadın, .. 
mahkemeye başvurma istida
smda davaDJD mahiyetini yaz
mıyor ve ne istediğini açığa 
vurmıyarak gizli bir celsede 
kocasiyle birlikte kendiıinln de 
dinlenmesini istiyordu. Dorkin 
mahkemesi bu istemi kabul 
edince Mrs. lrvin davasmı föyle 
teşrih ettiı 

- "Alb yıldan beri kocamla 
evliyiz. Çocuğumuz olmadı. 

Ben kendisini daima derin bir 
sevgi ile aradım. Fakat o bana 
karşı daima likaydiliğini mu
hafaza etti. Kadmlık heyecan
lanmdan hiçbirine", hatta hiçbir 
hissime cevap veremedi.,, 

Bayan lrwin'in iddiası sabit 
olunca mahkeme bu kadını 

istediği adamla evlenmek hu
susunda serbest bıraktı. Ancak 
evleninceye kadar her. ay ko
casınm bu kadına 1000 sterlin 
tazminat ödemeğe mahkum 
etti. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Başbakanın nutku bir çok 

yerlerinde tiddetle alkışlanmış 
•e sonu 11aylavlar tarafmdan 
ayakta dinlenmiştir. 

BÜYÜK V AZIFE 
Londra, 10 (A.A) - B.Ede

nin beyanatından bahseden 
Daily Telgraf gazetesi yazıyor: 

lngilterede biç bir kimse B. 
Edenin Pariste Lord Halifaks 
ile ifa edeceği vazifenin yapıl
masına en küçük bir engel 
çıkarmak istemiyecektir. Paris 
ve daha sonra Cenevre görüş
melerinin hedefi Avrupada 
hanım muhafazası ve ahval 
ml\ıaade ettiği takdirde vahim 
bir durumdan gelecekteki ba
nt için en iyi z.ımanları çıkar
mak olmalıdır. 

Morning Post gazetesi Al
manyanm beynelmilel münase• 
betler yapısına vahim bir dar
be indirdiği bakkmdaki beya
nabn bu çetin realiteler dün
yasında pek az mani ifade et
tiği *1tnaabndadır. İngiliz hü
kumetinin Fransa ve Belçika
ya karşı bir taarruz halinde 
kendilini yardıma mecbur ad
detiği hakkmdaki beyanat ise 
çok mühimdir, Bundan çıkan 

netice, lngilterenin Almanya 
tarafından artık tanmma-
makta olmasına rağmen 
Lokarnodan mütevellıt taah
hütlerine riayete kendisini 
mecbur görmesidir. lngiliz hü
kümetinin Alman tekliflerinin 
objektif bir surette tetkikle
rine tevessül fikrini tesvib 
etmek lazımdır. 

FRANSIZ - INGILIZ 
ALMAN DOSTLUGU 

Times gazetesi lngilterenin 
F ubrerin tekliflerinden sonra 
Franııa ile Almanya arasında 
bir anlaşma tesisi mesuliyetini 
üzerine almış olduğunu kay
dederek diyor ki: 

Bugün bu anlaşmanın bün
yeıhıi baştan aşağı yeniden 
kurmak ve takviye etmek 

lazım gelmektedir. Bu hedefi 
takib ederken lngiltere hükü
meti efkarı umumiyenin sonsuz 
müzaheretine dayanacaktır. 

lngilterenin Avrupada bir tek 
menfaatı vardır !.i O da sulhu 
temin eylemektedir. Bu sebep
ten dolayı Fransız - lngiliz -
Alman dostluğunu meydana 
getirebilmek için hiç bir fırsatı 
kaçırmamak kendisinin vazife
sidir, Karşılıklı çekingenliğe 
rağmen milyonlarca Fransız 

ve Alman sulh içinde ve iyi 
komşuluk münasebetleri dahi
linde yaşamaktan başka arzu
ları yoktur. Bu milyonlarca 
Alman ve Fransızm menfaati 
dahi lngiliz politikasına her 
türlü sulh ve dostluk fırsatla
nnı kaçırmamağı emreylemek
tedir. 

DEYLI HERALD'E GÖRE 
_Daily Herald İse şu müta

leada bulunuyor: 
B. Edenin nutku Alman tek-

liflerinin tedkiki için tamamen 
açık bir kapı bırakmaktadır. 

Müzakereden imtina etmek ve 
yiıhad bu müzakereleri gayri 
mümkün kılacak ihtiraz kayıd
ları dermeyan etmek kadar 
manisız bir politika yoktur. 

B. Hitlerin B. Edenle İngiliz 
tekliflerine çok yakın bir su• 
rette mukabil silahsızlanma 
tekliflerinde bulunduğu 1934 

tere Fransa ile tek cepheli 
bir surette Almanyaya karşı 

bir askeriğ ittifak imzalaya· 
cakbr. 

8. Eden ilerideki müzakere
ler devam eylediği müddetçe 
Almanyanm bir tecavüzü kar
şısında Fransa ve Belçikaya 
karşı lngiltere tarafından Lo
karnoda alman taahhüdleri ta
nıyacağını bildirmiştir. Bu ta
ahhüt yeniden teyit olunacak
tır. Fakat bir şartla ki o da 
bu taahhüdün ancak mahdut 
bir zaman için muteber bulu
nacağıdır. Lokarno sisteminin 
yerine kaim olacak sistem tet
kik ve müzakere edilmelidir. 
Bu tetkik ve müzakere ise 
ancak Almanya ile birlikte 
yapılabilir. Bu daima gazönün
de bulundurulması lizımgelen 
bir vakıadır. 

SULH TEHLiKEYE 
MARUZ DEGIL 

Daily Mail diyor ki: 
· lngilterede umnmi hissiyat 

fU merkezdedir ki eğer vazi
yetten manbki ve mutedil bir 
surette istifade edilirse sulh 
hiçbir tehlikeye maruz bulun
mıyacaktır. 

Daily Ekspresin fikri şudur: 
Almanya hiçbir tecavl\z ba

zırlamamıotJr. Binaenaleyh in· 
giltere için müdafaa ·edilecek 
hiçbir şey yoktur. Eğer her 
hangi bir lngiliz hükumeti Al
manlan kovmak için Ren üze-

yılı hadiseleri örnek alınmalı- rine lngili:z askeri yollamağa 
dır. O zaman Bartu bu teklif- teşebbüs ederse böyle bir in· 
!erin tedkikinden imtina eyle- giliz hükumeti bir saatin içinde 
miş ve İngiltere hükümeti de oradan temizlenir. 
bir zaaf dakikasında buna •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

GUrUltU çıkarmı,ıar 
muvafakat etmişti. Bunun ne- lzmir gazinosunda Hasan oğ-
ticesi meydandadır. Yalnız AI- )u Ali ve Melek oğlu Beşir 
manya silahlanmakla kalmamış sarhoş olarak rakı şişelerini 
fakat silahlara tahdidler kon- yere atmak suretile gürültü 
ması hakkmdaki son ümid de yaptıklarmdan tutulmuşlardır. 
mahvolmuştu. Kumar 

ANLAŞMA LAZIM Başturakta Alipaşa meyda-
Devlet adamları şunu bilme- nında zarla kumar oynayan 

lidirler ki eğer Lokarno misa- adam oğlu Mehmed •e sabıkalı 
kınıİı yerine konacak yeni ı;ir Minare Meb-ued yakalanmıt· 1 
ll'arb misakı yapılmazsa lngil· .._· )ardır. 

ltalya Arnavutlukla anlaştı, 
Italya, 48 saat içinde Draç limanına. 

bir kolordu taşıya bilecekmiş 
........................................................................ 

yardım edecekmiş. 
• 

Arnavutluk ordusu da Italyaya 
İtalya istikraz da vermış. • • 

Paris, 10 (Ö.R) - "Oeuvre,, muahede az çok hükümden 
gazetesinin diplomatik aytarı düşmüştü. Fakat ıimdi Uluslar 
Cenevreden bildiriyor: Yeni bir .ı sosyetesine gelen habere göre 
ltalyan - Arnavut anlqması bu muahede yenilenmiştir. ltalya 
imza edildiği hakkında ilgili ~ Arnavutluğa 8 milyon altın liret 
çtvrenlere gelen haber, ltalyan • , vermektedır. 
hükümetile küçük antant ara- Bundan batka 1926 muahe-
ırnda bir yakla§ma i!lteğini desinin hükümsüzlüğüne düt-
gösterir bir hareket ıayılmıyor. düğündenberi tedahülde kalan 
Hatırlardadır ki Fransız - ita!· taksitlerı de ödeyecektir. Bu 
yan andlaımasmın Yugoslavya da takriben 40 milyon albn 
ve kllçtlk antanta genitletilmeai , · liret ediyor. Bu paranın bir 
mevzuu bahs olduğu saman kısmı Arnavudlukta bir ziraat 
Yugoslavyanın Uk ıartı ltalya bankaaı kurulmasına sarfedile-
ve Arnavutluk arasmda her cektir. Kalan kısmı ise ordu, 
tllrlü askeri muahedelerin terki polis ve jandarmaya tahılı 
idi. olunacakbr. Bundan başka ltal-

Zira Belgrad hükumeti 1926 ya Draç limanını bitirmeği ta-
ve 1927 ltalyan-Arnavud mua- ahhUd ediyor. Bu liman 48 ıa· 
hedelerinin amacı olan ltalyan atta Arnavudluğa tanı bir ita!· 
kıtalarınm Arnavutluğa çıkarıl- yan kolordusunun çıkarılma• 
masmı hoşa gitmiyen bir hadise 11na lmkin verecektir. 
sayıyordu. 1932 denberi ltalya Buna karşılık olarak ltalyan-
ve Arnavutluk arasında aakert !ar blltlln maden, orman ve 

Maksat taarruz değilmiş 

CENEVRE YE 
Almanya mümessil gön
dermiyeceğini bildirdi 

Avusturya gazeteleri,F ransanın dış si
y asasını değiştirmesini tavsiye ediyor 

Paris, 10 (Ö.R) - Lokarno 
anddaşlan konferansı vaktiyle 
Briand - Kellog pakbnın imza 
edildiği Souat salonunda yapıl
mıştır. Saat 13,30 da Sir 
George Clark dışarı çıkarak 
telefonla Londra ile görüşmüş 
ve saat 13,45 de dönmüştür. 

Roma 10 (Ô.H) - B. Sar
raut'nun bugün Fransız parla
mentosunda yapacağı diyeve 
büyük bir ehemmiyet veriliyor. 
Fransız başbakanı bu diyevde 
vaziyeti teferrüatiyle inceledik
ten sonra Fransanın bu halin 
devamma müsaade edemiyece
ğini bildirecektir. 

PAUL BONCOUR CENEV
REYE GiTMiYOR 

Paris 10 (Ô.R) - B. Paul 
Boncour perşembe sabahı Se
notoda yapılacak mllzakerede 
hazır bulunacağından Uluslar 
konnyi toplantısına iştirak ede
miyecektir. 

Roma, 10 (Ô.R) - . Havaı 
Ajansının bildirdiğine göre 
Espinal, Remirmont ve diğer 
hudud müstahkem mevkileri 
garnizonları kışlalannı bıraka· 
rak hudud is_tihkimlarını işgal 
emrini almışlardır. 

Fransanın şiddetle proteato 
etmeli, kendi emniyeti için 
korku duyduilllldan değildir. 
Sadece pllnlannın pdi aka· 
mete mabkftm oldupnu ırOr· 

düğtındeodir." 
Diier ıueteler lnsills •e 

F ransı:ı te:ıleri araamda bir ay
nhk oldupu ve bunun ya
kında kendini ı&ıtereceğiui 
kaydediyorlar. "Politiken" ga
zetesi, Fransanın Anupada 
barııın devam etmesini isti
yorsa dıt Iİyasasım deiittir
mesi zarureti berinde duruyor. 

Var90va, 10 (Ô.R.) - Dl\ıı 
akşam saat on yedide bakan· 
lar kurulu toplanmıt ve bunu 
müteakip dıt itleri bakanı bay 
Bek Ceuevreye hareket et
mittir. 

B. HODZANIN 
GÖRÜŞMELERi 

Viyana, 10 (Ô.R) - Çekos
lovakya baıbakanı B. Hodza 
bu ıabab Avusturya devlet 
adamlariyle müzakerelerine 
devam etmiıtir. 

Londra, 10 (Ô.R) - Tayya• 
relere karıı aıpaklar yapılması 
ve zehirli gaz maskeleri sabn 
alınması için mllhim tahıiaat 
kabul edilmiştir. 

petrol imtiyazlarını ele geçir
mişlerdir. Arnavudlar isterler 
ise, onlara askeri yardımda da 
buluunacak vaya askeri heyet 
göndereceklerdir. Karşılık ola
rak Arna vudlar da, Roma İl
terse, az çok onun emrine 
imade bulunmak taahhüdünü 
kabul etmişlerdir. 

Bütün bunlar mevcud bir mu
ahedenin yenimenmesi oldudu
ğundan anormal görünmemek 
lazımsa da ltalyanm albn para 
bakımmdan çok güç bir mev
kide bulunduğu bir sırada, Arna 
vutluktaki mevkiini muhafua 
için böyle fedakirlıklarda bu
lunmasına Cenevrede ş.ışılmak
tadır. Bunun neticesi olarak 
Adriyatik denizi Yugoslav ol- İ 
maktan ziyade ltalyanlatıyor. 
Bazılarmm iddiasına gare bu 
hadise Berlinde oldukça mem
nuniyet uyandırmaktan geri 
kalmamaktadır. 

Mısır-lngili~ ...... 
Konferansında dün 

Sudan meseJesi 
görüşüldü 

Kahire, 10 (Ô.R) - Mıaır 
ve lngiliı deleııaıyonlaıı ara·~ 
11nda görüımelere bugün bq-

1 

landı. Müzakerat Uç aaat ıHlr• 
dü. Hafi celsede Sudan me• ' 
1elesinin görütiildüğli zanne- l 
diliyor. Gelecek içtima paur· 
tesi günü yapılacakbr. . 

Kahire, 10 (Ô.R) - isken- ' 
deriyede bulunmakta olan anaJ 
vatan filoıunu dokuz ıemisi 
bilinmez bir ı.tikamete nate-1 
ket etmiolerdir. . 

Japon · 
Tayyareleri hudud~ 

gidiyor ! 
Tokyo, 10 (Ô.R)- 13 Mart- · 

ta 30 bordıman tayyareabıin 1 
Tokyodan Mançu-Kuoya hare- \ 
ket edecekleri bildiriliyor. 

Cenevreden 
bir soru 

Adis - Ababa, 10 (Ô.R) -
1 

Kızılhaç delegesi B. Bravn · 
Cenevreye bir telııraf çekerek 
İtalyan uçaklannın daha ne ' 
zamana kadar Hastaneleri ' 
bombardımau etmekte de•am 
edeceklerini sormuştur. 

Doğu Afrikası 
harekatı 

Roma, 10 ( Ô.R ) - Doğu 
Afrika ordulan umumiğ ka
rargihı bütün ' cephelerde faa· 
liyetin devam ettiğini ve tay- .' 
yare faaliyetinin çok aolı.ın l 
olduğunu bildirmektedir. . 

ALMANYA MÜMESSiL 
GÔNDERMIYECEK 

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

Roma, 10 (Ô.R) - Berlin
den yan resmi olarak bildiril
diğine göre Almanya Uluslar 
konseyinin Ren bölgesinin gayri 
askeri vaziyetinin bozulması 
hakkındaki Fransız - Belçika 
protestosunu tetkik için yapa
cağı toplantıya mümessil gön-

195 kişi tevkif edildi 

Nevyork asansörcüler 
grevi hala devam ediyor 

dermiyecektir. Nevyork, 10 (Ô.R) - Asansörcüler grevi altı gündenberi de-
Roma, 10 (Ö.R)- Avustur- vam etmektedir. Dün akşam emlak sosyeteleri mümessilleri 

ya gazeteleri Ren bölgesin- Nevyork şarbayınm hakemlik teklifini reddetmişlerdir. Grev 
deki Alman jestinin ehem-
niyetini a:zaltmağa çalışıyorlar. şimdiki halde 2098 binaya aittir. Grevin başlangıcındanberi 19S 
• R · hs · kişi tevkif edilmiştir. Asanıörcüler sendikası şefi hakem teklifi- ! ' eıc post" diyor ki: "Alman- ~ 
ya Ren bölgesi bir taarruz . nin reddi ll:zerine buglbı kararmı bildireceğini ve belki daha 23 
maksadile askeri işgal altına bin aıansör itçiıine iti bırakmak emrini vereceğini bildirmiıtir. 

almıı değildir. Bu işgal ~dili" Nev Jeraey'de de 14 binada aıanıörclller grev yapmıtJardır, 
it~ Jıjr_ı~~f _meıeleıı Mli.,.?!.!ı.Yamlu CIO".,Ua ..... ta..Jkı Xlll'!b •wdır, 
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PARDAYANLAR 
_ 103 _ YAZAN : Mlşel Zevako 

Sizi affetmek ne demek ? Görüyor
sunuz ya ue kadar sevinç içindeyim 

Hanri bir kabalık eWğinin 
farkında olduğu halde: 

- Demek ki benim yerime 
diğer birisi gelmiş... Saadeti
nizden dolayı sevindim. 

Alis karşısındakine hayretle 
baktı ve Alisin bir işareti üze• 
rine koltuk sandalyesine otu• 
ran Hanri sözüne devam 
ederek: 

- Şimdi fikrimi açıkça söy
leyeceğim. 

Tam bu dakika Alis sarardı. 
Marşalı kolundan tutarak müt
hiş bir tehlükenin korkusile 
diğer bir odaya götürüb ka
pıyı kapadı. ihtiyar Lora bile 
heyecan icinde idi. Alis bu
ğuk bir sesle: 

- Sus ! biliyorum l işittim! 
Dedi. Bildiği de; birisinin 

sokak kapısında durduğu ve 
bu adamın kapıyı açması, 
kapıyı , bu suretle açan kim
senin Kont dö Mariyakdan 
başka biri olmadığı idi. 

Kont hemen bahçeyi geçerek 
odaya girince mosmor kesilerek 
bir koltuğa dayanan Alilll g&r
dü. Alis : 

- Siz misinize sevgilim ? 
Deyecek kadar kendinde bir 

kuvvet hissetti. Kont gülnm ... 
siyerek iki elini kıza doğru 
uzatıp ilerledi. Birdeiıbire sev• 
gilisinin sarardığını, heyecanını 
anladı. : ı 

'- Alisl Alisi Yoksa · hasta· 
misın; Yoksa heyecamn mı var? 

Diye b~ğırdı: . 

< - Evett heyecanlıyım! Sizi 
görmekten ••. 
r Deoda- şaşınp kalllllfb. Ona 1 

dikkatli •dikkatli bakan' Alis, 
delikanhnın fikrinden ' geçen 

Mareşalm duymaması lazım. 
Fikri geçti. Oeoda sözüne 

devam ederek: 
- Siz benim kalbim, ruhum, 

dımağım değilmisiniz? Biliniz 
ki bu gece ... 

- Ne lüzumu var sevgilim .•. 
Hayır, susunuz. Ağzınızdan 
sevgiyi anlatan söz'erden !.>aş
ka bir şey işitmek istemem. 

- Alis sizi çok severim. 
- Daha yavaş söyle ... 
- Yavaş söylemek mi? bizi 

kim dinliyecek? 
Diyerek kont etrafına şaşhın 

şaşkın bakandı. Afis: 
- Loral .. Bütün ihtiyar karı

lar gibi geveze ve dedikoducu 
olduğunu unutmayınız ... 

Dedi. 
- Ahl evet, hakkınız var! 

Bunu düşünememiştim. 
Bu sözler söylenirken kapu 

açılarak Lora içeri girdi. Ve: 
- Sevgili kızım, biraz dı

şarı ç1km&k istiyorum... Sizi 
yalnıı bırakmamak için ~ont 
dö Mariyak'm burada bulunma
sından istifade ediyorum. 

Sözlerini sıöyledi. Koca kan 
Kont'un ismini bağıra bağıra 
söy)iyordu. Alis kendinden geç
mişti, Kontun isminin duyulma· 
masını istiyordu. Lora sözünü 
tamamlamak üzere: 

- Kızım M. Lö kont b\lrada 
bulundukça sizin için biç bir 
endişe olamaz .. 

Dedikten bir dakika sonra 
dö Mariyak sokak . · kakuu~ıd 
şiddetle kapandığım işitti. 

Gülerek: 
; Art~k biz J>ize k~ldı.k. 

Şimdi size güven ve inanımın 
derecesini göstereceğim. ı 

Alis ·De oda' run elinde~ tu-
tar~k: , 

!...;;. G.eJioiz... Hen'üz <>damı 
görmediniz, onu size göster- · 

k . t . 1 me · ıs erım... ·. fieyleri hemen 1 anladı. ! ' 
· 'Gülümseyereki · . 

·- Kiiç.Uk' kızlar g~bi olaum. ! 

Bakınız, sizi yari~ göre~ek iken . 
bu 2ece g~rdüğümden dolayı . 
az kaldı fena oluyordum. Fa
kat bu tesadüf o kadar tath 

· , Diye götürmek arzusunda . 
. bulundu. Delikanlı çekindi. Bu , 
yiğiti~~ 11 • nişanlım .. de~iği , kıza 
karş• kalbiQde b,crsleıçliği c!erin 
saygıdan ileri geliypr,~uı ,qer~al: 

- Burada kalalım. A~cak 
biri[iıç dakikam v~r. Beni ki
min · beklediğini biliyor musun 
Alis? Navar Kralı ve· Amiral 

. M · sevgilim... SeviÔcimden ne 
söyliyeceğimi şaıırdım. Sizden 
başka kimsem olmadığı gibi 
beni düşünecek bir adamım da 
yoktur. ,Siz.i rördüğüm zaman 
yüreğim daima ayni hisle 
çarpıyor. 

Dedi. Bu sözleri asabi· heye· 
can içinde söyliyordu. Delikanlı 
genç kızı kollan arasına ahp' 
dudaklar.mı misk gibi saçlan
na .. dokundurarak: 
:. - Sevgilim Alis ! Benim de 
dünyada senden başka kimsem 
yokttir. Ben de bu eve yaklaş
tığım za~an .~albimin şiddetli 
bir sevinç içinde ferahladığıoı 
hissediyorum. 

Sözlerini söyledi. Alis heye
camnı yatıştırdıktan ' sonra: ' 

- l Mareşal sözlerimizi işide .. 
cek,:· Adanı sende! Deoda'yı 
görmiy'ecek ve tammıyacak. .. 

7 Haber vermeden geldiğim. 
için affınızı dilerim. 

- Sizi affetmek ne demek? 
Görüyorsunuz ya ne kadar se
vinç içindeyim. 

- Bu saadet benim için 
değil mi ? Lakin pek kısa ol
du .. Buraya gelmekteki mak .. 
sadım yarın sizinle hoşça vakıt 
geçiremiyeceğimi söylemektir. 

Alis hayfJanarak : 
- Yarın sizi göremiyecek 

miyim? 

Kolini.. ·· 
Zavallı Kız içinden: 
- Eyvah! her ikimize de ya

zık olacak. 
Dedi. 
- Beklediğimiz Domonmo

ran~iyi de hesaba kab;myoruz. 
Alisin bu sözlerden bir~z vü-

cudu titredi. Sarardı. Eğer 
,, '· . 

Kont bu halden telaş etmemış 
1 , 1 • 

olBayClı · k'apınni d.ış~'nsm~ak~ 
gü'rültüyü duymuş · olacak~. ,. 

- Neyiniz var? Neye sarar
dımz. Fena olacaksımz! .. 

·'Diye bağırdr.~ .' .. 
.:- Ben mi? Hayır, lakin o 

kadar da iyi değilim. · •· 
Alis bir parça düşündü. Ba.: 

yılmak, bu sözlere son· vermek 
için en iyi bir çare idi. Fakat 
Deodanm su aramak için dı
şarı çıkacağını ve önüne gelen 
kapıyı da açarsa Hanri de 
Monmoransinin bulunduğu oda
ya gireceğini aklına getirdi. 

O vakıt: 
- Geçti geçti 1 Ekseriya 

böyle krizler geçiririm. 
Diyebildi. -

- Sontı var-

DOKTOR 

Hulüsi [rel 

YENi ASIR Sahife 7 

Fransız ulusu kararını • 
1 

Emniyet meselesi mevzuu bahsolduğu dakik~da 
Fransız ulusu politika mücadelesine nihayet verdi 

Paris, 10 ( Ö.R ) - •Alman
yanın Lokarno paktmı ve gayri 
askeriğ Ren bölgesi hakkındaki 
hükümleri bozması üzerine 
bugün par:amentoda hükumetin 
yapacağı diyev merakla bek
lenmektedir. Diyev saylavlar 
odasmda başbakan B, Sarraut 
tarafından ve Senatoda da, 
<'lsba 'ibakan ve Tüze bakanı 
B. Delbos tarafmdan okuna
caktır. Bu mesele üzerinde, 
bilhassa sağ cenah saylavları 

tarafm<lan, bazı istizah takrir
leri verilmişse de hükumet 
bunlartn müzakere edilmesini 
istiyecektir. Oda koridorlarında 
bu isteğin ittifaka yakın bir 
ekseriyetle kabul edileceği ve 

r 
net, rahat ve istikbal emn.i- ı ne telaşa, ne hayrete düşme-

1 
yeti bırakmamışbr. miştir. Hitler siyasa~ının nereye 

11 
Eclaireur de l'Est ,. an varacağı tahmin ediliyordu. 

tekrar girebilir mi? Girse bile 
huyunu değiştirmez. Perşembe 
günü söz konusu olacak şey 
arsrnlusal kanununun, yani mu
ahedelere saygmın korunma
sıdır. Zira bu olmadıkça arsı· 

ulusal ilgiler ancak cebir ve 
şiddete, yani barbarlığa daya
na bilir.,, 

Paris, 10 (Ö.R) - Eski mu· 
baripler cemiyeti bir karaı 
sureti kabul etmiştir. Bunda 
muahedelere saygı olmadıkça 

uluslar arasında güvenli ilgi 
o lamı ya cağı kaydedildikten 

soora eski muhariplerin. hadi
senin şümulünü ifrata çıkarmak 

istemedikleri, sükunet misali böylece bu nazik dakikalarda 
bütün Fransız ulusunun hüku- verdikleri ve b~tün Fransızlara 
met etrafında birleşmiş oldu- müracaat ederek bu saatte 
ğunun gösterileceği tahmin üzerine en aiır mes'uJiyetJer 

ediliyor. çöken hükumetin etrafında bir-
FR ANSIZ ULUSµ BiRLEŞTi leşmeğe kendilerioi çağırdık-

Paris 10 { Ô. R ) - Vilayet ları bildirilmektedir. 
gazetelerinin tefsirleri Alman AZIMKAR OLMALISINIZ 
tehlikesi karşısında kamoyun Paris, 10 (Ö.R) - "Petit 
hükumet etra~ın~a bir~eştiğ~ni Parisieo" parlamento çevreo-
göstermekte(hr.' Echo du Nord,. 

lerine şu ibtarda buJu-gazetesi Berlin hükumetinin 
usulle ine şaşmayJr. Almanya- nuyor: 11Arhk azimkar olmalı-

sınız. Bütün Fransa size banm hiç arkası kesilmiyen yeni 
istemleri daima böyle tiyatro kıyor. yabancılar sizi gözet-
sabnelerife ve emniyet veren liyorlar. Mazide bunca misali 
kaidelerin boıulmasiyle ortay~ bır asker olan tehlüke karşısmdaki ulus 
çıkmıştır. Bu kabadayıca hal likrince şimdiki halde en mü- Fransa Almanyanın işbirliği birliğini yenilemek lazımdır. 
reket Almanyada belki iyi· te.. ,him. nokta düşünceH bir azim tekliflerine hiç aldanmamıştır. Artık ayrılık gayrılıklara yer 

• ' ı · ve irade ile Ulusa' bir duygu ve Ren . nehrinin öte tarafın- k'aJmamıştır. T ehlüke karşısm-
1 si.r yapanışbr, Fakat Fıansada · 1 k · Ho!k d 

gösterme tır. u Ome.t a am.. dan gelen her teklif, huğün da yekpara bir yıg· m olmalıyız. 
. ve lngil•eredeki tesiri bunun, . lanmn devlet\ aaamı ttlmalari d h . d •t• d J k an 

k .d. ı 1 ı 8 a zıya e 1 una sız 1 uy - Şimdi hükmü olan yalnız ulüsal 
a ~ı ır. , 1 sırası gelmiştir. 'Bütün ulus hü; dırmaktadır. 

MUAHEDE YIRTAN ·kômetin arkaS.nda olmalıdır: 1 YENi BIRŞEY O~MADI kurtuluş kanunudur.,, 
ULUS "td ıl.' ALMA'NY A NE~E Almanya ordusunu, filosunu, ''Pelit Bleu,, bütün devle~e-

, Brest'te çıkan • " Oepecbe' .u GÜVENtll? hava kuvvetlerini yeniden Uuidu rin, taahhütlerini llozana karşı 
gazetes~ Cliyor ki: Almanya ... , ·l:iyon'da ~ıkan" .,Noo•elliste,~ · muahedeleri çiğneai: Bunlar dikilmek ü1ere anlaşma\iinJüzu-
k0ndi iste<Yiule imza ettig· i mu_! aynı fikirdedirj Almanya Fran- ı 1 beklenilmez şeyler 'Clej!ildi. B. muntı gösteriyor'. · ' '. ' 
~ ... J ··' J f o d' '·· ı : · ·J r:-ı ahedeleri de yırtarak kötü ni- 1 ~ada ,halk cephesi ı ile f.U.lusa Hitlerin "Mein Kam'pf., '· adlr " euare., ıy?r KJ: ::-,ransız 

•yetterini ispat ed.iybr. V~rsay $'ru~lar arası~~aki avrıhğa gµ- : kitabı evv-e!ceden bunfarı l:iil-· ulusu tebdia ' karşısında tama-
h d vendi. Bu ayrılık hudu9~~un dirmişti. Y:eni bir' ihtara lüzum miyle birleŞm, işti~ .. Artik' sınıf mua e esini yırth, tamirat tabii, kat'i oldµğunu . s~nch. • kt ı 

borçlarmı ödemedi, ordusunu ı k•~ 'k b" ,yo u.,, 1 • ve parti mücadelesi yoktur ... 
Halbuki bu suıı'i ·ve tadı , ır Uluslar ~osyetesine yapacak? "Ek 1 . T 'ht b' 

111eniden· kurdu' ve ·tı:ihayet ' Ren 1 ay· nlıktı. Dı• tehlüke ka~şısn'ı· se srnr,, arı e u.~~a 
·bölgesinde askeri ;.,aaJ kurar .. :~k da bundan eser · kalmıyacaktlr. h b. e. a,_. ay e. ı m. ış. o an. ra.nsız J ı " Liyonda Çlkan :'Progre,. g<Jze- · d f k d d'[ • 1 F 

°'t'3 , tesi onun vazifesinin iç ır , _ 
·Lokarno pakbnı ' da reddetti. Nibayet Tuluzda çıkan "De- zam'an bu kadar ağır olmadı- bırhgı mucızesının bu ~efa da 

· Almanya ondört senedeoberi peche,, d.iyorki: Alman hare- ğını kaydediyor: kendini göstereceğine emin 
Fransaya bir saat bile sükti- ~ keti karşısında Fransız kamoyu .. Almanya Uluslar sosyetesine bulunuyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vazifelerini Yı;tPmadıkliırı için · l Me_nşe şahadetna~e-

0. · •• H : b 1 1. . .d . Jerı hakkında emır •• n UL' a eş ının . ı am . Her h~ngi bir me~lekete 
~ · . ıhraç edılruekte olan mallar 

cezaları 'infaz ·edilmiŞtlr ~~:.:~~:~ :::::~·d:.h.~;~:;:~ 
---------~'-.'1111!'"·---~~ mesi ~lmak mecburiyeti bu~un-

Londra, .10 (Ö.R) - Addis r Ababa hükumeti, kendilerine duğu malum.dur. Bazı tacirler 
ve1r~~~~ . ~a~ifeyi , ta~amlamıyan oıi~ç H~be.şli~i , 1 ~pi~'

1

1CfZ~.~ma · mallarım ihraç e~ti~teı;a .sonra 
mailkfıı;n etmiş v~ bu ceza derqal ınfaz edılmışhr, Oun remden menşe şahadetnamesi allJ'.lak 
ltalyan uçaklarmın S.idamo üzerine hombalar yağdı;cı;klar~ haber istemektedirler. Bu hus\lsta 
veriliyor. Bir ltalyaq uçağı ·Cib~ti . demiryolu üıerin.4e görünmüş- odaya gelen son bir emirde 
se, ~e bil~h~ra c~uba doğru :gitmiştir. . 

1 
maim ancak ihracı esnasında 

Habeş kuvyetleri Ambaalagjojn cenubunda birleş~re~ ltalyan menşe şahadetnamesi almabi-
mbnakale hatlarını tuttukları id~ia edilmektedir. Eğ~~ bu b~~er leceği ve maim ihracından son· 
teeyyüt edersi? Italyanlara karşı 1 yeni bir Habeş ta;~u'ruzu b~kle.. sa mezkur . şahadetnamenin 
nebilir. . ., : , " ı • : ,. ~ kat'iyen veriJmemesi bildiri! .. 

o·n ik Italyan uçağı Kuram bölg!!şinde halk üzerine bombalar miştir. 
yağdırmışlardı~. BaZl ~adın .ve ~ocuklar telef olmuştur. · Zabıta haberleri: . 

· · : Ariahtar 1 Romada 
Roma, 10 (Ô.R)- ÇekosJova~ gazeteleri Avrupa vaziyetinin 

anahtarının Romada olduğunu kaydediyorlar. 

Bay Hirotafa göre 
Japon dış siy:asasının ana 

hatlar! nelerdir ? .. 
Tokyo 10 (Ö.R) - B. Hfrota kabinesini teşkil ettikten sonra 

demiştir ki : "Hükfunet, ordu ve donanma ulusu şimdiki buh
randan kurtarmak için bütün gayretlerini birleşdirmektedirler. 

Nara atmı, 
Kemerde umumhaneler ara

sında sarhoş olarak nara atan 
Mebmed oğlu Ömer zabıtaca 
tutulmuştur. 

Kadın döğUlmez 
Gazi bulvarında dargm . bu· 

lunduğu kansı Remziyeyi dö
ğen Mehmed oğlu Ali yaka
lanmıştır. 

Hırsızhk teşebbUsU 

Muhasip 
Arayanlara 

Hesaptan, muhaberat ve 

idareden, daktilodan anlayan 
bir kimse ehven bir ücretle 
her hangi bir müessesede, 
ticaretbane veya sairede 
günde iki saat çalışmak ·isti-
yor. 

ihtiyaçları olanlarm gazete 
idarehanemize R. P. rumuzile 
tahriren ve adres vererek 
muracaatları. 2 - 10 

· .Doktor 
• 1 

Kemal ·~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: KöprU ,-apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Satılık şarap 
Diye atıldı. 
- Hayır, beni dinleyiniz bu 

gece toplant:mız var. 

Tokyo 10 (Ö.R)- Nişi-Nişi gazetesine göre B. Hirotaoın dış 
Sinir hastalıkları siyasası şu üç noktaya dayanacakhr: 

Mütehassısı 1 - Mançu-Kuo'nun arsıulusal durumunu kuvvetlendirmek. 

Alsancakta Mes'udiye cadde
sinde Hüseyin oğlu Bilale aid 
dökümhane duvarınt delerek 
bırsızhk kastiyle içeri girmeğe 
teşebbüs eden Hüseyin oğlu 
lbrahim tutulmuştur. 

Bir borcun temini istifast 

it;in yedi bin kilo şarap peşin 

para ile Bucada eski belediye 

sokağında şarap deposunda 

14-3-936 Cumart~si günü sa.at 

16 da satılacaktır. Taliplerin 

o gi.in o saatta bulunmaları ilan 

Alisin yüreği ağzına gele
cekti. Kontun gizli işler ilze
rinde dura.cağım . sandı. Zih
ninden : 

- Bunu nasıl örtbas etm~li. 

2 - Sovyet hududunun gayri askeriğ bir hale ifrağım elde 
Pazardan mada her gün etmek 

dörtten sonra İkinci Beyler 3. - Çine Bolşevizme karşı Japonya ile müşterek cephe kur-
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını masını teklif etmek, 

4 - Amerika ve lngiltere 'ile ~ki taraflı deniz mekaveleleri 
kaı,.b•u•I •e•d•er•.-•(•3•4•3•61İ)••I~ !m.za etmek suretiJe deniı silalllanma yarışının önüne g~çmek 

Sarho' kız 
Dolmada sarhoş olarak ge· 

lip geçenlere sarkınblık eden 
umumi kadınlardan Hasan kızı 
Leman zabıtaca tutulmust~r. olunur. '557 

\ 



Sahife a 

Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: s2 Yazan : Tokdil 

Süfyan kendisile beraber gelen Adel ve Kare kabileleri 
reislerini bir tarafa çekerek saatlarca görüştüler. Gö
rüşmenin sonu kat'i bir istirahat ve sükunla alındı 

Adcl ve Kare kabilelerinden 
bır cemaat Mekkeye putlarına 
tapınağa, "Ubud,, u kazandı· 
ğını işittikleri Ebu Süfyanı teb
rike geliyorlardı. Aralarında 
Süfyan bin Halid denilen ve 
o kıt' anın; menfaatı uğruna her 
kavmini başka bir kavim üze
rine tahrik etmek için en kuv• 
vetli bir tahrikçi olarak kulla· 
nılan bir fasid adam da bera· 
herdi. Ona Hintli Hendili der· 
lerdi. Bu mef.sedetine rağmen; 
zaten vahşi bir ruha, bedevi 
bir medeniyete!? sahih olan 
Arab kabileleri onu çok sever· 
)erdi. 

Süfyan bin Halid Kabede 
asılı putlarına yüz ıürüp, iba· 
det ett kten sonra Ebu Süfya· 
nın yanına gitti, Ebu Süfyan 
arkadaşlarile beraber Kabenin 
açıklarında bir sahada oturmuş, 
konuşuyorlardı. 

- Heyi Ebu Süfyan, gazan 
mübarek olıun! 

- Hoş geldin, teşekkür ede· 
rim Süfyan! 

- Uhud'da Muhammedin 
ordusunu perişan etmişsin diye 
işittik. 

- Öyle oldu amma intika· 
mımızı tamamile alamadık. 

- Neden? 
- Neden olacak Muhammed 

hfıla sağ, yanındaki arkadaşları 
hala sağ, bizim için daima bü
yük bir tehlikedir. 

- Tekrar toplanır üzerile
rine hücum edersiniz, işlerini 
bitirmiş olursunuz. 

-Niyetimiz budur, sen ve se
nin kabilelerin bu barba işti· 
rak ederler mi? 

- Memnuniyetle .. 
Bu sıra Süfyan bin Halidin 

kulağına yan mahallelerin biri· 
sinden bir matem feryadı geldi, 
sustu, dinledi ve merakla 
sordu. 

- Ebu Süfyan bu ne? biri
sini mi öldürdüler .. 

- Hayır Süfyan burası Ab-
düddar mahallesidir. Orada 
Sülafe hatun oturur. 

- Eel 
- Uhud'da kocası, oğlu', 

akrabaları Muhammedin adam
ları elinde öldürülmüştü. Hala ; 
matemini tutuyorlar. 

- Desene Ubud size paha
lıya mal oldu. 

- Öyle gibi. 
- Dur bele bu kadıncağızı 

teselli edeyim, ziyaret borç 
oldu. 

- Sen bilirsin. 

Süfyan Sülafe kadını teselli 
ediyordu. 

- Merak etme, senin inti
kamın alınır. Ebu Süfyan bir 
ordu ile tekrar Muhammedin 
üzerine yürümek istiyor. 

- Bırak şu korkağı, yapsa 
idi, Ubud'da yapardı. Benim 
kocam, oğlum ölmezdi. Onların 
ruhları şimdi l,ir kuş oldu, her 
gece pençeremin önünde fer· 
yad edip, su su diye haykırı

yorlar. Onların istedikleri su 
kendilerini öldürenlerin kanları
dır. Ah! Eğer onları öldüren
leri öldürüp benim intikamımı 

alacaklar olsa kim olursa ol
sun yüzer deve bağışlıyacağım. 
Ne fayda ki hiç bir kabadayı 

bunu yapmıyor. 
- Onları öldürenler kim· 

!erdir? 
- Kocamı öldürülürken gö

zümle gördüm. Asım bin Sabit 

kılınçla başını uçurdu. Oğlumu 
öldüren Talha imiş, bu arada 
Zübeyrin de adı söyleniyordu. 

Süfyan Siilafenin kollarına 

yapışarak: 
- Peki! Sülafe eğer ben 

bunları öldürtür isem ... 
- Vadettiğim üç yüz deveyi 

sana verırım. 
- Söz veriyorum, yakında 

hepsini duyacaksın. 
- Haydi bakalım Süfyan! 

Ben senin ne yiğit olduğunu 
bilirim! lşte şimdi beni teselli 
ettin. 

- Artık ağlamıyacaksın de
ğil mi? 

- Hayır. . . . . ,. 

Süfyan kendisile beraber ge
len Adel ve Kare kabileleri 
reislerini bir tarafa çekerek 
saatlarca görüştüler, görüşme
nin sonu kat'i bir şeye karar 
vermiş bir istirahat ve sükünla 
alındı. 

• . . 
Fukaralar anası Zeyneb has

talanmıştı. Zavallı kadın ateş

ler içinde yatağında dönüyor, 
inliyor, havaların sıcaklığından 
müteessir olarak kaç günler 
sıcak vurmasına benzer bir has
talıkla yatağa esir olan ümmül
mesakin gün geçtikçe ağırla
şıyordu. Muhammed ve karıları 
onun etrafında dönüştürüyor

lar ve tıpkı Kubada iken Su
deye yapılan ihtimamı esirge
miyorlardı. 

Geceleri nöbetleşerek başın
da bekleşiyorlardı. 

Beş giin içinde zavallı kadın 
tamamen kendinden geçti, sa
yıklamağa başladı, ateşi git
tikçe arttı, sanki göğsünün 

içinde her an ateşi artan bir 
ocak bütün vücuduna kızgın 
bir hararet saçıyordu. 

Kuruyan ağzını açarak kuru
yan dilini titretirken başında 

bekliyenler onun ağzına su 
damlatıyo:lar, ağzını ıslatıyor

lar, alnına suya batırılmış bez
ler koyuyorlar, bileklerini kes· 
kin Hurma sirkelerile oğuştu· 
ruyorlar, göğsüne sirkeye ban· 
dırılmış bezler bırakıyorlar. 

Fakat hepsi boşa çıkıyor, 

hiç birisinin tesiri olmıyordu. 
Artık can çekişme devresine 

girmişti. Bu devre de ne acaip· 
tir ki her hasta gibi Zeynebin 
de aklı başına muvakkat bir 
an için geldi. Muhammed ölü· 
miin önüne geçilemiyeceğine ka
naat getirmiş bir tevekkülle 
hastanın başından ayrılmıyor, 

ellerini elinin içine almış daha 
yakın bir karılık kocalık öm
rünü sürdüğü Zeynebin gözle· 
rıne bakarak Allahından İm

dad diliyordu. 
Ayşe, Sude, Hafasa ve Mu

hammedin kızları Fatma, Ümü 
Gülsümle beraber Ebubekirin 
karısı ve Ebubekir hastanın 
başındalardı. 

Zeyneb kendisine gelen bu 
idrak dakikasında yavaşça et
rafındakileri süzdü ve ellerini 
tutan kocası Muhammede dö
nerek: 

- Ya Muhammed, sizi Al· 
laha ısmarladım, sizlere veda! 
Beni hayırla yadedin diyebildi. 
Bu kadarcık söz onu çabucak 
yormuştu. Sustu. gözlerini ka
padı, Muhammed ona eğilerek: 

- Zeyneb! Hakkım helal ol
sun, sen de hakkını helal eti 

·- Helal olsun! ya Mubam-
med .. 

- Bitmedi -

Yemiş ağaçlarının böceklerden 
Ve kurtlardan muhafazası için 

YEDIKULE 
GAZHANESiNiN 
(Karbolineum)unu 

kullanınız 

t) o 
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BU TUN 
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KULLAN\ YOR 
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ibi 

Is. Sala~ettin 
(Akgündüz) 
Merkez hastanesi göz has- ~ 

talıkları mütehassısı ~ 
F rarısanın Bordo tıp fakültesi ' 

göz kliniğinden mezun 
Muayenehane : ikinci 
beyler sokak No. 79 

~~~~td!!!~~ 
Aydın Asliye hukuk mah· 

kemesinden: 
Aydının Zafer mahallesinden 

Ali kızı Esmanın kocası o ma
hallede oturmakta iken ikamet
kahının belli olmamasından 
diger kanuni tebliğler gazete 
ilaniyle yapılmış olan Erzincanlı 
Mahmud oğlu Mehmed aleyhine 
açtığı boşanma davası üzerine 
yapılan muhakemede Türk me· 
deni kanunun 134 ve 138 ci 
maddelerine tevfikan tarafların 
boşanmasına ve müddeialeyhin 
bir sene müddetle başkasiyle 

evlenmemesine 18-5-935 günü 
karar verilmiş olduğundan 

müd. aleyhin işbu ilan tarihin
den onbeş gün içinde kanun 
yollarına müracaat etmediği 

takdirde hükmün kat'iyet kes· 
b ~deceği tebliğ yerine geçmek 
üzere ilan olunur. 

l&~lllll!:"!aHlll! ... ~ ... --

G öz Hetiıni 
MITATOREL 

Adres • Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 

K~ Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve E!ektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) gr ______ !. 
AF _ _..ımmm __ , 

Doktor 
Merkez hasi:anesi 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has· 

tal arını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

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

Muayene hane telefonu3315 
Ev telefonu 3203 

2p ( 311 ) 

lzmir ikinci hukuk mahke· 
mesind,n : 

Izmir gümrük müdüriyeti ta· 
rafından lzmirde Parmakkapı
da Ispartalının mağazasında 
lsak Alhadef aleyhine açılmış 
olan alacak davası hakkındaki 
tebligat ikametgahı meçhul 
bulunması hasebile ilanen icra 
edildiği halde muayyen günde 
gelmemesi yüzünden davacı 
vekilinin isteğile aleyhinde gı· 
yap kararı ittihaz ve karar su
reti muhakeme divanhanesine 
talik edilerek muhakemesi 
23-3-936 pazartesi günün~ bı-

tt Mart teae 

Bağ, Bahçe ve Çiftlik sahiplerine 
Biltlln dünyaca tanınmış SCHERING-KAHLBAUM A. G. 

firmasının bilumum haşere mücadelesi ilaçlarından ve Izmir 
Bornova Ziraat enstitüsü tarafından tecrübeleri yapılıp 
tavsiye olunan : 

A - MERITOL - Arsenik tozu 
B - OBSTBAUMKARBOLINEUM 

ilaçlarımız gelmiştir. 

C - ABA VIT pamuklardaki hastalıklara karşı 
müessir olan ABA VIT ile 

D - HAG MACUNLARIMIZ - Hiç bir şekilde reka· 
bet kabul etmiyen bağ 
macunlarımız da yoldadır 

Müracaat mahalli : Birinci Kordon 120 numaralı yazıhanede 
1-6 (558) 

: • ·~ .. ,'~·:ıt.. ~•; ,,· ı' --· ~·· •• "--~ ·>.ı·:ı-"ı:V ,, 

~..A.~Z"'(J~ 
ÖKSÜR(İK ."URUBU 

En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürü· 
ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkattır 
İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - lstanbul 

En beyaz dişler 
onun dişleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOLIN kullanıyor 

RADYOLIN 
"Tartr,, dediğimiz kir tabakasını eriterek dişleri göz kamaş· 

tıracak kadar temizler ve parlatır. Mikropları ağzı yakmadan, 
diş etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastalıklarına mani 
olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldu
ğundan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça 
ğazı ve dişleri temizlemeğe, nefesi tatlılaştırmaf'a kafi gelir. 

1 LAN 
•• 
Odemiş müstahsilleri itibar ko

operatif bankasından: 
Yeni Asır gazetesinin 5/ŞuSat/936 tarih 'i nüshasında 

neşredilen Ruzname ile Bankamızın Umumi Heyeti toplantıya 
davet edilmiş isede i~timada hazır bulunan Ortaklar ile kanuni 
nisab hasıl olmadığından içtima 11 • Nisan • 936 Cumartesi 
günü saat on dörde talik edilmiş olduğundan Ortakların mezkur 
tarihte Ödemiş Ticaret ve Sanayi odasını şereflendirmeleri 
rica olunur. 

rakılmış olduğundan lsak Al
hadefin o gün saat 1 O sırala· 
rında asaleten veya vekaleten 
hazır bulunması aksi halde bu 
husustan dolayı muhakeme 
celselerine kabııl edilıniyerek 

Ödemiş Müstahsılleri İtibar 
Ko-operatif Bankası 

(556) 

gıyabında muhakemenin cere
yan edeceği hukuk usulu mu· 
hakemeleri kanununun tebligat 
faslına tevfikan tebliğ maka· 
mına kaim olmak üıere ilan 
olunur. 621 (560) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li

manımızda olup 29-2-36 da An
vers-Rotterdam-Amıterdam ve 
Hamburı limanı.nna hareket 
edecektir. 

HERMES vapuru 9 martta 
Burgas-Varna ve K&stence li
manlan için yük alacaktır 

ORESTES vapuru 9 martta 
gelip 14 martta ADYen - Rot
terdam ve Hambug limanlan 
için yük alacakhr. 

HERMES vapuru 23 martta 
gelip 28 martta An•en-Rotter
dam Amsterdam ve Hamburg 
limaalan için ylk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINE 
ERLAND motörü 13 martta 

beklenmekte olup ytlkünü tah-
liyeden sonra Rotterdam-Ham
barg-COpmlaag-dutzig-Gcliaia 
Goteburg-Uslo •e IP....t;....,a 
limanlan içia yük alacaktır. 

JERVIC MARİTtME ROUMAIN 
BUGARESTI vapuru 12 mar

ta gelip ayni günde Kodeaca
Salina-Galas ve BraJla llmu· 
lanna hareket ecleceldlr. 
PELEŞ vap .. 20 martta 

gelip 21 martta llalta-llanıilJa 
ve Buaelon için ,lk alacakbr. 

ALBAJUL YA .. ,... 16 al
.anda ıelip 17 .._.. clotn 
Malta - Manilya n e.n.loae 
için ylk ve 7olm kaW eder. 

lland.ki laareket tariWerile 
navlunlardaki deiifil&lldenlea 
acenta me.'aliyet bbal etmez. 

Fazla tafaillt içia ikinci 
kordonda Talımil •• Talaliye 
binası arkasında FRATEW 
SPERCO acentuine mincaat 
ediJmeai rica 0ı.._... 

Telefon: 2004-2005-2663 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

HERAKLEA vapuru 16 mart
ta beklemyor. 20 marta kadar 
Ao•era, Rotterdam, Hambarı 
ve Bremea limanlanna yik 
alacaktır. 

ANGORA vapuru 3 Diaaacla 
bekleniyor. Anverı ve Ham• 
burgdan ylk çıkaracaktır, 
AMERICAN EXPORT LINES 

EXCHANGE vapura 19 mart

ta bekleniyor. Baltimor için 
yak alacaktır. 

Johoston Warren Lines 
Uverpool 

QUERNMORE vapura 22 
tubatta bekleniyor. Li•erpool 
Ye Anventen yük çıkanp Bur-

gas, Varna ve K6stence liman
lanu ıik alacallbr. 

Vaparlum W-leri, ıelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
rifilmez. 

N. V. W. F. Hami Van Der 

Zee " Co. 
~ ~ Telefon No. ..,_ .. 
..... 

Dlf bdllplerl 

Mumffer Eroğul 
Kemal (;etindağ 
Hutalanm her g6n ubah 

... t dokuzdan bqhyarak 
Beyler - Naman zade S. 21 
namrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cama Ye Ah 8 dea 10 a 

kaclarmemlekethutaneainde 

F~dan Meraklılarına Müjde 
Türkiye ve Avrupadan setirilaaiı • turfanda ve nadide 

da?1ız~kl.,dan qılanmıt ve gayet itina ile yetiftirilmiı muh
tehf cıns ve yaıta meyva fidanlan ucuza aabhktır. Görmek 
v~ t.~ptan almak iıtiyenler Kayaı istasyonu yanında yeni 
çıftlıge, perakende almak ve ıipariı vermek istiyenlerin 
Başdurakta Batak hanına mllracaat etmeleri ilin olunur. 

8 - 2' h.S (74) 

ECZACI 
KEIWAL AKTA$1N 

Zümricl damlua koloaya• 
Maıkillen - Erkek Fe.mea - Diti 

iki cinı koku üzerine yapdaaf 

Hilil eczanesi 
lçia bir ..,et olmllflar 

Eczaca Kemal Aktaf. kolna
c:a&.ia eczacalak ıibi bir ..... 
iti rapmlfbr. 

S..'at 
Taklit edilws 

•• 

........ 
Oliver Ve Şü. 

·LIMITET 

Vapur Acentesi 
CEN6EU HAN BIRlNd 

KORDON TEL. 2•43 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

FLAMINIAN vapuru Ş mart 
Liverpool ve Svauea'dan ge
lip tahliyede buhmacaktir. 

TRANTINOTapara tS mart

ta Londıa, Hull ve Aaverıteo 
gelip taJaliyede bulunacak Ye 
•JIÜ zamanda Londra ve HaU 
içia ,ak alacakbr. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve S•auea'clan re
lip tahliyede bulunacakhr. 

Deatch Levante Line 
ALIMNIAN vapuru S martta 

Hamburg, BNIHll ye Aavers
ten gelip tahliyede ~~cak. 

NOT : Vllnıt tarihlen, va-
purlann ilimleri ve navlun üc
retlerİllİD değifikHlderindea me 
•uliyet kabul edilmez. 

En sağlam 

....... , ........................ . i SIHHAT .... ö.;iik·y;ğ;· ............. E 
~ Norveçyanın luiliı Morina babk yaiıclar S 
s iki defa süzülmüştür s 
.: Biricik Sabf Yeri j 
i BAŞDURAK ~ 
i HAMDI NÜZl-IET ~ 
~ Sıhhat Eczanesi l 
• • ..................................................................... .: 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda Aleminin 1936 •eneti 

için kabul etttifi 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten laer bngi 
kumq ve elbi.eyi 1almz 

:l.6 
Kurut ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir pıket 
KIZ markala 

A R T 1 

BOY-A.S:ı: ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EYLUL 

B A H A R A T de udur 

Uan 
Kooperatif ödc:miş incir müstah-

silleri ortakhğından: 

' 

Yeni A•ır gazetemin 22 ~bat 936 tarihli nüehamada .... 
redileo ruZbame ile k~z ortaklan umumi toplanbya 

t davet edil-it iae de içtimaa itflrlk eden ortaklar ile kanuni 
niup bwl olmadağmdaa ~ 11 Niua 936 amarteli pil 
... t OD cllrde taUk edilmit 9ldutvndaa ortakların muktr ta
rihte Ôdemit Ticuet Ye SaBaJİ ocluını tereflendirmeleri rica 
olunur. Ko-operatif Ôdemit iDcir 

mn.tab.illerl ~ 
Ôdemit (SSS) 

ve en lüks Mobilye imal eder 

Çalışamıyor, 
v 

ugramış 

d~;ki 
Bir iki kap 

Oaa ba,.,.. 
bat•imleli
air •tnlana
... mtar-
.. ı. klfi ıe· 

fec:ektlr. 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GBIPI 

, 

~ afn, •• Ye ancaJan derhal dindirir. Soicak algmlıkarma, 
gnpe, romatizmaya, ba1 ve ciiı ağrılarına, nezleye, sinir, adele 

ve bel ağnlarile kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

METALLUM 
Y eai çakaa çifte aplrallı 

METALLUM 
Llmbuını alarak diier llm
balara nazaran sarfiyattmt
yüıde yirmi daha klrh 

olursunuz 

M.TevfikeAYKEN1 
Elektrik, telefon ve malze

meleri clepon V• SimeM 
fabrikalan mlmeuili 
l'ettemalalar 77 - 79 

Tel. 31'2 

Hediyelerinizi 
Her Z...nld 81111 

Eczacıba,ı S. FERiT 
KOLONYA 

E ANS 
PODRA 

LOKS 

KREM-.. 
intihap Miniı. 

Koku, ~ ...at 
ilerine Ilı JOktar 

Dikkat 
Eczacı ... 

S. 1-e • 
Marn.ve 
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D .. UD· iki saatlık bir toplantıdan sonra dağıldı 
B. Eden ve Flan en Cc vreye gittiler. B-..-.. n on üçlerin topl nt sı 
vardır. Uluslar konseyinin fev alide ıçtimaı cumart~i günü yapılacak 

Almanya hükumeti 
Paris,"(Ô.R) - Almanyadan 

başka Lokarno paktını imza 
eden devletlerin (Fransa, lngil
tere, Belçika ve ltalya) kenfe
ransı bugün saat 11 de Fransa 
dıı işleri bakanlığında Fransa 
dış bakanı B. Flanden'in baş· 
kanlığında açılmıştır. Bu kon
feransa iştirak etmek üzere B. 
Eden dün gecıe yarısına doğru 
Londradan ve Belçika başkanı 
B. Van Zeeland ta Brttkselden 
gelmişlerdir. Konferansta ltal
yayı Paris biyük elçisi B. Ce· 
rutti temsil etmektedir. Göriif
meler healz devam ettiji için 
daha bi~ bir resmi tebliğ tı~a
nlmamışbr: F rama çenenleri 
dört devletin Almanyaya aynı 

anlamda bir protesto notası 

~&ndereceklerini ve yann Ce-
11evre kouaeyinde açılacacak 
mhakerede müşterek bir cep
he muhafaza edecekleri11i umu
yorlar. Bununla beraber Italya 
mn Alman meselesi karıısmda
lri durumunun herhalde Habeş 
pwasına verilecek netice i)e 
ilgili olacağı tahmin edilmek
tt~dir. 

FLANDEN VE EDEN 
CENEVREDE 

Paris 10 (Ô.R)- Lokamoyu 
imza eden devletler konferansa 
lttirak edecek mümessiller dün 
akşamdan itibaren gelmişlerdi. 
Belçika başbakanı B. Van 
Zeeland akıam saat 19 da ve 
B. Eden aaat 23 de Parise 
..-armışlardır. Bu sabah saat 
11 de delegeler yeşil masa et
rafında buluşmuşlar, öğl~ ye
meğini · beraber yemişler ve 
6ğleden sonra yine müzakere
ye devam etmişlerdir. Akşam 
88. Eden ve Flandeo, ltalyan
Habeş anlaşnıazbğına yeni bir 
açılış verecek olan 13 ler ko
mitesi müzakerelerinde hazır 

bulunmak üzere Cenevreye 
hareket etmişlerdir. 

iT AL YANIN V AZIYETJ 
ltaJya, bir taraftan berki

telere hedef olduğundan, Lo
karno andlaşmasının kefili 
sıfatile vaziyeti oldukça nazik· 
tir. Fakat Fransız çevrenl~ri 
13 ler komitesine ğöndcrdiği 
cevapla B. Mussolinin sulh 
isteği gösterdiğini ve bu işin 
hallile Avrupada serbestliğini 

kazanacağmı ve Streza cep· 
hesinin yeniden kurulabilece
ğini umuyorlar! 

Roma hükumetinin Parise 
verdiği teminat Italyanın Fran· 
sa ile iş b!rliği arzusundan 
şüphe ettirecek mahiyette 
değildir. Bununla beraber 
ltalyanın Almaoyaya karşı ber
kitelere iştirak etmesi güçtür. 
Zira kendisi de berkitelere 
hedef olan ltalya şimdi Avru
pada her ihtiyacını ancak Al· 
manyadan tedarik edebilmek· 
tedir. 

KONFERANS 13 DE 
NIHA YET BULDU 

, Paris 10 (Ô.R) - Lokarno 
muahedesini im.za eden ve buna 
kefil: olan. deYletleria konferansı 

bu sabah Kedorseyde açılarak 
saat 13 de nihayetbulmuştur. 
Bu toplanh sonunda aşağıdaki 
tebliğ neıredilmiştir: 

.. Lokarno paktını imza eden 
ve kefil olan devletler miHet
ler milmesilJerinin konferansı 

Boy Avenoi 
açılınca B.Flandin delegelere 
hoş geldi aiJeğinde bulunmuş 

ve toplanbnın gayesi haberler 
teati etmektir ve durumu tasrih 
etmekten ibaret olduğunu, 
yoksa uluslar sosyetesi konseyi 
toplanmadan hiç bir karar tek
lif edihniyeccğini ve alınmıya· 
cağını bildirmiştir. Takib edi
lecek usul böylece tayin edil
dikten sonra, ticari delegas-

lyonlar görüşlerini anlatmışlar
dır. 

Bu oylaşma belki bu akşam 
Pariste ve herhalde bütün de
lagelerin yarın tekrar buluşa

cakları Cencvrede devam ede· 
cektir.,, 
BAY A VEN OLUN BERLINE 

MEKTUBU 
Cenevre, 10 (Ö.R) - Millet

ler cemiyeti konseyini Cumartesi 
günü saat on yedide fevkalade 
toplantıya davet eden 8. Ave
nol Berline bir mektup gönde
rerek, Lokamoyu ımza eden 
devletler arasında olan Alman
yanın Milletler cemiyetine bir 
mümessil göndermek niyetinde 
olup olmadığım sormuştur. 

GÖZLER LONDRA VE 
PARIS'E DiKiLDi 

Cenevre, 10 (Ö.R) Ulus-
lar Sosyetesi çevrenlerioin dik
katı çarşamba günündenberi 
Avrupa hükumet merkezlerine, 
bilhassa Londra ve Parise di
kilmiştir. Hafta sonunda kon
seyin inceliyeceği meseleler 

üzerinde verilecek kararların 
dışbakanlıkları arasındaki gö
rüşme ve anlaşmalara bağlı ol
duğu bilinmektedir. 

KONSEYDE KiMLER 
BULUNACAK? 

Uluslar Sosyetesi konseyinin 
fevkalade devresinde büyük 
ve orta devletler burada dış· 
bakanları tarafından temsil edi
leceklerdir. lngiliz murahhası 

olarak B. Eden ve lord Halifaks, 
Fransız delegeleri Flandin ve 
Boocour, S. S. C. B. adma B. 
Litvinof, Lehi.tan adına B. 

Cenevreye bir murahhas göndermeğe davet edildi 
Bek, Türkiye adına 8. Araı 
ve Romanya adına B. Tituleıko 
bulunacakları gibi ltalyan de
legesi olarak B. Mvaaolininin 
bu defa Baron Aloiıinln yanına 
dışişleri asbakanı B. Suviçi 
göndermesi imkan)iız değildir. 
Nihayet Belçika: konsey üyeai · 
o!mamakla beraber Lokarno : 
paktanı imza eden ilgili devlet · 
sıfatile toplantıda bulunacak~ 
ve başbakan ve dışişleri ba-

1 ~detli ve ıllrekli alkıflar Al
manyaya kartı ylrlttılen bu 
ağır mahktımiyetin ehemmiye
tini gCSstermiştir. Sonra, yine 
umumi alkışlarla karıtlanarak, 
B. Eden Fransa veya Belçika
ya karşı bir taarrH }ıalinde 
b~Jarın imdadına koşmayı ln-
gilterenin bir şeref borcu bile
ce!!ni söylemiştir. 

'Nihayet ıir Austen Clıam- i 
berlain'nm bir müdahalesine 

bulunan Fransız noktai nazarı 
arasındaki farka işaret edil
mektedir. 

AVAM KAMARASINDAKI 
GÖRÜŞMELER 

Londra 10 (A.A) - Avam 
kamarasında B.Baldvin Eden-

O:nevredc Uluslar sos~1etesi bitıası , Hitler 
kanı B. Van Zeeland müzakere cevaben, bay Hitlerin teklif den sonra söz alan B.Atlee 
masasında B~lçikayı temsil ettiği sulh anlaşmaları pJinınd.a işçi partisinin muahedelerden 
edecektir. Avusturya ve Çekoslovakya ile doğan teahbütlerin tatbikine 

EDE.NIN. SÖYLEVi NASIL karşılıklı paktlar yapılmasının daima taraftar olduğunu ye fa-
TEFSiR EDILIYuR? bulunmadığını kaydederek, dış kat muahedelerin değİfflleZ 

Paris, 10 (Ö.R) - Fransız iıleri bakanı lngı'lterenin Avus- ..1. şeyler. olmawğını ve zaman ıa-
siyasal çevrenlerinde B. Edenin turyanın istiklaline nezaret man imza etmiş olanlann mu-
avam kamarasındaki söylevi edeceğini biJdirmiştir. vafakatiyle tadilleri icap ede-
hakkında şu muamele yürütül- Bundan daha açık ve daha ceiini aGylemiıtir. 
mektedir: kat'l bir ifade olamaz. Bilhassa 

H .. 1 · k b0 ı B.Atlee beyaz kitaptan babı-er cum esı a ıne top an- Avusturya hakkındaki taahh\it 
hsında tartılarak kararlaştırılan birinci derecede bir ehemmi- ederken lngilterenin cihantu-
b d. d F · · mul harabiye miincer olan ai-u ıyev e ransa ıçın mem· yeti haizdir. Zara ilk defa ola-

• J k ıJ k b ı lah yarııına tekrar iıtlrlk et-nunıyet e arş anaca aş ıca rak lngiltere bu meselede açık 
üç nokta vardır: llkönce, in· bir taahhüt altına girmektedir. . tiği kanaabnda bulunmuttur. 
gilterenin genç dış işleri ba- Paris, 10 ( Ö.R ) _ Siyaıi Liberal Sinkler beyaz kitapta 
kanın Almanyanın yapbğı jes- mahfeller B. Edenin nutku wzuh olmadığından ıiklyetçi· 
tin, bu memleketin ileride gi- üzerinde önemli tefsirler yap- dir. Ve hükiimet tekliflerinin 
rişebileceği taahhütlere karşı maktadırlar. Hit1erin teklifle- kıymet ve ehemmiyetini bil-
da, logilterenin güvenini derin- rini nazarı itibara almağa amade mek iatiyor. 
den derine sarstığım söylemiş olan büyük Britanyanm noktai Hatip1 B. Eden1in Lokarno 
ve bu hükmü karşılayan .şid- nazarı ile bunları reddetmiş hakkındaki beyanatun prenıip 
···············································································~···················································· 

. Fransa Rusyaya soruyor 

itibariyle tasvib etmekte •e 
hükümetin Hitlerin tekliflırlni 
tetkike karar vermiş olmasın
dan dolayı bilhassa sevinmek· 
tedir. 

Hitlerin Lokarnoyu f eab içls 
kullandığı usul müdafaa edilir 

Eden 
bir fey değildir. Fransadan 
Hitlere samimiliğini ispat için 
aon bir imkan vermesini ister
ıek müzaberetimiz hakkında 
da kendisine teminat vermeli-
yiı. 

SIR SAMUEL HOARE 
DEMıŞTIR Klı 

Almanyanın bu hareketi bir 
cinayettir, diyeceğim. Fakat 
sert ıözl.er kullanmak iıtemi· 

yorum. Bu hareket beynelmilel 
durumda yeni bir bazguncu 
ha~isedir. Ve beynelmilel an
laşmaların biitiln temellerini 
1arsmaktadar. 

Edenin hepinizin gönül rıza
aiyle kabul edilmiş bir muahe
denin biı suretle cürmümeşhud 
halinde bozulmasını takbih et
tiğimizi bildiren beyauatiyle 
mutabıkım. Ayni zamanda sü
kunetimizi muhafaza edeceğiz. 
Ve uzlaşmayı temin ve iyi bir 
netice elde etmek için elimi2-
den geleni yapacağız. · 

Al b• ld k ITALYANIN ISTECI 

. ~an ya ır sa ırış yaparsa aç çe~:~:er~~e (~~~~ ltalya ~r::~= 
tci :f yare ile yardııli edeceksiniz?~~ ; · · ~y:~ b~~~~!;~:ği~:.~;~~:t~~ 

Londra, 10 ( ö.R) _ Nev- yeni berkiteler kabulü ihtimali-
nin bırakıldığmi ve hatta tatbik 

york Herald gazetesi, Paristen edilmekte elanlarıo b le bir de-
aldığı bir telgrafı ehemmiyetle rece tadil edileceğini Fransanın 
mevzuu bahsetmektedir. dayanşma vazifesini yapan bir 

Bu gazete, Fransız dıf ba- ulusa karşı ona göre hareket 
kanJığının salahiyetli erkanın- edeceğini bildirmektedirler. 
dan birinin ifadesine atfen FRANSIZ • SOVYET 
Fransanın Sovyet Rusyaya gizli PAKTI AYANDA 
bir soruda buJuduğu ve şayed Paris, 10 · ( Ö.R) _ Ayanın 
Almanya Fransa üzerine bir 
saldırış yaparsa Sovyet hava perşembe günkü toplantısında 
kuvvetlerinden ue kadarının bay FJandenın bulunmasına ih-
F ransanın yardımına gönderile tiyaç görülmiyor. Zira senato-
bileceği ileri sürülmüştür. nun Fransız - Sovyet paktını 

Bu soru, esasen genel kur- ittifakla tasdik edeceği kanaatı 
may başkanı Mareşal Toka- vardır. 
çeskiye Pariste bulunduğu Paris, 10 (Ö.R) - Flandinin 
sırada Fransız erkanıharbiyesi Cenevreye hareketi dolayısile 
tarafmdan sorulmuş ve cevabı Fransız - Sovyet pakhnın tas-
şifahen alınmıştı. Bu yeni is· diki için Senatoda dış bakanın 
tifsar sırf işi resmi ağızla tev- Moskovada Kızıl meydanda bir resmi geçit yapacağı tebliğatı onun yerine 
aik etmf'k içindir. bardıman uçağı val'dar. Bunun J nı• yardımına koıacajı aanıl- başbakan bay Albert Sarrat 

Sovyet R_,aDID 1400 ı.llola·. lfte ~· icah•da Fnw·. maktadır. · . yapacakbr. 


