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Alma11lar tara/mdan askerileştirileıı iki Rm ştlzrl Hudutlarda Fransız topçularınm f aaliyeti 
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Atıcılık Fransız - lngiliz ve 
harbiyelerinin te.,ıasa 

•••••••• 
Türk gençliğinin 

sporudur 
Esefle söylemeğe borçluyuz 

ki, Türkiyede spor işleri he
nüz bir düzene konamamışbr. 

Bizde spor denilince on birer 
kişilik iki grubun bir top ar
kasından koşması batıra ge
liyor. 

Futboldan gayrı sporların 
ne 2'eoçler arasında ve ne de 
seyirciler üzerinde büyük 
bir ilgi ve heyecan uyand1rdı· 
ğım görmiyoruz. Bu yanlış dü
şünce ve gidişe ragmen bu 
sahada bir varlık gösterlimiş 
olsa yine yüreğimiz yanmıya
cak. LAkin görüyoruz ki arsı
ulusal temaslarda daima yeni· 
liyor, söylemeğe değer müsbet 
hiçbir netice elde edemiyoruz. 
Halbuki her ulusun kendisine 
mahsus bazı hasletleri vardır. 

Vaktile güreşçilik sahasın· 
da bizim arsıulusal şöhreti
miı:i kimse inkir edemezdi. 
Hatta bu spor Türk ulusuna 

· şerefli bir de darbımesel kazan
dırmıştı. Avrupahlar " Türk 
kadar kuvvetli u sözünü sık 
ıık ağızlanndan düşürmeyor· 
lardı. Maalesef bu sahada da 
hu şöhreti koruya bildiğimizi 
iddia edecek mevkide bulun
mayoruz. Futbol hastalığı biz
lere bütün sporları unutturmuş 
futbolda da orta derecede ol
sun bir not kazandırmamıştır. 

Dünyanın spor hareket-
lerine gerek gençlik ter-
biyesi ve gerek propaganda 
bakımlarından verdiği öneme 
rağmen bizim k;zanılmış 
şöhretleri kaybetmekte ol-
duğumuz da meydandadır. 
Acı olmakla beraber bu neti· 
ceyi böylece kabul etmeğe 
zaruret vardır. Medeni dünya
nın önem verdiği sporlara bi
zim de ayni derece ilgi gös· 
termemiz ve bu yolda onlara 
Yetişebilmek çarelerini aram4· 
ınız ve bir kaç misil faaliyet 
sarfeylememiz lazımdır. Uzun 
zamandanberi sporu ve genç· 
liği teşkilatlandırmak yolundaki 
Parti etüdlerinin umduğumuz 

neticeyi vermesini beklerken 
gençlerimize diğer önemli bir 
noktayı hatırlatmak isterjz. 

Türk ulusunun en eski spor· 
larını biliyoruz. Güreş, atıcılık, 
biniciliktir. Bu üç sporun genç· 
lik terbiyesinde, rolüne ilave: 
ten memleket müdafaasındakı 
Gnenıini de takdir eyliyoruz. 

- Sonu 2 inci sahifede -
~ak.k.ı C>oakoA'1U. 

~~~~~~~~~~~~~~-:....~~~~-IL!"Y.Zl 

Belçika 
gelmeleri 

erkiinı 
istenıyor 

lngiliz kabinesi Renden Alııian askerleri sembolik şekilde olsun 
çekilnıedikçe Berlin ile müzakerata gi:rişmemeğe karar vermiş 

Toplantıda 
taarruzdan 

Cenevre 12 (Ö.R) - Buraya 
gelen Romanya dış işleri ba
kanı B. Titülesko küçük antant 
ve Balkan antantı devletleri'nin 
mümessiJleri arasında yap~lan 
bir toplantıya başkanbk etmiş
tir. Türkiye, Yugoslavya ve 
Çekoslovakya elçileri bu top
lantıda hazır bulunuyorlardı. 
Balkan antantı ve küçük antant 
devletleri mümessilJeri Alman· 
ya tarafından Lo~arno ~ak.!ı-

feshi ve gayrı askerı boI-
nın w. • •

1 
• 

vaziyetinin degıştırı mesı 
ge k dıw 
karşısında F ransanın ta ın ~ı 
tavrü barekeH ittifakla tasvıb 
etmişlerdir. Küçük antant ~e 
Balkan antantı her vuıta ıle 

_ Sollu 7 inci sayfada - B. Titüksko 

Lorıdradall bir .manzaıa Fransız erkdnıhdrbiye reısi generai Oomltn 
ise Şudur : Devamlı bir ıulhun muahadesinl imza eden diğer 
kurulması için müzakereye gi· devletler arasında müzakere· 
rişilirken, muahedelere saygı lerin başlayabilmesi için Alman 
gösterilmesi elzem bir şarttır.,, kıtaalarının Ren bölgesinden 

ÖNCE ALMANLAR çekilmesini istemekte birleıi-
. ÇEKiLMELi yorlersa da bu çekilişin ne şe· 

Londra, 12 (Ö.R) - lngiliz· kilde yapılabileceği noktasında 
gazeteleri Almanya ile Lokarno birbirinden aynlıyorlar. 

RUSYANIN PARISTEKI 
TEŞEBBÜSÜ 

Paris, 12 (Ô.R) - Londra• 
ya hareket edeceği saata ka• 
dar, Alman kuvveti harbi
yesinden çıkan vaziyet 
hakkında B. Flandin diploma• 
tik göruşmeye devam. etmiştir. 
Sabah Sovyet Rusya büyült 
elçisi B. Potemkin kendisini 
ziyaret ederek Londra Sovyet 
elçisinin lngiliz hükumeti nez
dindeki teşebbü~üne benzer 
bir tenebbüsde bulunmuş ve 

Sovyet hükumetinin, Almanya· 
nın taahhüdlerinden sıyrılma• 
sına karşı hertürlü şiddetli ha• 
rekete Moskova hükumetinin 
muzaheret niyetinde olduğunu 
bildirmiştir. Amerika büyük 
elçisi B. Strauss da Fransı:ı 
dışiş1eri bakana ile dünya du .. 
rumu hakkında görüşmüştür. 

- Sonu 7 inci say/ada -

Kazanan numaraları 
aynen veriyoruz 

lstanbul, 12 (Özel)- Buglin 
piyango keşidesine devam 

Dün Şarbayımızı kabul 
ederek izahat aldılar 

edildi. Kazanan taliliteri bildi.: 
riyorum : 

3000 L. 
8176 25916 
1000 Lira 
18432 Numara 
500 lira kazananlar 

5590 1126 28719 
21327 24378 1959 

26021 15612 25970 
'4377 6948 20479 

- Sonu Dtündl sahi/tdı -

Ekonomi bakanlığı, lzmir fuvarına 
elli bin lira yardım edecektir 

Belediyeyi alakadar eden 
muhtelif işler hakkında alaka
dar yüksek makamlarla temas 
etmek üzere Ankaraya giden 
ıarbay doktor Behçet Uz dün 
telefonla belediyedeki alakadar 
olanlara Ankaradaki faaliyetini 
anlanmıştır. 

Öireodiğimize göre şarbay 
Behcet Uz dün sabah başba
kan ismet lnönü tarafından 
kabul olunmuş ve Başbakana 
Kültür park planları üzerinde 
uzun uzadıya izahat vermiştir. 

Şarbay fuvar işleri etrafın· 
da da Başbakanla uzun uzadı· 
ya görtıımftı ve icab eden iza· 
hah vermiıtir. 

- f.Dl/en revJTinu - Şarbay Dr. Behctf Uz 



Sahife 2 

Atıcılık 
. -······ qÜrk gençliğinin 

sporudur 
- Baştara/ı birinci safıi/ede -

I
Ştıphe gCSttlrmiyen bu haki
kat karşısında etrafomza 
bakalım : Birincisi biraz mev
cud olsa bile abe1hk ve bi
nicilik sporlar1 etrafuıda en kü
çük bir hareket mevbut mudur? 

Tereddüd etmeden cevab 
verebiliriz ki hayır. Bunlar 
adeta tarihe mal olmuş mezi
yetlerimiz arasına karışmıştır. 

Yalnız son günlerde mem
nuniyetle kaydedebiliriz ki spor 
federasyonu atıcılık etrafında 
bir hareket uyandırmağa çalış 

·maktad1r. Gençlere atış sahaları 
hazırlamakta ve abş için silah, 
cephane tedarik eylemektedir. 
Dünyanın gidişini görüyoruz : 
Uluslar varhklannı istiklillerini 
korumak için yalnız hakka de
ğil hakla birlikte hatta haktan 
önce kuvvete dayanmak mec· 
buriyetindedirler. Emperyalist 
uluslar zaafa uğramış olanları 
paylaşmak için fırsat gözetli
yorlar. 

Harp vasıtalarınm makine 
kuvvetile aldığı şekli biliyoruz. 
Motörleştirilmiş ordulann gele
cekteki savaşlarda ne müthiş fa
cialar yaratacağını bugünden 
seziyornz. Filhakika biz harpçı 
bir ulus değiliz. Banşa olan 
sevgi ve bağlılığımızın sami
miyati bütün dünyaca biJin
mekte ve takdir olunmaktadır. 
Bununla beraber istiklal ve var
lığımızı korumak için her zaman 
dikkatli ve kuvvetli bulunmak 
ihtiyacında olduğumuzu da giz
leyemeyiz. Herhangi bir teca· 
vüze uğradığımız zaman üze· 
rimize gelecek mekina ejder• 
lerioi idare edenleri küçük bir 
delikten vurmağa ve onlan 
hareketten alıkoymağa borçlu
yuz. 

Bunun için de gençliğimizi 

abc1Jık sahasında yetiştirmeği 
bir yurd borcu saymakta hak
lıyız. 

lstiklAline ve varhğına karşı 
hassasiyeti walfım olan ulusu· 
muzun çocuklan, elbette bu 
sahada üstlerine dilşen ödev· 
leri yerine getireceklerdir. 

Spor bakımından, yurdu ko
ruma bakımından önemi mey· 
danda bulunan abcıhk hareket· 
lerine gençlerimizin heyecanla 
koştuklarını görmek ve bu ha
reketin dışında hiçbir gencin 
kalmadığını işitmek istiyoruz. 

"Elakk.ı C>oak.oğ1u. 

••• 
Ziyaret 

Şehrimiz Iran ve Alman 
konsoloslan dün öğleden sonra 
ilbay Fazlı Güleçi makamında 
ziyaret etmişlerdir. 

B. Tevfik 
Çeşme kazası malmüdürü B. 

Tevfik KocaiJi vilayeti varidat 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. , ' Resmi kabul 

S. M. Iran Şahinşahının 
kutlu doğum yıl dönümü 
dolayısile Iran konsolosha-
nesinde 15 mart 1936 pa
zar günü saat 11 den 13 e 
kadar bir kabul resmi ya
pılacak ve saat 16 dan 
17 ye kadar Iran tabaası 
kabul edilecektir. 

' - ~ Bay Behcet Uz lzmir otoma· 
tik telefon tesisatının hükumet 
tarafından sahn alınması etra· 
fında da Nafıa Bakanlığı ile 
temaslara başlamıştır. 

Fuvara Ekonomi Bakanlığı 
büdçesinde yapılacak olan elli 
bin liralık yardım iıini görüş· 
mek üzere lstanbuldan gelme.si 
beklenen Ekonomi bakanı bay 
Celal Bayar]a da göril,dükden 
sonra Şarbayımız salı günü 
Ankaradan aynlacakhr. 

tENI A51R 

"Türk kuşu,, mektebi 
Yakında şehrimizde açılıyor. öğret

menleri de tayin edilmiştir 
........................................................................ 

Kültürparkta inşa edilecek paraşut kulesinde, 
istiyenler tecrübe yapabileceklerdir 

Hava kurumunun Ankarada muallimJerin tıtlimatnameyi -ha· caktır. Tilrkkuşuna ilye yazıla-
olduğu gibi şehrimizde de milen şehrimize gelecekleri cak pek çok gençler vardır. 
gençleri havacılığa alışhrmak bildirilmiştir. Mütehassıslarla muallimler 
için bir Türkkuşu mektebi lzmirde Hava kuşu mekte- Killtnr parkta yapılacak para· 
açmağa karar verdiğini mem.. bine girecek gençler mektebin tüt kulesi için de tetkikat icra 
nuniyetle öğrendik. Hava ku- açıhşım sabırsızlıkla beklemek· edeceklerdir. 
rumu başkanhğından şehrimiz tedirler. Muallimlerle birlikte Paraşüt kulesi yapıldıktan 
şubesi müdfirlüğüne gelen ecnebt mutahassıslar da gele· sonra isteyen bütlla gençler 
malliınata göre Hava kuşu cek ve Ttırkkuşu mektebi ya bn kuleden paraşOtle atılma 
mektebinin tesisi için yakında lzmirde ve yahud Tirede açıla• tecrübeleri yapabileceklerdir. 

( osu ' t ........ 
Suçlu inkar ediyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bankasındaki ha-Osmanlı 
disesi nasıl cereyan 

senet 
etti? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sahte sened tanzimi suretile birlikte bu sahte senedi hazır· onlann dediklerini kabul ede-

Osmanh bankasmdan 4500 lira Iamış olduğunu ve Kadıoğlu rek bu mektubu kendim yaz· 
çalmakla suçlu Kuşadası eski Ahmedin imzasını kendisi, tüc· dığımı, tüccar Kadızade Ah-
evkaf memuru Naci'nin muha· cardan bay Zihninin imzasını medin imzasmı athğımı, köye 
kemesine dün ağırcezada de- Hasanın atbğını anlattı. Hasa• gidib bulduğum bir köylü ile 
vam edilmiştir. Dünkü muha· nı da tuttuk. Seydişehirli Ahmede gönder-
keme celsesinde araşd1rma ko- HASANIN ALAKASI diğimi söyledim. Fakat böyle 
miseri bay Osman şahid ola· Fakat Hasan bu işte alakası birşey yapmadım. O ifadem 
rak dinlenmİ§tir. bulunmadığını :söyledi sonra doğru değildir. 

Şahid demiştir ki: adliyeye verdik. Adliyede mOs• Reis - O halde bu mektubu 
V AKA NASIL OLDU? tantiklikçe Hasan hakkında kim yazdı? 

- Vak'a olduktan sonra men'i muhakeme kararı verildi. - Onu bilmem ben yazma• 
bankadan telefonla bize malu- Bu Hasan vaktiyle tllccar bay dım. 
mat verdiler. Derhal tahkikata Zihninin ticarethanesinde kitib Daha sonra tüccar bay Zihni 
giriştik. Sahte senedi yerinde olarak çaJışmışbr. dinlendi; zabıta tahkikatına 
tetkik ettik, nihayet uzunca Maznuna ne diyeceği soruldu. göre maznun Naci sahte ıe· 
süreu bir araıbrmadan sonra Naci kendisine işkence edil- netle evvelA Roma bankasm· 
sahtekarlığın bu maznun tara· diğini ve bu ıekilde siSylemeğe dan para çekmeği düşünmüı 
fından yapıldığını anladık. iz· mecbur kaldığmı söyledi. Ta· fakat yapbğı tahkikatta tüccar 
mirde Nacinin evinde araşbrma harri komiseri bay Osmandan Zihninin akrabasından olan 
yaphğımız vakıt namına sahte sonra tilccar kadı oğlu bay bay Hasanın bu bankada sene· 
senet tanzim edilen tüccar Kadı Ahmed dinlendi. Kendisine, dat ıeff olduğunu öğrenmit ve 
oğlu bay Ahmede ait soğuk Kasabada Ahmedli k6y0n- vazgeçerek Osmanlı bankasına 
bir damga ile başlıklı bazı ki.. de Seydişehirli AhmedJe alA· göre sened tanzim etmiştir. 
ğıtlar bulduk. kası bulunup bulunmadığı Mahkeme reisi tüccar bay 

Üzeri ofort ile silinmiı bir ıorutdu. bay Ahmed şu cevabı Zihniye Roma bankasında se· 
de mektup vardı. Bu mektup verdi: nedat şefi Hasanın akrabası 
Kasabada Ahmetli köyünde - Beş sene evvel kendisile olup olmadığını sordu şahit te 
Seydi şehirli Ahmet isminde ticaret yapıyorduk. Şimdi ali- akrabası olduğunu söyledi. 
birine yazalı idi ve imzası kamız yoktur. Mahkemece şahit olarak bir 
K d O yl Ahmet diye atıl Reis - Sizin imzanızla bu polis komiserinin çağ1r1lmasma 

a 
1 

g u • ve evelce asliye ceza mahke · 
mıştı. adama mektub yazılmış ve 500 mesine verilmiş olan suç delili 

Daha bazı vesikalar ve deliller lira istenmiş bu mektubu siz soğuk damga ile sair evrakm 
elde edince karısını isticvab mi yazdınız yoksa maznun Na• gt"tirtilmesine karar verilerek 
ettik. Üzerini araştırarak pa- cimi yazmııbr. muhakemenin devamı başka 
ranın bir kısmını kadının üze- Bay Ahmet - Ben böyle güne bırakılmıştır. 
rinde bulduk. bir mektup yazmadım, kimin .......... .. 

NACI ISTANBULDA iDi yazdığını da bilmiyorum. fsİm jJtibası m!? 
Naci hakkında yaptığımız Mahkeme reisi maznuna 

tahkikatta kendisinin Istanbul- sordu: 
da olduğunu öğrendik. Adre- SUÇLUNUN iDDiASI 
sini tespit ettikten sonra Istan- - Siz zabıtada verıgmız 
bula memurlar gönderdik. ifadede bu mektubu kendiniz 
Naci lstanbuldan kaçmak üzere yazdığınızı ve hatta köye ka-
iken tutuldu ve lzmire getirildi. dar gidip parayı istediğinizi. 
Burada suçunu itiraf ettit fakat fakat Ahmed in vermediiini 
Antalyada vaktile Milli Emlak söylemişsiniz? 
müdürlüğü yapmış olan Hasan Maznun - Evvelce de söy-
adında birinin de kendisi ile lediğim gibi tazyik neticesinde 

Şakavetten gıyaben on se· 
neye mahkiim ve hali firarda 
bulunan Tireli Hakkı adında 
birisinin taharri memurlannca 
yakalanarak adliyeye verildi· 
ğini dünkn sayımızda yazmış· 
tık. Hakkı, Adliyece aranılan 
Hakkmın kendisi olmadığını 
yanlış olarak yakalandığını 
iddia etmiştir. Adliyece bu iş 
incelenmektedir. 

EL HAMRA TELEFON 2573 
............................................................... 

Bugün Türkçe sözlü muazzam film 

Dost IRAN Şahinşahı 
Hazretlerinin memleketimizi ziyaretleri ve bütün memleket 

ATA TÜRK ile birlikte yaptıkları tetkik gezi!ini bütiio teferruatHe 
uzunluğundaki Türkçe sözlü muazzam film. 

içinde Ulu Önderimiz 
gösteren 4000 metre 

Türk kara, deniz ve hava kuvvetlerinin manevralarını bilttin azametile gösteren bu ıa
heser filmden herkesin istifade edebilmesi için saat yedi seansından itibaren birinci meYki 

Atatürk ...... 
Anıdı açılma 

•• • 
torenı 

Menemende Cumhuriyat ala
nında dikilen Atatürk anıdıoın 
açılma töreni Pazar gllnO ~g .. 
leden sonra yapılacakbr. ilbay 
C. H. P. baıkanı ve müst h· 
kem mevki komutanı ile gaze· 
teciler açılma törenine davet 
edilmişlerdir • ' 

350 
Seyyah geliyor 
lngiliz bandırah Letya vapuru 

ayın onbeşinci Pazar gUnll şeh· 
rimize 350 seyyah getirecektir. 
Vapur limanımıza Istaobuldan 
gelmektedir. Buradan Kıbrıs 
ve lskenderyeye gidecek ve 
oradan lngiltereye dönecektir. 

a.Au 
Bir hafta izinle Istanbula 

gitmiş olan yar savaman B.A.li 
Akkaya mezuniyetini bitirerek 
şehrimize dönmüştür. 

Otobüslerden 
şikayeti olanlar 
Otobüsler hakkmda Beledi

ye nezdinde yaptığımız şika· 
yetler üzerine Şarbaylıktan bir 
mektup aldık. Bu mektupta 
otobüslerden şikayetleri olan 
vatandaşlarınt belediye riyase· 
tine 2493 numaralı telefonla 
şikavette bulunabilecekleri bil· 
dirilmekte ve şikayette inti
zamsızhğın vukubulduğu oto· 
büsün numarası ile saat ve ye
rinin bildirilmesi ilave olun· 
maktadır. 

istatistik yıllığı 
Vilayetin yeni istatistik yıllığı 

bastmlmak üzere hazırlanmış· 
tır. Yıllıkta 933 ve 934 yıllarına 
aid kat'i istatistik malumatı 
vardır. Vilayetçe yakında ted· 
kik edilmek üzere istatistik 
umum müdürlüğüne gönderi· 
lecektir. Bu yıllığın haztrlan-
masında istatistik asdirektörü 
bay Kadrinin biiyiik çalışmalan 
görülmüştür. 

öğretmenlerin Ka
dif ek al esi gezisi 
Martın on beşinci pazar günü 

bmir öğretmenler birliği, Ka-
dife kalesine bir geıinti tertib 
etmiştir. Bütün öiretmenlerin 
iştirak edecekleri bu gezide 
Kadife kalesi ve lzmir tarihi 
konusu üzerinde bir konferanı 
verilecektir. Konferansı Erkek 
öğretmen okulu edebiyat öğ
retmeni bay Süleyman verecek· 
tir. 

Acarlar cinayeti 
Kuşadasınm Acarlar köyünde 

sağır Aliyei pusu kurmak su
retiyle öldürmek ve öldürtmekle 
suçlu kubur Hasan ile arkadaş
larının muhakemelerine dün 
ağır cezada devam edilmiştir, 
Kahveci lsmail adında bir şa· 
hid kendisine celbname gönde
rildiği halde gelmemişti. Zorla 
getirilmesine ve muhakemenin 
başka bir güne bırakılmasına 
karar verilmiştir. 

••• 
Çocuğunu atan ana 
Dolaplıkuyuda Şerife soka· 

ğında oturan lbrahim kansı 45 
yaılarında Sidikanın kızı Ce
mile 7 günltık kız çocuğunu 
kasap Arifin evine atbğlndao 
yaklanmııtır. 
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Bu haftaki 
·maçlar 

Beşiktaşın son maçı dolayı
sile yalnız bir hafta için tehir 
edilen lik maçlarına pazar günü 
devam edilecektir. Dnn topla-
nan futbol heyeti bu haftenın 
programını hazırlamış ve ha· 
kemlerini aşağıdaki ıekildı · 
seçmiştir. 

ALSANCA.KTA: 
A takımlan : Buca • Altın· 

ordu. hakem Sabri (lzmirspor) 
Göztepe - Demirspor hakem , 

Esat (K. S, K.) 
lzmirspor - K. S. K. hakem 

Ferid (Göztepe) 
B. taknnları Halkevi alamnda: 

lzmirspor • K. S. K. hAkem 
küçük Mustafa (Altanordu) 

Göztepe • Demirspor hAkcm 
Baha (Altay) 

Altmordu ·Buca hakem Ah· 
med Öz Girgin (Halkevi) 

CUMARTESi 
Halkevi okullar liki : Liıe -

San'atlar hikem Hasan (Altay) 
Karataş • Muallim hAkem 

Mustafa (Altınordu) 
PAZAR : Kuliipler liki: 
Hacı Hüseyinler - HilAl hi· 

kem Kadri (Buca) 
Tepecik - Eşrefaşa hakem 

Kadri (Buca) ___ ...... ___ _ 
Turan Menemene 

gidiyor •.. 
Menemende açdacak olan 

Atatürk heykeli törenine iştirak 
etmek ve Menemen sporculart 
ile bir maç yapmak üzere Hal
kr. vi sporcularından Turan 
Gençleri pazar günü Menemene 
gideceklerdir. O gün harman
dalı ve Helvacı köyü gençleri 
de bir maç yapacaklardır. Iz
mirJi sporcular bu vesile ile 
Kubilayın mezarına bir de çe
lenk koyacaklardır. 

Çocuk esirgeme 
kongresi 

Dün akşam Halkevinde Ço
cuk esirgeme kurumunun yıl
lık kongresi toplandı. idare 
heyetinin geçen yıl faaliyet ra· 
poru okunduktan sonra intiha
bata geçildi. Yeni heyete Ik. 
Fikret Soydam, Selahiddin 
Sanver, Mazhar Nurullah. avu· 
kat Süleyman· Faik, Kemil 
Talat Karacat muallim Mithat 
seçilmişlerdir. Yedek azalıklara 
da Sakarya okulu öğretmen
lerinden Öz Turhan, havan 
Saime ve sağlık direktörü B. 
Cevdet seçilmişlerdir. Muvaf
fak olmalarını dileriz. --·--·-Bornavada güreş 

m Üsa bakaları 
Bornova C. H. P. yönetim 

kurulu tarafından öksüz ço
cuklar menfaatine pazar günfi 
Bornovada güreş müsabakaları 
tertip edilmiştir. Tanınmış peh· 
livanların iştirakiyle müsaba
kalar yapılacaktır. 

Oğlan mı, kız mı?! 
Kız iken ufak bir ameliyat 

ile erkek olanı biliyoruz ama 
erkek iken yine ufak bir mü· 
dahale ile kadın olmak pek 
görülmüş şeylerden değildir.~ 
Eczacı Kemal Aktaş Zümrüd 
damlası kolonyasının Maskülen 
müzekker cinsi üzerinde bil· 
kimya yaptığı bir ameliye ile 
koku derhal müennes F emin en 
olmakta ve derhal başkalaş• 
maktad,r. 

Hilal eczanesinin bu son icadı 
kokuculuk alemini şaşırtmış, 
fennin, san'atın, zevkin taklid 
kabul etmiyeceğine herkesin 
aklını erdirmiştir. Zümrüd dam· 
lası kolonyasınm erkek ve di .. 
şisi etiketleri üzerindeki (M) 
ve (F) harfleriyle ayırd edil
mektedir ve kokulariyle renk· 
lerinden de fark edilmektedir. 
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Türkçeye çeviren : 
-22-

Katyanın sözleri Matmazel Trel?oru 
endişe ye heyecana sürüklemışt~ 

.. .. k D ha kötüsü o kibirli ve ıflas 
Smolny enstitüsünün kuçu a . b' .1 · · d yetiş-

k etmış ır aı e ıçın en 
teneffüshanesine gece aran· . . ş· d' de belki kendi-
lığı çökmüştü. Matmazel T repo ~ı~tı. ;m ;. f liketlere sü· 
ihtimamlı bir kadın eliyle lam- sını en e em ı e. . 
b h . d' Büyük rükliyebilecek hır hayata gır· 
anın ana tannı çevır ı. . 1 d ı paratorun 

b. .. t k k mış bu unuyor u. m 
asma saata ır goz a ara u-

1 1
• k b"tü Petres· 

• . k t 1 tt' onun a a a ası u n ıagındakı saatını on ro e ı. d k )muştu 
'k burgun ag" zın a sa ız o · Sonra el çantasından trı osunu . k 

çıkardı. Lam banın tatlı ışığı On yedi ya~~nd~ ~~r genç ız 
altında işlemeğe koyuldu. "Kü· için çok tehl~kelı ~tuhattı bu .• 
~ük geç kaldı,, diye düşünü· Katya, bütun ı':°~ara~o.rl~~ 

d kuvvet ve kudretının ıçın e y .. u. . ı 
Bir aydanberi eski talebesi· kıvrandığı çıkmazı yapan sıyas 

ni• akibetinden endiıeler duy· menfaatler ve ihtiraslar!~,. kor· 
maktaydı. Ağızlarda dolaıan kunç entrikaların hedefinı teş· 
dedikodular onun kulağına ka· kil ediyordu. • •• dar gelmişti. Dolgorukilerin 
mürebbiyesı, imparatorun eseri 
kitfü olarak Smolny ensti· 
tüsünün Fransızca hocası 
hulunmıyor muydu? Dedikodu
larla onu tazib etmekten hoş
lananlar vardı. Kıskançlıklar, 
entrikalar, kendi çevresinde 
•essizce çalışan bu Fransız 
kızını da saldırışlarından hariç 
bırakmıyordu. Smolny, Rus 
aristokrasisinin bir fidanlığı 
olarak asılzadeler alemiyle 
daimiğ temas halindeydi. 

Katerina endişeler uyandı· 
racak kadar kısa bir mektu
buyla Matmazel Trepodan 
hatbaşa bir mülakat istemişti. 
Katyanın eski mürebbiyesinden 
bir nasihat veya şefkatlı bir 
yardım istiyeceği anlaşılıyordu. 
Çocukça sevgısmın hızıyla 
"sevgili ğüçük bayan" adını 
verdiği, hazan da hakiki bir 
ana gibi baktığı kadından bu 
yeis saatlannda bir teselli bul
mağa gelecekti. 

Matmazel Trepo Katyanın 
cesaretine ve çılgınca doğrulu· 
ğuna hayrandı. Bu anlaşılmıyan 
heyecanlı çocuğu diğerlerinden 
çok üstüne çıkan bir sevgiyle 
sevmekteydi. Fakat Matmazel 
Trepo Katyayı diğer çocuklar
dan ayıran vezaiflerden saray 
hayatı içinde büyük tehlükeler 
taşıdığını biliyordu. Katya da· 
ha pek erkenden Rus payitah· 
bnın büyük hayatına karışmıştı. 
Trepo sözlerinde olduğu kadar 
hareketlerinde de çok açık 
görüşlü ve cesur olan genç kı· 
zın bu vasıfları kendi aleyhine 
dönmesinden korkuyordu. 

Mülakatın mevzuuna gelince 
Katyanın ciddi zorluklarla kar· 
J.11aştığını tahmin ediyordu. 

ektubunda kullandığı lisan 
hu hususta hiç bir şüpheye 
Yer bırakmıyordu. Smolny ens· 
titüsündeki şekilperest terbiye 
tarzları Katyaya göre değildi. 
Onunki gibi riyadan uzak 
açık, temiz bir karaktere sa
hip olan bir genç kız Rusya
dan ziyade Fransada bahtiyar 
olabilirdi. T repo bundan emin
dı. Fakat Allah Katerinayı bir 
Rus Prensesi olarak yaratınıştı. , 

• 10000 !erce kişınin görül
memiş bir sabırsızlıkla 
beklediği umum dünya 

kaçakçılar kralı 

1 1 
1 Numaralı 

Halk Düşmanı 
Bugün 

LALE 
Sinemasında 

" . 

_ Küçük sevgıli bayan, 
biraz geç kaldım. Sizi beklet• 
tim. 

Bu sözleri söyleyen Katya 
idi. Çok sevimli bir h~rek~~e 
kollarını eski mürebbıyesının 
boynuna doladı. • . 

_ Küçük Katyam... Sevgili 
yavrum sizi görmek ne büyük 
bahtiyarlık. Ne kadar da sol· 
muşsunuz... Bana ıöyleyecek· 
)eriniz çok vahim şeyler olmalı .• 
Oturunuz yavrum ... 

Katerinanın hareketli çeh· 
resi değişti. 

- Çok vahim ... Sadece ha
yatımla alakadar dedi. 

Matmazel Trepo Katyanın 
saçlarını okşadı: 

- Şadece havatınızı alaka
dar ediyor öyle mi? Ve bu ha
yat sizi büyüten eski dostunu· 
nuzun dünyada en çok kıymet 
verdiği bir varlıktır. Bana hep· 
sini, her ,eyi söyley:niz kızım. 

- Buraya bunun için gel• 
dim. Sizden hiç birşey gizle
yecek değilim. Çarı seviyorum. 
O da beni seviyor. 

O bunu meydan okurcasına 
ıöylemişti. Fakat matmazel 
T reponun sevimli çehresindeki 
adelelerden hiçbiri kımıldamadı 
bile ... işittikleri dünyada duyu· 
lan şeylerin en tabiiğsi imiş 
gibi Katyanın saçlarını okşa
makta devam etti. 

- Size ve ailenize o kadar 
iyilikler yapan adamı sevmek 
kadar takdirle karşılanacak ne 
var Katya ? O sizin bütün 
minnettarlığınıza layıktır. Niha· 
yet, onu hükümdarınızı sevmek 
bir borç değil midir? 

_ Beni iyice anlayınız küçük 
madam biz birbirimizi müsaade ' . 
edilmiyen şekilde sevmekteyız. 

- Ne demek istiyorsunuz 
küçük Katya? Kafanıza bu 
budalalığı da kim soktu? Sev
mek için izin almağa ihtiyaç 
var mı? 

_ Fakat o bir imparator· 
dur. Hem de evli bir adamdır. 

Madmazel Trepo dudakla
rındaki tebessümü hiç kaybet· 
meden cevab verdi: 

VENi ASIR-
=-

__ . 
ı 

eanHe a '· 
. f <Jıı 

~~,...--------------------------------~--~--... Haberleri 
• 

Telgraf Son 

T. R. Arasın beyanab Celal Bayar 
... -.............................................................................. :._......... Ankaraya döndü 

vaziyet vahimdir. B. antantı Avrupa Jstanbul, 12 (Özel) - Eko-
nomi bakanı B. Belal Bayar 

ıh e Yard m fırsatın ka k bugün Ankaraya hareket etti. SU Un ı ı ÇJrmıyaca istasyonda ilbay ve saylavlar 

Belgrad, 12 (A.A) - Avala Ajımsı bildiriyor: 
Dün akşam saat 22de Türkiye dıı işleri bakanı 

B. Tevfik Rüttil Aras Londrada toplanacak 
olan milletler cemiyeti konseyine iştirak etmek 
üzere buaradan geçmiş ve durakta başbakan 

B. Stoyadinoviç, Türkiye elçisi Ali Haydar, Ro
manya ve Yunanistanın Belgrat elçileri ve dıt 
itleri bakan vekili B. Mart;natz tarafından kar
şılanmıştır. 

B. Tevfik Rüştü Aras Yugoslavya başbaknile 
ufak bir konuşmadan sonra seyahatına devam 

eylemiştir. 

Belgrad, 12 (Ö.R) - Türkiye Dısişleri bakanı 
B. Tevfik Rüştü Aras buradan geçerken Yu
goslav gazetelerinin mümessillerini kabul etmiş 
ve şu beyanatta bulunmuştur: 

"Vaziyet ciddi ve hatta vahimdir. Fakat ben 
kendi hesabıma nikbin olmakta devam ediyo
rum. Öyle zannederim ki akıl ve mantık diğer 
telkinlere galebe çalacaktır. Balkan antantı 
Avrupa sulhuna yardım etmek için hiç bir 
fırsatı kaçırmıyacaktır.,, 

Fransız Ayan meclisi 
Dün gece yarısı Sovyet paktını 231 

ekseriyet reyi ile tasdik etti 
Paktın bu kadar kat'i bir ekseriyetle tasdiki, son 

arsıulusal hadiselerden ileri gelmiştir. 
Jstanbul, 12 (Hususi muhabirimizden • Tele

fonla) - Fransız Ayan Meclisinde Sovyet Rus
ya - Fransa karşılıklı yardım paktının müzake
resine bugün öğleden ıonra başlanmıştı. Ko
nuşmalar çok çetin cereyan etmekle beraber 
Saylavlar Odası müzakeratında olduğu gibi bu 
pakta sarih bir şekilde itiraz eden bulunma· 
mıştır. Ancak Ayan azasından bazıları formolite 
noksanlarına itiraz etmişlerse de devlet bakanı 
B. Pol Bonkur tarafından verilen izahattan 
ıonra tamamen temin edilmit bulunuyorlardı. 

Müzakerat gece saat 21.30 a kadar cereyan 
etmiş ve reye geçilmiştir. Reylerin tasnifi saat 
22 ye kadar devam etmiş ve netice alınmıştır. 
Neticede Fransız - Sovyet paktının 52 muhalif 
reye karşı 231 reyle tasdik edildiği anlaşılmış
tır. Bir müstenkif rey vardır. 
Paktın bu kadar sarih bir ekseriyetle 

tasdikine sebeb, Renin askerlikten tecrid 
edilmiş bölgesine Alman askerlerinin geçmesi 
hadisesidir. Netice, dış bakanlığı tarafından 
derhal Moskovaya bildiriJm;ştir. 

• Ça a 
Kabineyi kuramadı 

Arada ihtilaf yoktur 

Denizyolları işletmesi 
yeni vapurlar satın alıyor 

Atina, 12 (Ö.R) - B. Çal
daris kabineyi kuramadıiın· 
dan B. Demircis parlamento 
harici bir kabine yapmağa 

memur edilmiştir. Bu kabine
nin iki büyük partiden muza· 
heret göreceği umuluyor. 

lıtanbul, 12 (Özel) - Denizyolları işletme idaresi tarafından 
yeni posta vapurları satın alınacaktır. Vapur teklifleri yapan 
fabrikaların mümessilleri Ankaraya davet edildiler. Tekliflerini 
orada yapacaklardır. Olimpiyadlar 

için bir teklif 
lstanbul, 12 (Özel) - Avrupaya denizyolları işletme idaresince 

ısmarlanacak vapur bedellerinin ödeme şekli hakkında alakalı 
fabrikalarla anlaşmazlık çıktığı ve bunlardan bazılarının tekliflerini 
geri aldıkları haberleri yalandır. 

tarafından teşyi edildi. 

1'ıhhiyenin yıl 
d()nümü 

lstanbul 12 (Özel) - Tıp fa
kültesinin 109 uncu yıl dönümü 
töreni cumartesi günü Üniver
site salonlarında kutlulanacak
tır. 

Kamutay 
Müzakerelerine 

başladı 
Ankara 11 (A.A)- Kamutay 

bugün toplanmıştır. Fikret Sila· 
yın başkanlığında yapılan bu 
toplantıda memurin kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanunun ikinci mü
zakeresi yapılmıştır. Kanun li
yihasiyle teklif edilen 4 ncü 
maddenin değiştirilmesini göze
ten bir takririn kabulü üzerine 
4 ncü madde tekrar encümene 
verilmiş diğer maddelerin gö
rüşülmesi de geriye bırakılmış
tır. 

Kamutay pazartesi günü top
lanacaktır. 

Kont Oşida öldü 
Tokyo 12 ( Ö. R ) - Dip

lomat, devlet adamı ve impa
ratorun hususi ınuşaviri Kont 
Oşida 72 yaşında ölmüştür. 

lngiliz 
Kralı cvJt>neeek ıni~ 

Londra, 12 (Ö.R) - lngiliz 
kralı yakında evleneceği cihetle 
kendisine verilen tah~isatın ar-
tırılmasını Avam kamarasından 
taleb etmiştir. 

Londra, 12 ( Ö. R ) - Kral 
sekizinci Edvardın derhal evle
neceği haberleri teyid edilme
miştir. Gazetelerin bu husus
taki neşriyatı hususiğ menba
lardan çıkarılan haberler ma
hiyetini aşamıyor. Filadelfiya, 12 (Ö.R) - As· 

sosyeted Pres,, bildiriyor : 
Filaddfiya şarbayı olimpik 

komitesi başkanına bir telgraf 
çekerek Berlinde yapılacak 
olan olimpiyad oyunlarının Fi
ladelfiyada yapılmasını teklif 
etmiştir. Şarbay olimpiyad 
oyunlarının Berlınde yapılma· 

Alman konsolosluğunun tavzihi p• 
Alman vatandaşlarının ıyango 

d t • k •t • • • 150 lira kazananlar a ve ı ayı ıçınmış 25418 13ss1 1s91 24200 48i7 

sıyle çıkacak ve bunların .'.°~
vaffakıyetini tehlükeye duşu
rr.cek engellerin önüne geçmek 
için biricik bir çare olduğunu 
bildirmektedir. 

l t b 1 12 (Ö I) Al h"k" t· · 1 b 1 k l I • 5769 25220 1385 16880 29093 
san u' ze - m~n ~ .ume ının ~tan u onso o~ u~-~ 12036 15344 26419 5374 28166 

Alman vatandaşlarının vazıfelerını yapmak uzere davet edıldıgı 
ve Almanyaya sevkedilecekleri hahkındaki haberlerin gazetelere 2694 22452 4688 28050 6212 
yanlış olarak aksettiğini bildirmektedir. Bu konso!osluk, yapılan 1976 28197 17088 11079 3373 
davetin normal zamanlarda olduğu gibi bunların kayit muamele- 13487 
)erinin icrası için olduğunu ilave etmektedir. 100 lira kazananLır 

TAYYARE SiNEMASI FEVKALADE Program 
TELEFON 3151 Hafta içinde 5 filim 

C///////////7//////////////////hr.T./77Y/////.7////////////////////J * * * -.::::> T" T Y.:r ..A. -.:::"" ......, ..A. * ,. "' " " " ~ ~ ~ ~ ~ ~ * * "i' '"'["imli K' C.op"G s'.'" 'E" "'C'" •şkhik•y•" 
Bu filimden başka bayram günleri gösterilen ve bayramdan evvel ve sonra da dörder gün 

gösterildiği için pek çok kimselerin görmedikleri ve görmek istedikleri 

Cuma 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 

Salı 

filimler de ilavet.ın gösterilecektir 

Proğram şu suretle tatbik 
ilk Gece-Kontinantal 
ilk Gece-Bağdat yolu 
ilk Gece-Seven kadın 
ilk Gece-Aşk kadrili . 

edilecektir 

Bu filimlerden başka haftanın 
Türkçe sözlü Fox dünya ha
berleri de proğrama ilave 
edilecektir. SEANSLAR 
Herırün 15 de cumartesi ve 
pazar günleri 13 de başlar. 

6728 11287 12548 16468 13548 
24267 5686 21287 25029 21284 
8477 17599 13117 26148 25820 

10256 27888 1244 7973 6419 
4672 23105 8016 14786 12616 
3564 236~9 27756 138 3702 
2893 4171 28546 13756 18659 
8413 12026 19887 14088 6997 
3839 28327 12180 14496 29968 

22277 4~21 27018 11742 15777 
4714 29103 

50 lira kazananlar 
17156 18090 7487 2140 8813 
21424 23630 21792 22531 22477 
24394 1119 12330 3123 10859 
29559 5683 13929 4333 29508 

20 bin liralık büyük ikramiyeyi 
kazanan numaıalar 

6336 18806 22521 21521 3039 
22662 12873 3724 434 7318 
24856 2913 6630 18995 23293 

9692 8779 28938 9537 22478 
21690 21625 28606 10036 7436 
20041 20057 14163 28564 14852 

1774 16469 15514 3356 24122 
14866 4319 783 2127 21647 
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Karlı 
Türk 

dağları 
ülkesine 

geçerek bir 
var ... nışlardı 

Herifler Can beyle hizmet
çilerinin oklarına sarıldıklarını 
görünce vuruşmaktansa kaçma
yı tercih ettiler. Dağ yolunu 
tutmaktan başka çare yoktu. 
Fakat bu çatışmalar arasında 
yollarını kaybettiler. Şimdi 
Gorhanın gümrükçülerine kafa 
tuttuklanna peşiman olmuşlar
,·,. On gün çöllerden ve üzer
ı~ri karla örtülü dağlardan 

: , eçerek yeşil bir ovaya vardı
lar. Hayvanlarından ikisi yolda 
telef olmuştu. Kendileri de 
yorgunluktan ve iki gün süren 
açlıktan dermansız kalmışlardı. 

Karşılarındaki ova cidden gö
rülecek şeydi. Her yan yeşil 
her yan ağaçlık, her yan taze 
fidanlarla kaph idi. Ufak 
fidanların daHarmı sarkıtan 

kızıl ve kara yemişler iştiha 

kabartıyordu. 
Çayırların ötesinde berisinde 

ak dıvarh, güneşlere batmış 
evcikler gözüküyor, ötede be
ride semiz davarlar, iri ököz· 
ler, cins atlar otlıyorlar idi. 
Adım başında insanın önüne 
çıkan akar suları kenarları 

kısa çimenler ve bin türlü çi· 
çeklerle donanmıştı. Su!arm iki 
kıyısı arasına tahta köprüler 
kurulmuştu. 

Doğub büyüdükleri güne 
kadar çöl, dağ, kara orman 
ve engin çayırdan başka bir 
şey görmemiş bulunan Can 
beyle yoldaşları insan elile bel
lenmiş, düzeltilmiş toprak
ların güzelliğini seyre doya
mıyor: 

- Hey ulu tanrımız cenne
te mi geldik? diyorlardı. 

Hizmetçilerden Kotakla Su
sur gözlerini dört açblar. At
lar sevdikleri otlara kavuşmak
tan doğan bir sevinçle kişne• 
yorlardı. Biraz ilerlediler. Ni
hayet bulundudları yerlerin 
Türk ülkesi olduğunu anladı
lar. Köylüler yabancı ziyaret
çilere selam alıyorlardı. Yakı

şıklı, güzel yüzlü bir ath ya
naştı. Can bey bu defa da 
yanlış iş görmekten çekinerek: 

- işte eşyalarımız dedi. is
terseniz kontrol edin, baç ve
relim ... 

Eliyle arkada kalan karla 
dağları göstererek oradan gel
diklerini anlattı. Atlı gülüm
sedi: 

- Bu korkunç buzlu dağla
rı aştıktan sonra biraz dinlen-
seniz... in cin geçmiyen, kuş 
uçmayan bu ıssız yerleri nasıl 
geçtiniz? 

Canbey hemen bir hikaye 
uydurdu. Uygur Türklerinden 
olduğunu, Buhara ve Semer
kandı 2.iyarete çıktığını, yolda 
Oğrilerin saldmşına uğradığını, 
bunların elinden kurtulmak için 
çöllere ve karlı dağlara sap
mak mecburiyetinde kaldıkla
rını anlattı. 

- Tanrıya bin şükür Oğ
riJerin ellerinden kurtulmuşsu· 

nuz. Bize haber verildiğine 

göre düşman ar Alına ada ya· 
kınındaki Çenber karakolJarın
dan birisini basmışlar, karakolu 
ateşledikten sonra kaçmışlar .. 
Burası Türk ve müslüman top
rağıdır. Meraklanmayın size 
kimse ilişmez. Biz Tacik Türk
lerindeniz. Kabilemiz idi Kot 
adlı başbuğun buyruğu aJbn· 
dadır. Bu da sizin hanınız gibi 
Gorahanın emrinde yaşar. Bu· 
lunduğumuz yer Kişgardan on 
iki fersah mesafededir. Gelin 
sizi evime misafir edeyim. Siz 
benim konuğum oldukça evime 

Yarı sevinçli ve yan tasalı 
o1arak Tacik atlısmı takib et
tiler. Tasalarının sebebi açıkta: 
Alma adadaki karakolu bas
tıkları haberi buraya kadar 
gelmişti. Ev sahibi Canbeyin 
tasasını gençliğine ve göcebe
liğine veriyordu. 

Yolda konuşurken Alma Ada 
baskınını haber veren herifin 
Semerkanda gittiğini anlayınca 
yüreklerine su serpildi. Büyük 
bir kapıdan ve gönül açan 
bahçelerden geçtikten sonra 
eve girdiler. Hizmetciler çev
relerini kuşatarak eşyalarmı 
yere yığmak istediler. Alma 
Adadan geçerken yaptıkları 
bazı yağmaların meydana çık
masmdan ürken Canbey : 

- Kusura bakmayın biz g<S· 
çebeyiz. Eşyalarımızı indirmeyi 
biliriz. Bırakımz bu işi hizmet
çilerim görsün. 

Ev sahibi kuşkulanmadı. Ko-

takla Susur heybeleri indirdiler. 
Hayvanları ahıra bağladılar. 

Sonra Semerkand ve Kaşgar 
kumaşlarıyla döşenmiş sofalar

dan geçerek büyük bir odaya 
girdiler. Yere renkli kumaşlar-

dan yapılmış yumuşak minder
ler serilmişti. Duvarlarda Türk 

kahramanların hayatından işle
meli levhalar vardı. Pençereler 

saksılar bezenmişti. Bahçede 
birçok şirin kuşlar uçuyordu. 

Can bey bu kuşlan göstererek 
sordu: 

- Bunlar nedir 1 
- Güvercin ... 

Yirmisine yaklaşıyordu. Ha
yatında ne bu kuşu görmüş, 

ne de böyle kuş adı işitmişti. 

Ev sahibi burada beş on da· 
kika oturduktan sonra misa
firlerine odalarını gösterdi: 

- Yemek hazırlanıncaya ka
dar yıkanabilirsiniz dedi. 

Canbeyle yoldaşları yıkan· 

dıktan sonra heybelerini açb-

lar ve yeni elbiselerini geydi
ler. Böylece geyimli ve kuşamlı 
olarak hazırlanan sofra başına 
çöktüler. AJayın asıl büyüğü de 

burada koptu. Göcebeler ye
meğe hangisinden başlıyacak
Jarını kestiremiyorlardı. llkönce 
üzüm salkımlarına saldırdılar. 

Ömürlerinde böyle nefis mey
va tatmamışlardı. Üzümleri sil
diler süpürdüler. Sara armutlara, 
şeftalilere gelmişti. Kotak bun
lar üzerine öyle atılış abldı ki 
aceleden şeftalilerin bir ikisini 

çekirdeğiyle yuttu. Az kaldı 
boğulacaktı. Kabilelerinde çav· 
dar unu bulamacından başka 
birşey bulmazlardı. Burada ne
fis ekmeklere kavuşunca şaşır
dılar. 

Bir aralık Kotak tereyağım 
andıran kokulu bir kahbı lez
zetle yemeğe koyuldu. O ka
dar iştiha ile yiyordu ki saf
raya hizmet eden ev sahibinin 
hizmetçileri kahkahayla gül
meğe başladılar. Bu alaydan 
Canbayin canı slkıldı. Herif
lerden birini yanına çağırarak 

niçin güldüklerini sordu. 
Hizm~tçi kotakı göstererek: 
- Nıçin gülmeyim dedi. Bu 

büyük ağızlı herif sabunu şa

pır şapır yiyor. Yanındaki de 
ltuşahı süzmesini atışbrıyor. 

Buna gülünmez mi? 
- Siz Cumurların adeti bu 

mu? Misafir ettiklerinizin yeyişi 
içişi ile eylenir misiniz? 

Hizmetçi zorla kendisini tu
tarak cevab verdi: 

•• TT-·· 

Aman topları 
'' en kıyılarindan A vru-
panın kalbine çevrilidir,, 

-·-·-·· Rus basınının fikri bu merkezdedir 
B. Radek, lzvestiya gazete- savatı meselesi ile hiç bir ali-

sinde Almanyanın Lokamo an- kası yoktur. 
laşmasından rücuu hakkında Doğrudan doğruya Alman 
tefsiratta bulunarak diyor ki: faşizminin taarruzkir tasavvur-

Hitler, Lokarno anlaşmasını larının başanlmasiyle alakası 
bin parça halinde yırttıktan vardır. Lokarno paktının kefili 
ve gayri askeri mıntakayı işgal olan lngiltere ile ltalya Fransız 
ettikten sonra,iptal edilen bir an- Sovyet paktınm Lokarno ile 
laşma yerine ilerde iptal edi- tamamen kabili telif olduğunu 
lecek diğer bir anlaşma teklif bildirmişlerdir. Bu suretle, Al-
etmektedir. Bu teklifin manası man faşizminjn yüksek tefsirci 
açıktır. B. Hitler Fransaya do- rolünü üzerine almak teşeb-
ğuda hareket serbestisi muka· büsü en hafif maoasiyle gü-
bilinde hududlannın emniyetini lüçtür. 
guya zaman altına alan bir an- Alman faşizmi, hali, " Ren 
laşma akdini teklif etmiştir. üzerine ,, yürümekle Fransa, 
Fransa muvafakat etmediği Belçika, Çekoslovakya ve Hol-
takdirde gayri askeri mıntaka- landaya karşı bir darbe indir-
ya kendisini doğrudan doğru- mek için hareket mevzileri ha· 
ya tehdid eden muazzam zırlanmasını tacil etmektedir. 
kuvvetler gönderecektir. Fran- işte, B. Hitler'in bütün mem-

leketlerin kendisine hudutlarısa muvafakat ettiğı tak-
dirde ise, bu kuvvetleri 
gene gönderecektir, zira, Fran

sa kendi hudutlarının gayri 
askeri hale konulmasına muva· 

fakat etmiyecektir. Alman em
peryalizmi, doğuyu tehdit eder-

ken, bir taraftan da batı cihe
tinden ilerlemektedir. Batı 

devletleri mukabil tedbirler 
hazırlamak için lüzumu olan 

kuvveti kendilerinde buldukla
rı takdirde, Hitler kendi başiyle 

bir futbol gibi oynamağa başla· 
madan önce çok düşünecektir. 

Eğer bab devletleri, korku ve 
müttehit azim ve düşünce eksik-

liği gösterdikleri takdirde batı
da ergeç muharebeyi görecek-

lerdir. Bu her halde geç olmak 
tan ziyade erken olacakbr. 

PRA VDA GAZETESi, Di
YOR Ki: 

Lokarno paktı Almanyaya 
zorla imza ettirilmiştir. Bunun 
için Lokamo an1aşmalarmdan 
vaz geçmenin Alınanyamn mü-

nı ödünç vermesini istemek 
demek olan " müsalemetper
verane teklifleri ,, bu şekilde 
tezahür etmektedir. B. Hitlerin 
müsalemetperver hareketleri
nin, Fransa ile lngiltere arasına 
girmek ve öbür taraftan da, Al
man faşizmi önünde korkarak 
kendisi önünde diz çökmiye 
amade olan Fransız mahfillerin
deki mevkiini takviye etmek 
için hesaplı bir surette yapıl
mış olduğu ~ikardır. Alman 
faşizmi bütün vasıtalarla, teh
dit, şantaj ve meharetsiz fakat 
tumturaklı sözlerle Fransayı 
tecride ve barış taraf tarlarınm 
birlikJi cephesini tahribe ve bu 
suretle de Avrupa kıtası üze
rinde cezasız kalan şekavet 
için mukaddimeler ihdasına 
çalışmaktadır. 

Alman toplarının Ren kenar
larından Avrupa banşmın kal
bine çevrilmiş olduğunu dünya 
efkarı ymumiyesinden gizleme
ğe çalışan duman perdesi k~m
seyi aldatmasın. ....... ·-

Zabıta haberleri: Deniz anlaşması 
Parkta bir hidlse 

Bahribaba parkında Ödemişli 
belli kadınlardan Halil kızı Mu
kaddes, parkta rastladığı birine 
akrabasını sormuş ve bu yüz
den ara1arında kavga çıkmış 
Mukaddes dövülmüştür. Şika· 
yet üzerine zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 

Kaptan KöşkOne taarruz 
Limanda Cumuriyet vapu

runda lzmirli Hasan oğlu 
Mehmed Ali fazla sarhoş oldu
ğu halde kaptan köşküne taar-
rüz etmiş ve seyrü seferin 
emniyetini bozacak tarzda 
harekette bulunmuş olduğun• 
dan yakalanmışbr. Mehmed 
Ali, polis tarafmdan karakola 
götürülürken cebindeki saabn 
çahndığım söyJiyerek polise 
hırsızlık iınad etmiş ve hak
kında tahkıkata başlanmıştır. 

Londra 12 ( Ö. R) - De
niz konferansında hasıl olan 
anlaşmaya göre zırhlıların hiz
metten çekilme müddeti 20 se
neden 26 seneye çıkarılacaktır. 

Vilayet idare heyeti 
Dün vilayet idare heyeti 

toplanarak hayvanlar vergisine 
karşı yapılan itirazların bir 
kısmını tedkik ile meşgul ol
muştur. 

Kaza 
Şoför Hüseyın oğlu Ahmed 

idare ettiği 18 numaralı bto
büs Turanda Menemen cad
desinde Sabri kızı 4 yaşlarında 
Şükran'a çarptırmış ve se>l 
ayağından yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. Şoför tutul
muştur. 

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
~alonu fennm en son te

rakki yatına göre hazırlaıımıştır. 

HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

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

s. 4-5 

Hergün --•Büyük 
·--Bir fıkra bir film 

Mart 
Yazan:- Eczacı Kemal Aktas ..................•............. ~ 

Aylarm en hırçını, en huy-
suzu Marttan bahsediyorum. 
Her neden ise Mart ayı etra
fında insanlar çok söz söyle
mişlerdir. Galiba mevsimlerin 
birbirine veda ettikleri bu ayda 
ne yaz ne kış ne soğuk ne 
sıcak hiç bir şeyde istikrar 
o]madığı için her aklına gelen 
Marta dokunmuş... Mart kapı· 
dan. bakhrır, kazma kürek yak
tırır derler, " Mart kararsız ,. 
maruf sözdilr. kedilerin aşk ve 
coşkunluk günleri Marta rastlar, 
Martın dokuzu, otuzu maruf 
sooklardır. Şimdi birde eski 
Mart yeni Mart hesabı var. 
Dedim ya bizler Mart ile çok 
uğraşbğımız için eski takvime 
göre hala Martı hesaplayanla
rımız oluyor. Türk tarihinde 31 
Mart diye bir de meş'um vak'a 
vardır. Mart durmuş durmuş da 
31 inci günü bu tarihe sahne 
olmugtur. Mart ayı böyle ne
tameli, huysuz ve hırçın oldu
ğuna göre Nisan nasıl diye 
akla geliyor, Nisanda bir yaş 
göz vardır. Nisan yağmurlan, 
serinlikleriyle melül bir genç 
gibidir. Mayısta ter ve taze bir 
gencin çocukluk devirlerine ni
hayet verişi duyulur. Haziranda 
olgun bir adam tipi belirir. 
Temmuz da öyledir, Ağustos 
saçları kırlaşmış yaşlı bir insan 
gibidir, Eyliıl de öyledir. Birinci 
T eşrio de yaşını başını almış 
ihtiyarlığa yüz tutmuş bir insan 
hali vardır. ikinci teşrin hasta· 
lıkh bir adam hissini verir. 
Kanunlarda titrek bir ih-
tiyar tipi gözükür. Şubat 
artık hayattan çekilmiş gibi
dir. Hırçın mart yine öyle hır
çın her sene bizleri meşgul 
eder. Martın en büyük husu• 
siyeti ilkbaharı müjdeliyen to
murcukları, ciçekleridir. Mart 
bazan da bu bahar müjdeci
lerine yağmur ve fırhnalarım 

serper. insan hayatı mevsim· 
lerile tabiatin adeta bir sem-
bolü olmuştur. Şair hayatın 
baharnıdan bahsetmiş.. Edip 
aşkı baharın çiçeklerile, kuş
Jarile ifade etmiştir. Bu dünya 
böyle gelmiş böyle gidecektir. 
Mart her sene hırçınlığını ya
pacak, tabiat ebediyete kadar 
böyle yürüyecektir. 
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~ Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Vapllan Satı,ıar 
~ 

uzum 
Çu. Cinsi Fiat 
249 S Süleymano 12 25 14 
196 M J Taranto 12 75 16 25 
193 F Solari 12 12 15 
163 H Alanyalı 12 14 50 
146 M Arditi 13 13 50 

947 Yekôn 
496912 E!Jki satış 
497859 Umumi sabı 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

745 NA. Haydar 8 37 11 50 
Zahire 

Çu. Alıcı Fiat 
386 Buğday 6 37 7 72 
350 Arpa 4 4 
30 Bakla 5 5 

527 K palamut 590 690 
178 balye pamuk41 50 42 

• • Para Piyasası 
11-3-1936 

Alış 
Mark 50 15 

· isterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 15 

Satış 

50 62 
622 

8 30 
80 
21 30 
9 98 

41 12 
85 50 

5 27 

.. -
Elhamra sinemasmda hepimiz 

için çok merakla seyredilecek 
bir filim var.Acem ~ahı hazretle .. 
rinin sınırlarımızdan nasıl karşı
landığı gösterilmeye başlayan 
bu muazzam fiJm her Türk 
için ana vatanı olduğu yerde 
görmek fırsatını vermiş b11luR
maktadır. Memleketin her kö
şesinde gösterilen bu dört bin 
metroluk film nihayet hmire de 
gelmiştir. 

Film Türkiye haritasile baş
lıyor, Şah hazretlerinin bü
tün Anadoluyu nasıl ge· 
zeceklerini evvelce ve işaret· 
lerle gösteriyor, ilk levhada 
Hududumuzda şanlı askerleri
m· zin, general Ali Said ve 
erkanile hazır bulunduğunu ve 
Şehinşah hazretlerini karşıla
dıklannı görüyoruz. Şah haz· 
retleri askerlerimizi teftiş edi· 
yorlar. Erzurum, Bayburd, Gü
müşhane' de halkın tezahüratı 
hiç bir noktası ihmal edilme
miş bir halde görünmektedir. 
Izmirde oturub Erzurum so
kaklarını, hükUınet konağıyle 
meşhur binalarını görmek pek 
turfanda bir zevk değil midir? 
Bayburdu, Gümüşhaneyi geniş 
geniş doya doya seyrediyoruz. 
Şah hazretleri ve yold:ı oto· 
mobillerJe maiyyetile berabeı 
nasıl sarp yollardan geçiyor, 
her uğradıkları yerlerde halkt11 
coşkun tezahüratı ve mekteb 
çocuklarım alkışları ve bütün 
heyecanı sanki beraber ya· 
şıyoruz. Önümüze güzel sa· 
hillerile Trabzon seriliyor. 
T rabzonun meşhur semt-
lerini Hükumet Konağını 
halkını, coşkun tezahüratını g(). 

rüyoruz, Trabzon limanında 

yatan şanlı Yavuzumuz, maiyeti 
kruvazörlerile ufuklara duman 
salınış, islim üzerindedir. Şah 
hazreleri maiyeti erkanı gene
ral Fahreddin ve Ali Said ile 
Dış bakanı Tevfik Rüştü Aras 
Yavuzun güvertesinde halkın 
deniz üzerindeki tezahüratına 

mukabele eder görüyoruz. Ya
vuz hareket ediyor Şehinşah 
hazretleri amiralı, sübay ve as
kerleri teftiş ediyor. Karşımıza 
Samsun limanı gerilmiştir. Li· 
man oldukça büyük, beş, altı 
vapur yatmakta, Yavuzun gü
vertesinden Samsun güzel ve 
şirin bir şehir olarak görünüyor. 
Şehinşah Hz. ni büyük kuman· 
danlarımız ve maiyeti erkanile 
Samsunlular arasında görüyo
ruz, trenle Ankaraya hareket 
ediyorlar. Tren güzergahı filme 
çekilmiş, güzel Anadolumuzun 
güzel yaylaları, şirin dağlarını 
geçiyoruz. Birdenbire karşımıza 
Ankara istasyona çıkmışbr. EJ
ham.ranın geniş salonundan kal
kan coşgun bir alkış tavanlarda 
akislerini yaparken ulu Ata
türkü karşımızda görüyoruz. 
Ankara istasyonunda konuk
larına intizardalar. ismet lnönü 
ve bütün vekiller karşımızda, 
büyük önderimizi doya doya 
tavaf etmek fırsab işte şimdi 
doğuyor, arslan gibi vakur, 
neş' eli gür sesile emirler veri-
yor, karşıdan gözüken tren 
Türk ve Acem bayraklarile 
süslenmiş geliyor, nihay~t şe· 
hinşah hazretlerile büyük Ata· 
türk karşılaşıyorlar, film o ka-
dar güzel çekılmiş ki kendinizi 
aralarında zannediyorsunuz. 
Vekiller heyetini birer birer 
prazanta eden büyük önder 
misafirlerile şehre hareket 
ediyor. 

Bundan sonra Ankarada bü· 
yük bir resmi geçit vardır .Cid· 
den görülecek ve iftihar edi
lecek bir sahnedir. Atatürk ile 
Şehinşah ·hazretlerini hütüıı 
teferruatile seyahatte takip 

İtalyan lireti 9 95 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 30 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 23 87 

.:.;... ec!froru..ı,...EJlôşehir tayyare ka-
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Brüksel. 11 (Ô.R) - Bat· 
bakan B. Van Zeeland Lon· 
draya gitmezden önce saylav· 
la.r odasında mühim bir söylev 
vermiştir. Almanyanm Lokamo 
paktını reddetmesile başgös· 
teren vaziyeti anlatbktan son
ra, başbakan demiştir ki: 
"Aranılan hal çaresi muahe· 

delerin çiğnenmesine bir mü· 
kiifat teşkil etmemelidir. Hi-

yalanlamakta ve görülen tay• 
yarelerin Fransız keşif tayya· 
releri olmasının muhtemel bu· 
lunduğunu bildirmektedirler. 

Roma 12 ( Ô. R) - Dış it· 
leri müsteşan B. Suviç Fransa 
sefiri Kont llö Şambronu ka· 
bul ederek görüşmüştür. 

FRANSIZ HUDUDUNDA 
HAZIRLIK 

Paris 12 ( ô. R ) - Saylav· 

Rcırika başbakam Van Zec!alld vr. l.ehislatı dl.şbakant bay Bek 
diselerin, devletleri idare eden- lar odası ordu komisyonu üye-
lerin kontrolu dışına çıkma- feri Verdooa giderek Fransız 
~ası için lazımgelen bütün ih- hükumeti tarafından hudutlar· 
tıyat tedbirleri alınmakla bera- da alınan askeri ihtiyat ted· 
her, bozulan arsıulusal nizamın birlen mahallinde tetkik et-
yeniden kurulması için gere- mişlerdir. 
ken tedbirler de alınmalıdır.,. BALKAN PAKTI FRANSA· 

B. HITLERIN SÔYLEVl YA: MÜZAHIRDIR 
Berlin, 12 (Ö.R) - Bu sa- Paris 12 (Ô.R) - Londrad 

bahki gazeteler stayişle Hit- cereyan eden mllzakereler kar-
lerin lngiliz gazetecisi B. Vard şısmda resmi Fransız çevrenle-
Price'a verdiği mülakatın uyan- rinin kanaab şöyle gösterile· 

dırdığı akislere büyük bir yer bilir : 
aymyorlar. logiliz tefsirlerinin - Avrupa sulhu bir dönüm 
en çoğu B. Hitlerin tezine noktasındadır. Avrupanın mu· 
nıüsaid bulunmakta ve lngilte- kadderab Londrada oynanmak· 
renin, B. Hitler tarafından or· tadır. Fransa ve Belçikanın va• 
taya sürülen teklifler esas üze· ziyetlerini değiştirmeleri ihti· 
r nde, yeni müzakerelere giri- mali yoktur. Bu kat'i tavır 
şeceği tahmin edilmektedir. Londra hükumeti ve lngiliz 

Paris, 12 (Ö.R) - Başbakan kamoyu üzerinde de büyük bir 
B. Sarraut vaziyet hakkında tesir yapmıştır. Fransa Cenev-
sabab Cumur başkanile görüşti'. rede Balkan ve Küçlik antant 

ALMAN TA YY ARELERl devletlerinin kendisine müzahe· 
FRANSIZ HUDUDUNDA ret karulanndan pek memnun 

Paris, 12 (Ö.R) - Salibi- olmuştur. Balkan antanb ve 
yetti hava çevrenleri giiya bazı Küçllk antant devletleri birçok 
Alman tayyarelerinin Fransız defa Fransadan müzaheret gör-

hududu üzerinde gözüktüğü müşlerdir. 
ve muhtelif merkezlerce kay- Bugün Fransa bunun karşı· 
dedildiği hakkındaki haberleri lığı olarak onlardan müzahe-

•••••••••••••••••••••••• ...•....•.......•. rargabını tayyare filomuzu ba- ret göriiyor. Bu devletler sulh 
vada görmek ne büyük bir davası olan Fransız davasile 
zevk oluyor. Manisa istasyo- ayni afta kalıyorlar. Çekos-
nuodan lzmire hareket edili- lovakya, Romanya, Yugoslavya, 
Yor. Şehitlt!r mahallesini, Birinci Türkiye ve Yunanistan böylece 
k.?rdonu halk tezahüratile gö· iyi ve kötü gün dostu olduk-
ruyoruz, Güzelyalıda deniz tay- lannı göstermişlerdir. 
yare karargahını seyrediyoruz, Bulgar hükumeti de Nöyi 
Balk · · muahedesini feshedeceği ha· 

ı esm, Çanakkaleyi doya d berlerini feshetmekle Balkan 
oya seyrediyoruz. 
lstanbula girişi Gülceoıalin antanb ile ayııi yolda cephe 

güvertesinden seyretmek pek aldığını ve diplomat kralının f yakın bir günde bu memleketi 
en es birşey olur. Sanki vapu· Balkan nntantına sokacağım 
run güvertesindeyiz. Haydar· göstermiştir. Nihayet Polonya 
Paşa, Selimiye, Kızkulesi, Sa- geçmiş bazı anlaşamamazlık-
rayburnu, Dolmabahçe görü- )ara rağmen Fransanın meofa-
nüyor. Vapurla bir Boğaziçi atı olduğunu unutmamıştır. Bu 
seyahatı var, cidden enfes. memleket Fransaya mevcudi-
Dolmabahçe saraymı, Heybeli yeti için nekadar borçlu oldu· 
adayı seyrediyoruz. Köprü, Ga- ğunu bilir. Fransanın Varşo· 
lata sanki otomobilimizin sey- vada da dostları vardır. 
rettiği yerlerdir. Şehinşah haz· SOVYETLER KAYDSIZ 
retler:ni hududa kadar götü- OLARAK FRANSANIN 
rerek orada veda merasımı YANINDADIR 
yapılıyor. Acem ordusunun Şah- Sovyet Rusyaya gelince, 
larını selamlamasile nihayet Fransaya kayıdsız müzaherete 
bulan bu büyük ve geniş filmi karar vermiştir. Holanda aynı 
her lzmirli mutlaka ihmal et- istikamette hareket edecek ve 
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sünğli e r 

muhavereleri bu şekilde açılı
yor. Fransanın yalnız kaldığı
nı iddia edenler aldandıklarını 

g&rliyorlar. 
FRANSA HAK 

KAZANIRSA 
8. Flandin Londrada ıiyasa

ıını daima müıterek gtivenlik 
prensibine dayanmış olan Fran· 
sanın Ren bölgesi tecavüzüne 
cevap vermek için Lokarno 
pakbnı kefaletleri alhna alan 
devletlerin ve diğer uluslar 
üyelerinin tam yardımına 
güvenip güvenemiyeceğini öğ
renmek istiyor. Eğer Fran-
sa hal< kazanırsa, Fransa-
ya yardım teşkilatı altına 
alınırsa Almanya ricat edecek 
ve sulh kurtulacakbr. Yoksa 
yol Alman cür'etine nçık ka
lacak ve Fransa için bunun 
neticesini çıkarmaktan başka 
yapılacak birşey kalmıyacakbr. 

DÖKÜLEN KANLAR 
UNUTULMAMALI 

G6rllşme mevzuunun 
kadar ehemmiyetli olduğu / 
görnlmektedir. lngiltere im- ! 
zasını taşıyan bir 

: Balkan paktı ve küçük 
olduklarını gösterdiler 

sini müdafaa etmiştir. 1920 
senesinde yapılan bu mukavele 
alb martta tadil edilmişti. Bu 
mukavelenin feshini istemekte 
olan Flamanlar meselevi artık 
halledilmiş sayıyorlar. 

INGIL TERENiN V AZIYETI 
DEGIŞTI 

Paris 12 ( Ô.R) - Tolozda 
çıkan "Depecbe" gazetesi iki 
gün önce endişe vermekten 

Bu aklın, hakkın, barışçı ve 
sözüne sadık. Fransanın bir za· 
feridir. Fransa karanlık bir saat 
geçirdi ve oğukkanhlığını mu
hafaza etti. 

FRANSANIN SAli KIYILA
RINDA SÜNGÜLER 

PARLIYOR 
"Petit Provençal,, diyor ki: 

Hududlar1n Ren üzerinde oldu
ğunu başbakanı ağzıyle söyle-

önce kuvvet darbesinin cesa
retini kırmaktır. Ondan sonra 
görüşülebilir. 

INGILIZ KAMOYUNUN 
DURUMU 

Paris, 12 (Ö.R) - uPariı 
Soir,, lngiliz kam oyunun vazi
yeti hakkmda şu maliimab ve· 
riyor: Kamuy Hitlerin teklifle
rinini cazibesine kapılmış ye 
Fransanın evvelki teklifleri 

bedeyl kağıd paçavrası sa-
yacak memleket değildir. " 
ltalya da lngiltere ile birlikde 
Lokarnonun kefilidir. lngiltere 

. k I Fransız kuvvetleri Parisle bir gecıl ıesmmdr 

ve ltalyanın şerefinden bir 
saniye bile şiipbe edilemez. Bu 
devletler, birlikte akıblmış 
kanlardan yapılmıt silinmez. 
imzalarına elbet riayet ede
ceklerdir. 

B. FLANDENI 
ZiYARETLERi 

Londra, 12 (Ö.R) - lngiliz 
kabinesinin toplanbsı devam 
ederken B. Flandin esaslı şah
siyetlere muhtelif ziyaretler 
yapmışhr. Kabine toplanbsın
dan sonra B. B. Baldvin ve 
Eden Bukingam sarayına gi· 
derek kralı vaziyetten haber· 
dar etmişlerdir. 

Saraydan çıkınca B. Eden 
Fransız elçilğine gitmiş ve 
orada B. Flandin tarafından 
yemeğe alıkonulmuştur. Aynca 
Finans bakanı B. N. Chamber
lain, Sli bakam B. Cooper, 
ticaret bakanı B. Runciman, 
Tüze bakanı Lord Halifoks, 
eski dışişleri bakanı Sir Austen 
Chanberlain birlikte hazır bu
lunmuşlardır. Öğleden sonra 
Bay Flandin Başbakan B. 
Baldvini ziyaret etmiş ve 
ltalya büyük elçisi B. Gran· 
diyi kabul etmiştir. Lo· 
karnoyu imza eden devletler 
konferan ı, bu hazırlık görüş
melerden sonra, saat 17 de 
başlanııştır. Bu saatte hali de
vam etmektedir. 

DIŞ BAKANLAR 
LONDRADA 

Londra 12 (Ö.R) - Belçika 
başbakanı Bay Vanzeeland, 
Romanya dışişleri bakanı B. Ti
tulesko, Yugoslavyanın uluslar 
sosyetesi delegesi ve Paris 
elçisi B. Puriç, Uluslar sosye
tesi genel sekreteri B. Avenol 
Londraya varmışlardır. 
HITLERIN YENi BEYANATI 

Berlin, 12 (Ö.R) - Şansöl
ye Hitler bugün yeni beyanat 
yapacaktır. Alman propagan-
dasmın organı olan P. N. B. 
uzun bir tebliğ neşrederek 
Almanya tarafından alman 
vnziyeti müdafaa etmektedir. 

FRANSIZ - BELÇiKA 
MUAHEDESi 

gerı a mıyan lngiliz vaziyeti- 1 m' 1 l "it M h·t . F I . ış o an ngı ere anş sa ı - reddetmesinden dolayı ona 
~ın d r;:sa ehı~dc değiştiğ_ini )erindeki sislerden sıyrılarak karfı iğbirar mubafna etmişti. 

ay e yor. B. Sar~a~t saylav- sağ kıyılarında Alman süngü- Bunun için Almanyaya kartı 
lar odasında söylevı~ı ver~ez- lerinin toplandığı Ren bölge- berkite ihtimalini reddediyor-
de~ _az ~v~I B. Flandın endışe- sindeki tehlikeyi anlamağa du ve B. Baldvin Fransa ve 
lerını gızlıyordu. Fakat üç sa· başladı. Almanya arıtsında lngilterenia 
at so~ra _ lngiliz - Fran ız Mesele şudur: Avrupa sulhu kardeşç_e müzaheretile, bir uz· 
cephesı saglamlaşb. lngiltere menfaatına Alman mub'- as _ laşma luzumunu avam kamara-

' ur 1 d b.ld' d' 
vrup i birliği ve sulhunun nm kabul edilemiyeceğine ka- sm a 

1 1
r 

1
• 

kuvvetli bir iradeye lüzum gös- rnr verilecek mi? Almanya Halbuki dün öğleden sonra 
terdiğini ve B. Hitler tarafın- arsıulusal hakka riayete mec- öğreniliyordu ki lnS!'iltere ber-
dan alınan tavrın tehlikelerini bur tutulacak mı? Kuvvetin kiteleJeri kabul etmezse Fras a 
anladı. B. Eden konferansı suiistimali karşısında başeğen ve Küçük Antant devletleri 
L~?~raya davet e~e~ken. ken- yani kuvvet suiistimale yol Uluslar osyetesinden çekile-
d.ısının Fransız tezınm ısabe- açar. lngilterenin·, Fransanın ceklerdir. Bu haber lngiliz ti k kamoyu üzerinde en derin bir 

ne ani olduğunu bildirmiştir. ve Avrupanın menfaatı ilk tesir uyandırmıştır. 

Almanya ne ır 

Bu kıt'alar luzumu tak irin de düşman 
arazisine dehşet salacaklardır 

Yukarıdaki cümleyi Fransız müdafaa bakanı söylemiş. 
. Almanyayı kuşkulandıran bu olmuş 

Berlın 12 (A.A) - Volkischer Beobahter ~-~~--· 
" .. . . 
~usavı emnıyet,, başlığı alhndn yazdığı 

hır yazıda diyor ki: 
. Senelerden beri Fransada mlltbiş bir is

llhknm kuşağı inşasına çalışılmaktadır. Bü
tün Fransız budutlannı istihkamlarla beze· 
mek için müthiş para sarfedilmiştir. BütUn 
bunlar Almanya bakımından hir komşunun 
mUdafna tertibatı telakki olunamaz. Bu is-
tihkamlar şimdiye kadar tamamen mUdafaa
sız bulunan Ren mmtakasına karşı tecavüzi 
111:ahiyette açık bir tehdidi ihtiva etmekte· 
dır. Ayrıca motörlü hususi kıtalar da hudut-
lar civarında yer almış bulunmaktadır. Ve 
bu husust~ Fransa harbiye bakanı 26 Ka
nunuevı.:-el 1935 tarihinde saylavlar kurulun-
da demiştir ki: fallıii~91üüi 

- Bu kıtal r li!zumu takdirinde düşman 
arazisine dehşet salacaklardır. 

. Y almz bu beyanat Fransız erkanı harbiyesi· 
nın Almanyaya karşı tecavüzi hareketler tasar
ladığını ispata kafidir. Son defa Moskova ile 
Y.apılan ittifak ile bir derece daha mahiyeti sa
rıhleşen bu vaziyet karşısında Almanyanın 7 
~a_rtta aldığı tedbirler meşru bir müdafaa ted
bırınden başka bir şey değildir. 

oı•yd ge11rl kumıaJ' baskam marf'şal ..,. k k' 
H d 1 d 

. ' " ı u açeı•s r 
u ut ar a ıse ancak pek ufak .. f 1 d . mu reze er var· 
ır. Halbukı Fransa tarafından .. t hk t k d mus a em mm· 
a a a. en aşağı 160,000 asker mevcuttur. 

Be.rhner .Borsen Zeitung ayni mesele hakkın
da dıyor kı: 

Harbi umumid b · F en erı ransızların şarkta 
yap~ıkla~ bütün yollar ve şimendiferler Alman-
ya ıle bır harp 'ht' ı· . . k . ı ıma ı üzerıne urulmuştur. 
Lorraıne hududunda öyle istıhk~ 1 d k. 

b
~ cım ar var ır ı, 

ecne ı ••t h t .. mu e assıs ar bile bu hususta bunları 

rniyerek görmelidir. Göreme- lskandinavya devletlerini ve 
~ek cidden büyük bir nasib· başta lsveçi kendisile beraber 
•ı:tl'k k sürllklivecektir. iste Londra 

Brüksel, 12 (Ö.R)-Saylavlar 
odasında bay van ZeeJand, Lon
draya hareketinden önce Fran
sız • Belcika askeri mukavele· 

Hitlerin Rayiştağda söylediği gibi Ren hav
zası. bu eski Alman arazisinin ancak müdafaa· 
sına l~zumlu olan kıtalar tarafından işgal edi
lecektir. Oraya giren Alman askerlerinin yegA· 
ne vazifesi budur. Esasen bu askerlerin en 
büvük kısmı Ren vadisinde bulunmaktadırlar. 

dunyanın en muazzam istihkam sistemidir de
mektedirler. Halbuki Almanların o mıntakada 
yaptığı şey ancak bazı askeri kıtaların e ki 
sulh garnizonlarına gönderilmesinden ibarettir. 

1 • ısmetsizliktir. 
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Londra, 12 (A.A) - Royter 
Ajansının harp muhabirleri bil
diriyor: 

Şimalde yeni bir ltalyan ta
arruzu belirmaktedir. Asmara
da bulunan Mareşal Badoglio 
cephedeki genel karargahına 
hareket etmiştir. Taarruz olu
nan arazi Asanji ve Koramdır. 
Ve ihtimal ki biraz sonra Gon· 
dar olacaktır. Zira ltalyan müf
rezeleri şimdiden Takazze neh
rini geçmişlerdir. 

Tayyareler bütün şimal cep
hesinde faaliyettedir. Ve yeni 
taarruza iştirak edecek olan 
kıtalar şimdiden mevzilerine 
yerleşmektedirler. 

iT AL YAN HEDEFi 
Royterin şimaldeki lta]yan 

orduları nezdinde bulunan mu~ 
habiri bildiriyor : 

Amba - Alajinin cenubuna 
Jtalyan kıtaları gönderilmiştir. 
Bu kıtaların hedefi bu istika
metteki Sokota şehrini almak
tır. Bu defalCi hareketın mer• 
kezini bu bölge teşkil edeceği 
zannediliyor. 

ADIS-ABABA YA DOGRU 
Takazze nehrinin öte tara

fına, Şire ve T embien bölgesi
nin batı cenubunada kıtaat 
gönderilmiştir. Bunların hedefi 
Ambara vilayeti içine bir hava 

üssü kurmak olacaktır. Ve bu
radan Adis-Ababayı tehdit et
mek mümkün olacaktır. Böyle 
bir yeni hava üssü Somali cep
hesinde Negelliye tekabül ede
cektir. Adis-Abeba üzerinde 
uçan İtalyan uçağı Negellidcn 

Royterin Adis - Ababa'daki 
muhabiri bildiriyor: 

GO JJAMIN BOMBARDIMANI 
Beş ltalyan uçağı açık Do

rernarkos şehri ile Gojjam vi
layetinin diğer bazı yerlerini 
bombardıman etmişlerdir. He-

Oojjam şelzrinden bir görtillliş 

hareket etmiştir. 
lta]yanlar Semien dağlarım 

işgale lüzum görmiyorlar. Esa
sen bu bölgenin işgali pek 
çetindir. ihtimal ltalyan kolları 
bu dağlık bölgeye Habeşistan 

içlerine doğru ilerlerken uza· 
nacaklardır. Bununla beraber 
Habeşlerin Semien dağlarında 
çete muharebeleri yapmaları 
ihtimali vardır ki bu takdirde 
İtalyanlar Semiene seyyar kuv
vetler göndermeye mecbur 
kalacaklardır. ........ 

nüz teeyyüd etmiyen bir ha
bere göre, iki lngiliz Misyoneri 
ile beş sivil ölmuş ve dokuz 
sivil yaralanmış otuz sekiz ev 
yanmış ve bir miktar koyun 
telef olmuştur. Doremarkosta 
altı lngiliz misyoneri vardır. 

Şimdi alınan malümata göre, 
evvelki gün iki uçak tarafından 
Sidamo vilayetinin merkezi olan 
Ergaalem üzerinde yapılan bom• 
bardımanda beş kadın ve üç 
çocuk ölmüş, 20 kadın ve 12 
çocuk yaralanmışbr. 

Italyanlar hazırlık yapıyor 
Maksatları Gurahai yolunu tamamlı

yarak Harrarı elde etmekmiş 
Roma 12 (Ö. R) - Havas Ajansı bildiriyor: 
iyi haber alan mehafil süel harekatın iokişaft 

hakkında tam bir sükut muhafaza ediyor. Graz
yaninin Somali cephesinde taarruza geçeceği 
şayidir: General Bacioglio umumi karargaha 
dönmüştür. 

Dük dö Perigant da cepheden dönmüştür. 
G~neral Grazyaniye Somali cephesindeki as-
kerlerini ileri hatlara nakil için kamyonlar 
gönderilmiştir. 

Asmara, 12 (Ö.R)-Alagi geçidinin ltalyanlar 
tarafından işgali Molugetta ordusunun taarıuz 
ihtimalinin önünü almıştır. 

Somaliyi Habeşistan içerisine bağlayan yol-
ların inşası işinde on beş bin amele çalışıyor. llanardaıı bir görii11ii/ 
Bu yollar Gorahaiden geçerek Harara gidiyor. Habeş mukavemetinin merkezi sayılan ve çok 

Asmara 12 (Ö.R)- Birinci ve ikinci kolordu- nazik bir noktaya d~yanan cenubi garbi istika-
Jar cenuba doğru ilerliyorlar. Diğer iki kolordu metinde ilerlemektedirler. 

Fransız 
••••• 

Kabinesi takviye 
edilmiyor 

........ 
Sulh ümitleri de varmış -

Holanda hükiimeti terhis 
ef~adını bırakmıyor 

Lahey, 12 (Ô.R) - Holanda hükümeti geçen hafta terhisi 
icap eden kur'a efradını silah altında tutmağa karar vermiştir. 
Holanda başvekili, gerginliğin artması mümkün olmakla beraber 
ibtilafm muslihane halli ihtimali daha fazla olduğunu söylemiştir. 

Paris, 12 (Ö.R)- Kabinenin 
üç veya dört devlet bakanı 

ilavesile takviye edileceği şa

yiası yalanlandı. Şimdiki durum 
ne hükümette bir değişikliği, 

ae de üç mayısa bırakılan se

çim tarihinin talikini mümkün 
kılacak mahiyette değildir. 

Stahremberg 
Peşteye gidiyor 

j 
Berlin, 12 (Ö.R) - iyi haber alan mahfillerde Almanyanın 

Loodrada toplanacak olan milletler cemiyeti konseyine murahhas 

göndermeye henüz karar vermemiş olduğunu,Lokarnocu devletler 

Viyana, 12 (Ö.R) - Vis 

Şansölye prens Stahremberg 
ile dışişleri bakanı B. Valdeng 

Budapeşteye giderek Orta 
Avrupanın Ekonomik vaziye-

arasındaki görüşmelerin neticesini beklediğini bildiriliyor. 

••••• 
Leh Yahudilerinin karart 

tini Macar devlet adamlariyle 
birlikte gözden geçirecekler 
ve Çekoslovakya başbakanı B. 
Hodzamn son Viyana seyaha

tinin neticeleri hakkında gö- ı 
rüıeceklerdir. 

Bir ay et yemiyerek 
protestoda bulunacaklar 

1 • 

Varşova, 12 (Ö.R)- Lehistandaki Yahudi cemaatleri büyük 
bir !oplanb yaptılar. Lehistanda Yahudi hahamlar tarafından 
hayvan kesilmesinin menedilmesi üzerine bir ay müddetle et 
yememeğe, bir gün süküt edilmesine ve bu göıterinin yapılacağı 
gün de Yahudi mağazalarının kapatılmasına karar vermişlerdir. 

ikame etti ve ' 
mahkemeden 
tazminat ta-

hakkukunu is 
tedi . 
Diana on se
kiz yaşların

da çok şirin 
bir kızdır. Genç kız Londrada 
Cambridges kahvehanesi önün· 
den geçerken yanıbaşında bir 
otomobil durmuş, yolculardan 
biri Miss Diananm üzerine 
rovelverle ateş etmiştir.Kurşun 
hedefine isabet etmemiı ve bu 
tecavüzü yapan meçhul mak
satlı adam firar etmiştir. 

Zabita mütecavizi bütün ara
malarına rağmen yakalıyama

mışhr. Miss Dianayt, hükumeti 
dava etmeye sevkeden endişe 
lngilterede emniyet noksan\ ve 
zabıtanın beceriksizliği imif. 

Sabık kraliçe 
Almanyada araba ka

zası geçirdi 
Yunan kralı 

Georgeun eı 
ki eıi krali
çe Elizabeth 
Almanyad a 
bir kaza ge· 
çirmiştir. Es

·. ·~~ 
'.><.;:we~ . ·z~.ı,,. . s ~ 
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ki Rus gran· ~~;;JB~~~...,.;;ır 
düşeslerinden Cyrill'in cena~e 
merasiminde hazır bulunan sa
bık kraliçe buzlarla kapalı bir 
yoldan geçerken arabanın dev
rilmesiyle yaralanmıştır. Ayni 
arabada bulunmakta olan Ro
manyanın ana kraliçesi Mari de 
dudağından hafif bir yara al
mııbr. 

Facia yıldızı 
MUsabakasını klmler 

kazandı? 

Hollyvood- ...----:-.~~~..,.,.,. 
da asrın en 
bUyük facia 
artistini ayır· 
mak için bü-
yük bir mü· 
sabaka açıl
mıştı. Ame- ....,.,~~-..-.....~.-.. 

rika yüksek san'at akademisi 
üyelerinin hepsi de Hollyvooda 
davet edilerek. seçim yapılmış 
ve Victor Mac Laglen birinciliği 
kazanmıştır. Kadınlar arasında · 
da Bette Davi, · birinciliği, Ka.: · 
tberin Hepburn da· ikinciliği 
kazanmışlardır. 

Müsabakadan sonra akademi 
heyetine Bette Davis'in yeni 
çevirdiği "En asil düşünce,, 
filmi gösterilmiş ve büyük tak .. 
dirle karşılanmıştır. 

I• gllterenln aAır 
maAIOblyetl 

400.000 seyirci lngiltere • A· 
merika arasındaki buz üzerin
de Hokey maçını seyr~tti. Bu 
maçı 2 ye karşı dokuzla Ame
rikalılar kazandılar . Deyli 
Ekspres gazetesi, lngiliz timi· 
nin aldıgı bu neticeden duydu
iu teessürü şu çümlelerle an
latıyor: 

- Bu ağır mağlubiyet bizi 
hiçbir şekilde teselliye ve 
ümide sevkedemez. Bu galebe 
Amerikanın lngiliz toprakla
rında şimdiye kadar kazan
dığı ilk zaferdir. Ancak şunu 
da daima hatırlayacağız ki, bir 
gün 400,000 insan kendi bay
rağını temsil eden lngiliz ti
mini ayıblamıştı. 

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

Viyanada 
Nazi propagandası 

fazlalaştı 
Viyana, 12 ( Ö.R) - Nazi 

propagandası artmışbr. Otuz 
. Nazi tevkif edilmittir. 
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Ko11/craıısdaıı evı•el bir i11tiba 
Tepeköy (Özel) - ilçemizde timiz aytaçlarından Bay Suad, 

parti himayesinde fakir çocuk- inkılab mevzuu üzerinde üç 
ları koruma kurumu menfaatine saat süren bir konferans ver• 
bir aile balosu yapıldı. Davet- di, Bu konferansa ilçemiz par· 
Jiler sabaha kadar coşkun bir tilileri tamamen iştirak etmiş 
neş'e içinde, dans ve ulusal ve yüz kişilik toplantı salonu 
oyunlarla egv lendiler. Toplanan hıncahınç dolmuş dinleyiciler 

dışarlarda konferansı dinleme· 
hiisılat tamamen fakir çocuk-

ğe mecbur !.Lalmıştır. Bu kon• 
ları koruma kurumuna verildi. 

f eransta Ata türkün yaradıcılığı 
Bu balo üç yıldanberi inşası bahsı şiddetli ve sürekli alkış-
na çalışılan parti toplantı evin- lara vesile olmuştur. Partili 
de olmuştur. Uçemizde bu bina halkımız çok aydınlandılar. 
ve balo sosyete hayatı canlan- Konferanstan sonra parti 
dırma bakımından çok önem- ıemt ocağında konuşmalar ya-
lidir. pıldı ve misafirimiz samimi 

lzmirden ilçemize ielen par- surette akşam trenile uğurlandı. 

" 'ZVv~LZZZJ 

lstanbul gazeteleri 

Neler yazıyorlar? 
Bu sabahki gazeteler yalnız 

Renin İfgali münasebeti]e meş
gul oluyorlar. 
. "Cumhuriyet,, başmuharriri, 

Cenevreden gönderdiği baş 
yaz11ında Almanyanın haklannı 

milletler cemiyeti içinde 
konuşarak elde etmektense 
kuvvete dayanarak emrivaki 
yapmak suretile elde etpıek 
şekJini ihtiyar etmesini bir teh
lüke olarak görüyor. 
- Yunus Nadi Almanyanın bir 

mukavemet ile karşılaşacağını 
zannettiğini ve o gün harp 
olmaması ıçın her şeye 
katlanmağa razı olacak Av
rupanın korktnğuna uğraya
cağını ve büyilk . harbın daha 
~üthiş bir tekerrürünün olaca
ğını yazıyor. 

1 Tan gazetesi Alman ve Fran
sız münasebetlerinin tarihçesini 
yapıyor; Ren işgaliyle Alman
yanın daimi surette Fransız 
tehdidi ve tazyiki önünde ya
şamaktan kurtularak eski hi
kimiyet politikalarına girişmek 
istediğini, fakat artık dünya 
efkarı umuminesının böyle 
hakimiyet . kavgalarına girişil
mesine müsaid olmadığını, şi· 

kayetçi her hangi bir devle
tin her ıeyden evel müşkülünü 
uluslar sosyetesine bild.irmesi 
Jizımgeldiğini de ilave ediyor. 

- Kurun gazetesi ise, Lokar
noyu imzahyan devletler kon
feransından ve bunun muhte
mel neticelerinden bahset
mektedir. Ren meselesinde 
sulh veya harp talii altında 
tutan devletin lngiltere oldu
ğunu, Fransanın da lngiltere 
ve onun tarafında olan dev
letlerle anlaşması arzuya şa
yan baludduğunu söyliyen 
Asım Us diyor ki: 

- .. Çünkü Avrupa sulbünü 
muhafaza etmenin ancak bu 
suretle mümklin olacağı hisse
dilmektedir. ,, 

Zaman gazetesi Uluslar Sos
yetesi konseyinin Londrada 
toplanmasmı lngilterenin ha
disede oynayacağı rolün ehem
miyetine delil telakki ediyor ve 
adeta bir nevi hakem vaziye
tinde bulunan hu devletın ka-

Japonya 
Son hadise ile 
alakasızmış 

Tokyo, 12 (Ö.R) - Japon 
Ajansının neşrettiği bir nota 
Japonyamn Avrupa siyasasm· 
~aki son bidiselerle ilgisi ol
madığını, Fakat Rusyanın Fran· 
sa ile ittifakı yüzünden nzak 
Şarkta hareket serbestliği 
kazandığını ve bundan dolayı 
uzak Şarkta vahim güçlükler 
çıkabileceğini bildirmektedir. 

Habeş 
Davası ikınci 
plana kaldı 

Roma, 12 (Ö.R) - "Journal 
de Geneve,, Italyan - Habeş 
ihtilafının şimdi dünya siyaaa
smda ikinci derecede bir ehem-
miyeti kaldığını yazarak diyor 
ki: 

- "Hakiki mevkii de budur. 
ltalyan - Habeş ihtilafı, ancak 
lngilterenin gösterdiği alaka 
ile bütün dünyanın dikkatini 
üzerine çekmiş olan sadece bir 
sömürge ihtilifıdır. Bir bakım
dan, Almanların Ren bölge
sindeki müdabalesile arsıulusal 
durumun aldığı inkişaf ltalyaya 
müsaittir. 

ispanyada 
Madrid, 12 (Ô.R)-1934 ihti

lali esnasında Asbırya eyale
tine gönderilen tedip kuvveti 
kumandanı general Lopez ve 
sivil muhafızlar kumandanı hap-
sedilmiılerdir. General Lopez 
aleyhindeki itham birçok mev-
kufları muhakemesiz kurşuna 
dizmiş olmasıdır. sivil muha
fızlar kumandanına gelince, 
mevkufların ifadesini alan o idi. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lrarını beklemek lazım geldiği-
ni söylüyor. 

Son Posta gazetesi, bu işin 

halli için Almanyanın sürdüğü 
tekliflerden umumi sulh na
mına azami istifade yo· 
lunu ihtiyar etmek ve met 
cut meseleleri toptan hallet
mek lazım geldiğini, aksi halde 
harb tehlükesinin bir parça 
daha ykınlaımıı olacağını 
ı6ylilyor. 



O vakıt, kan döknlmesinden 
korkmuş olacak ki, v ~icudu 
bir an titredikten sonra biraz 
aükünet buldu. Eve girdi. ., . 

Hanri dö Monmoransı nın 

ölümünü Deoda'nın öllimün· 
den ilıtün ırörüyordu. Sevgili· 
sinin darağacına asıldığım gör· 
mekdense mareıak hançerle 
Ci!dürmeği daha iyi buldu. 

Alis, Deoda'nin çıkdığı oda· 
ya girerek keskin, kısa, ucu 
üç köşeli demiri geniı bir han· 
çer aldı ve Jan Dalbere sara· 
yında bulunduğu zaman gör· 
düğü ve lıpanyollar gibi nam• 
lusu içeri gelmek ve kabzası 
el tarafında bulunmak üzere 
sağ kolunun yenine sokdu. 

Hiçbir heyecan ıöstermek
sizin Hanrinin kapandığı odaya 
giderek sol elile kapıyı açb. 
Mareşal ayakta duruyordu. 
Bunun için kUfı karpya otur• 
dukları zaman hançeri indir• 
meği dütündü. Tatlı tatlı ko
nuşurlarken birdenbire ayağa 
kalkarak hemen hançeri sap
layacakb. Kendi kendine: 

- Haydi bakalım 1 Şimdi 
bizleri dinlemediğini söyliye
cek... Bunu da isbatla uğraıır· 
ken ben de fırsat budur diye 
öldüreceğim. 

Düşüncesini 
mınldandı. 

Mareıal dö 
sözü: 

ileri sürerek 

Damvil'in ilk 

- Aliı, ne saylendise hep
sini buradan iıittim .•. 

Oldu. Kız bu durum karp· 
91nda pşırmıştı. Her şeyi dü
şünmüştü fakat bu sözle kar
şılaşacağını akhna getirmemitti, 
T elaşmdan gizlediği hançer 
demirinin parıltısı Mareşahn 
gÖzünden kaçamamıştı. 

Bir az düşündükten sonra 
Mareşal sözüne devam etti: 

- Şunu da biliniz ki arkam
da daima zırh gömlek vardır. 
Senin hançerin bunu delemez. 
Bunun için beni öldlirmeğe 
kalkmanız pek boıtur. 

Alis oda kapasına kadar ge• 
riliyerek arkasını bu kapıya 
verip: 

- Düşüncemi anlayamadı
ğımzdan dolayi pek müteessi
fim. Bu da benim mağlübiye
timle bitecek. Fakat her hal
de sizi öldürmeğe çalışacağım. 
Sizi buradan diri diri salıver· 
nıektense elinizle C>lmekliğim 
daha iyidir. 

Diyerek artık hançerini sak· 
lama ya lüzum görmedi. Sai 
elile tutup biraz sararmış ol
duğu halde arkasını kapıya da
yayarak koUannı kavuşturdu 
ve mareşala dik dik bakb. 

Hanri Dö Moomoransi dim
dik dura\D genç kızın çehresi· 
nin güzelliği karııamda afallaıb. 
Sonra gözlerini etrafa çevire· 
re:k masa, kendiaiyle Ali• ara
ıında bulunabilecek biçimde 
bir yerde durdu. Yavaşça: 

- Alis, aramızdaki kavganın 
•onunu pek iyi biliyorsa• de· 
ğil mi? 

- Evet 1 Biliyorum. Haydi 
beni öldürünüz. Burada ikimiz· 
den birisinin 6lme•i lizıaı. 

- Ne ben sizi öldüreceğim 
ve ne de siz beni... Şayet size 
el kaldarmak icab etse bile 
yalnız si1ahıoızı elinizden almak 
olmak olacaktır. Binaenaleyh 
sizi öldüreceğimi aklınızdan 
bile geçirmeyiniz. 

Alis titredi. Bu sözle mare• 
şa~ onun bir şey beceremiye· 
ceğq.i yüzüne vurmak istiyordu. 
liaan sözüne duam ederek: - . 

isterseniz bu evin kapısından 
çıkar çıkmaz işittiğim şeyleri 
istediğim gibi kullanacağım. 

Genç kız bu sözlerden en
dişeye düştü. Biraz sonra tek
rar eski vaziyetini alarak göz
leri kan çanağına döndü. 

Hanri ise ağır ve kuvvetli 
sesile: 

_ Fakat birbirimizle uzla-
ıırsak ben de itittiğimi unuta
cağım. Size söz veriyorum. 
Alis ı Ne sen yerinden kımıl· 
da, ne de ben kımıldayayım. 
Dinle 1 Fikrimi açık söyleye· 
yim. Sonra sen kararını ver. 
Şayet bu ıım unutacağıma söz 
yerirsem ... 

Dedi. 
Aliı başıle redetti. Bu esna· 

da saçlan çözülerek omuzian· 
nın üzerine döküldli. Boğuk bir 
sesle: 

- Sözünüze inanamam. 
Diyebildi. Hanri hafifçe sa

rardı. Ölmek veya öldlirmeye 
karar veren bu kadının karıı· 
sında öfkelenmeye baıladı. 
Güçlükle nefes alarak söze 
baıladı: 

- Pekilil Ya size canlı bir 
rehin verirsem!... Sözümtı dinle. 
Dostça konuşalım •• ~izden ~ir 
iş istemeye gelmıştım. Soz· 
lerimi dikkatle dinliyeceksiniz 
değil mi? Evet. Bunlan kaş· 
larınıcın çablmasından anhyo• 
rum. lıte Afis; sizi bir aşk rü· 
yesı içinde göriiyorum. Evvelce 
metresim iken daima sizi so
ğuk ve sarayın antirikalara 
peşinde görürdüm. Şimdi ise 
değiştiniz. Bana karşı böyle 
davranmanız candan birisini 
sevmiı olduğunuzu gösteriyor. 
Alis! lşittiiim sözlerde fsti· 
fadeye kalkışacağımı sanıyorsun 
açıkça sövliyeyim. Siz ne Navar 
Fransı, ne de Kolini'yi ve ne 
de karaeşimi kurtarmak isti
yorsunuz! Maksadınız, Kont dö 
Mariyakı kurtarmakbr. Bu adam 
kimdir? Bunu da bilmiyorum. 
yalnız bildiğim birşey v~r!a 
0 da sizin bu adamı butun 
\farlığınızla sevmiş olmanız ~e 
batta uğurunda hayatınızı bıle 
vermeğe kalkışmanızdır. Sizin 
aşıkınız bulunduğum zamanlarda 
daima kalbinizde gizli ve ka
ranlık bir nokta vardı ki ben 
de bundan endişe ediyor ve 
korkuyordum. Likin bu saatte 
hayatınızın tıpkı benim haya
tım gibi olduğunu anlıyoru~. 
Bu aşkınız, size cesaret verı
yor. Şimdi baştanbaşa aşk ke· 
sildiniz! 

Genç kız ba •iSzleri say
liyen Hanriye kötli k'5tli 
bakıyordu. Hanri de. s&ylerken 
onun öfkelenerek ışe baıla· 
mamasına dikkat ediyordu. 
Bir dakika •oluktan sonra tek· 
rar a6züne devam etti : 

_ Alis 1 Bana cevab ver· 
meniz lizım. Fikrinizi anlaya• 
bildim mi ? Siz bir aşk hasta-
91ıınız. Bir saniye keneli varlı· 
ğınızı dilşünmiyerek kartınızda 
bulunan adamın ruhuna nllfuz 
etmek ister misiniz? 

Aliı omuzlannı •iJkti. Hanri: 
- Bilmedi -

••••••••••••••• 
·z~yn;i;;·~enedi 

lımir Esnaf ve Ahali banka· 
sı Alaşehir şubesinden ~abamız 
ölü Eminin satın aldıgı 7642 
defter sırasında yazılı 17 /6/930 
ve 15/4/931 tarihli onar liralık 
iki adet hisse makbuzu kayıp-

tı Yenilerini alacağımızdan r. d w 

eskilerinin hükmü olma ıgım 
ilin ederiz. 

Alaşehir Obur oğullanndan 
berber Emin oğlu marangoz 

MEHMED 
1-3 (580) 

- Baş tarafı Jnci sav/ada -
HITLER GAYRI ASKERi 

BÖLGEDE 
Berlin, 11 (Ô.R) - B. Hit

ler yakında eski gayri askeri 
bölge ıehirlerinden birinde 
büyük bir seçim nutku s&yle
mek niyyetindedir. Bildirildiği
ne g6re bu s6ylevi askeri tö
renler takib edecektir. Bununla 
beraber salahiyettar Alman 
çevrenleri Ren b6lgeıinde geçit 
töreni yapılmasına ihtimal 
vermiyorlar. 

Alman gazeteleri Londrada 
Lokarno pakhnı imza eden 
devletler mümessillerinin gö
rüşmeleri arefesinde lngiliz 
bükdmetinın müzakerelerini 
gittikçe artan bir kaygı ile 
gözdon geçirmektedirler. Bu 
gazeteler Almanyanın Ren böl
gesine aaker göndermekle sa
dece kendi hakkım koruduğu
nu bildirmekte ve hiçbir dev
lete karşı taarruz niyetinde 
olmadığını ileri ılirmektedirler. 

AVUSTURYA VE 
ALMANYA 

Viyana 11 (Ô.R) - B. Hit
lerin Çekoslovakya ve Avus
turya ile de ademi tecavüz 
andlaşması imza etmeğe hazır 
olduğu hakkındaki beyanab ve 
diğer taraftan Viyanada ulusal 
sosyalist partisinin yeniden te
şekküle çalışması Avusturya 
karooyunun dikkatini çek-
mektedir. Bununla beraber 
şansölyenin andlaşma hakkın
daki teklifi matbuat yoluyla 
yapıldığından salihiyettar çev
renlerin buna dayanmalan 
güçtür. 

Bununla beraber Alman tek· 
lifinin doğrudan doğruya A vus• 
turyaya hitp etmediği ve mu

kadderab Londrada münaka ~ 
edilecek olan Alman teklifleri-. 
nin bütiinlüğünden bir parça 
oldup kaydedilmektedir. 

INGILIZ KABiNESi BiR 
KARAR VERMEDi 

Londra, 12 (A.A) - Kabine 
dün akşamki toplanhsında hiç 
bir karar ittihaz etmemiştir· 
lngiliz bakanları şimdilik Fran· 
aanm kat'i hath hareketi kar· 
şısında bir karar vermemiftir. 
B. Eden ile Lord Halifakıın 
Fransız görüşünli arkadaşlanna 
izah ettikleri ve kabinenin 
Alman ve Fransız noktai na
zarlanm yaklaşbracak bir çare 
aramak llzere toplantısını bu· 
güne talik ettiği sanılmaktadır. 

FRANSA INGlL TEREYi 
TAZYiK EDiYORMUŞ 

Londra, 12 (A.A) - Deyli 
Telgrafın siyasal muhabiri ya· 
ziyor: 

Fran .. ,Aımaq1a11Ren 
blHgeslnden hiç olm~zsa 
mUhlm bir ~smından 
çekllmeye zorlam19k için 
lngUtere Uzerlnde kuv
vetli bir tazyik yapmak
tadlr. lnglllz hUkUmetl 
de Almanranın bu bll· 
gsden sembolik bir •u
ratte bir kı•ım kıtaat 
çekmek suretlrle mU
zakereler• yol açllmaaı 
için ille adınu atmasına 
çall.acakb... B. Eden 
Franaız hUkQm s tine fran • 
sız kıtaahnın hudutta 
toplanmasının ansızın 

vaki olacak vahim mU· 
sademel er yUzUnden do
ıurabllacaıı tehlUkeyl 
hatırlatmı,llr. 

Fransa tam bir hafta ev,el 
lngiltereye gönderdiği biT sual· 
de lngilterenin Fransaya yapa· 
cağı muavenet ıeklini sormuş· 
tur. Bu sual de lngiliz kabine· 
sinde mllzakere edilmiştir. Fran· 
sızlar Almanlann Ren b6lf~ 
sindeki hareketinin Lokamo 
muahedesinin 4 en maddesin· 

YENi ASIR - ..... 

Balkan paktı 
K. antant mümessilleri 
Fransayı tasvib ettiler 

- Baştara/ı / nd say/ada -
arsıulusal andlaşmalann ve Lo
karno andlapnaaının tatbikini 
taatruzlardan kOfUmata karar 
vermiılerdir. 

YUNAN HOKOMETININ 
TEESSÜFÜ 

Atina, 12 (A.A) - Atina 
ajaD11 bildiriyor: 

Y unaninanm Balkan tpak· 
bndan miltevellit mecburiyet
leri baklanda gazeteler arann· 
da yar;.:an mnnakaplar &ze
rine hiçbir Yunan hükUmetinin 
orta Avrupa hakkında veyahut 
küçük andlaımaya karşı taah
hütlere girişmediği resmen teb· 
liğ edilmektedir. Hlikümet milli 
menfaatleri için zararlı olan bu 
gazete mlinakaşalannı teeuiifle 
karıılamakta ve buna nihayet 
verilmesini ehemmiyetle tavsi
ye etmektedir. 

YVGUSLAV BASININA 
GÖRE 

Belgrad, 11 (A.A) - Avala 
AjaQıı bildiriyor: 

Y.11g01lav matbaab Lokarno 
maahedeainia bozulm111 meı-

J 
elesinde ihtikath davranmakta
dır. Yalnız Zagrebde çıkan 
Obzor gazetesi ıu sabrları 
yazıyor: 

Fransız - Sovyet paktının iyi· 

ce tetkiki bunun T okamo hü· 
kümlerine uygun olduğunu gös

termektedir. Almanya bir ba· 
hane telakki ettiği bu paktı• 
Fransa tarafından tasdikini de 
beklememiştir. Bu Alman hare· 
ketine intizar edilmek lizımdı. 

Fransanın şerefi bir emri vaki 
tanımaya ve B. Hitlerin teklif-
lerini birdenbire kabule mani 

olmaktadır. Fransa gelecekte 
Almanyanın imzasına güvenip 
gtivenemiyeceğini düıünmeye 

mecburdur. Bununla beraber 
bir Modos vivendi bulmak la· 
zımdır. 

lngilterenin hattı hareketi 
mühimdir. Zecri tetbirler müm
kün olacak mı? Şim\ki durum 

bir hukuki halden ziyade du
ruma uygun bir bai istemek
tedir 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken miHehausısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedearileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

-=====;-
Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat· 
baaaı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Beher metre murabbaı dört 
yüz kuruıdan 54 sayıh adanın 
dört yüz otuz dört yirmi bet 
metre murabbaındaki 11 •ayıh 
arıuı başsekreterlikteki şart· 
name veçbile ve bin yedi yü:c 
otuz yedi lira bedeli muham· 
menle 1713/936 salı sünü •&at 
1 O da açık arhrma ile ihale 
edilecektir. lıtirik için yiiz 
otuz liralık muvakkat tem'nat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saata komisyona gelinir. 
28-3-10 -13 522 [5131 
1 - Beher metre murab· 

baı üç yüz kuruştan yirmi do
kuz sayılı adanın 1, 2, 3, 4, S, 
6, 23 ve 24 sayılı bin yetmiş 
sekiz metre murabbaındaki 

arsaları üç bin iki yüz otuz 
dört lira bedeli muhammen'e 
bq sekreterlikteki tartname 
veçhile 20-3-936 Cuma gDnil 
saat onda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
iki yüz kırk üç liralık muvak· 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saate komis· 
yona gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki yüz kuruştan 68 sayıh 
adanın 363 mf:tre marabbaın
daki 3 sayı 'ı arsası yedi yüz yir
mi altı lira bedeli muhammenle 
baş sekreterlikteki tartname 
meçhile 20-3-936 Cuma günü 
saat onda açık arhrma ile 

ihale edilecektir. iştirak için 

elli beş liralık muvakkat temi
nat makbuı.u veya banka te-

minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona 
gelinir. 
3--10--13--17 571 (539) 
- Doktor öl& Mustafa En· 

verin bronzdan bBstiinGn yapıl
ması ve yerine dikilmesi iti 
bat sekreterlikteki ketifname 
ve şartnsme veçhile 20-3-936 
Cuma gilnü saat onda açık 
eklliltme ile ihale edilecektir. 
Muhammen keıif bedeli beş 
yliz yirmi beş liradır. iştirak 

için kırk liralık muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söyleuen 
g~n ve saatte komisyona geli
nır. 

3-10-13-17 570 (SJ8) 
iki yüz seksen lira bedeli 

keıifli Eşrefpapda pazar yeri 
onünde paket ve adi taşla kal· 
dırım yapılması iti baş sekre· 
terlikteki kefifname ve şart· 
name •eçhile 27-3-936 Cuma 
f;'Ünü saat 10 da açık ekailtm~ 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
yirmi bir liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
güa Ve saatta komiayf)na ae• 
lioir. 



8ahKe a ... .,ENi ASIR 
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Müslümanların 13 Anası .. 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: 54 Yazan : Tokdil # 
Hey kabadayılar! Sizin arkadaşlarınız buradan geçmiş 
nah, işte bu çekirdek Medinede çıkan Hurmanın çekir
değidir. O hurmaıarın çekirdeği böyle küçük olur 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Amenna! içimizde yok, o gelinceye ka- O sıra 1'uyuya hayvanını su-
- Giderken beni görünüz. dar bekliyelim. lamağa gelen cadaloz bir arab 
- Peki... Heyetin içinde birisi atıldı: karısını gördüler. 
. . . • . . . . - Biz uyurken hayvanı ipini - Şu kadına sorahm belki 
Medineden ayrılan bir kar- kopararak kaçmış, izlerinden görmüştür. 

van Muhammedin uğur dile- onu takibe çıktı, korkmayın, Saçları birbirine karışmış, 
mesiyle ayrılmış atlarını kır- o yolları bilir, bizi bulur. kirden, pastan yüzü berbad ve 
lara sürerek yol almağa baş- Diye ört bas eden bir yalan mülevves, üstü başı lime lime, 
laatşlardı, savurduktan sonra yürümeğe sınm gibi ayakları çıplak ve 

"Uhud,, ün yakınlarına var- başladı. Asım ve arkadaşları bir çok yerlerini örtmeğe lü-
•ışlardı ki giden on kişilik ir · birbirlerine bakışarak yürüdü- zum görmemiş pis bir cada-
ııad heyeti gündüz seferini kes- · ler. Jozdu. 
tiler, gündüz dağların, tepe- Heyet Hendil kabilesi diya· - Hey, hatun! Buradan hiç 
lerin, sık ağaçların gölgelerin- nnda Recih kuyusuna varmış· karvan geçti mi? 
de akşama kadar oturup, uyu- lardı. Orada indiler, artık bun- Cadaloz hiç istifini bozma-
yup karanlığın basmasını bek- dan ötesi sağlıktı. Sabahı bu- da~: 
lediler. rada beklediler ve sabahleyin H b . k 

Medineden getirdikleri hurma- - a erım yo f Ben sizin 
lrşad heyetini götüren yedi 

kişi yavaş yavaş korkuya ve 
şüpheye dalmışlardı. Gündüz 
istirahat, gece yol almıya baş
hyan İrşad heyetinin reisi Ası- , 
ma birisi sordu: 

- Asım niçin gündüz git
miyoruz, gece gidiyoruz? 

- Gündüzler çok sıcak, 
ırörmiyor musunuz? Bu meh
taplı serin gecede yol almak, 
sabah güneşi doğuncaya kadar 
serin serin at sürmek hem bizi 
hem hayvanlarımızı rahata ka
vuşturuyor. 

- Peki niçin silahlandınız? 
- Neden soruyorsunuz? 
- Bu hareket biıe merak 

verdi de ... 
- Ne olur ne olmaz, bir 

erkeğin silahsız gezmesi doğru 
değildir, dağ, taş aşacağız, 

düşmanla, vahşi hayvanlarla 
karşılaşmak ihtimali var, silah 
bir arkadaştı:-. 

- Bizlerde silah yok! 
- Olabilir .• Sizler bu hava-

Jiye alışmışsınız, bizimle muka
yese olunamazsınız. 

- Korkunuz mu var? 
- Allabtan başkasından 

korkmayız. 

Bu cevab sert olduğu için 
sükut hasıl oldu. Fakat bu sü
küt gecenin içinde yol alan bu 
karvanda ancak onları götü
renlerin arasında korkunç bir 
süküt olmuş ve Medinelilerde 
de havf uyandırmıştı. ·Böylece 
iki gece daha yol aldılar. Meh
tap solgun bir ışıkla bunların 
yolunu; dağların sırtından do
ğarak mevtai bir beyazlıkla 
aydınlatıyor. Karvanda gayri 
tabii bir sükut, gayri tabii bir 
ahenk, gayri tabii bir görüşme 
devam ediyordu. 

Askan ile Mekke arasında 

Hüdde denilen bir yere var
mışlardı. Snbahın taze ve serin 
saatlarında atlarından ınıp 

ağaçlara hayvanlarını bağlıya 

rak hayvanlarını bağladıkları 
ağaç diplerine çöken karvan 
yorgun argın U } kunun baş1 an· 

gıcına daldılar. 
Bir saat geçti. . İrşad heye

tini götüren yedi kişi uyuma· 
m•şlardı. 

Daha yarım saat geçti, gün 
hafifçe ortalığı ısıtmağa baş
ladı, yedi kişi teker teker, ya· 
vaş yavaş kalkarak bir araya 
toplandılar, kısa bir fisko&! 
içlerinden birisi arkasına ba
karak atına atladı, ses verme• 
meğe çalışarak hızlandı ve 
kayboldu .. 

Asım atına atlayıp geri çe
virerek arkadaşlarına bakınca 
keadilerini götüren heyetten 
birisinin eksW< olduğunu gördü. 

- Arkadaşlarımızdan blrisi 

larla bir sabah kahvaltısı yap- kahyanız değilim al 
tıktan sonra dağlara doğru - Yahu! Sana sual soruyo-
tırmanmağa başladılar. ruz, doğru cevab versene! 

. • • - Vermezsem ne olacak 
.. • • • • t • 

Heyetin içinden ayrılan arap 
doğruca Süfyan bin Halide git
miş ve on kişilik İrşad heye
tinin gelmekte olduğunu söy
lemişti. Süfyan acele bir silah
şörün emrine iki yüz kişilik 
kılınçlı, kargılı, oklu bir müf
reze verdi. Heyetin içinden 
ayrılan arab da öne geçti. De
licesine bir hızla doğru yolu 
bırakıp kestirme dağ sırtların
da Reci taraflarına doğru ak
tılar. Reci kuyusuna geldikleri 
zaman ortalıkta kimseyi göre
mediler, haber veren arab 
şaşırmıştı, yüzlerine afal afal 
bakarak: 

- Geri dönelim, belki ge
ride kaldılu. 

- Bizi aldatıyorsun galiba? 
- Ne münasebet! 

sanki itleri 
- Sus mel'un! Şimdi ıeni 

bağlar gözlerini kargı ile oya
rız, kadın ifrit gibi bir kahkaha 
attı. 

- işte o elinizden gelmez. 
Hadi bakalım ıuradan defolf 

- Buradan geçen karvan 
Medineli kirvandır anlıyor mu-
sun cadaloz! Senin, benim ev
latlarımızı dininden döndürmek 
putlarımızı kırmak, olmazsa 
öldürmek istiyen Muhammedin 
arkadaşlarıdır. Anlıyor musun 
cehennem ifriti! Daha söyle
miyecek misin mel'un karı? 

Herif; Medine, Muhammed, 
din, put kelimelerini telaffuz 
ettikçe kadında renk değişti. 
Elinden koğasını, hayvanını bı• 
rakıb müfrezeye yaklaştı. Ken
disine hakaret eden atlının 
atını tutarak: 

- Somı Var -

Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 
9388 Üç pilli beş yüz metre mesafeyi gösterir ayarlıdır. 
9288 I_~i pilli ü~ yüz metre mesafeyi gösterir ayarlıdır. 
9368 Uç pilJi kristal ufak camlı dört yüz metreliktir. 
9268 iki pilli kristal ufak camlı iki yüz elli metreliktir. 
1611 Bir pilli kristal büyük camlı iki yüz elli metre me-
1626 safeyi gösterir. 
1511 Bir pilli kristal ufak camit iki yüz metre mesafeyi 
1526 gösterir. 

2262 iki pilli ayarlı ev feneridir. -~ID--
Umumi deposu : lzmirde Suluhan civarında Ödemişli 
Hüseyin Hiısnü ticarethanesidir 

-.!:. 
lzmir Emlaki Milliye Müdüriyetinden : 

Sıra No. 
102 Bayraklı Menemen caddesi 67 - 69 eski 83 - 85 taj 

No. 3 oda mutbah avluyu ve tahtani fırını müştemil 
( 353,84 ) metre murabbaı ev. 

101 Tepecik dar sokağında 14 • 12 taj No. 77, 83 metre 
murabbaı ovalı arsa 

100 Bakır bedestanı 47 numara tajlı dükkan 
99 Karşıyaka Bahariye Hatem sokağında 13 eski 13 tahrir 

11 taj numaralı bodrum üstünde bir oda ve avluyu 
müştemil ev. 

Lira 
1000 

50 

300 

150 

98 Ücüncü Karataş taşcı Panayot şimdi zerafet sokağında 73 
10 - 2 eski 18 taj numaralı ev ( peşin para iledir ) 

Yukarda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikinci tertip 
mübadil tasfiye vesikasile ödenmek şartile ve 15 gün müddetle 
arttırma2'a konulmuştur. Ahcılann 30 - 3 • 936 Pazartesi günü 
saat 14 de milli emlak müdüriyetine müracaatları. 

13 - 24 654 ( 579 ) 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü \"apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Muhasip 
Arayanlara 

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

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

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

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

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436} 

~rz7ZZZ"Z7...77..7..7..z7...7J.Jr7.ZZ77.7.1:.T..A.7.n 

Göz Tabibi 

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

talıkları mütehassısı 

Fransanın Bordo tıp fakültesi 
göz kliniğinden mezun 
Muayenehane : ikinci 
beyler sokak No. 79 

1-13 (505) · H.3 N 
rz.T_LZT.LZZZ7.7Jr7...7.7.7.~ 

lzmir Sulh hukuk mahkeme
sinden : 

Ergani istikraz tahvillerinin 
A serisinden 129727 129728 
129729 129730 129731 numa
ralı beş tahvili X satın aldığı 

halde düşürmek suretiyle kay
bettiğinden bahisle Kadı oğlu 

Ahmed tarafından vaki müra
caat üzerine bu tahvillerin bey 
ve ferağ ve koponların tediye 
edilmemesine karar verilerek 
30-11-935 tarihinde ilan edilmiş 
idi. 

Sözü geçen beş tahvilin Tür
kiye Cumhuriyet Merkez ban
kası tarafından satın alınmış 

olduğu anlaşıldığından x bun
ların satışının ve koponJarın 

tediyesinin men'i hakkındaki 

kararı• ref edildiği ilan olunur. 
650 (57(;) 

Bağ, Bahçe ve Çiftlik sahiplerine 
Bütün dünyaca tanınmış SCHERING-KAHl:.BAUM A. G • 

firmasının bilumum haşere mücadelesi ilaçlarından ve lzmir 
Bornova Ziraat enstitüsü tarafından tecrü&eleri yapılıp 
tavsiye olunan : 

A - MERITOL - Arsenik tozu 
B - OBSTBAUMKARBOLINEUM 

ilaçlarımız gelmiştir. 

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

D - BAG MACUNLARIMIZ - Hiç bir şekilde reka
bet kabul etmiyen bağ 

rnacun larımız da yoldadır 
Birinci Kordon 120 numaralı yazıhanede 

1-6 (558) 
~ e . •. •.: .,- J. ~- I .. •, '.· ' 

En beyaz dişler 
omm dişleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOLIN kullanıyor 

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

bracak 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 tatlılaştırma~a kafi gelir. 

. ............. si"iıu·x;_r·· .. s-;i~k·y;~·············· 
Norveçyanın hölis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZJ.IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Köprü mahallesinde Rahmet ve Kamil Paşa sokaklarında 6,8 

ve 8/1 kapu 6 tajli kargir evin 832 payda 84 payı Kamil oğlu 
Saidin olduğu anlaşılmış ise de tapuca kendi adına intikali 
yapılmadığından alakadarlar veya mümessilleri tarihten bir ay 
içinde lzmirde saçmacı hamam sokağında kadastro komisyonuna 
müracaat etmedikleri takdirde işbu 84/832 pay 2613 sayılı 
yasanın 22 inci maddesinin H. f.krası mucibince hazine adına 
ya21ılacaktır. 644 ( 575 ) 



F ratelli Sperco 1 N. v. 
V A · W F H. Van Der apur centesı · · 
ROY ALE NEERLANDAIS Zee & Co. 

KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE 
ORESTES vapuru elyevm HERAKLEA vapuru 16 mart-

limanımızda olup yükünü tah- ta bekleniyor. 20 marta kadar 
liye ettikten sonra on dört Aa•er., Rotterdam, Hamharg 
nıartta Anven - Rotterdam ve 
Haabarg limanları için yük ye Bremea liman!arma yik 
alacakbr. a1acakhr. 

HERCULES vapuru 21 mart- ANGORA vapuru 3 niaaııda 
ta beklenmekte olup yükünü bekleniyor. Anverı Ye Ham-
tahliyeden sonra Burgns,Varna burgdan y&k çıkaracaktır, 
ve Köstence için yük alacaktır. AMERICAN EXPORT LINES 

HERMES vapuru 23 marttan 
28 marta kadar Anvers,Rotter- EXCHANGE vapuru 19 mart-
dam ve Hamburg limanları için ta bekleniyor. Baltimor için 
yük alacaktır. yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINE Johnston Warren Lines 
NORDLAND motörü Jima- Liverpool 

nınuzda olup Rotterdam-Ham- QUERNMORE vapuru 22 
burg-Copenhag-dantzig-Gdioia 
Goteburg·Uslo ve Iskandinavya 
limanlan için yük alacakbr. 

ROLAND motörü 29 martta 
beklenmekte olup Rotterdam 
dam, Hamburg~ Copenhage, 
Danb.ig, Gdynia, Oslo ve Is-
kandioavya limanlan için yük 
alacaktır. 

SERVJC MARiTiME ROUMAİN 
BUGARESTi vapuru limanı

mızda olup ayni gün Köstence 
Sulina-Galas ve Brayla liman· 
larına hareket edecektir. 

ALBAJUL YA vapura 17 ni
nisanda beklenmekte olup yü-
künü tahliyeden ıonra 19 ni
sanda Malta, Marsilya ve Bar-
selonaya hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 20 martta 

gelip 21 martta Malta-Marsilya 
ve Barselon için yük alacakbr. 

ilandaki hareket tarilılerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Faz.la tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica oJunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

şubatta bekleniyor. Liveıpool 
ve Anversten yük çıkarıp Bur-
gas, Varna ve Köatence liman· 
larına yük aJacaktır. 

Vapurlarm iünleri, gelme 
tarihleri ve navlmı tarifeleri 
hakkında hiç bir taa1ıh6de gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 . 

Paris f!kfutesin en iplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalanm her gfhı sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Fenni Gözlükcülük 

ECZANESi 

HiLAL ECZA.NESİ 

HCR NEVi FENNi eftzLDK 
Altın, nikel, elektroyalviz, selloloit, bas baga her türlil çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, maktan 
veya yakmdan her Hirlil gazlükler, tayyare ve şoför gazlllderile 
~eı ve toz gözlnkleri, bütün optik alemin bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutulan, alit ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Alaşehir üzüm mustahsilları koo
peratifi idare meclisi başkanlığından 

ldaıe meclisimiz 10-3-936 içtimaında Tarım sabt kooperatif
leri kanunu hekümlerine uymak karannı teklif etmek üzere 14 
nisan 1936 sah günü saat 15 de Halkevinde fevkalade bir ge
nel toplantı yapılmasını kararlaştırmıştır. Ortakların bu toplan-
tıda hazır hulunmaları rica olunur. [573) 

lıılıi&arJar Çamalb müdürlüğünden: . . iki 
1 - Çamaltı tuzlasında 9676 lira 40 kuruı kepf bedelli 

aded timpana binaları ile bir aded çamaşırhane ve hamam bi-
nası açık eksiltmeye konulmuştur. _ 

2 - Proje keşif ve fenni şartnamelerle mukavele ~e ~·
kasa şartnamesi 50 kuruş mukabilinde lzmir başmlidfirıyetinden 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 1/4/936 çarşamba günü saat 11 de Çamalh 
tuzlaıı ınfidüriyetinde müteıekkil ~omisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 738 hradır. · 
5 - istekliler ihale tarilıinden en az alh gün e!v~l. Çamalb 

tuılaeına elerek vaziyeti mahallen tedkik v~ bu gı~ı ışler yap
~klanna f air vesika ibraz ~decekler ve ehlıyet vesıkası alanlar 

lhaaka.a ya girebilecekler dır· 
6 - F ennt vuaiki ile sair kanuni veuiki haclaYİ kapalı ~r 

ihale rlnll tam saat 10 na kadar Çamalbada ~ reçen OlllU-

yon reialijine makbuz mukabiliade vereceklerdir. • 653 (578} 

Oliver Ve Şü. 
LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BJRİNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN UNF.S LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

FLAMINIAN vapuru 8 mart 
Uverpool ve Snnsea 'dan ge
&p taldiJede bu!uaacaktir. 

TRANTINOnpanalS mart

ta Londra, Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
içiD yük alacakbr. 

THURSO vapuru 22 martta 
LiYerpool ve Svanaea'dan ge
lip tahliyede bulunacaktır. 

Deutclı Levante Line 
ALIMNIAN vapuru S martta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak. 

NOT ı Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin deği§iklikJerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda Aleminin 1936 seneai 

için kabaJ etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumq ve eıbiaeyi 7abuz 

t.5 
Kurut ile ve çok kolay bo

yamak isteneniz bir paket 
Kil markah 

A R T 1 

En sağlam 

l3C>Y-.A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

BAHARAT 

lzmir Milli Emlak müdürlüğünden ı 
No. Lira 
95 Kaq1yaka Bahariye Yemiıçfpqa sokağında tahtaai 

ve fevkani 4 oda mutfak sofa kiler ve tarasa ve tu-
lumbayı müştemil 28 eski 28 yeni 28 taj No. lı ev. 850 

96 Karşıyaka Bahariye Yeuıişçipap sokağında tabtani 
ve fevkani 5 oda sofa tarasa mutfak ve kömürliik 
Ye tulumbayı müftemil 30 ve 32 eski 30 ve 32 tah-
rir 30 ve 32 numaratajla ev ve albnda dükkan. 1100 

97 Seydiköy Y qiJ mahallede numarasız ve 699-62 met-
re mmabbaı arsa. 175 

Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri bedelleri peşin para ile 
sahlmak üzere 15 güa müddetle artırmağa konulmuştur. Ahcı
lan 16-3-936 pazartesi günft 1Bat 14 de milli emlak müdliriye• 
tine mtlracaatlan. 1, 13 541 (527) 

N~Sln"ilACl 
KAttZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

1 

DOKTOR 

m 
ÔZACL 

EMSiH 
En eski nuırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi depoıu: Inıriliz Kanzuk ec.zaneai her eczanede bulunur. 

Cideli 11e mi...U bir nuar ilicadar. 

ve en lüks 

Çalışamıyor, 
" ugramış 

düşnnm&yor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yanm 
baş ağnsile si
nir ağnlann
dan lnntar
mağa kili ge-

lecektir. 

imal eder 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GBIPI~ 

, 

Bil~ ağn, ~zı ve sancılan derhal dindirir. Soğuk algmblcanna, 
gnpe, romatizmaya, baş ve aiş ağnlanna, nezleye, sinir~ adele 

ve bel ağnlarile kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

*M 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam

balara nazara o sarfiyattan 

yüzde yirmi daha ki.dl 

olursunuz 

M.TevfiksAYKENT 
Eektrik, telefoa Ye mabe

meleri deposu Ve Simeu 
fabrikaJan mimeaüi 
Pettemalalar 77 - 79 

Td. 3332 

Fenni Gözlft.k 
SiFA 

ECZANESi 
Alt111, Nikel 
Haı bağa, Amerikan çerçe

velerle, F eani gözlük camlan-

nın en tawnmıt fabrika malı 

olarak yeniden gctirmiıtir. 
Toz, gilneı, spor, ıoför, tay

yare g&zliikleri, barcmetre, ter
mometreler her yerden çok 
ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

lzmir vilayeti dcrfterdarlığından : 
lssisinin vergi borcundan ötürii tahsili" ı :.-. emva yuaaına g.,.-. 

haczedilen Karşıyaka Bahariye maballesı"nde t dd · d . . . . ramvay ca esıa • 
kiin 110 sayılı evm yarı hısaesı milıteriai namına "hal d"l · tir 
T "b" ·ı~ d . . ı e e ı IDlf arı ı ı an an ıtıbaren on gün sonra 800 ı"hal · la v .. __ d eaı yapa CAflDWlll 

aba faz.la pey sürmek ve müzayedeye iıtirik etmek ve aabf 
ıartlar1D1 ôgreıımek iateyenlerin defterdarhk tahsilat kalemine 
1r•lmeleri. 652 (577) 
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Lokarnocu devletler konferansını Bay Baldvin açacak 
Fransa mua edeleri 
ulunmağa hazır ır. 

eniden gö den geçirerek Almanyciya tavizatta 
ngilter "Lokarno,, daki ·şeref ımzasını ya ıyacakmış? 

lstanbul, 12 (Özel) -
Şehrimizdeki Alman te
baasından 1914, 19ts 
ve t91& doğumlu olanlar 
Alman konsoloshanesln
ce oraya müracaata da
vet edildiler. Bunlar Al
man yaya gönderllecek
lerdlr. 

Paris, 12 (Ö.R) - lngiltere
nin alacağı vaziyet gazetelerin 
başlıca konusudur. Umumiyetle 
lngiltereye verdiği söze sadık 
kalacağı ileri sürülerek, inan 

ümidini Londraya bağlamıştır. 
Fakat lngiltere Fransaya yar
dımım vadetmiştir. Şu halde? 

"Fakat Almanya, lngiltere
de ekonomik ve askeriğ ber
kiteler ihtimalini silecek olan 
bir veto beklemektedir. Bunu 
elde etmek için, gittikçe daha 
ziyade lngiliz fikrine yaklaşa
caktır. Bu sebeble, Almanya 
pazar günü bütün Ren bölge· 
sinde, bu bölgenin kurtuluşunu 
kutlamak üzere yapılması dü
şünillen şenlikleri yasak et-

Eğer bir zaaf gösterirse, ıam
piyonluğunu yaptığı kollektif 
güvenliğe vahim bir darbe in· 
dirmiş olur. Zira diğer andlaş
maların da ileride çiğnenmiye
ceğini kim temin edebilir? 

FRANSIZ ULUSUNA 
BEYANNAME 

Raris, 12 (Ö.R) - Burada 
toplanan Fransız kardinallar 
ve arşidoklar kongresi bir be
yanname neşretmi~tir: Bunda 
Fransayı tehdit eden hadisele· 
rin heyecanını duyduklarını 

iyi haber alan çevrenlerde bil
dirildiğin~ göre Almanya henüz 
Londrada Uluslar sosyetesi 
konseyine mümessil gönderip 
göndermemek hususunda kat'i 
bir karar vermemiştir. Böyle 
bir karar vermezden önce 
Londrada Loka:rno paktını Jm
zalayan devletler konferanıdan 
çıkacak neticeleri bekliyecektir. 
Kont Ribentrop henüz Alman
yadadır. Sırf bir gözcü olarak 

· Londraya ıönderilmesi ihtima-
linden 'bahsediliyor. 

B. FLANDININ ZIY AFETi 
Londra, 12 (Ö.R) - Kabine 

toplanbsı suası!l~a · halk Dov
ning Street' de toplanmıı bulu .. 

• !' • . . 

leri bakanı sıfatile Briand ve 
Stresman· ile birlikte muahe
deyi imza etmiş olduğu için 
tavsiyelerinin kıymetli olması 
ihtimab vardır. 

ALMANYA MÜTECA vız 
"SAYILACAK MI ? 

Londra 12 {Ô.R) - Cumar· 
tesi günü için beklenmekte 
olan Uluslar sosyetesi konseyi
nin daha sonraya kalacağı tah
min ediliyor. Zira o vakite ka
dar Lokarno paktını imzalayan 
devletler arasında görüşmeler 
bitmiş olmıyacak ve konsey de 
her halde bu görÜşmeJer bitme-

1 - Ren bölgesinin; hiç ol
mazsa timsali, tahliyesi. 

2 - Açılacak müzakerelerin 
Lokarno paktının 8 nci madde· 
sine dayanması. 

3 - Ren bölgesinde hiç bir 
istihkam yapılmaması. 

FRANSA MUAHEDELERlN 
TEDKIKINE HAZIR 

Londra, 12 (Ö.R)- 0 Times,, 

•
1 

t,nuyordu. Zal>ıla izdi~amıp1 ~nii,-
. · : ne geçme~ iç~n ı;n~aab'.aleye 

, mecbur kalmı~br. Kabine gö- · 
~ .rüşmelerinde şi~diye ~adar 
,, hiçbir karar verilmediği bildi-
, rilmektedir. · 

B. Flandi~ öğleyin F raıaaız 
elçiliğinde bir ziyafet vermiş
tir. 'sa. Eden, Sir Neville C;;h
amberlain ve Sir Samuel Ho .. 
are bunda hazır bulunmuş- Korkunç bir Alman silahı; tank 
lardır. dikçe toplanmıyı..cakbr. Konse- gözetesine göre B. Flandin 

CELSEYi B. BALDVIN · yin işi, Lokarno muahedesini Lokarno devletlerinin konfe-
AÇACAK fesh etmekle Almanyanm bir ransında çok dayanacaktır. 

L!>ndra, 12 (Ô.R) - Lokar- tecavüzde bulunmuş sayıhp sa- Emrivaki karşısında müzake-
Şansölve Hitler Berfin aedronıunda Alman !ıava kuvvetlerini teftiş ediyor no paktını imzahyan devletler yılmıyacağını tayin etmek ola- reye girişilmemesi tezini açıkça 

konferansı saat 16 dan 17 ye cakhr. müdafaa edecektir. Fransa gösterilmektedir. Bu mutalea
ların hulasası "Ekselsior" gaze
tesinin şu fıkrasında görülüyor: 

"Büyük Britanya imza ettiği 

bir muahedeyi bir kağıd pa· 
çavrası saymayan büyük bir 
ulustur. imzasına şeref verecek, 
llzerine düşen mesuliyetleri 
kabul edecek, Almanyanın 

Lokarno muahedesini imza 
eden devletlere meydan oku
yuşuna karşı koyacaktır. Za
ten B. Edenin ağzile bu yar
dımı vadetmiştir. Bizzat B. 
Baldvin: 

- "Hududumuz Ren üzerin
dedir!,, 
Dimemiş miydi? Eğer bu, 

düşünelerek ileri sürülmüş bir 
formülse, onun neticelerini çı· 
karmak zamanı gelmiştir. 

"Bn saatte hadiseler hiç şüp
hesiz vahimdır. Eğer bu veha· 
met Stresa cephesinin yeniden 
kurulmasına imkan verirse, 
Fransa, lngiltere ve ltalyanın 
ıu]h için birleşmeleri o kadar 
mes'ut bir hadise olacaktır ki 
B. Hitlere bundan dolayı te
şekkür edeceğiz.,, 

FRANSA MEMNUNDUR 
"Matin,, Lokarno muahede

sini imza eden devletler kon· 
feransının Londraya naklinden 
Fransamn memnun olması la
zım gelip gelmediğini soruyor 
ve şu cevabı veriyor: 

- " Fikrimizce evet! Zira 
böylece Fransız ve Belçika 
delegeleri, lngiliz başbakanı U. 
Baldvin ile, bakanJariyle ve 
hatta gözde parlamento üyele
riyle temas imkanını bulacak
lardır. 

"Echo de Paris,, Londranın 
hakiki vaziyetinin ne olacağını 
arattırıyor. 

ALMANY ANIN ÜMlDI · 

miştir.,, 

B. HITLERIN MÜDAFAASI 
" Journal ,, Şansölye Hitle

rin " Daily Mail ,, aytarı B. 
Ward Price'a verdiği müliikatı 
tefsir ederken diyor ki: 

" Bu sözler sadece gazeteye 
ait değildir. 7 Mart kuvvet 
darbesinden sonra bütün dün
yaya işittirilmek istenen bir 
diyevdir. Bu beyanat bir mü
dafaadır, fakat kabulü güç bir 
müdafaadır !.. 

" B. Hitler askeri bir hare
kete giriştikten sonra barışçı 

niyetlerini ileri sürüyor. Şark· 
da ve garbda tecavüzden sa
kınmak paktlarından bahsede
rek bunların Avusturya ve Çe
koslovakyaya de açık olacağı· 
nı bildiriyor. Fakat Almanya· 
nm teklif ettiği andlaşmalarda 
karşılıklı yardım maddesi ol
madığından bunların kıymeti, 

kapladıkları kağıd parçasının 

değerinden ibarettir. ,, 
SOSYALİST TEZi NEDiR? 
Sosyalist partisi lideri Bay 

Leon Blum "Populaire,, gaze
tesinde sosyalist görüşlerini 

şöylece tasrih ediyor. 
- "Alman jesti dünya ba

rışı için çok vahimdir. Ancak 
Uluslar sosyetesi bu ihtilafı 
halledebilir. Bu fırsattan isti
fade ederek karşılıklı yardım 

ve güvenlik tezhhütlerinin bir
birinden ayrılamıyacağını teyid 
eden bir rejim yapılırsa sulhun 
t emeli genişletilmiş olur. Bunun 
için bir ekonomik adalet 
rejim ve bir Avrupa muvazenesi 
g erektir. Sosyalist tezi sadece 
harbe karşı değil, ayni zaman
da barışın teşkilatlanması için
dir. ,, 

"Peuple,, diyor ki : 
- Her şev büyük Britanya

nın talunaca vl vazi te-tabidir. ~-

bildirmekte ve Fransız ulusunu 
bileşmeye davet etmektedirler. 
Beyanname ayni zamanda Fran
sa hırıstıyanlarına harb facia
sında bütün uluslardan uzak· 
!aşması ve sulh nimetinin hun
dan mahrum kal an uluslara 
iadesi için dua etmelerini tav
siye etmektedir. 

1NGILIZ KABiNESi 
TOPLANDI 

Londra 11 ( Ö. R) - Ka
bine konseyi sabah saat 11 de 
tekrar toplanmış ve B. Eden 
He Lord Halifaks arkadaşları

nın Paris müzakereleri hakkın· 
daki sorularına cevap vermeğe 
devam etmişlerdir. Polis tara
fından geçmeleri yasak edilen 
yüz kadar meraklı dış bakanı
nın evi önünde toplanmışlardı. 
Elli kadar fotoğrafçı da, Baş
baknlık dairesine girmekte olan 
bakanların, otomobilden iner
ken resimlerini çekiyorlardı. 

ISLA.M MUHARIPLERINlN 
MÜRACAATI 

Parisı 11 (Ö.R) - Cezairin 
Oran şehrinden bildiriliyor: 
Fransız ordusunda büyük harp· 
te hizmet gören islim eski 
muharipler cemiyetinin başkam 
Fransız başbakanına bir telgraf 
çekerek İslam muharipler adı
na, ahval icap ettirirse Fransa 
topra~ının müdafaası ve Fran
sa şerefinin korunması için bü-
tün vezifelerini yapmak taah
hüdünü almıştır. 

ALMANYA, MÜMESSiL 
GÖNDERECEK MI? 

BerJio, 12 (Ö.R) - Şansöl
ye Hitlerin "Daily Mail,, gaze
tesine verdiği mülakat Londra 
ve Parisde alaka uyandırmış-
tır. Alman kamoyunun bir kıs
mı, alınan teşebbüsün Almanya 
için çıkar~bileceği neticelerden 
e.a' · leriDi izteruemektedir. · 

bırakılmışhr. Bu celsenin ne Fransız delegasyonu, Lokar- muahedeleri yeniden gözden 
kadar süreceği henüz tahmin · noyu imzalayanlar konferansın 

d 1 S d 
geç.irmeğe hazırdır. Fakat in-

e i emiyo·r. onun a bir tebliğ toplanmasından önce temaslara 
dil k 

gilterenin teminatını elde et-
neşre ece tir. girişmemiştir. 

Büyük BritanyR adına baş- FPANSANIN ÜÇ ŞARTI mek jster. Fransa Almanyaya 
bakan B.Baldvin celseyi açacak Londra, 12 (Ö.R) _ Bir Jn. makul her tavizatta bulunmağa 
ve bir söylev ·verecektir. in- giliz gazetesi Fransamn Alman- hazırdır. Ancak şu şartla ki 
gilterenin diğer murahhesı B. ya ile müzakereye girişilmesini Almanyanın alacağı yeni teah-
Edendir. Belki B.Austen Chem- kabul etmek için şu üç şart hüdlere sadık kalacağı lngilte-
berlain de bu toplanbda hu- üzerinde ısrar edeceğini bilmek renin zaman ve teminatı altın-
lunacakbr. Zira lngiliz dış iş- iddiasındadır: da olsun. 

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

" Almanya ağlamıyacak,, 
Göbels diyorki: "Bazı ul.uslar _harp ar
kadaşı arıyor,_ biz sulhte yaşayacağız 

H
'Lt
1
ondbra, .~2 (bÖ.kR1)-Şan~öl1ye }~j~,;:·.~A:, ,;:~':t,;.:. belki de şöyle birsual varid 

ı er ugun e enen soy e- ,m:~,q::~r:;MMi#.A'i' olacaktır: 
.:.::;:~:«" ·'.· .- ~:-:{·_. ::.: .. •'. 

vini vermiştir. B. Hitler bu ·fil':~;~{l~)ii - Bundan sonra ne yapmak 
. ... -;· ':f">+ :·'-'· 

söylevinde çok muhteriz bir j$,~f1' istiyeceksiniz? 
lisan kullanmış ve Almanyanın J~i~t!.:. Almanya, düşmiyecek, ayak-
R 'd . . . . . ~9"?.r:S·.::\., t d k b. . 1 en e ıhtiyar ettıgı hareketı Bg1~~v a uraca ır vazıyete ge -
mazur göstermeye çahşmıştır. /~--1~} dikten sonra iç ve dı!J terak-
.~ondra, 12 ( ô. R ) . ::: ~· ':,.M":}?,:;; kiye doğru gidecek yoUarı arıya 

Gobels, radyoda verdıgı bır MB,~:~:~f:f: cakbr. Biz komşularımızı taciz 
söylevde Alman ulusuna hita- 1,~~h!tf:{'f;; etmek niyetinde değiliz. Dikkat 

be~ d~~;,ilirA!~an. ulus~ ağ~a: r~'} ilf'fti#'f!~~ $%~:: :~!~::dib~~r ~:~~~e ~~~:~: 
mıyacak, eskı zehl gunlerını : ?.:W.~, .. @M:~{r@;.J ıv~~<:· .~ . -ak:·'. tif,, kelimesini suiistimal ede-
bir daha hatırlamıyacaktır. . .... ,,,,,.. ;;&t·:~\~ft(fil!l\1~il~~~;'.f:~1.~ rek kendilerine harb arkadaşı 
~~calete alışkın .olan uluslar . . ,0ii\f.i·'U1'W:'·;::j{'.'t~Jf;.'?#(.~ ..... _.;<f<~~ arıyorlar. Biz ise bütün dünya 
ıçın AJmanyanın bırkaç yıl de- ;', ·AtfWh/:;.:-· ile sulh halinde geçinme kara-
vam edeu cidden utanılacak 4':;:::JX~'%):.:r rını verdiğimiz için harb arka-
va:ıiyeti bir daha geri dönme· Bay Ooebels daşına ihtiyacımız yoktur. 
mek üzere maziye mal edil- ... ••••11•••11•••• • .......... •••• • .............. 11•••• •••11••• 11•1111••••1111111 • •••• •• 

miştir· B. Y ansen Yugoslavyada 
Almanya son hareketile bü-

tün dünyaya karşı H Ben va- Ankaraya gitti bir suiistimal . 
nm, beni unuttunuz ,, demiş-
tir. Yoksa Ren meselesi ıu lstanbul, 12 (Özel) - Şehir· 
veya bu devlete karşı ne mey· cilik mütehassısı bay Yansen 
dan okumak, ne de başkala- bu sabah A lmanyadan şehri· 

nna taarruz fikrini tafımak- mize geldi. Akıam üzeri An· 
dAa ileri : ğelaiemiftir. Şimdi karaya ılaareket etti. 

BeJgrad 12 (Ö. R) - Darp
hane direktörüyle bir memur 
tevkif edildi. Bunların elli di· 
narlık sahte paralar basbkları 

, anlataldı. 


