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Ingiltere bütün kuvvetile Lokarnoyumüdafaa edece 

Londra 13 (Ô.R) - Sabah saat 11,45 de 
Fransız, lngiliz, ltalyan ve Belçika delegeleri 
araaında müzakereler yeniden başlamrştır. B. 
FJandin Lokarno paktını zamin oJarak imza 
eden devletlerle Fransa ve Belçikanın kon· 
aeyde yeknesak bir kütle halinde görülenleri 

ederek kararlarını tacll elmlftlr ... 
Paris, 13 (Ô.R)- "Journal" lnıilterellia 

Ren bölgesindeki. eıki komiseri B. Röben-
tonun bir makaluiui ne,rediyor. M-.... 
takip edilecek yolu tayin ediyor: ~ 
Jar Sosyetesi konseyi Almanyanın larek .. 
tini resmen mahkum edecek, Almanya,a 
ıöizakere teklifleri yapılacak Ye bu m&zaltr 

için Lokamo muahedesinde tatbiki için arala
nnda bir anlaşma yapılmasını istemiştir. Mll
zakereler timdi sadece Fransız projesi üze
rinde yapılmamaktadır. . . 

Bu proje şimdi bir Fransız • Belçika pro1esı 
relerde lngiltere ve Fransa mutava111ıt rollal 
oynıyacaklardir. Eğer Almanya bu misak .. 

şeklini almıştır. 
FLANDEN - LITVINOF MÜLAKA Ti toprutarı Alhıan 

releri reddederse lngiltere gereken tu,tk 
tedbirlerini almak üzere blltün kuvvetini Fraa-

Londra 13 (Ö.R) - B. Flanden bu sabah B. BaJdvinJe ~örilşmilştllr. dedlAI gibi Almanya iki çıkmaz ara- sız kuvvetine katacaktır. 
B. S.S.C. bışişleri halk komiseri B. Litvinofla Paris, 13 (Ô.R) - "Figaro,, Almanyanın eındadır. Tam randmanla lfllyen bu Londra 13 (Ô.R) - Deyli Telgraf gueteai 
görUşmUştür. Öğled~n sonra da Romanya ekonomik durumunu lnceJiyerek bundan ıu muazzam makine bir gUn çathya- Büyük Britanyanın durumu daha enerjik bir 
D · 1 · b k B T't"J k ·ı U k ede kt O ıekil almıştır, diyor. Bu gazeteye göre mtba• ışış erı a anı · 1 0 es 0 1 e m za er siyasal neticeleri çıkarıyor: ca ır. vakit ya iç, ya dı' lttllket 
bul t kereler bo•a çıkarsa Büyük Britanya Lokarno unmuş ur. . "En mUhlm askeri eser harp mal- bafgöeterecektlr. Belkl B. Hltler dıf y k 11-B. Eden sabah Forayn ofıste Lokarno pakbnı ve milletler hakkını bUtün uvveti uw 

~~!W=~~=!~ önce =~J!.-~~~:z:~z.;e~!aı!111l11llmdalr •• _e •. _c•h•umr•c-h11ıll111ll•na-•'•e•l~nkımestil!ilnaa~uomkaiyaaiılikiıiiiliiıniiliioiıildiiiiullAliuiiniiuİİIİhıİİe9isiiiaiimP...imiiniildliaiifiiaaİİrııİeildiiiemceiikiit!ıiiriıı. _________ ... 

Sulhu 
·--

Akıl ve şuurun 
galebesi kurtarır 

Avrupada büyük bir buhran 
baıgöıterdi mi gözler "istikrar 
unsuru,. olan Küçük Antantla 
Balkan Antantına çevrilit. Bu 
bet devlettin naııl bir yol takib 
edecekleri merak edilir. Harb 
kolcaıu tafıyaa biç bir hareket 
yoldur ki Tuna devletleri kadar 
Balkanlan da lakayt bırakabilsin. 
Batıda veya doğuda başgöıte
recek bir yangının mevzii ka· 
lamıyacağını her kes bilir. 
Halbuki bu memleketler ihya 
ve imar siyasetlerinin verimle· 
rini toplayabilmek için devamlı 
suJha, hudutlarının değişmez· 

liğini garanti eden güvenli 
bir duruma muhtaçtırlar. Lo-
kamo andlaşmasında imzaları 

olınadıiı halde bu muahedenin 
bir taraflı olarak feshini eudi
ıeli gözle görmelerinin se
bebi budur. 

Filhakika ortada kollektif gü
ven davasıyla birlikte uluslar 
sosyetesinin hayabnı ilgilendiren 
bir prensib meselesi vardır. 
Büyük kUçilk bütün milletler 
llluabedelerin bir taraflı olarak 
f.~shedilmesinden doğacak teh· 
)ukeleri bilirler. 

110 enilebilir ki insanlar gibi 
muahedeler için de ebedi ha
yat düşünülemez. Milletlerin 
tarihsel inki1&flan, bayatiğ men .. 
~a.atleri bir muahede çevresi 
ıçınde hapsolunamaz. Kanunlar 
işlemez hale gelince nasıl tadil 
edilirse muahedeler de kıymet
lerini kaybedince yerlerini ya
şayabilecek olan diğer vesika
lara terkederler.,, 

Fakat bu tadil keyfiyeti sade
ce kendini kuvvetli hissedenin 
isteğine bağlı olursa insanlığın 
akıbetinden korkmak lazımdır. 

Sulhu samimiyetle isteyenle
rin kollektif güvene o kadar 
çok değer vermelerinin sebebi 
şinıdi daha iyi anlaşılıyor. 

Bu sistemde, arsıulusal bir 
kanunun ezici hükümlere yol 
açan tarafını görenler, asıl kuru
cu ve yaşatıcı imkanlar babşe 
den tarafın muahedelerin barış 
Yoluyla tadiline dayandığını 
ileri •ürüyorlar. Bu kanaatta 
olanlar kollektif güven dışında 
b&rıfçü bir tadilin nasıl kabil 

- Sona 2 ind salıi/tde -
9evke'& lEililslD 

Almanlar Renden sembolik şekilde de olsa 
askerlerini -çekmeyi reddettiler .. 

Herrio (Vahim saatteyiz. Milletin man~vi birliği elzemdir) diyo 
Paris, 13 (Ö.R) Lokamo mu- , bir h&diaedir. Gerçi 8. <l....tf 

ahedesini imza eden devletlerin lta1yanın, binat cezri ~ 
ilk günkü g8rüımeleri müsbet lere maruz bulunduğu cilaetl~ 
bir neticeye varmış sayılabilir. nazik bir ıHvkide 
Almaııyamn ••yri ulreri Ren :srialememiftir. ea.-ı. 
bölg~ıini İfgal etmkle Versay bay lluıaoljnbU. .. iiliill.ı.; 
mnahedesini apaçık çiğnediğini mliıtenkif kalarak 4 1' 
Fransa ve Belçika ile birlikte doğruya Yeya dola~ bay 
lngiltere Ye Jtalya da tasdik Hitlerin jestine ltürak:I!!;;'°: 
etmiş bulunmaktadırlar. Zamin ittemediti kayd~~t 
devlet olan şu son ikisi böy- Bunun akue olarak, ~· 
lece zaman altına alınmış dev- Lokarno mualıedesmi • 
Jet olan Belçika ve Franıaya, imza eden devletlerle bliılı~;I 
Alman taaruzuna karşı yardımla ve bizzat B. Muaıolini ~ 
mükellef bulunuyorlar ki bu yar· elan imza edilea taablaMlere 
dım da uluslar sosyetesi tara- udık kalmııtır. 
fından Versay muahesinin ihlal ALMAN KIT'ALA.IU 
edildiğinin resmiğ olarak müşa· ÇEKIKMEYOltı.AR 
hedesi dakikasından başlıya- Dijer taraftan dllnkl ..... ~ 
caktır. kerelerin menfi bir aeticMI ... . 

FRANSA INGILTERENIN vardır: B. Edea daha Puar 
MERDLIGINDEN EMiN &llnünden beri, ıiyasal maza-1 

Geçen pazartesi günü avam kerelerin açılmuını mlmk&a 
kamarası önündeki beyanatında Edm kılmak üzere, Alman lat'alan-

1 B. Fdenin Fransa ve Belçikaya /fitler, Maunzen, Blomberg teyid etmekle gösterdikleri nın gayri askert Ren bllte-
lngiJterenin yardımını ancak lanırsa lngiliz s~~~sasının o va- sonra ':aziyeti daha iyi tak~~r mertliği takdir etmektedirler. ıinden çekilmesini temia mak· 
Almanya tarafından doğrudan kıttanberi katettıgı mesafe göze etmek ımkinını bulan lngıliz ltalyaya gelince; bu memle- Adile Almanya büytık elçİll 
doğruya ve fili bir taarruz çarpar. Fransız çevrenleri, Paris devlet adamlannın taahhlltlerini kette Alman hareketini mah- nezdinde tetebbllslerde bala· 
halinde Yadetmiş olduğu babr· ve Londra g6rlişmeJerinden yerine getirmek azmini fiilen kftm etmiıtir ve bu da mnlıim _ Sonu tJ ıncı say/ada _ 

·····················································································································································································--<. ........... s;·y .... Hitlerin bir sözü Devrim müzesi 
"300 milimetrelik bir Alman obüsü Atatürk, Şarbay Dokto · 

·bize 3000 marka maloluyor.. Uz1u kabul buyurdular 
Buna 500 mark daha ilave edersek mükemmel bir 

• • • 
ışcı evı 

Serim, 13 ( Ö.R) - Havas J 

muhabiri bildiriyor: 
B. Hitler saat 20 buçukta 

100.000 kişi huzurunda Ren 
bölgesinin Salsburg ş~hri. stad
yomunda heyecanlı hır hıtabe
de bulunmuştur. Raşführer bil
hassa şunları söylemiştir: 

- Son üç yıl zarfında Al
manyada hiç bir kimsenin ya· 
pamadığı şeyleri yapbm. Al
manyaya hukuk mtıaavabnı 
temin ettim. Alman kudretini 
ibra ettim. Kumuda Yahcletini 

meydana getirebilirim.,, 

., 

tehakkuk ettirdim. Arsıulusal 
ihtiliflan kullandığım usullerle 
hallettirmek isteyorum. 

Hitler bundan sonra Avrupa 
milletlerinin bir aile teşkil et
tiklerinden bahsetmiş, Alman· 
yanın ne Lehistan, ne Belçika, 
ne de bu memleketlerle itti
fakı olan Fransaya taarruz et
mek niyetinde olmadıtıuı ıay-

lemiıtir. Ankara, 13 ( Ôzel ) - Ca-
RENDEN UZANAN ELLER murbaıkaaı Atatnrk, dan ak· 
• Ahirea yirmi beı yıllık bar pm bmir ıarbayı doktor Deh

.. '- Sou 4 '1ldl ıalıi/#M - ~sJet Uı'u kabal bayaruô 

lzmir Kültürparkı baklanda 
kendilerine verilen izahatla 
alikalanmıılardır. 

Kültürparkta tesis edilecek 
olan Atatürk devrim mlim11bia 

plinı ve müzenin ıç dllzenl 
teıekkUl eden hususi bir ko
misyon tarafından tedkike 
başlanmıştır. 

Şarbayınız doktor Belaçet 
Uz Sıhhat vekili bay Refik 
Saydam ve Ziraat bakam ı., 
Muhliı ile de ~görüıerek Klf. 

tlrparkta yapılacak olan SdaW 
ve Ege llrtbıleri milzeleri plla• 
lan hakkında kendileme ._. 
hat Yermip. 
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Sulhu 
Akıl ve şuurun 
ga~ebesi kurtarır 

- Baştara/ı I nci sayfada -
olabileceğini gösteremiş degil
lerdir. Bugünkü &üel tekniğin 
korkunç terakkiyabna göre, 
muahedelerin cebir istimaliyle 
tadiline kalkı~ak ise me
deniyetin kök- e kibrit suyu 
dökmektir. 

Büyükler barışçıl uzlaşmalar 
için küçüklerden örnek al
sınlar .•• Küçük antant ve Bal
kan antantı korkunç harp ka
busunun yeniden hortlamasını 

imkansız kılmak için elle
l'inden geldiği kadar akıl ve 
}Uurun galebesini temine çalı-
acaklardır. 

Almanya Renin gayri askeri 
re. imini değiştirmeğe karar ve
rirken emniyet ve hak müsa
vah prensibine dayanıyor. Her 
millet hak ve emniyet kelime
sini kt.ndi görüşüne, hayatiğ 

menfaatlerine göre anlar. Al· 
manJar için kutsal bir hak ola
rak ileri sürecekleri daha bir 
çok şeyler vardır ki başkala
nnca açık bir saldınş olarak 
telakki edilecektir. Rendeki 
gayri askeri rejimin kalkma
sıyla Almanya tatmin edilmiş 

olmıyacakhr. Zira herkes bilir 
ki esmer gömleklilerin Avus· 
turya üzerinde, bir kısım Çe
koslovak topraklannda, Meme), 
Danzig koridoru, Öpen ~ Mal
medi üzerinde bugün resmen 
açığa vurulmamış istemleri var
dır. Nihayet Almanya sömürge 
istemektedir •. 

Bu kadar geniş bir programı 
tahakkuk ettirmeğe çalışan bir 
rejimin, esash bir uzlaşmaya 
varılmazsa bir taraflı hareket 
serisinde yarın da devam et
miyeceğini kim ·iddia edebilir? 

Şev-ket; Bilglıı 

Teftiş 
Polis müdür muavini bay Is

mail evvelki gece şehrimizdeki 
muhtelif polis karakpUannı tef
tiş etmiştir. 

B. Fazıl 
Vilayet maiyet memuru bay 

Fazıl Samsunun Kavak kazası 
kaymakamlığına tayin edil
miştir. 

Bir bildirim 
Bazı kaymakamlann hasta• 

Janan öğretmenlere izin ver
dikleri öğrenilmiştir. 
Kaymakamlıklara g&nderilen 

bir bildirimde memurlar kanu
nunun 79 ncu maddesi muci
bince kaymakamların ancak 
kanuni özürler üzerine mual
lim ve memurlara sekiz güne 
kadar izin vermeğe salahiyet• 
tar oldukları bildirilmiştir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sıhhat vekaleti Sıhhat mü· 
zesini yaptırmağı kabul et
miş ve ışı mütehassıs 
komisyona tetkik ettirmeğe 

başlamıştır. Ziraat vekaleti de 
ege örünleri müzesinin planı 

ile İç düzenini mutabass1Blara 
tetkik ettirecektir. 

PARAŞUT KULESi 
Hava kurumu başkanı bay 

Fuad Bulca küJtürparkta yapı· 
lacak olan paraşut kulesini 
fuvardan evvel yaptırmağı va
detmiştir. Bu kule 41 metre 
irtifaında olacaktır. 

Şarbay Behcet Uz burada 
bütün bakanlarla ve parti ge
nel sekreteri B. Receb Pekerlc 
de temas etmiştir. 

Ankara mahafilinde lzmir 
işlerine yakın bir alaka göı
terilmektedir. 

Fuvar, Kültürpark ve diğer 
lzmir işleri hakkında Şarbayı
nıza her yardımın yaptlacağı 

vadedilmiıtir. 

YENi ASIR 14 Mart o~a 

Atıcılık 
Atıcllık heyetinden: 

ii t 1 - Ataş talimlerine 1 Nisan 
':; ----- -

Viliyet genel meclisi Çiğli 
D•• k•• } d 934 } f 1· 1 Yolundaki un u top antısın a yı ı aa ı- kazanın 

yet raporunu tasVib etti ~~~~!~::1~~iotomobil 
Huzur hakkının yedi buçuk liradan on liraya 
çıkarılması hakkındaki teklif ekseriyetle kabul edildi 

kazası neticesinde jandarma 
Abm'edin ölilmllne ve şoför 
muavini lbrahimle Ekrem adın· 
da birisinin yaralanmalanna 
sebebiyet veren şoför Alman 
Mehmed ve lbrahimin muhake
melerine dün Ağırcezada de
vam edilmiştir. Bu celsede ka
za esnasında ayni şöıeden b:
mire karpuz yüklii olarak ge· 
len ve kazayı gören 4 arabanın 
sahipleri şahit sıfatiyle dinlen
mişlerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vilayet meclisi dün de gö· 

rüşmelerine devam etti.. Dün
kü toplanbya, meclisin yeni 
azalan olan bayan Sabire Yu
nus (lzmir), Recai (Bayındır), 
Nafiz Çelik (Bergama), Edib 
Y ozgadh oğlu (Tire), Ahmed 
Enin (Kemalpaşa) da iştirak 
ettiler. 

Umumi meclisin tazimatına 

gelen cevablar okunduktan 
sonra ilbay, vilayet izahname· 
sini tedkik eden encümen ra
porunun okunacağım söylemiş 
ve şunlan ilave etmiştir: 

- Bu rapor okunurken riya
set mevkiinde, hatta aranızda 
bulunmamak isterdim. Fakat 
bazı arkadaşlar bulunmamı 
istediler. lcabaıoda izahat ver• 
mek üzere burada kalmaklığım 
lizımgeliyor. 

RAPOR OKUNDU 
Sami (Tire) raporu okudu. 

Raporun başında şu cümleler 
vardır: 

- "Mahalli ihtiyaçları yakın• 
dan gören ve bilen halk mü
messillerine memleket ihtiyaç
larının tehvini için alınan ka
rarlann nasd ve ne kadannm 
yapıldığı hesabım veren izahna
me hakkında esaslı tetkikata 
zemin hazırlamak üzere bir 
encümen intihabı fikrinin 
ortaya ablmasım encüm.e· 
nimiz demokrasi ve . lıalkçı
ltk alanında ablmıt çok hayırh 
bir adım telakki eder. Bu sa
yede yapdan itler gfizden ge
çirilirken memleket ihtiyaçlan, 
ihtiyaç sahipleri müvacehesin
de daha açık tetkike müstenit 
bir tan:da icra makamına arz 
olunabilecektir"" 

HALK iŞLERi 
Raporda yapılan işlerin hal

km ihtiyaçlanndan doğma 

olduğu. borçlann ödendiği, 
hususi idare vaziyetinin çok 
sağlamlaşmış buldoğu zikredi
lerek mezruata anz olan has• 
talıklara mücadele maıraflan• 
nın umumi bütçeye alınması, 
meyveciliğin inkişafına sebeb 
olacak olan yaş mayva ihracab 
üzerinde tedkikler yapılması, 
bir iş şehri olan lzmirde frengi 
ve sıtma mücadelesinin tevsii 
için alakadar vekalet nezdinde 
teşebbüste bulunulması, şimdiki 

vaziyeti lzmire öviinç vermiyen 
Ağamemnun ılıcasının modem 
bir hale konması bildiriliyordu. 
Nafia iç.in aynlan tahsisatın 
Selçuk, Aziziye, Bergama, So
ma, Kahrat köprüsii ve bara
kalara dair olan kısımları müs
tesna olmak üzere ayrıldığı 

işlere sarfedilmekte bulunduğu 
ve zikredilen kısımlara mahsus 
9600 liraya diğer yollardan da 
alınan mıktarların ilivesi ile 
11 bin liraya Dikili - Albnova 
yolunun münakasaya konuldu
ğu haber verilerek meclisce 
böyle verilmiş bir karar mev
cud olmadığına işaret edi
liyordu. 

BAY MÜNİRIN SÖZLERi.. 
Başkan, raporu bazırlamıı 

olan Encümen reisi Mustafa 
Münire söz verdi: 

- lzahname bir yal evvel 
yaptlması kararlaşhrılan işlerin 
hesabı mabivetindedir.Encümen 

izahname ile mütalaayı baştan sayılmaz. Mukellef ameleyi 
başa tetkik etmiş ve dinlediği- çalııbrmak için yıl sonuna ka-
niz raporu hazırlaımşbr. Bu dar önümüzde daha iki buçuk 
raporun tam ve kamil olduğunu ay vardır ve bunlann çalışb-
iddia edecek değiliz. : nlmalan için bir program ha-

Mohitlerinin ihtiyaçlannı ya- zırlanmışbr, demiştir. 
kından gören arkadaşlann vaki iHMALi ENCÜMEN KABUL 
olacak beyanatlan ile tekem- :; ETMiYOR 
mül edecektir. Bu suretle he· 
sah açıkça verilmiş olacaktır ki 
demokrat bir idarenin millete 
besab vermesi esası yerine ge
tirilecektir. Azalann mütalaa
larını ayrı ayn dinlemeğe ve 
izahat vermeğe amadeyiz. 

Avukat Kemal: 
933 YILI HESAPLARI 

- 933 ıenesi hesabının tet• 
kikini ben şahsan kabul etmi
yorum. Villyetler idaresi ka
nunu mucibince bir sene evelki 
hesabın tetkiki lizımdır, de• 
miş ve ilbay cavap vererekı 

- Bu meşru mazeret tah· 
tında olmuştur. Meclis bunu 
yapmamakla vazifesini ihmal 
etmiştir. isterseniz dahiliye ve
kaletinin nazarı dikkatini ce( .. 
bedelim. Fakat ortada f meşru 
mazeret vardır. Demiştir. 

FOÇA ŞOSESi 
Avukat Kemal sözüne de• 

vamlat 
- lzmirden Fopya kadar 

olan tosenin yıllardanberi taı
lari hazırlandığı halde yapd· 
madığanı, Ahırkuyu ile Çiğll 
arasındaki yolun dlizeltilmeıl 
için son zamanda faaliyet göı· 
terildiğini, Foça tarafından da 
dört ayda ..-cak iki llç kilomet
relik yol yapıldığını söyliyerek 
bunu mükelleflerinin zamanında 
çalıştınlmamakta ve lizımgelen 
yollann yapılmamakta oldoiu· 
nu söylemiştir. 

ILBA YIN CEVABI 
ilbay izahat vermiş: 
- Ben iki buçuk ayda Foça 

yolunda pek az it yapıldığını 
kabul etmiyorum. ben de bunu 
tetkik ettim. Yol yapma İfİ 
zannedildiği kadar kolay ve 
çabuk olamaz. 

Bir silindir günde 60 metre 
yol yapsa yine sağlam yapmış 

Söz alan Mustafa Münir de
miştir ki : 

- Riyaset makamından söy• 
lenen ihmal sözünü encümen 
kabul etmiyor. Meşru mazeret 
vardır. Sizin kendi hesabmıza 
ç~k ileri giderek söylediğiniz 
bu ihmal sözil encümeni alaka-
dar etmemektedir. 

ilbay Fazlı Güleç izah-
name ve mütalea hakkında 
izahat vermiş, bu yıl hazır-

lanmış olan bütçenin noksan
sız olacağı için veka.Jetlerce 
.. diğer yıllarda olduğu gibi -
geri çevrilmeden tasdik edile
ceğini söylemiş ve şup.ları ilave 
etmiştir: 

- Bu sene elbirliği ile ça
lışacağız. Tall memurlano maaş 
ve ücretleri hakkında parti 
karan henüz kanuniyet iktisap 
etmemiştir. Onun için bu me• 
murlann maaı ve ücret tahsi
satlarını yine blitçeye koyuyoruz 
eğer umumi mllvazeneye alınırsa 
tasarruf etmek mümkündür. 

ALTINOVA YOLU 
Albnova yoluna gelince; ve

kAletten bir emir almıştık. 
Bunda Albnova yolu vilayetçe 
yapbnlırsa vekiletin de Albn 
ova çayı üzerine bir köprü 
yapbracağı bildiriliyordu. Ber
gama yolunda elimizde para 
kalmıştı vekaletten bir emir 
daha almışbk; bunda tasarruf 
edilen para hangi kaza işine 
aidıe yine o kaza dahilinde 
başka bir iıe sarfı bildirili
yordu. 

lzmiri Burusa ve Balıkesire 
bağlıyacak olan bu mühim yo
lun yaphnlmasmı daimi encü
men meclisiniz namına karar
laştırdı ve iyi bir işe başlan· 
mıt oldu. 

iZAHAT KABUL EDiLDi 
Müzakere kafi görülmüş ve 

Bunlar; kamyon karşıdan 

ilerledi~i sırada otobüsün de 
Alman Mehmet tarafından ar
kadan öne geçirilmek için hızla 
yolun solundan geçirilmek isten 
diğini ve iki tarafı hendek 
olan şose üzerinde araya kam
yon ve otobüs gibi üç nakil 
vasıtasının yan yana geçmesine 
imkan bulunmadığını ve bu 
suretle kazaya Alman Mehme
din sebebiyet verdiğini söyle
mişlerdir. 
gelmemiş olan şahit makinist 

Tevfik ile Celalın arathrılma
sma karar verilmiş ve muha
kemenin devamı başka güne 
bırakılmıştır. 

Umumiğ halalar 
Ba!mabane, Alsancak ve biri 

de ikinci kordonda olmak üzere 
belediyece üç beton umumiğ 

hala yaptınlmağa başlamışbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iyzabname reye konularak ka
bul edilmiştir. 

Yusuf Ziya (Bayındtr), Ragıb 
(Ödemiş), Mustafa Kemal 
(Menemen), Azmi, Mustafa 
Onaran (Menemen) Sırn (F o
ça) nın imzaları ile verilen bir 
takrir okunmuştur. Takrirde 
meclis üyelerinin yedi buçuk 
lira olan huzur haklarının az
lığından bahsedilerek bunun on 
liraya çıkarılması isteniyordu. 

HAKKI HUZUR ARTTI 
Geçen sene de bazı üyelerin 

ön ayak olması ile böyle bir 
karar verilmiş fakat Dahiliye 
vekile ti bu karan tasdik et· 
memifti. Takrir üzerinde mil· 
nakaşa edilmeden reye kondu 
ve ekseriyetle kabul edildi. 
Salı günü toplanılmak üzere 
celseye son verildi. 

EL HAMRA TELEFON 2573 

Bugün 2 şaheser film 
Sinemacılık dünyasının şimdiye kadar vücuda getirdiği şaheserlerin de fevkinde : Ş8hreti 

dünyayı tutan büyük edip Kont LEON TOLSTOY'un aşk, ihtiras ve heyecan do!u cihan
şumul eseri 

ANNA KARENiN 
BAŞ ROLLERDE 

GRET A GARBO - FREDERiK MARCH 
VE 

Dost IRAN Şahinşahı 
Hazretlerinin memleketimizi ziyaretleri ve bütün memleket 

ATATÜRK ile birlikte yaptıkları tetkik gezisini bütün teferruatile 
uzunluğundaki Türkçe sözlü muazzam film. 

içinde Ulu Önderimiz 
gösteren 4000 metre 

Türk kara, deniz ve hava kuvvetlerinin manevralarını bütün azametile gösteren bu şa
heser filmden herkesin istifade edebilmesi için saat yedi seansmdan itibaren birinci mevki 

..................................... ~.~:~ ............ ~~~~.~~~~~.~ .................................. . 
SEANSLARA DiKKAT : 1 de Anna .Karenin 

3 de Seyahat filmi 5 ,, " " 
7 9,15 

· 936 tarihinde başlanacaktır • . ' 
2 - Abt parasızdır. 
3 - Atışlardan veaika alan

lar bazı haklardan faydalana
caklardır. 

4 - Atışlara 17 ve yukarı 
y~taki gençler iştirak edecek
tir. 

5 - Türk genci atKıbk spo· 
runa ehemmiyet ver bu senin 
için çok faidelidir. 

6 - Ataş ve talim günleri 
Cumartesi öğleden sonra ve 
Pazar günleri sababtan öğleye 
kadardır. 

7 - Atıcılık üyesi olmak 
için aşağıdaki yerlere başvura• 
rak yazdınız. 

A - C. H. P. Kamun yönku· 
rulu Batkanlıklarma. 

B • Altay, Altınordu, Buca, 
Bornova, Göztepe, Demirıpor, 
K.S.K, lzmirıpor, Şarkspor ku
lüpleri ile Avcılar derneği. 

C - C. H. P. binasındaki spor 
mıntakası. 

Müracaat ve kayıt 25 Mart 
936 akşamına kadardır. 

Bıçaklı kız 
Gaziler caddesinde Salih kızı 

16 yaşlannda Bahriyenin çar
şafı altında bir bıçak sakladığt 
görülerek almmışbr. 

Menemen cinayeti 
Menemende Mustafa admda 

birini, başmdan çakı ile vurmak 
suretile öldüren Tevfik ile kar· 
deşleri Niyazi ve HaJilin ağtr 

cezada muhakemelerine dün 
devam edilmiştir. MüddiumumJ 
muavini bay Şevki Sümer id
diasını serdederek vak'anın 
ne şekilde yapılmış olduğunu 
anlatmış ve demiştir ki: 

- Vak'adan bir kaç gün 
evvel T evfik'in küçük kardeşi 
Zekeriyayı Mustafa döğmüş, 
bundan doğan iğbirar neticesi 
olarak Tevfik yanına kardeş

leri Niyazi ve Halili almış, Mus
tafanın çalıştığı bağa giderek 
çapa ve sopalarla Mustafayı 
yaralamışlardır. 

Mustafanın başından aldığı 
bir yaradan öldüğü anlaşılmışbr. 
Bu yaranın çapadan mı yoksa 
sopalardan mı olduğu hakkı"ôa 
sarahat yoktur. Faili gayri 
muayyen olduğu icin üç suçlu
nun da cezalandırılmalarını is· 
terim. 

Müddeiumuminin bu iddiasın· 
dan sonra muhakeme müdafaa 
için başka güne bırakılmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Memura hakaret 
Bahı ibaba parkında Mehmed 

oğlu Cevad sarhoş olduğu halde 
nara attığı görülerek yakalan
mış ve karakola getirildiğinde 
zabıta memurlanna da hakaret 
ve tecavüz ettiğinden hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

Cerh 
Karataşta kunduracı Osman 

oğlu Besim ile Mehmed oğlu 
Muzaffer arasında çıkan kav· 
gada Besim kundura btçağı 
ile Muzafferi iki yerinden yara
ladığmdan yakalanmıştır. Tah
kikata müddeiumumilik vazıye4 .. 
etmiştir. 

Silah atmak 
Ikiçeşmelikte maldere soka-

ğmda Mehmed oğlu lsmail 
evvelct! kavgalı bulunduğu 
Ahmedin arkasmdan havaya 
bir el silah attığı iddia ve şi
kayet edilmiş ve tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Hırsızhk 
Bozyakada oturan Ahmet 

oğlu Halidin kulesine liendisi· 
nin bulunmadı~ı sırada giren 
hırstz tarafından bir çifte tü
fengi ile diğer bazı eıyamnın 

:_ çalındıR:ı sikiyet cdilmistir. 



Türkçeye çeviren : R. B. 
-23-

Katya eski mürebbiyesin?en hiç 
birşey saklamadı. Herşeyı anlattı 

- Ne çıkar? Benim küçük 
kızım bir kötülük yapmasına 
ihtimal verebi ir miyim? Siz 
imparatoru seviyorsanız ... O da 
sizi seviyor ... işte ikiniz için de 
ablAksal miikemmeliyetinizi gö9-
termeğe yetecek en iyi bir 
f1rsat. .. 

- Ah küçük bayan bana 
şeref veriyorsunuz. Bense onu 
kaybettiğimi !'anıyordum. 

Madmazel Trepo elile Kate· 
rinanın çenesinden tuttu ve 
biraz kaldırdı: 

- Müsaade ediniz de bir 
zamanlar olduğu gibi yine göz· 
lerinizin derinliklerine baka· 
yim .•. Ne demek istiyorsunuz 
Katya? . 

- işte dinleyiniz... Hepsini 
öğreneceksiniz ... 

Katya, imparatorun Peterhof 
ve Bassenayada her çay saat· 
larında sıklaşan ziyaretlerini, 
imparatorun önünde, köpeklerle 
haltlar üzerinde debelendiği 
için kardeşi Mişelin kopardığı 
gürültüleri, Çarın hediye ettiği 
mavi elmasları boynuna taka· 
rak saray balosunda geçirdiği 
heyecanlı saatları, yengesile 
arasında geçen m~selel~ri, 
edasına nasıl kapabldıgını, ım· 
paratorun nasıl kovulduğunu, 
Şovalofun ziyaretlerini, dişlerini 
tedavi ettirmek vesilesiyle na· 
sif kardeşinin evinden çıkbğını, 
umumi bahçede Çarla müli· 
katlarını, kar altında geçitdiği 
intizar saatlarını, ilk defa ola· 
rak Çara verdiği buseyi anlattı. 
Hiç bir,eyi gizlemiyor, hakikati 
bnuın çıplaklığıyla ortaya koy· 
maktan vahşi bir zevk duyu· 
yordu. 

Matmazel Trepo Katyanın 
saçlarını okşamakta devem 
ederek kımıldamadan bunları 
dinliyordu. 

- Sonra Kat ya? 
- Sonra beni sarayına &:c: 

tirmesini söyledim. lradesı~ı 
kırarak arzuma inkıyadını temm 
edinceye kadar onu öptüm. Bu 
o kadar sürekli bir buse idi ki 
imparatoy her tedbirini bir ta· 
rafa bırakarak arzuma boyun 
egdi. Hemen kızağa atladık. 
Gizli bir kapıdan kışlık saraya 
girdik Sanki şeytanlar arka-
mızdan kovalıyormuş gibi koş
tuk. imparatorun yatak oda· 
sına girdik. Ve orada küçük 
bayan orada asıl korkulacak 
şeyler oldu ... 

1 

utancımdan öleceğimi sa~ıyor· 
dum. Tadece "Saşa,, ded~. im
parator ona doğru ilerledı. Ben 
onun dizleri dibine çökerek 
affımı yalvardım. Çok yumuşak 
bir sesle bana hitab etti: 

- İmparatorla konuşmalıyım 
Göz yaşlarımı tutamıyordum. 

Onlara bakmağa cesaret ede· 
meden çıktım ve uzaklaştım. 

Bütün bunlar hep benim ka· 
bahatım > üzünden oldu. Anlı-
yorsunuz ya... lmparat.o~a umu• 
mi bir bahçede kendı5ıle bu· 
luşmak istediğimi. •~yliy.e~ ben 
idim. Bu hareketimın ıkı se· 
bebi vardı. Evveli kar a)bnda 
titriyerek mülakat canımı sıkı· 
yordu. Saniyen Kont Şuv~l~f 
imparatorun adi bir asker ~nı
formasile bile tanınması mum· 
kün olduğunu ve büyük tehlil· 
kelere maruz bulun~cağını 
söyledi. Beni ~a.ray~ go?d~r
mesini bunun ıçm ıstemıştim. 
O istemiyordu. Ben ısrar et· 
tim. Ve uzun süren bir buse 
ile ona peki dedirttim. 

- Bu hadise kaç gün evve.ı .. 
~d~ . 

_ Üç gün evvel ... 
_ Ondan sonra neye karar 

verdin? 
_ Hiç bir ıeye karar v~r· 

miş değil'im. Yalnız kardeşım 
ve yengem Petresbur~tan uzak· 
laşmamı istiyorlar. Mışet ordu· 
dan istifasını vermek niyyetin
dedir. Eğer fikrimde israr 
edersem o istifaıını verecek, 
yeniden sefalete yuvarlanaca· · 
ğız. imparatoriçe kont Şuvalo· 
fu bana bir koca bulmağa 

memur etti. Fakat ben istemi
yorum. Y ann Luizle birlikte 
Almanyaya gitmeğc mecbur 
ediliyorum. 

- Ya imparator? 
- O beni seviyor. Son vak'· 

adan sonra bana yazdığı mek• 
tupta da sevgisini bildiriyor. 
Artık bana hayat haramdır. '" 
Ölmeliyim. Zira ne ben ondan 
ne de 0 benden vazgeçemez. 
imparator bana bunu söylemiş~. 
Şimdi yazısıyla da tekrar edı· 
yor: "Serbest değilim Kalya ... 
Fakat bir gün serbest olursam 
yemin ederim ki benim kanın 
olacaksın.,, ikimizin ne suretle 
suç ortağı olduğumuzu anladı· 
nız mı küçük bayan? 

_ Ne demek istiyorsun 

Katya? 
_ Pek açık Küçük bayan ... Matmazel Treponuu gözleri 

karardı. Dudaklarındaki tebes
sümler uçtu. 

Katya devam etti: 

Bana hiç bir kötülük yapma· 

- Sonra İmparator dizlerime 
düştü. Ve kapı açıldı... Mat
~azel Troponun göksünden 
hır teselli soluğu çıktı. 1 

• mış olan zavallı imparatoriça· 
nın bütün iyi kalpliliğine rağ· 

men ölümünü istemek caniyane 
değildir de nedir? . 

Fakat işle bunu temennı 

ediyorum küçük bayan... Müt
hiş bir hırsla temenni ediyorum. 

- Gelen Imparatoriça idi. I 
Yüıü ölü çehresini andıran 

bir sarıhkta idi. Mütaharrik 
kolluğu üzerinde irkiJdi. im· ı 
Paratora yalvaran ellerini kal· 
~~.rarak b;tab ettiğini gördü· 
gum zaman kederimden ve , 

10000 lerce kişinin görül
memiş bir sabırsızlıkla 
beklediği umum dünya 

kaçakçılar kralı 

1 1 
1 Numaralı 

Halk Düşmanı 
Bugün 

LALE 

Katya yüzünü matmazel 
T reponun omzunda gizliyerek 
hınçkıra hınçkıra ağlıyordu. 

- Somı var -

Sinemasında 
--Al&r"ı..~:o.r~ .. 1-2 

Sahife a. 

Son Telgraf Haber •' 
rı 

•• 
Uzüm istandardizasyonu 
Bu hususta bir karar almak üzere 
nisanda Ankarada toplantı vardır 
Tütün ihracatı işlerini tetkik için de Ekonomi 

bakanlığında bir komisyon toplanacak 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara, 13 (Özel) - Tütun ihracat vaziye- makta, gereken tedbirleri almaktadır. Öğren-
tini tedkik ve ihraç mahsulümüze yeni mahreç· diğime göre üzüm ihracatçılariyle müstahsil mu-
ler bulmak üzere yakında Ekonomi bakanlığın· rahhasları Nisan ayında Ankaraya davet edi-
da bir komisyon toplanacaktır. Bu haberden lecek üzüm işlerini gözden geçireceklerdir. ihraç 
galat olarak tütün kongresinin yeniden toplan- aksaklıklarile Uzüm istandarizaı1yon işleri hakkın-
masına lüzum görüldüğü haberleri tekzib edil- da kararlar alınacaktır. . 

. Ankara, 13 (Özel) - Yumurta nızamname-mektedır. sinin tatbikine 21 mart tarihinden itibaren 
Ekonomi bakanlığı her ihrnç mahsulünün iç başlanacaktır. ilk olarak Zilede bir kontrol 

Talebe 
• 

Harçlığından 
vergi alınmıyacak 

lstanbul, 13 (Özel) - Askeri 
mektep talebesiyle Jeyli tale· 
beye verilen harçlık mahiye
tindeki paralardan Tayyare 
vergisi alınmaması Finans ba· 
kanlığınca kararlaştırıldı. 

Adliye tayinleri 
Ankara, 13 (Özel) - Yeni 

adliye terfileri alakalı vilayet· 

............ A~t;~·p~ .. ·~·~·~f i·y~ti' .. ~;~t~id~ ......................... i9i4"h·~;b·~~~~··bi; .. ~~ti~·~~i' .......... . 
ve dış piyasa durumlanyla yakından alakalan· komisyonu teşkil edilmiştir. 

lere bildirilmiştir. lzmir sulh 
hakimi Öztunç Antep müddei· 

umumiliğine tayin edilmiştir. 

lzmir mahkeme azasından Naci 
Salim lzmir sulh hakimliiine, 
Merzifoa müddeiumumisi lsmail 
lzmir azalığına tayin edilmiştir. 

-
Selinik yolile ·yapılacak Fransa, askerlik müdde-

ihracatta kolaylıklar tini arttırma kararı verdi 
Ankara 13 (A.A) - Türk- a!ltrepolarında kaldıkları ilk 

ofisten bildirilmiştir. beş iünlük antrepo resim mua-
Selinik limanından transit fiyetinin 15 iÜne uıabJmaıı. 

olarak merkezi Avrupaya ya· 2 - Bu 15 iÜnlük mühlet-
pılan sevkiyatı kolaylaşbrmak ten sonra mezkür emteanın 
istiyen Selinik limanı ıerbest genel antrepoların transit em· 
mıntakası komiserliğince:• 

1 _ Demiryollariyle ihraç teaya mahsus tenzilatlı özel 
edilmek nıere Yunan ve ec• tarifesi mucibince yüzde 25 
nebi limanlarından gelen emte- tenzilattan istifade etmesi ka· 
anın Selinik muvakkat genel rarlaşbralmıştır. 

••••• 
Karların erimesile şehir

ler su altında kaldı 

... ~ ....... 
Paris, 13 (Ö.R) - Senato lik müddetini uzatmasının za· 

yeni askerJik kanununu mü- ruret olduğunu göstermiştir. 
zakere etmiıtir. Bu kanun 1940 Finans komisyonu raportörü 
senesine kadar askerJik müd- de yeni kanunun 222 milyon· 
detini artırmakt-adır. Bunun luk yeni kredilere lüzum gös-
sebebi şimdi silah albna çağı- terdiğini kaydettikten sonra 
rılan sınıfla!ın umumi harp es- demiştir ki: 
nasında dogan gençler olmala- _ Fransa sulh ve silahsız· 
rın_dan do~ayı .. ~. yıllardaki lanma yolunda çok şey yapmış 
dogum azJıgı yuzunden mev- ve yazık ki bütün uluslar onu 
cutlerinin azlığıdır. 1935 .sı- taki etmemişlerdir ! Bugün 
nıfının mevcudu 140 bıne p . b" 

1936 fı 112 b. Fransamn sıyasasına uygun ır ve sını nın ıne d 
düşmektedir. 1937 sınıfından ordu lazımdır.Ordu hem hu ut· 
itibaren vaziyet yavaşça iyi· ları korumaya, hem de .. Fra.n-. 
leşiyor. Bu sınıflara 0 ouyk sene saya arsıulusal taahhutlermı 
ler sınıfları,, deniliyor. yerine getirmeye imkan ver-

Nevyork, 13 ( Ô.R ) - Çok fiddetli bir lnfdan •o~r'!' karl~r Ordu komisyonu raportörü meJidir. Joresin dediği gibi 
erimeğe başlamış ve tiddetli su baskınları başg&ıtermı~r. Sekız bu oyuk seneler meselesi ol- askerJik gençlik için serbestçe 
kişi 61müştür. Birçok tehirler ıu albnda kalmıştır. Nehırler taı- masa bile Almanların yeniden kabul edilen bir vazife ve bir 

mış, bazı köprüler yıkılmışbr. silahlanması, mecburi askerlik disiplin olmalıdır. Kanun kabul 38 k. · · t bi t büs suların hücumuna maruz kalmış· ışıyı aşıyan r 
0 0 

1 tesis etmeleri sebebiyle asker- edilmiştir. ıa da yolcular kayıklarla kurtarı mıştır. 

Sovyet memurlarından Londra toplantısında bir 
biri casuslukla tutuldu resmiğ tebliğ neşredildi 
Tokyo, 13 (Ö.R) - Polis, Sovyet büyük elçiliği müstahdem-

lerinden birisini casusluk yapmak töhmetile ,evkif etmiştir. Sov- Almanyanın Lokarno paktını açıkça 
et elçiliği bu hidiseyi Japon dış bakanlığı nezdinde protesto 

~imiştir. Japonya cevabında .~•vyet ··~!l!ğ_inin. c~sus.lu~la maznun • ihlal ettigv ine karar verildi 
olanlara karşı daima böyle .ruchan ~ttigmı bıldırmıştı~. Japonya 
Sovyet notasnıa mufassal bır nota ıle cevap verecektır. 

Adalet divanının karar-
larını beş sene uzathk 
C nevre 13 (Ö.R) - Türkiyenin Uluslar sosyetesi daimi de· 

1 e. B Cemal Hüsnü Tare hükfunetinin emriyle Türkiyenin 
egesı . k l b d' . . . 

ulusal adalet divanının arar arını, u ıvan nızamnamesının 
arsı "t k b"I" . 1 5 . . 36 ıncı maddesine tevfikan, mu e a ı ıyet şartiy e sene ıçın 

kabul ettiğini bildiren bir protokol imza etmiştir. 

Londra 12 (A.A)- Lokarno 
devletleri konferansı bu akşam 
saat 17,15 te açılmıştır. Kon-

feranstan evvel Flandin, Baş

bakan Baldvinle yarım saat ka
dar görüşmüştür. 

Londra 12 (A.A) - Royter 
ajansının öğrendiğine göre, 

Cumartesi toplanması kararlaş· 
tmlan Milletler cemiyeti kon-

TA yy ARE SiNEMASI FEVKALADE Program 
TELEFON 3151 Hafta içinde 5 filim 
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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 ilivet~n 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 F ox dünya ha
berleri de proğrama ilave 
edilecektir. SEANSLAR 
Hergün 15 de cumartesi ve 
pazar günleri 13 de başlar. 

seyının içtimaı tekrar tehhür 
edecektir. Bu bapta kat'i bir 
karar ancak bugün ve yarın 
yapılacak müzakereler netice
sinde verilecektir. 

Londra 12 (A.A) - Lokarno 
devletleri konferansının içti
maından sonra şu resmi tebJiğ 
neşrolunmuştnr: 

Konferansta bulunan devlet-
ler mümessilleri gayri askeri 
mmtakanın Almanya tarafından 
işgalinin Versay ve Lokarno 
muahedelerini açıkça ihJal et-
tiğinden müttefikan kararlaş
tırmıştır. 

Londra 12 (A.A)- Lokamo 
devletleri konferansı saat19,45e 
kadar sürmüştür. Mözakereler 
devam etmektedir. Henüz hiç 
bir hatb hareket tesbit olun
mamıştır. 

Yarınki toplanb için bu ak· 
şam hükümet tarafından verı
len ziyafette hazırlık müzake
releri açılacaktır. ----
Kastamoni 
Vilayet meclisi 

dağıldı 
Kastamoni 13 (Özel)- Vila

yet meclisi dağıldı . Yeni yıl 
büdcesini tesbit eyledi. Yapıla
cak işler arasında modern bir 
hastane, köprü ve yollar var· 
dır. 
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Trakyanın kalkınma programı hazırdır 

Göçmenler için yeniden 
yüzlerce köy kuruluyor 
Köylüye ikrazda bulunmak için bir 

de Köylü bankası kurulacak 
Edirne, 12 (Özel) - Trakya

nın beş yıllık kalkınma prog
ramı hazırlanmışhr. Bu prog
ramda göçmenleri alakalandı
ra:ı çok önemli kısımlar vardır. 
B• 'llar arasında bir köylü ban
kı ... ı kurulması gibi göçmenler 
iç:n hakikaten lüzumlu işler de 
vardır. Köylü bankası için köy 
bütçelerine yüzde beş ihtiyat 
akçesi konulmuştur.1250 köyün 
iştirakile ktıruJacak olan köylü 
bankası, Trakya göçmenlerinin 
istinat edeceği bir gelir kay
nağı olacak, göçmenlerin başı 
darda olduğu zaman buradan 
avans para alabileceklerdir. 

Genel espektör general Ka
zım Dirik yeni göçmen evleri 
ve göçmen köyleri için çalışma
larına devam etmektedir. Yeni 
köyler ayni tipte olacaktır. Cöç
menler için inşası tasarlanan 
evlerin sayısı 9000-10000 ara-
smdadır. Bu evlerin her türlü 
hazırlıkları Sağhk ve Sosyal 
yardım bakanlığınca yapılmıştır. 

Yeni kurulan göçmen köyle
rinin okulları yine sağhk ve 
sosyal yardım bakanlığı tara
fından yaptırılacak; öğretmen
lerini de vilayetler temin ede
ceklerdir. 

Göçmenlere pulJuk, 
ve çift hayvanları pek 

araba 
yakın 

!(uzun Dirik 
günlerde tevzi edilecektir. 

General Dirik'in tuttuğu yol 
çok verimlidir. Bugünlerde 
Berlioe siparış edilen koza 
makinalarile öğretici sinema ve 
projeksiyon makinaları halkm 
istifadesine tahsis edilecektir. ........... 

Kemalpaşada gençlik faaliyeti 

Gençler spor sahasının 
genişletilmesini istediler 

Kemalpaşa, 13 ( Özel ) -
Parti hatiplerinden bay Hayati 
dün buraya gelerek merkez 
parti kurağı salonunda büyük 
bir kalabalık önünde "inkıJab 
ve istiklal., mevzuu etrafındaki 
konferansını vermiştir. Dinle
yiciler üzerinde iyi bir intiba 
bırakan hatib çok alkışlanmış
tır. 

URAYIN FAALiYETi 
Merkez orayı iyi çalışıyor. 

Hele şu parasız mevsimde 
başardığı işler büyükcedir. 
Kasabamızı daima tehdit 

eden yangın tehlikesini önle
mek için satın alınması uray 
kurulunca kararlaştırılan moto
pomp 'un tesellümü beş on güne 
kadar olacaktır. 

Kasabanın şerefile mütenasib 
olmak üzere yapılması mukar
rer fenni eJektrik tesi..utma 
dair proje urayca ha:ı.ırlanıla4 

rak onaylanmak için Bayındır
lık Bakanhğma Sllnn.lmuştur. 

Manisa Halkevi 
çalışma lan 

Manisa, (Özel) - Parti ilyön 

başkanı bay Avni Doğan dün 

Haikevinde yeni teşekkül eden 

Halkevi komitelerinin bir top
lanbsma başkanlık etmiştir. Bu 
lopl:ıntıda Halk~vinin en kısa 
bir zamanda tefrişi, komite ' erin 
biitçelermİ harırlar;ıalarma ka
rar verilmişiir. Toplantıda Er-

zurum saylavı bav Nafi Atuf da 
bu'unuyordu. 

lçtimaiğ yardım komitesinin 
işe başlar başlamaz yetmiş 

fakir çocuğu geydirr.ıesi halk 

üzerinde çok iyi bir tesir yap-

Bu proje gelir gelmez faali
yete geçilecektir. Şarbay A. 
Erzin ile mesai arkadaşlarının 
gösterdikleri gayret takdirre 
değer. 

BAG VE BAHÇELERDE 
FAALiYET 

Havalar iyi gidiyor. Geç ka
lan bağ ve bahçelerin imarına 
halk biribirile rekabet eder
cesine çalışmaktadır. 

işçi gündeliği 70 kuruşa 
çıktığı ve hiç bir taraftan yar
dım görülmediği halde bir yan
dan ihtiyar kütükler köklenip 
yerlerine Manisa fidanlığmdan 
getirilen çubuklar dikilmekte 
ve diğer yandan da budak ve 
çapa ameliyesi yaptırılmaktadır. 

SPOR F AALIYETI 
KemalPaşa merkez Sporcu

ları dar bulunan sahanın ge
nişletilmesini Uraydan dilemiş
lerdir. Gençlerin bu dilekleri
nin yerine getirileceği umulu
yor. 

Köyceğiz gölünde 
Balıklar kaa Uen 

hastalandı 
Köyceğiz, 12 (ÖzeJ) - Köy

ceğiz gölünde balıkJar hasta
lanmış ve kendilerini baygın 
bir halde kenarlara atnn~lardrr. 

Sahilde binlerce bahk ölü ve 
baygın bir halde bulunmakta-
dır. Halkın bu balıkları }'eme
mesi için belediye emir ver
~tir. Hastahğın neden ileri 
geldiği henüz anlaşılamamışhr. 

Bahar geldi 
Çal 13 (Özel)- Çalda hava

ların iyi gitmesi üzerine badem 
erik ve buna benzer ağaçlar 
çiçek ve yaprak açmışhr, ekim 
nisbeti ve mahsul iyidir, yamı~ 
h~valann kurak gitmemesi iste-

Denizli'de ......... 
Kültürel çalışmalar 

Denizli ( Özel ) - Denizli 
ilinde hızla ilerliyen bir kültür 
seferberliği vardır. Kültürel 
alandaki çalışmalar cidden gö
ğüsleri kabartacak ve övi!n 
duyulacak derecede ilerlemek
tedir. ilin merkez ve bölge
sindeki yoksul çocuklara oku· 
ma imkam verebilmek ve bun
ları yurd için yersel ve özel 
koruma kurullarından ve başka 
ilçe ve köylerden tahsile teşne 
zeki ve enerjik fakat yoksul· 
loğundan ve kimsesizliğinden 

ötürü bu ışık alanına gelemi
yen çocukların tahsillerini yap
brmak imkanı da bu defa dü
şünülerek lisede okuyan yok
sul talebeye yardım kurulu 
adında bir kurum kurulmuştur. 
Kurumun elemanları şunlardır: 
Başkan saylav Hamdi Berk
men, genel sekreter kültür 
direktörü B. Ziya Boyacıoğlu, 
üye avukat Hulusi Ural ve 
avukat Said Tokat'tırlar. 

sparta 
Vilayet meclisi 
Isparta, 13 (Ô.R) - Vilayet 

[ meclisi toplandı. Gündelik 
işleri konuşmağa başladı. 

Bu yıl ekim vaziyeti 
çok ümitlidir 

Tarım bakanlığı geçen yıl 

kuraklık çeken vilayetler çift· 
çilerine tevzi suretile mühim mık 
tarda tohumluk dağıtmışbr.Ba
kanlık bu tohumlukların tama
men ekiJip ekilmediğini tetkik 
etmek ve bu seneki ekim va
ziyetini gözden geçirmek üze
re, bakanlık fen müşaviri ve 
ziraat sanatlan seksiyonu di
rektörü B. Aziz Meker'i tohum
luk dağıtılan vilayetlere gön• 
dermiştir. 

B. Meker Bileciğin Bozöyük 
kazası ve Eskişehir, Kütahya, 
Afyon vilayetleri merkezleriyle 
civarlarındaki kaza, nahiye ve 
köylerden mümkün olanlan 
gezerek Ankaraya dönmü~tür. 
Bir kaç gün içinde An· 
kara, Konya, Sivas, Çankm. 
Y ozgad, Çorum merkez ve 
kazalarile civarlannda tedki
ka tta bulunmak üzere tekrar 
yola çıkacakbr. 

Bu yıl, geçan sene ilkba· 
harda çiftçi tarafından hazır· 
lanan buğday tarlalarının he
men hepsi ekilmiştir. 

Bu yıl Anadoluda genlik ve 
iyi ürünün üç esaslı unsurun
dan ikisi gerçekleştirilmiştir. 
Tohum erken ekilmiş ve kış 

sert gi tmemiıtir. Coğu en 
makbul mevsim olan teşrinler
de ekilen buğdaylarını çimen 

leri çok geniş bir araziyi yem
yeşil bir hale getirmiştir. 
En ihtiyar köylüler bile, yıl· 
la-rdanberi böyle kış ve böyle 
çimen görmediklerini söyle
mektedirler. 

Bu müstesna vaziyet çiftçi· 
terimizi çok ı1evindirmektedir. 

Kari Schaefer 
Dün ya patinaj 
şampiyonu oldu 

Fransada spor saraymda ar· 
tistik patinaj müsabakalarmda 
Avusturyalı Karl Schafer dün
ya patinaj şampiyonu ilin edil
miştir. 

Müsabakaya iştirak eden di
ğer patinajcılardan Raspar ile 
Graham Sbari halici tamamile 
teshir edecek mükemmeliyette 
bir çok egzantrik figürler 
yapmışlar ve dünya şampiyo

nuna kuvveli bir rakip görün
müşlerse de jüri heyeti Shae
fer'in klhik tarzmı daha ziya
de beğendiğinden on11 dünya 

lngiliz 
GörüşmelerineKahirede 

devam edilecektir 

.. Mısır 

Sir Hanıpson ve Nahas Pa:a 
3 Mart tarihli La Repüblik 1 tavizlerde bulunarak, Kahirenin 

gazetesinde Piyer Brosolet ya- Sudan meselesinde imtiyazlar 
zıyor: koparmak istemesine engel ol-

Iki memleket arasındaki mü- mak istediği hissi mevcuddur. 
nasebetlerin kat'i şekilde dü- " 

it " 

zenlenmesi için lngiliz • Mısır Mısırlı müzakereciler, uzlaşıcı 
görüşmeleri dün Kahire'de ba~- bir şekilde işe başladılar. Ve 

lamışbr. askeri mesele hakkıDda görüş· 
Bilindiği gibi, 1922 de, Mı· melerin hemen bqlıyacağı sa

sıra verilen istiklal statüsünde. 
mlmaktadır. Fakat ba meıele 

şu dört nokta gözetilmiştir: neden ibarettir? 
Mısırdan geçen imparatorluk 

yolunun emniyeti, 1930 andlaşma projesinde, 
2 - Mısınn dış tecavüzlere Mısırda lngiliz işgalinin son 

kar§ı korunması, bulacağı kaydı. Bununla bera-
3 - Yabancı ve azlık men... ber, yirmi sene müddetle ııekiz 

faatlerinin korunması, bin asker ve üç bin pilot ve 
4 - Sudan statüsü. tayyare İfçisinden mürekkep In-
0 zamandan beri, bu dört giliz kuvvetleri Süveyş kanalı 

sahada iki tarafın da kabul boyunca kalmakta devam ede· 
edeceği bir hal şekli bulunmek cekti. Mısır ordusunmı lngiliz 
için bil' çok gayretler harcandı. (umumi müfettişi) ve genel kur-
F akat bunların hepsi akinı mayı yerine bir logiliz askeri he· 
kaldı. Ve 1930 da Vafdçı hü- yeti kaim olacaktı ve iki memle-
biımetin, Nahas paşa ile Artür 
Hendersuo arasmba hazırlan

mış olan projeyi reddedişinden 
beri, Londra bu güç münaka· 
şaya tekrar girişmekten vaz
geçmiş görünüyordu. 

ket arasında bir ukeri ittifak 
andlaşması yapılacaktı. Fakat 

bugün lngiliz hüliiimeti bu 
derecesini vermek niyetinde 

değildir. lngilteJ'e bir kaç se
nedenberi metörlqme ve tay-

yarecilik sahasında yapılmış 
olan muazzam terakkilere isti-

nad ederek, Mısırın kendi 
haline terk edildiği takdirde 

emniyeti sağlam bir ıekilde 
temin için gerektiği kadar 

Bununla beraber hidis~Jer 

vaziveti değiştirdı. ltalya-Habeı 
kavgası ve bunun sayesinde 
bütün Nil boyunca çıkmış olan 
karışıklıklar, 1930 da bırakıl· 
mış olan projenin yeniden ele 
alınması iç.in yeni Mı11r "Milli 
cepbesin tarafından yapılmıt 
olan teklif, bütün bu hadise- çabşamıyacağun ileri sürmek-

tedir ve Mısınn müdafaasmda 
ler lngiltereyi yeniden görüş-
melerde bulunmaya ıevketti. 
Habrlarda olduğu gibi, Nesim 
paşa kabinesinin istifasile be
liren bir buhran esnasında, 
lngiliz mümessillerile karşdq
mak üzere geniş bir de· 
legeler heyeti tayin edilmişti. 

Evvelce Londra olarak gösteril· 
miş olan görüşme yeri sonra 
Kahire olarak tesbit edildi. 
Ve böylece, alb senelik, fası• 
ladan sonra, Mısırla kat'i sta• 
tüsünü meydana getirmek üzere 
görüşmeler yeniden b~ladı. 

Daha geçen ay Kahire so
kaklarında çarpışmalar olduğu 
düş6nüliirse şimdi vaziyetin 
çok daha siilWıı bulmuş oldu· 
ğu anlaşılır. Bununla beraber 
münakaşalar herhalde kolay 
olmıyacaktır. lngilizler, hertey· 
den önce Sudan ve askerlik 
meselelerinin halledilmesini is· 

lngiltereye isebet eden hisse· 
nin daha geniş olmasını isf e!. 

mek." 
Buna karşı Mısırlılar da 

biraz haklı olarak, bu sebeple· 
rin, Nil boyunda büyük öl
çüde aakeri kuvvetlerin ve Ka
hirede mühim bir lngiliz garni
zoııunun bulunmasını lüzumlu 
gösterecek mahiyette olmadı
ğını söyliyorlar. Hükômet mer
-kezlerinde lngiliz kıtalannın 
bulunma~nı istemekle, lngilte
renin Mısır müdafaasından zi· 
yade, memleket üzerindeki si
yasal hakimiyetini muhafaza 
etmek istediğini ilave ediyor
lar. 

Mesele bu ~kildedir. iki ta
rafın vaziyetlerinin birbirlerin
den oldukça aykın olduğu gö
rülüyor. Bir hal ıekli buluna• 
bilecek midir? Her halde mli-

tediler. Ve hatta hazırlayıcı zakerelerin devam edebilmesi 
görüşmfler arasında askeri için bu ilk şartbr. 
ıııese1enin Sudan meselesin
den evvel ha ledilmesini teklif 
etmiş oldukları sanılıyor. Bu 
ihtiyat tedbirleri Mısır maha
filinde bazı endişeler uyandır
mıştır. 

Kahirede lngilizlerin en di
kenli meseleleri öne sürmekle 
teşebbüsü önceden a~.dm bırak· 
maya çahşmasmdan korkulmak· 
tadır. Ve, iıgal orduse mesele
ıinin önce hallini istemekle, 
Londranm lngiltere için hayati 

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

Kavasın 
muhakemesi 
Halkapmarda Aydın bira 

fabrikasında makinist Zenkayı 
öldüren müdür F ayferi yara
hyan kavas Lütfinin muhakeme 
sine dün ağırcezada devam 
edilecekti. Naznun vekili müda
faasını hazırlamamış olduğunu 
söyliyerek mehil istemit ve 
muhakeme başka güne hıra-

t4 Mart ıssa 

Hergün 
•--s::ı1•• Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Aktaş ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. Gagala bademi 
Yazın müjdecisi cagaJa ba· 

demi çıktı, her sene kışa paye 
dos borusunu bu yeşil şeytan
lar çalar. Cagala bademini kır· 
mızı kırmızı kirez takip eder. 

Kiraz nede olsa bu yeşil ba
dem gibi değildir, gözü alışı, 
çocukJan aldabşı daha canlıdır. 
Değnek üzerinde nedretini gös
teren kiraz her gün biraz da-

ha yumlaşarak teraziye girer, 
kirezi, erik, eriği kayısı takip 

eder, bu arada nazlı çilek bir 
gelin azametile tüllere, sarılmış 

na:ı.lamr, karpuz kabuğu deni
ze düşmeden denize girilmez 

nazariyesine bakanlar sıcaklar 
bastırdıkca gözleri karpuzda 
kalır. O mlibarek te pek geç 
kalır, hani Arabın bir lafı vardır. 

Elintizarü - eşeddüminennar 
derler. 

insanlar da yanıp kavrulur, 

kapuz gelemez, meydana çıka· 

maz olur, nihayet günün birin

de mini miui yumurcaklar öte
de beride görünmeğe başlar

lar. Karpuz karpuz diye ken
disini bekleten bu toparlak· 
lardan mahalle aralarında bile 

sergiler kurulur. Karpuzu ka
vun takip eder, kavunu mısır 

kovalar, Uzüm bu aralıkta bağ
lann küpelidir. Sonbahan muş

mula haber verir, onun buru 4 

şuk yüzü, esmer benzi de ya-

za paydes borusunu vurmuştur. 
Şimdi çagala bademi yeşil ye 4 

şil, teYtan ıeytaıı müjdeJiyor• 
lar, kış bitti diyorlar, tabiat 

ne derin bir muammadır ki 
insanlık pek kısa tarihile on
dan bir zerre ondan bir nebze 
bile öğrenememif, cahil kalmış, 
cahil kalacaktır diyorum. ...... 
Bay Hitlerin 
bir sözü 
aoo mlllmetrellk bir 
Alman obllsO bize aooo 
marka mal oluyor.Buna 
soo mark daha ilave 
ederaek mUkemmel bir 
if çl evi yaptarablllriz 

- - Baştaıa/ı birinci sahi/ede -
salh teklifi yaptım. Renden 
uzanan ellerin yapıcı sulh için 
birleştiklerini görmek en bü
yük emelimdir. 

BIR OBÜSÜN MASRAFI 
Paris, 13 (Ö.R~ "lntraa

sigent,, B. Hitlerin nutkunu 
şöyle tefsir ediyor: 

B, Bitler sulh istediğini söy
liyerek dedi ki: "300 mili· 
metrelik bir obüı üç bin marka 
mal oluyor. Buna daha beş yüz 
mark katarak milkemmel bir 
işçi evi yapabilirim. Bir milyon 
obüs yapmaktansa bil' milyon 
işçi evi yapmağı tercih ede
rım..,, 

Bu noktada kendisile aynı 
fikirdeyiz. Fakat görüyoruz ki 
bir milyon İKİ eyi yapacağına 
bir milyon obüs yapıyor. Şu 
halde anlıyamıyoruzl bu nasıJ bit
jesttir? General Göring şan
sölyeden daha ileri gitmiştirc 

- "Fransızlar Renin işgalin
den memnun olmahlardır, de
miştir. Zir bu İfgal iki 
memleket arasında gerçek bir 
anlaşmaya yol açar!" 
Bu~u söyliyenler ya deli ol

malıdırlar, keliuıe!erin manasını 
kaybetmişlerdir, ya alaycıdır
Jar, bizimle eğleniyorlar, yahut 
bizi aldatacaklarını sawyorlar. 

Führer demiştir ki: uBir gün 
Fransız kalpleri bize açılacak 
ve bizi daha iyi anhyacaklar
dır.,, 

Biz de anlamak isteaiz. Fa-
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Baş delegeler kofneransı toplandı 
8. Bitlerin en çok korktuğu nokta çember içine 

girmektir. Berkitelerden faydalı bir tesir beklenmiyor 

• 

Paria 13 (Ô.R)- B. Litvinof 
Londrada B. Flandine Moskova 
hükumetinin görüşlerini bildir
miştir. Bunlar şöyle hülasa 
edilebilir : Almanyanın muahe
deyi apaçtk çiğnemesi karşısın
da azım ve karar. 

GÖRÜŞMELER 
. Londra 13 (Ö.R)- B. Flan

dın B. V on Zeelandı ziyaret 
btmiş ve on sekizler komitesi 
aşkanı B. Vasconcellos da 

ikinci Fransız delegesile görü~
müştür. 

IN GILIZ KABiNESi 
TOPLANDI 

Londra 13 (Ö.R)- B. Bald
vln kabine üyelerinden bazı-

karno muahedesini imza eden 
dört devlet arasındaki müza
kerelerden haberdar edilecek 
ve bu mühim celseye Avustu-

ralya baş delegesi B. Broos 
başkanlık edecektir. 
KONSEYDEKi DEVLETLER 

Konseyde mümessilleri olan 
devletler şunlardır: 

Avusturalya, Arjantin, Şili, 
Ekvatör, Danimarka, ispanya, 

lngiltere,Fransa, ltalya, Lehistan 
Rusya, Portekiz, Romanya, 

Türkiye, Belçika başbakanı 
B. Van Zelland da hükumeti 
adma konseyde hazır bulun• 
mağa davet edilecektir. 

işgal edilen Re11 şeltirlerinden Mayaus ve Frank/urt 

larını Dovning Street'te topla- Konseyin bu celsesinde ve-
mıştır. Bunlar 8. 8. Eden, receği bir karar neticesi olarak 
Neville Chamberlain, Macdo- Uluslar Sosyetesi heyeti umu-
nald ve Lord Halifaks'dır. miyesinin taplanmağa çağml-

BAŞ DELEGELER ması imkansız değildir. 
KONFERANSI TOPLANDI INGIL TERE MÜŞTEREK 

Londra, 13 (Ô.R) - Saat TEZi DOGRU BULUYOS 
11,50 de toplanan başdele- Paris 13 (Ô.R)- Bura siya-
geler konferansı iki saat sal çevrenlerinde söylendiğine 
devam etmiş ve akşam saat göre barptenberi Avrupada bat 
17 de yeniden toplanmıştır. gösteren en vahim ihtilahn in-
Müzakereler Uluslar sosyetesi kişafı üzerinde durumu birinci 
konseyinin yarınki toplantısın- derecede bir ehemmiyeti haiz 
da Alman taarruzunu tesbit olan lngiltere hükümeti Fransa 
etmesinden sonra Lokarno pak- ve Belçikanın tezlerini doğru 
tını imza eden devletler adına bulmaktadır. lngiliz kamoyu da-
konseye yapılacak teklifler ha yavaş olarak, fakat ayni 
Üzerinde cereyan etmiştir. Top- tezlere doğru inkişaf etmekte-
lanbda Belçika delegesi duru- dir. Alman kararlarının teşkil 
m~ nasıl telakki ettiğin bildir- ettiği bftyük tehlike anlaşılma-
mış ve karar sureti projesesini ğa başlnamışhr. . 
vermiştir. Bu vesika münaka- ITALYA TEAHHÜDÜNÜ 
talara esas olmuştur. TUTACAK MI? 

FLANDEN MEMNUN Paris, 13 (Ö.R) - "Temps,, 
Saat 13.35 de B. Flandin gazetesi Almanyanın Lokarno-

Foreign Office'den çıkarken· yu reddetmesine rağmen diğer 
memnun görünüyordu. Ondan dört devlet için teahbütlerin 
hz 8?0.r~ B. Grandi çıkh ve baki kaldığını ve Alman taar-

er ıkısı fotoğrafçıların önünde ruzu konseyce tesbit edilir edil-
poz yaptılar. Bunların arkala- mez Iogiltere ve Italyanın 
nndan çıkan B. Van Zeeland Fransa ve Belçikaya yardıma 
ve Lord Halifaks daha az mecbur kalacaklarını .ve müş-
ıneınnun .. .. - 1 d B l d l 'k 'k gorunuyor ar ı. e - terek esaslar ve ip omati 

bç~ ~,başbakanı lngiliz bakaniyle tedbirler almak icin müzake-
ırlıkte B B ld · · · 'tf • · a vınm evıne gı ı. reler açılacağını yazarak bun-

b Saat 17 de delegeler tekrar ların uzun ve nazik olacağını 
uluştular. Bu dakikada müza- kaydedivor. 

kereler devam etmektedir. Ol- HlTLER ÇENBERDEN 
dukça uzun süreceği tahmin KORKUYOR 
ediliyor. Vaziyette göze çarpar Paris, 13 (Ô.R) -- "Ouest 
bir değişiklik yoktur. Devlet- Eclair,, gazetesi diyor ki: 
ler müşterek bir diplomatik "Manchester Guardian,, lngiliz 
hareket imkanlarını araştır- gazetesinin dediği gibi Hitlerin 
maktadırlar. en çok korktuğu şey çenber 

FRANSANIN HAREKETi içine girmektir ve bilhassa ln-
DEGIŞMEDl g;Jiz - Fransız iştirakidir. Ren 

Fransanın vaziyeti değişme- bölgesinden askerlerini çekme-
miştir. Fransa Alman emri dikçe müzakere açılmıyacağını 
vakiini hiç bir suretle tanımı- ve müzakere açılmayınca da 
yacak ve sylhun teminab olan çenber içine girmekten başka 
Fransız tezinden caymiyacak- çıkar yol o!mıy.acağı~ı görür~e 
br, Dün yapbğı tekliflere boyon eğecektır, Muzakerenın 
Berlin hükümetinin cevabından şarh şunlardır: _ 
memnun almıyan 8. Eden Al- EVVELA T AHLIYE 
man şanf«ilyesini konseyinin Evveli tabliye, sonra Ren 
yarınki celsesinden önce ger- bölgesinde istibkim yapılmı-
ainliii azaltacak bir jest yap- yacağı taahhüdü ve nihayet 
.. i• kandırmai• ça!ıfacakbr. bütün UJualar aoayeteai liyele-

Konaey bu toplaatmacla Lo- rİDİD teminatı altmcla yeni bir 

38 için beklenmekte olan barba 
doğru menfur koşunun durdu
rulmamasına sebeb kalmaz. 
Muazzam silah yanşı da dura
bilir ve arsıulusal kamoyunun 
hükümranlıgı teessüs eder. 
Fakat şimdi tehlike büyüktür. 
Bunu soğuk kanlılıkla karşıla

malıdır. Fransa hücuma uğra

dığını söyliyor. 
FRANSAYA HAK 

VERiYORLAR 
Biz lngilizler de bir asırda 

dört defa istilaya uğrasaydık 
bu feryadın manasını anlardık. 
Gayrı askeri bölge Fransa ile 
Belçika için kendilerile felaket 
anısında bir aralıkdı. lngilter.e 

bulunuyor : 
1 - Zayıf bir Almanyaoın 

idamesi esasına dayanan bir 
Avrupa siyasası seçmek. Bu 
Almanyanm sembolü, Ren böl· 
ges · nin silahsız kalmasıdır. 

Fransanın bütün süel ittifaklar 

sistemi bu sisteme dayanıyor. 
2 - Müsavi hukukla müsla· 

kil ve hükümranlık haklarını 

haiz Avrupa devletleri sistemi, 

lngiltere harp sonundanberi bu 
hususta biç bir zaman karannı 
vermemiştir. Şimdiki Avrupa 
buhranı da bundan ileri gel
miştir. Bunun için bu kararın 

Bay Flaııden 

güvenlik muahedesi için mü
zakere. Almanya tahliyeyi 
reddederse berkiteler tatbik 
edilmelidir. Yoksa bir seneye 
varmaz harp teblükeai iki mi
silden fazla artmıı o1aoaktır. 

BERKITELER MÜESSiR 
DEGll. MI? 

" Liberte d6 Sudovest ,, bil
akis berkitelerin milessir ola· 
cağına inanmiyor. ltalya ile ya
pılan tecrübe bu tedbirlerin 
ne kadar aldatıcı olduğunu 
göstermiştir. Fakat Fransanın 
elinde başka bir çare vardır. 

FRANSA U.SOSYETESIN
DEN ÇEKiLMELi 

Eğer Uluslar sosyetesinin 

güvenlik veremiyeceği anlaşı
hrsa Sosyeteden çekilmek? ve 
onu muhakkak başkaları da 
takib ed~cektir. Bu lngilterenin 
tebessümle karıılıyabileceği bir 
ihtimal değildir: 
ÜMID. TEHLiKE Y ANY ANA 

Paris: 13 (Ô.R) - Eski ln
giliz deniz kakanı B. Vinston 
Churchell Pariı - Ovr gazete
sine şunlan söylemiştir: 

- Dünyada ümitle tehlike
nin bukadar yakın yakına yak
laştığı az görülmüştür. Hitlerin 
Lokarnoyu redetmesi uluslar 
sosyetesine en mükemmel bir 
fırsat veriyor. Eğer bu ihtimal
den sağsalim çıkarsa, 1937veya 

işgal edilr.n Ren şchieieri11deıı Kobltmz ile Duseldor/la bir /ıbidc 
bin senedenberi düşman istilası ehemmiyeti tebarüz etmektedir. 
görmediği için bunun mini· Londra, 13 (A.A) - Millet-
•ını kolay anlamaz. ler cemiyetine müzaheret bir· 

Fran~a baıka devletin yapa- ı·-· · · k 't · k b 1 _ . . ıgının ıcra omı esı a u 
cagı gıbı kyvvete müracaat et- tt·-· b' k ti' d L . e ıgı ır arar sure n e o-
medı. Arsıulusal bir mahkeme .. .. kb M bk hak karno anlaşmasınm Almanya 
onune çı . a eme ona . tarafından hır taraflı olarak 
verirse istediğini yapmaması 

imkansııdır. Zira o vakıt itibarı 
kalmaz. Sabit olur ki Uluslar 

sosyetesi bir göz boyaması ve 
kolektif güvenlik de bir mas
karalıktır. 

bozulması ve bunlara riayet 
edeceği hakkında verdiğı mü
kerrer teminat sebebiyle bil· 
hassa sabit bir suç olduğunu 

bildirmekte ve Milletler cemi· 
yetinin beynelmilel adalet 

INGILTERENIN DURUMU 
Berlin 13 (A.A) _ Berlioer divanma müracaat ederek 

Borsen Caylung gazetesi bu- Fransız - Sovyet muahedesinin 
günkü durumdan bahsederken Lokarno ile kabili telif olup 
diyor ki : olmadığı hakkında bir harar 

Bugünkü buhranın istihale- istemes!ni ve bu arada da 
sinde dikkatimizi daima lngil- lngiltere ile diğer Lokamo 
tere durumunun iç mahiyetine devletlerinin bu anlaşma veci-
çevirmekliğimiz lizımdır. Bu beleriyle bağlı kalmalannı talcb 

7..elzirli gaz maskesi tertibatlı Alman askerlrri durum bugün iki ık aras d t kt d' 
......... ........................ ............................................ f ın a e me e ır. 
1 tal yanın 1 Ini.~~!.~~~·."."."~~~~~.~.~i~.".".".~~~~~~~~~····························· 

Harp masrafları 
azalmış 

Roma, 13 (Ö.R)-Şarki Af
rikadan gelen haberle g6re 
sömürge -idaresinde aldığı ted
birler sayesinde sefer ordusu
nun rpasraHara günden güne 
azalmaktadır. Ayni haberlere 
göre asker ve işçilerin vaziye~i 
iyidir. Eritre ve yeni zaptedı
len yerler ahalisinin vaz=yeti de 
memnuniyet veriyor. Sömür
gede bu seneki mahsul bol 
olacaktır. Salahiyettar rpakarn
lara maden keşifleri bildiril
miştir. 

B. Bonkur 
Paris, 13 (Ô.R) - Devlet 

bakanı B. Paul Boncour öyle
den sonra saat 13.20 de tay
yare ile Londraya hareket et
miştir. 

SULH 
1'eşebbüs yalaııınış .. 

Roma 13 (Ô.R) - ltalya ve 
Habeşistan arasında Joğrudan 
doğruya sulh akti için temas 
vukubulduğu ve müzakerelere 
girifildiği tekzip ediliyor. Bu 
şayia Reeket'in Roma aeyaba
baclan galatbr. 

AmerikanınF ransız-Almanaçıklığına 
müdahale edip etmiyeceği soruldu 
Lo~dra, 13 (Ö.R)- Royter Ajansı bildiriyor: 
U!'ı!ed Press, bu akıamki servisinde Royterin ~ 

tevsıkine vakıt bulamadığı bir haberden bahse
diyor. Bildirildiğine göre .. 

'
1lngiltere hükümeti, Londra büyük elçiliği 

yoluyla U. S. Amerika hükümetine baş vurarak 
Uluslar sosyetesi konseyınin Londra toplantıla 
sında Almanya tarafından Lokarno andlaşmasmın 
ihlali hakkındaki nazık probleme bir hal esesı bu
lunmadığı takdirde bir tavassut yapmak fikrinde 
olup olmadığını sormuştur. lngiltere hükümeti A
merikanın Avrupanın sulh havasını tamamen boz-
mağa matuf olan Alman hareketinin durdurul· 
ması içitl Amerikadan başka hiç bir devletin 
nazım bir rol oynıyamıyacağı hakkındaki kana
ahnı da bir Sİ.) asal nezaket eseri olarak müra
caatını beklemektedir . ., 

0 Amerjkanın bu müracaatı nasıl karşılıyacağı 
henüz belli dt!ği dir. Hatırlardadir ki Amerika 
avan meclisi, Amerikanın Avrupa meselelerine .. 
karışmamak hususunda bundan dört ay evvel · .• • 
bir k t' k b 1 tın' t' · ~ arar sure ı a u e ış ı.,, /11 crflftre11itı v; · t · · """""y••••ll•ll••••••••••••"'""""'"•"'""'"••••••••••••••••••••••••~•••••n• .. ••:!~~!!~~~~ se/uı Sır Ro11aid l.frıdsay ı·e eşi 

eni Torbalı Zehirli gaz ·ı~~;Ç'""li~;;~t"'" 
kayma~amı konferansları uzlaşması 

Ankara, 13 (Özel) - Tor- Kastamoni, 13 ( Özel ) _ 
balı kaymakamlığına birinci H•lkevinde zehirli gazlar hak-
Umum müfettişlik eski iıkin kında bir seri konferansa terlib 
m~viri bay Naci tayin edil- edilmiş ve bunların ilki düa 
mıştır. gece verilmittir. 

lsveç ticaret uzlaşması, 1 
marttan itibaren 1 ikinci kanu• 

na kadar on ay müddetle tem· 

d t edilmiftir. 
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PARDAYANLAR 
-106- YAZAN : Mlşel Zevako 

Ben onu sevmeyeyim ha ! Onu 
kurtarmak için Parisi bile yakarım.. , 

- Evet, böyle icap ediyor. 
Sabırsız bir asker olduğum 
halde şimdiki sükutumu bil
mek ister misiniz ? Tabiatım 
itibarile şimdi sizi kapı dışarı 
atmak lıizımgelirken böyle söz 
söyleyişimi öğrenmek ister mi
siniz? Çünkü ben de seviyo
rum Afis 1 Sevdiğiniz adam sizi 
seviyor. Lakin sevdiğim kadın 

benden nefret ediyor. Yüzüme 
karşı hakarette bulunuyor. Aş
kım ve sevgim sizinki kadar 
kuvvetlidir. 

Mareşal öyle şiddetli bir he
yecan içinde idi ki Afis bile 
bundan müteessir olmuştu. Ya
vaş yavaş fikrini değiştirdi. 
Kollarını çözerek aşağıya sar
kıttı. Elindeki hançer de dj;ştü: 

Hanri dö Monmoransi eğer 

bu suretle komedya oynamış 
olsaydı. Muvaffakıyetinden do
layı gülecekti. Fakat Hanrinin 
sözleri çok ciddi idi. işte Ali
sin elinden hançerini düşüren 

de bu doğruluktu. Hanrinin 
aşkı ile kederini ölçtü ona iyi 
muamele etmeği düşünerek 

elini uzattı. 
Mareşal bu eli tuttu. Şimdi

ye kadar söylemediği bu gizli 
düşüncesini açığa vurduğuna 

şaşmış olmakla beraber bu 
sevgının anılmasile ziyaret 
maksadını da anlatmış oluyor
du. Jztırab çekiyordu. Bu çek
tiği iztırabı da Alisin elini 
tuttuğu zaman utancından göz
leri yaşarmış iki damla göz 
yap yanak.lan üzerinden yu
varlanmıştı. 

Her ikisi de aşk iztirablan 
içinde kıvranlyorlardı. Alis 
yavaşça: 

- Oturunuz, Mareşal haz
retleri! Bu dakika çektiğiniz 

iztırabı asla unutamıyacağım. 
Dedi. Hanri kendini topla

maya gayret ederek elemli bir 
sesle: 

- Teşekkür ederimi 
Diyebildi. Birbirlerinin kar

şısında oturmuş acıklı acıklı 

bakışıyorlardı. Bu cani ile, bu 
hafiye kız bir müddet ferah· 
!anmışlardı. 

Mareşal pek sakinleşmiş ol
duğu halde söze başladı: 

- Eğer sırnnızı bilmemiş, 

ölmek veya .öldürmeğe karar 
verdiğinizi de takdir etmemiş 

olsaydım kalbimi kemiren, par-. 
çalayan bu aşkımdan size asla 
bahsehniyecektim. Siz zeki bir 
kadınsınız. Sizin aşıkınızdım. 
Fakat pek iyi bilirsiniz ki sizi 
sevmiyordum. Siz de benim 
metresim bulunuyordunuz ve 
sevmiyordunuz. Lakin bu yol
daki düşüncenizi de bilmiyor
dum. Benim maksadım ise on 
altı senedenberi sürüklediğim 

ıu sevdadan kurtulmaktı, Sev
diğim kadını kaçırarak kızıyle 
beraber konağımda hapsettim. 
Şimdi emin bir yerde bir hafta 
kadar bulunmaları lazımgeliyor 
ve bunun için de sizden bir 
hizmet rica etmeğe gelmiştim. 

Alis öfkelenerek karşısında
kinin sözünü kesdi: 

- Bana o kadınların muha-
fazasını havale edeceksin 
değ ilmi? 

Mareşal sertçe: 
- Evet ... 
Dedi. Yeniden birbirlerine 

acayib acayib bakışdılar. Kalb
lerindeki merhamet silindi. 
Çarpışma yeniden başlıyordu. 
Mareşal: 

- Beni ıyıce dinleyiniz. 

yardım istiyecektim. Şimdi lü
zum kalmadı. işte söyliyorum; 
bana bu aşk yolunda yardım 
edeceksiniz. Ben de sizin sev
ginize karşı ne yapmak lazım
gelirse yapacağım. Sevdiğim 
kadını evinizde saklayınız. Ben 
de aşıkınızın söylediği sözleri 
kimseye söylemiyeceğim. Gö
rüyorsunuz ya size canlı bir 
rehin veriyorum şayed size 
ihanet ederek aşıkınızı ihbar 
eylersem sizde Jan dö Piyen' 
in evinizde bulunduğu, kendi
sinin çok masum olduğunu söy
liyerek biraderim Fransuva dö 
Monmoransiyi daima sevdiğini 
bildirirs· niz. 

Sözlerini söyledi. Bu kelıme
lerin sakladığı faciayı anlamış 

gibi idi. Alis müteessir olmuş
tu ve bu faciada kendisine ve
rilecek vazifeden dolayi vücudu 
baştan aşağı sarsılmıştı. 

Hanri sözüne devam ederek: 
- Kardeşimin ailesini sev

mekliğim ve onları birbirinden 
alçakça ayırmaklığım el'an bu 
kadına karşı sevgi hissini ' 
taşımaklığım pek garip görün
dü değil mi?Evet .. Ben de buna 
hayret ediyorum. Ne çare ki 
elimden gelmiyar. istersen pa
zarlığa girişelim; Jan Dö Piyeni 
benim için evinizde saklıyarak 
merhametsiz bir yakıcı olunuz. 
Aksi takdirde ... 

Teessüründen dolayi sararan 
Alis sordu: 

- Aksi takdirde ne olacak? 
- Buradan çıkar çıkmaz 

sevgiliniz Mariyakı ele verecek 
darağacına yollayacağım. 

Alisin yüreği ağzına gelmişti. 
Yine öldürmek veya ölmek 
düşünceleri kafasında dolaşır
ken Hanri: 

- ikimizde birbirimizin elin· 
deyiz. Ben size canlı bir rehin 
bırakıyorum bu ışı yaparsanız 
ıişıkınızı sevmiş olduğunu an
lıyacaitm. 

Tözlerini ilave etti. Alis: 
- Ben onu sevmeyeyim hal 

Onu kurtarmak için Parisi bile 
yakanın ..• 

Diye hağırdi. 
- Öyle ise bu işi yapacak· 

sınız demektir. Belki kendinizi 
öldürmeyi göze alacak derece
de seviyorsunz, Beni öldürme· 
nize gelince; bakınız! .. 

Diyerek mareşal göğsünü 
açtı. Hanrinin vücudu örten 
demir gömleği gördü ve ayağa 
kaıktı ellerini sıktı. Ateş sa
çan gözlerini semaya dikti. 
saçları darmadağınık müthiş 

bir halde: 
- Ey sevgili Deodaml Senin 

için alçaklığın en aşağı derece
ııine iniyorum. Şimdiye kadar 
bir hafiye kız iken, bundan 
sonra da zındancı oluyorum. 

Diye mınldandı. 
Mareşal kızın kar§ısında saygı 

ile eğildi : 
- Yarın, gece karanlığında 

burada bulunacağım. Kaçmama
ları için lazımgefen tedbirleri 
almalıyım. 

Dedi ve çıktı. 
Alis elleriyle gözlerini kapadı 

ve ağzı köpürerek diz çöküp: 
- Alçaklığın son derecesini 

de işleyeceğim. Beni bundan 
kurtar .. 

Diye yalvarıyordu. 
Alis birdebire sıçnyarak 

döndü. Delirmiş bir halde: 
- Pani Garolal 
Sözünü kekeledi. 
Mareşal dÖ Damoyil'in çık· 

tığı kapının eşiğinde, beyazlı 
siyahlı elbisesinin içinde bir 
heykel gibi Aliıı diS Lüks'fin 
ilk Aşıkı papas Pani Garola 

,. 
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Negüsün kumandasında 
Habeş ordusu Italyanlarla kat'i bir , 

harb vermeğe· hazırlanıyor 

~ 

RasDesta 
Bizzat bir tayyare. 

düşürdü 
Adis - Ababa, (Ô. 13R) 

Havas Ajansı aytarı, Ras 
Destanın Sidamo cephesinde 
bulunduğunu ve kendi kullan
dığı bir tayyare topuyle bir 
ltalyan uçağını düşürdüğünü . 
bildiriyor. 

Arusside bir Italyan uçağı düşürüldü 
Londra, 13 (A.A)- Royte

rin harp muhabirleri bildiriyor: 
ltalyan uçak faaliyeti hariç 

olmak üzere timal cephesinde 
ıahiri bir sükünet hüküm sür
mekte ise de Assangni gölüne 
doğru bir ltalyan taarruzu için 
hazırlıklar yavaılamamıştır. 

ltalyan ön müfrezeleri tim
diye kadar hiçbir mukavemete 
maruz kalmamış olmakla bera
ber Negüsün kumandasındaki 
Habeş ordusunun da bir taraf
tan hazırlanmakta olduğu ve 
bir muharebenin pek yakın 
bulunduğu malumdur. 

NASIL MUVFFAK 
OLDULAR 

Royterin şimal orduları nez
dinde bulunan ve ltalyan ileri 
harekatını ıahsen takip etmiş 
olan muhabiri ]talyan zaferleri
nin büyük bir kısmı itibariyle 
topçu sayesinde mümkün oldu
ğunu ve topçunun Habeş mü
dafaasını kırmak suretile kat'i 
bir imil olmuı bulunduğunu 
yazıyor. 

Her hangi bir Habeş hare
keti rasad uçakları tarafından 

Bu haber Ras Destanın göz• 
den düştüğü hakkındaki ha
berlerin yanlış oldniunu ispat 
etmektedir. 

ispanya' da 
Durum hala karışı~ 

Madrid. 13 (Ö.R) - "Halk
1 

hareketi ,, partisi başkanı bayi 
Jil Robles içişleri bakanile gö-1 
rüşmüş ve gazetecilere görüş
menin siyasal durumla ve Asa· 
yişin muhafazası tedbirleri 
üzerinde cereyan ettiğini söy.I 
!emiştir. 

B. Jil Robles bu sabah bay 
Cminese karşı yapılan suikasd· 
da partisinin ilgisi olmadığını: 
bildirerek hükümet nezdinde

1 şiddetli protestoda bulun
muştur. 

Zehirli gazla 
idam cezası 

1 

haber verilince ltalyan topçusu Habeş imparatoru 
bu kıtaatı dağıtmakta idi. bere göre, beş Italyan uça- kın köye giderek halkla 

Şimali Karolina vi1Ayetinin
1 umumi hapishanesinde ga7.l~f 

idam hücresinde yapılan ilki 
idam, halk arasında müthiş 
bir memnuniyetsizlik uyandır:! 
mıştır. Mahkümu öldürmek işW 
tam on bir dakika sürmüştür.' 
Dk üç dakikada adamın büyüıd 
ıstıraplar içinde kıvrandığı\ 
görülmüştür. 

BiR ITAL y AN UÇAGI ğı Arussi viliyetinin tenha temas etmişlerdi. Ve halk 
DÜŞÜRÜLDÜ bir kısmında karaya inmiflir. kendilerine kanmıı görün· 

Royter aı·ansının Adis-Aba- Mürettebat halk arasında pro- mekte idi. Fakat bu sırada 
v • • • ansızın bir Habeı muharibi 

badaki muhabıri bildiriyor : paganda yapmak ıçın talimat 1 · b .ki . b 
1 b 1 ge mıı ve u ı ncı va ancının 

Bi, ltalyan uçağının Jinir'in a mış u unuyorlardı. ltalyan olduğunu söyliyerek 
Camdan gözetlı>me delikle

rinden manzarayı seyretıniıl 
olan şahitler, işin fecaatı do-1 
layısile büyük ıstırap duyduk
lannı ıöyliyerek protestolarda 

batı ıimalindeki Arussi viliye- iKi CASUSUN F AALIYETI bunlan öldürünüz!" demiştir. 
tinde yere düşerek bütün ra- Ayni habere göre uzun müd- Bununla beraber Bora ve Ka-
kiblerinin öldükleri bildirilmek- det Habeşistaııda oturarak vagna kaçmağa muvaffak ol-

bulunmuşlardır. 1 tedir. memleket lisanını öğrenmiş muşlardır. Kendilerini takib 
idam için kullanılmakta, BEŞ IT AL YAN UÇA(;I olan Bora adındaki bir dok- eden köylliler mitralyöz ateşile 

KARAYA İNMiŞ torla Kavagna adında bir mü- karşılaşmışlardır. olan hidroıyanik gazınm bir
4 

kaç dakikadan tutun bi~ 
saata kadar tesirini yapabilece 4

1 
ğini mütehassıslar söylemek· 
tedirler. 

Burada dolaıan fakat res- hendis de bu tayyarelerde bu- Biraz sonra da beı uçak 
men teyid edilmiyen bir ha- lunuyorlardı. Bunlar en ya- uzaklaşmıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanlar Renden askerlerini 
reddettiler ... 

Ôlüm, kullanılan gazın mik1 
tarına, odanın büyüklüğüne ve 
idam mahkiimunun cüssesine 
tabidir. çekmeyi Mütehassıslar en insani idam 
şeklinin "elektrik sandalyesi" 
olduğunu iddia etınektedirler. 

- Baş tarafı inci say/ada -
muştur. F oreign Office, arsıulu
sal vaziyetin gerginliğıni he
men mühim mikyasta azalta
bilecek böyle bir jesti yapmak
tan Alman hükümetinin sakın
dığını bildirmeğe mecbur kal• 
mıştır. 

Reb bölgesinde Alman hü
kümraniyet haklarının, devamlı 
veya muvakkat olarak azaltıl
ması Alman hükumeti tarafın
dan reddedilmiştir. Böylece, 
hakikatta yığın halinde aakert 
hareketler kaydedildiği halde, 
Almanya tarafından "timsali,, 
olarak gösterilen Ren işgalinin 
muhafaza edileceği ve bay Hit
ler tarafından teklif edilen 
müzakereler biter bitmez art· 
tırılacağı hissettirilmektedir.Za· 
ten bay Hitler Ren bölge~inde 
Salsburg şehrinde söylediği 

nutukta bunu şu ıözlerle kat'i 
olarak teyit etmiştir. 

"Ren bölgesinde yeni
den elimiz& geçlrdlfilmlz 
hUkUmranlyet hakların
dan hiç blrfey, mutlak 
surette hiçbir şey, bizi 
feragat ettlremE z.,, 

FLANDENIN SÖZLERi 

Fransız çevrenlerinin iddia- teren hiçbir gazete yoktur. 
sına göre Almanya tarafından Bazılan Almanya için vaziyetin 
Ren bölgesi vaziyetinin ihlili nazik olduğunu kaydetmekle 
karşısında Fransa yalnız kendi beraber şimdiye kadar buhran· 
güvenliğini müdafaa etınekle sız geçen hiçbir konferans 
kalmamakta, fakat barışın ko- olmadığını da ilAve ediyorlar. 
runması için arsıulusal işbirliği T AZYIK TEDBiRLERi 
siyasasına devam etmektedir. VE INGIL TERE 

Bunun içindir ki dliier Paris 13 (Ô.R) - "Figaro,, 
uluslar Fransayı anla- gazetesine göra İngiliz hükü
mıflar ve ona mUzahe- meti Almanyaya karşı zecri 

Şimdi Karolina Amerikada• 
• gazla idam usulünü lıabul eden 

vilayetlerin dördüncüsüdür., 
idama mahkiim olanları elektrik 
yerine gazla öldürmek usulünü 
bundan evvel kabul etmii 
vilayetler Arizona, Nevada vfi 
Koborado'dur. 

33 Müellif 
ret etmlşlerdlr. Eğer tedbirlerin tatbikini kabul etse A'kın tarihini yazdılar 
müzakereler neticesiz bile, bu tehdidin yanı başında lngilterenin tanınmış 33 edibi! 
kalırsa, Lokarno paktını barış teklifler de yapılmasını tarafından "Aşkın tarihi,, adlı 
imza eden devletler, istiyecektir. lngilizler tazyik müşterek bir eser hazırlanmış-
Uluslar sosyetesi pak- tedbirlerine ancak Almanların br. :Bu eserde her edip ayrı 
tına uygun olarak, Al- görüşmekten istinkaf kararla- bir kısım işgal etınekte ve. 
manyayı tazyik vazife- rını Uluslar sosyetesine veya aşkın tarihi, insanlar üzerinde; 
siyle karşılaşacaklardır. buna benzer her haDgi bir şimdiye kadar oynadığı büyük 

B. EDENiN ZiYAFETi müessese vasıtasile kaydettir- rol, tarihte yer almış kahra-1 
Londra, 13 (Ö.R) - B. Eden dikten sonradır ki, iştirak ede- manlann aşk maceraları, aşkın 

dün akşam Lokamo paktını ceklerdir. insanlar üzerindeki faydalı ve
1 

imza eden devletler mümessil- VAHIM SAATLER zararlı tesirleri, ihtırasa kadar
1 

1 . b. f Parı·s, 13 (Ö.R) - Eskı· baş- varan aşk, aşkta kıskanma erıne ır ziya et yermiştir. 1 
Londra, 13 (Ö.R) - iyi ha- bakan bay Herriot "Ere Nou• .~.~~~~1 •• ~~~~.ı~~-~-~~!.~i.l~~-~:.~~:~~ 

ber alan çevrenlerde iddia velle,, gazetesinde çıkan mühim hal vardır. Bir memle-
edildiğine göre lngiltere Al- bir makalesinde Almanyanın ketin maddi kuvvetlerini 
manya ile müzalıereye girişil- vaziyetini inceliyor ve diyor ki: hesap ederken hiç bir. 
mesini artık teklif etmemek- "Vahim bir saatteyiz. Azim- zaman yanılmazlar. Fa-
tedir. Bununla beraber Berlin karlıkla ihtiyat arasında müta- kat ruhi kuvvetleri he-
hükümeti nezdinde sondaj ya- vassıt bir vaziyet muhafaza sap ederken dalma yanı-
pılması ihtimali vardır. etmek gerektir. Hem kendi Urlar. B. Hltlere aldan-

ulusal şerefimizi korumalı, hem 
HARPTANBERI YAPILAN barış davasına hizmet etme- dıl)ını göstermeliyiz.,. 
EN MÜHiM KONFERANS liyiz. Bunun için de ulusun Londra, 13 (Ô.R) - lngili:ıı 
Berfin, 13 (Ö.R) - Alman manevi birliği elzemdir. mümessilleri Hitler tarafından 

gazeteleri Londra konferansını "Hitlerin kararlarını tekrar yapılan tekliflere bay Edenin 
tefsir etmemekle beraber Lan- tekrar okudum. Parlamenter cevabıni mevzuu beahsederek' 
c\radan gelen telgrafları: "Lon· !eri istihkanndan bahsederken Almanyanın uzlaşmaya doğr~ 
dra kenferansı harptanberi ya- bana da birkaç ok fırlatmak- bir hatve atacağını umuyoılar.1 
pılan en mühim konferanstır.,, tan geri kalmamış 1 onun ne Hitler bazı müsaadekirhklar; 
gibi batlıklar altında neşrede- demek istediğini iy!N anlama- göıtermekte ise de Fransa ve 
rek vasiyetin vehametini gös- dım. Fakat bütün ıoğukkan· Belçika tarafından da aynı mil-; Eter ıi:ün de bir Aşıkınız oldu

ğunu bilmemiş oalsaydım lıu işi 
mual_ Mkli11e 10karak lir.den 

duruyordu. 

Paris, 13 ( Ö.R ) - Londra 
konferansı esnasında B. Flandin 
Fransız hükumetinin azimkar 
vaziyetini teyid etmiştir. Fıan
sız dışişleri bakanı ancak sta
tüko iade edildikten sonra Al
manya ila müzakereleri kabul 
edebileceğini bildirmiştir. Aksi 
takdirde ciddi müzakerelere 
girişilmesi imkinı yoktur. Zira 
müzakereler daha başlamadan 
Almanya blUlln itttediklerini 

-"-::: _ç,,.,,, v ,... - .:ıi ~ka~za"'=11111=ı,,..ıı_ ~. ~ 
termektedirler. Buaunla bera- ...frlıj'lmla cevap Yeriyorum: ı Nadeldrhklann yapılmauaa 
ber •~e6_ oldu~_1ıWi ıh·> _,..HIU~rcll~rJl• .... ltlr ! · ıart kopak~ 



Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

BUlem sayısı: 55 Yazan : Tokdll ıw ı 

Kavga kızıştı, iki taraftan yerlere serilen ölüler peyda 
olmağa başladı. Müslümanların iki kişiye mukavemet 

edemiyeceği belli idi. Uzaktan vızlayıb gelen 
bir kargı Asımın göğsüne saplandı 

................................................................................................ 
- Doğru mu söyliyorswı mıo gö&"süoe saplandı, Asım çökünce üzerine ağır bir kaya 

.sen bunları? sendeliyerek ellerini göğe kal- fırlatblar, zavallının: 
- Y al~n mı olacak! dırdı: - Ahh! feryadı taşın altın-
- Ben böyle bir kirvan geç· - Allahım sen vücudumu da boğuldu kaldı. 

tiğini görmedim amma, eğer muhafaza et! 
~n görmeden geçmişlerse size Sendeliyerek kendini bir ke-
yıne haber veririm, yürüyün nara atb ve uzandı. 
benimle beraber! Geri kalan alh müslümandı, 

Diye döndü. Kocakarı iki bunların okları bitmiş kılınçla-
büklüm olmuş yerlere baka nna sar.ılmışlardı. 
baka etrafı geziyor, ilerliyordu. Bir şakuli, çok geçmedi üçü 
Kuyunun biraz ötesinde durdu, de arkadaılanmn uğradığı akı· 
Ye yere çömeldi, yerden bir bete uğradılar. Geride kalan 
feJ aldı uzun uıun bakbktan üç kişiyi mukavemete mecal 
sonra bir kahkaha attı; bırakmıyacak bir halde muha· 

- Hey kabadayılar! Sizin sara eden düşman teslime mec· 
arkadaşlarıwz buradan geçm.İf, bur ettiler, ve kendi oklarınıa 
nahl işte bu çekirdek Medi- kiri$1erile kollannı bağladılar. 
nede çıkan H11rmanın çekir· Cesetlerin arasU1dan Asımın 
değidir. O hurmaların çekir· cesedini arıyan dftşmanları bir 
deği böyle küçük olur. hayli aradıkları halde bulama-

- Ne tarafa gittiler acaba? dılar. Hepsi de hayret içeri· 
- Orası çok kolay beni bı- sinde iken içlerinden birisi ileri-

rakmayın! Hadi bakalım. den kollarını sallıyarak: 
Kocakarı hakikaten İrşad - Burada burada diye bay-

heyetinin oturduğu yeri tayin kırdı. 
etmiş ve oradan başhyarak iz- Asımın cesedi hakikaten ora· 
leri takip ede ede dağ yoluna da :idi amma kafasını o civarın 
Varmıştı. en aulı ve ağıh arılarından bir 
· · · · . . . küme sarmış, iğne ucu kadar 

lrşad heyeti dağ sırbna hr· yer bırakmıflardı. Cesedin ya
manırken dagm böğriinde ge- mna sokulamachlar. Ancak bir 
niş bir saha girerek oraya dal- iki saat oturup arılar cesedin 
dılar, Reci koyusundan beri yü- kanını emdikten sonra dağı-
rüyoılarda. Zira artık Meleke&- hocaya kadar beklemek fizere 
lerden korku kalrnamıftı. Dağ- bir kenara çekifdiler. 
Jara çıkmışlardı. Heyet bu ge· . . . . . . . 
niş sahaya benür; gİrmİ§lL Ar- Bir aat geçti .. 
ifadan bir at şalnrbsı ve yolun Arabistanda yağmur yağması 

• Onda~ s~nr~ iki e~ir Habipl; 
Medineli Zeyd Mekkeye geti
rilmiş. Süfyan bin Halid ikisini 
alarak Sülafenin evine varmıştı: 

- Düşmanlarından Asma bin 
Sabiti öldürdük. 

- Başı nerede? 
- Başını alıp getirmek ka-

bil olmamış, fakat onlardan işte 
iki esir aldık, on Jriplerdi, di
ğerleri öldüler. 

- Sözünde yalancı olmadı
ğını sanınm, vadettiğim yüz 
deveyi giderken göt:ür. 

- intikamın birisi alındı de
mektir. 

- Ötekilerini almak nasib 
olar, buna ahtettim. 

iki esir Mekkcde satlığa 
çıkmıştı. Habibi Uhud'da ölen 
Harsın oğlu sabn aldı. Zeydi 
de Safvan satın aldı. Ay, arap
lann haram saydık1an bir aydı 
bu ay içinde asla insan öldür~ 
mezlerdi. 

Hars babasının intikammı at
mak için Habibi öldürecekti 

' 
Safvan da bu niyette idi. an-
cak haram ayının çıkmasını 
beklediler. 

Hars, Habib: 
- Seni kendi elimle ve iJe- ı 

me karşı öldüreceğim, gelsin 
seni Muhammed benden kur· 
tarsın. 

Ustünde göklere agan toz du- nadirattandır. Yağmur ansızın 
man gördüler. Gerilediler, ken- gelir, delicesine yağar, akar, - Babamı nasıl harpte kesti 
dilerini göstermemek istediler. san san sel halinde ovaya indi ise ben de seni kescceiim. 
Fakat yanlarındaki alh kişi 
b 

mi çok gitmeden kumların ara-
unlara iştirak etmedikten başka birdenbire atlanm çevi- smda kayboJur. gider. 

- Haram ayuım 9\rma••i 
bekliyorum. 

rerek gelenlere iltihak etmek · · · · · · · • .. Asımın cesedini bekliyenler 
uzere gerisin geri kof1J1ağ'a Hars ne s6ylediyse Habipten 
başladılar. her beş on dakikada bir arı- cevab alamadı. 
Asım arkadaşlanna yeiSle larnı dağılıp dağılmadığını ta-

bakarak: rassud ediyorlardı. 
- Aldatıldık. tuzağa düştük. Fakat gök gürlemeğe, şid-

SIHHAT EVi 
lzmirin en mükemmel hususi 

HAST ANESiDiR .. ,~~----------------
Cerrahi • Doğrun • Kadın - Çocuk - Dahili - Kulak - Bu
gaz - Burun - Göz hastalıklarını kabul ve tedavi eder . 

SIHHAT Evinin Ameliyathane ve doğum salonlan fennin en 
son terakkiyatına göre hazırlanmıştır. 

Hast~~e ücretleri : lki liradan başlar. 
So:d:;;C:;de ~kae ii~rketi, ilaç parası, bekim parası dahildir. 

emız 1 ' ~u. emmel bakım ve şefkat Sıhhat 
evının vasfıdır 

Ameliyat Ücretleri H_all's~ucuza. temin edilmiştir: Mesela on 
operatör iicreti ili ---L gun T ennde yatmak ameliyat olmak 

W"e ç -.anuı hepsi dahil bir fıtık bir d" · 
ameliyatlann on --'\-'iik lbitii ---L lll . . • apan ıııt Ye buna benzer 

5-..a D UMIKllU e liradan tbarettİr. 

Dogum Ücretleri : On gün SIHHAT evinde vatmak, yemek, çocuk 
masrafı Te ebe doktoru ücreti ve dögum mas-
rafı dahil elll liradır. 

r- on -=~Dfı:, rahim has!-3hkları ameliyatları 

A li 
eYmde kalmak yemek, diç YC doktor iiaetferi dahil elll liradır. 

me yatsız tedavi olaca~~~aa 00• gün SIHHAT evinde yatmak, 
. yeme , ilaç, hekim parası dahil yalnız 20 liradır 

SWHAT Evinin muhterem doktorları 
Huıufu heca sırasile aşagı... da ö te ·1 · · 

•
............................... _ g s n mıştır .. ..... .. ................... :.: .. ······ · · n····h····ı····························· ·············································• . . . . h ı ki .. -··--·-··· .. ··· : : a ı ı asta ı ar = K d ··h····································· .. : : • : a ın astahkları : : 

~ i Mutahassıslart § Mutahassısiar4 ~ ~ 
§ E Birinci sınıf dahiliye mutabassıı1aliı E Birinci sınıf mut~hassıs1ar ~ E 
: : Bay doktor Hatib oğlu Esat § Bay dok tor Fikret Tahsin : : 
: : " " Hüseyin lbrahlm E " " KAzım Kera1 : : 
~ E " " UHff SabrJ :: " " Yu~uf Ziya ~ a . . -.......... . . : :······························ :: •••••.........•.•.••.•................•.•.•• : : 
~ ~ Cerrahi hast~İ~k;·;;:· .......... E Kulak - llugaz - Burun E E 
~ ! Mutalı s l r: Hastalıkları mut~hassıslan ~ ~ 
• • a sıs arı ·· B. · · f • • • • :: ırancı suu mutahassıslar : : 
i i Bırinci sınıf operatörler '§ Bay doktor H0sey1n Hulki Cura : E 
: : Bay doktor operatör Arif :: ,, ,, Dya i ~ 
i : ,. ,, ,, Ali Rlza : ...................................................... : : 

~ a .. .. .. &at CJmcoz ,ğ Göz lıastaJıkları E ~ 
: : "' ,,. "' lhs!in Nuri :: 0 . . . f ; : : : " M h t N . :: ınna smı mata,,anıs : : ii::_-,.::__. __ .::_~-~!!-urı:: Bay dol tor Burhaneddin i 1 

........................................ ·····~·········································· .. ········:iııi ...•..... . .................................................. . 
Sıhhat Evi Müdürü : Doktor SAl)JK ÇAGLAR 

1 
~&s~llD1%a bütiin kolaylıklar göStcrilir. Dalıi1den geleoek hastalamnız iStas 

;Jır~nDahrİ~~a:ır. Hasta yanında le~~ isteyen yakınlerine en büyük kot.yük>;:: 
TELGRAFLA ~enii ~s~~ların s&hıplerıne hastalarının sıhatlan hakkında mektupla 

gun gunune malimat Y«ilir ' 
TELURAF ADRESi : IZMIR S1HHAT EYi TELEFON N 2974 

Gece ve gündüz dogum ve hasta kabul olunur~· -'- - Evet! Hainlerin elinde detli biı' fırtına ~ğe, bulut-
Kaldık. )ar toplanmağa ballad,. Arap-

- Maksatları ne acaba? lar bu alameti pek güzel bilir-

Haram ayı geçaııİI, iki esırin 
ölümü için Mekkede Kabeye 
yakın "Te11'n" mevkfüai seç
mişlerdi, Onda iki ayrı ayn 

direk dikdilu, Mekkenin bl- l"•--------
- .Kim bilir! ler. Bulundukları yer sel tehli- tün etrafı meydana toplandı, 

büyük bir halka teşkil ettiler. Doktor 
- Soım Var-h 

- Arkada.şiar la~an ziyade kesine maruz kalacak bir yer 
areket I!!_ 'l!!L ld - · · l 1a l rtt b z 

1 
wu:ım, sı anlarınızı ha- o ugu ıçın a e ce e sı a u-ır ayın.. Junan köylerine kaçmağa ko- Merkez hastanesi H.k'k Paris fa ltesindeıa diplomah 

_ 1 aten valm idi. Zira iki yoldular. l"\--to_ru_ JUz k' Dit tablplerl "',~ca 

1 
. :~ilik düşman karşılanna Asımın cesedini gelip sonra fe _mışdtı. içlerinden birisi alacaklardı. l\'luzaffer Eroğnl Cevat Alpsoy 

agu ı: Fakat yanm saat içjnde or- K f Çe d - T 1· d 1 L.-1- ema tin SUY Almanyadaa aTdetle bas-
es ım olun, size canınızı, tahkda e i bir unan yuataa .,., tal malınızı bağışlıyalım. yag~ mor cesetleri almış kim bi- Hastatanm her gön sabah anıu her ,:glin OD bqle on A _ı_'L- .1__ sekiz arumda 

sım gürledi: Ur dağın meçhul bir uçurumuna saat CIOIUIZU&U baflıprak 
,__- Hile, yalan alçaklıkla bi•İ sürüklemiş atmıştı. Selden ka- Beyler - N-a• zade S. 21 ikinci Beyler ool<ıık bey-
YQl'aya getirip döşmanhk et- çan Heudai ve Adel müfrezesi numrah muayeaelaanelerinde ler hamamı !karpsında 43 nu-
Daek isti ı , ld-'-'- n.. • • d Lli k b l d ] marada kabUI eder. liaa yen ere, mel unlara tes· a uuan .....,. esan e siria ye- a u e er er. 
dir ol~a yı~'. 1: ann bizimle bir- rek g&tllril yorlardı. T elef•n : 3921 Muayene hane telefoaıı 3315 
J.-i Hıç hırımız kalmayıncaya içlerinden Abdullah bin Ta- Cuma n salı 8 dea 10 a EY teıet..na 3203 

ar döğüşeceiiz. rık buna tahammnl edemedi, kadar memleket hastanesinde 26 311 
- Canlarınıza yazık! güçlü, konetli idi. Bazularını l••-----mıııiıiııılııiııliiılılıiiıiilııilili ~!!!!!!!~~lllllİİİİ-iİiİİlll.lllJi 

_ - Size testim olub da öldü- çatlatacak derecede gerdi ve 
riilınekttnse çarpıp çarpışa öl- kirişi kırdı. Kollan serbest ka-
:~k daha barırh ve zevldidif'. laa Abduüah; kendini siriikli-
aiııJer, çelriJin brfundanl yenleri.o üzer.ine ansıım atda-
Asım bu haykırqla beraber rak ne olduklannı anlamağa 

~yını ~enniş bir ok atmıştı. vakıt bırakmadan birisiDin kı-
. n_dekı suvarinin tam göziine hocanı çekti. aldı Ye şiddetle 

• 
Havagazı Ucuzladı 

PiP,.me ve wtma işleriniıde temizlik ve rabathk İ$lerseaiz 
HA VAGAZI kuUuaınıE 

Şekil N o. 4611 

DAIMON 
Maı'bb bu numaralı fener iki yüı metrelik olup ka klı 

ve üç ırcnktid' '_._ ·ld· y • pa 
• 1"· JJKeDl ıgı zaman ılnraıızı ve yeşil Te beyaz 

yanar.Ziyayı uzakla~tmr yakınlaşbrv ve arkalannda ask 1 
mevcuttur. En. son sistem olup bütün dôftyaca şihret ı:_ 
za•nuşbr. Zabitan ve muhaberatta kullanıltr. 

~p<>MI ; lzmit-de Suluh.a civarında Anadoiu b11rdat'at 
:azası Ödemişli Hüse in Hiisn6 tic.aretbanesi 

Zayi hisse senedi Muhasip 
Arayanlara 

gırıp, arkasından çıkan ok oau savurtarak kellesini uçurdu, 
Yere düşürdü. delicesine içferine daldı. Dört 

Şimdi müslümanlar hepsi bir- tarafına kılınç sallıyarak bir 
~~n oklara sarıldılar. Karşıda- kaç kişiyi öldürdü. Müfreze bu 
~ıler de okla mukabele ediyor- kirişini kırmış kuvvetli araptan 

Yapoıcağuıa yeni tesisaba keşifleri ve yap1bı1 teüab
nızdaki bozukluğun tamir ve bakımı mütebaas&slarımız 

tarafından bedava yapılır 
Belediye gaz ve saat k.iraJannı mühim 
nisbette ucuzlatmıştır. 

Fa~rikamıan kok kömürleriJe katran, zift •e kreozotları 
h~r cıhetçe bütün emsaline fftik ve ucuzdur. 

lunir Esnaf ve Ahali banka

sı Alaşehlr şubesinden baba11Uz 

ölü Eminin saha aldağı 7642 

defter sırasancla yazılı 17/6/93{J 

ve 15141931 'tarihli onar fitahk 
iki adet hisse makburo kayıp

tır. Yenilerini alacağınuzdan 

~skileıinin hükmü olmadığını 
ıJin ederiz. 

Hesaptan, muhaberat ve 
i~ar~en, daktilodan antayan 
bır kımsc ~'hven bir ôefttie 
her hangi bir mfıess~e 

' 
rdı. korkarak geri çekildiler ve 
Kavga kızJştı, iki taraftan üzerine ağır taşlar atmağa baş-

Yerlere serilen ötöler peyda ol- ladılar. 
ınağa başladı.Miislümanlann iki .Abdullah öyle bir taş yağ-
yüz kişiye mukavemet edemi- muru altında kalmıştı ki her 
yeceği belli idi, Uzaktan vız· tarafı yara, bere, kaa i~do 
l81'P uçup gelen ·bir kaw Ası· idi. Nibavet ta~ati Jtesilip 1ere 

t •• 

Müracaat Yeri : 
Alaşehir Obur oğullarındaD 

berber Emin oğlu marangoz . 

MEHMED 
1 - 3 { 580) 

ticarelhane veya ~airede 
giinde ilci saat çalışmak isli
yor. 

ihtiyaçları olanlana guete 
idarehuu:mıze R. P. naHnile 
tahriren ve ad~ ft:Nrek 
mutamltart. · ! ~ ıt 
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RAD /OLARININ 1936 r ı• ülO~e l geldi 
Bu model cidden en merakl! Radyo meraklılarını hayrete düşürdü 
(1936) TELEFUNKEN radyosunu gelip görünüz ve neşriyatını işidiniz' 

.... 

Sesine, ahengine, yapısına hayran kalacaksınız 

1936 modeli 
Telefunken 

• 

Radyosu musikiden anlıyanların 
RADYOSUDUR 

Bourla Biraderler ve Şsı. lzmir-Gazi Bulvarı 
lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - 2901 sayılı ve 24-1-936 

tarihli arazi tahrir kanunu 
2 - 2906 sayılı ve 29-1-936 

tarihli nebatları hastalık ve 
zararlı böceklerde• koruma 
kanunu. 

Belediyedeki ilan tahtasına 
asıldı bilinsin. 667 (581) 

1 - Beher metre murab
baı üç yüz kuruştan yirmi do
kuz sayılı adanın 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 23 ve 24 sayılı bin yetmiş 
sekiz metre murabbaındaki 
arsaları üç bin iki viiz otuz 
dört ljra bedeli ır men:e 

baş sekreterliktekı !i..ır rname 
veçhile 20-3-936 Cuma günü 
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 sayılı 
adanın 363 metre marabbaın
da:ki 3 sayılı arsası :yedi yüz yir-
mi altı lira bedeli muhammenle 
baş sekreterlikteki şartname 
meçhile 20-3-936 Cuma günü 
saat onda açık artırma ile 

ihale edilecektir. iştirak için 
elli beş liralık muvakkat temi
' at makbuzu veya banka te
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona 
gelinir. 
3-10-13-17 571 (539) 

- Doktor ölü Mustafa En
verin bronzdan büstünün yapıl-
ması ve yerine dikilmesi işi 
baş sekreterlikteki keşifname 
ve şartname veçbile 20-3-936 
Cuma ıönU saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Muhammen kefif bed.Ji ~ 
yilı yirmi b.. liradır. iftiralı 
için kırk linlak muftlrbt ta-

PAST~L FOR PASTiLFORPASTİL. FORPASTİLFOR PASTILFOR 
P AST~L FOR . p ASTİLFOR 

PAST~L FOR PAST L FOR PASTİLFOR PAST~L FOR İ .PASTİLFOR 
Kullananlar 

p AST~L FOR Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- : PASTİL FOR 
p ASTIL f OR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- . PASTİL FOR 
f ASTİL FOR ları hastalanmaz; boğazları ağrımaz. PASTİL FOR 

PASTiL FOR PAST iL FOR P PASTİL FOR 
PASTiL FOR P R PASTİL FOR PASTİL FOR 
rp ASTİL FO ASTİL FOR PASTİL FOR 
PASTiL F STİLFOR.PASTİLFOR 
PASTİL TİLFO TİL FOR 
PASTİ 
.PAST 

PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR P AS.T!Pllfİlllllİllll 

R 
:OR 
FOR 

ILFOR 
ASTİLFOR 

OR PASTİL FOR 
L FOR PASTİLFOR PASTİL FOR 

minat makbuzu veya banka 

teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona geli-
nir. 
3-10~13~17 570 (538) 
iki yüz seksen lira bedeli 

keşifli Eşrefpaşada pazar yeri 
onünde paket ve idi taşla kal
dınm yapılması işi baş sekre
terlikteki keşifname ve şart
name veçhile 27-3-936 Cuma 
1ıüoü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
yirmi bir liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
rttn ve aaatta komisyona ge
liair. 

10-)5-17-20 608 (553) 

,. 
Bağ, Bahçe ve Çiftlik sahiplerine 

Bütün dünyaca tanınmış SCHERING-KAHLBAUM A. G. 
firmasının bilumum haşere mücadelesi ilaçlarından ve lzmir 
Bornova Ziraat enstitüsü tarafından tecrübeleri yapılıp 

tavsiye olunan : 
A - MERITOL - Arsenik tozu 
B - OBSTBAUMKARBOLINEUM 

ilaçlarımız gelmiştir. 

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

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

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

• - · ~?~~ : . i ••• , :'· : r -~ . . , . ~. : • · 

14 Mart 193& 

Yemiş ağaçlarının böceklerden 
Ve kurtlardan muhafaıaaı için 

YEDIKULE 
GAZHANESiNiN 
(Karbolineum)000 

kullanınız 

ADRES: Metro han, Beyoğlu ·~:r 
8-11-14 (547 

eaııııııııı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s•••••••••• • ••••• 

SlHllAl' Balıkyağı 
Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. Lıkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
" karacigerden müteveUit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

. iZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin .Merkez ve .Fabrikası: lzmirde HRlkapınardadır 
Yerli PamuiJundan At, 1 aggare, Köpekbaf, Det1lrm11n, 

Gegtk ve Leylak Markalarını havi her nevi · ~al)ot b~zl 
imal eylemekte olup malları A vrnpanm ayni trp m~DHU· 
oatına faiktir. 

·Telefon Ko. 2211 ve 308'1 
Telgraf adresi: Ba,yrak lzmlr 

(H 1) Pe 

. 
, ·Doyçe Oriyantban 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
IZMiB 

MJ1:RK.KZ1 : BERLİN 
Almangada 175 Şubesi Mevcuttur 

Sermaye ve ihtiyat akçeıi 
165,000,000 Raybsmark 

TUrkiyede Şnbeleri : lSTANBUJJ ve lZMlR 
Mıınrda Şubeleri : KABlRE ve lSKENDERlY.E 

Her ttirlü banka mnaınelAtnı ifa Te kabul eder · . 
c ALMANYA.HA ıeyabat, ikamet, tabıil ve sai re .İçin ı 

ebyen. lierAitle RJ:OISTERMARK Hhlır. > "lh-1) 
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F ratelli Sperco ' N. VV. 
0 V A t · . W. F. H. an er 

apur cen esı Z & c 
ROY ALE NEERLANDAIS ee o. 

Oliver Ve Şii. 
LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BiRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE 

ORESTES vapuru elyevm HERAKLEA vapuru 16 mart-
limanımızda olup yOkünü tah· ta bekleniyor. 20 marta kadar 
Üye ettikten sonra on dört b 
martta Anvers _ Rotterdam ve Aovers, Rotterdam, Ham org 
Hamburg limanları için yük ve Bremen limanlarına yük 
alacakbr. alacakhr. 

HERCULES vapuru 21 mart- ANGORA vapuru 26 martta 
ta beklenmekte olup yükünü bekleniyor. Anvers ve Ham· 
tahliyeden sonra Burgns,Varna burgdan yük çıkaracakbr, 
ve Köstence için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 23 marttan AMERICAN EXPORT LINES 
28 marta kadar Anvers,Rotter· EXCHANGE vapuru 19 marl-
dam ve Hamburg limanları için ta bekleniyor. Baltimor için 
yiik alacaktır. yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINE Johnston Warren Lina 
NORDLAND motöril lima- Liverpool 

nımızda olup Rotterdam-Ham-
burg-Copenhag-dantzig-Gdinia QUERNMORE vapuru 22 
Goteburg-Uslo ve lskandinavya şubatta bekleniyor. Liverpool 
limanları için yük alacakbr. ve Anversten ytik çıkanp Bur• 

ROLAND motörü 29 martta gas, Yama ve KiSstence liman· 
beklenmekte olup Rotterdam larına yük alacakbr. 
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve Is· ARMEMENT H. SCHULDT 
kandinavya Jimanlan için yük Hamburg 
alacakbr. DUBURG vapuru 25 martta 

SERVJC MARİTıME ROUMAİN bekleniyor. Hamburg ve An-
BUGARESTI vapuru limanı· veraten ynk çıkardıktan sonra 

mızda olup ayni gün KiSstence 28 marta kadar Rotterdam, 
Sulina-Galas ve Brayla liman• Aovers ve Hamburg için yllk 
larıoa hareket edecektir. 

alacaktır . 
. ALBAJUL YA vapUl'U 17 ol- d lb linj 

nısanda beklenmekte olup yil· DEN NORSKE Mid e avı e 
künü tahliyeden sonra 19 ni- Oslo 
sanda Malta, Marsilya ve Bar· BAY ARD mot<irü 9 nisanda 
selonaya hareket edecektir. bekleniyor. lıkenderiye,Dieppe 
PELEŞ vapuru 20 martta ve Norvef limanlarına yllk 

gelip 21 martta Malta·Marsilya alacakbr. 
ve Barselon için yük alacaktır. Vapurlann isimleri, gelme 

ilandaki hareket tarihlerile 
tarihleri vo navlun tarifeleri navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. hakkında hiç bir taahhüde gi· 
Fazla tafsilit için ikinci rişilmez. 

kordonda Tahmil ve Tahliye N. V. W. F. Hanri Van Der 
binası arkasında FRA TELLi Zee & Co. 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Telefon No. 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 -2008 

Fe A 

1 

ECZANESi 

HiLAL ECZANESİ( 

FLAMINIAN v~puru 8 mart 
Liverpool ye Svansea'd ge-
lip tahliyede bulunacaktir. 

TRANTINO vapuru lS t-
ta Londra, Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacakbr. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve Svansea'dan ge· 
tip tahliyede bulunacakhr. 

Deutch Levante 
ALIMNIAN vapuru S martta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak. 

NOT ı Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me En sağlam 
ıuliyet kabul edilmez. 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 senesi 

i9İD kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa· . 

muk veya keten her hangi 
kumq vo elbiseyi yalnız 

~5 
Kuroı ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

BOY .A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

B A H A R A T deposudur 

Em ak ve Ey a Bankasından: 
Esas No. Yeri No. Nevi Depozitosu 

C.13-1 Manisa B8lük Cedit M.Veli oğlu C. 16 ev 
C.50 lzmir Hamidiye M.Tiro kapısı S. 40-42 ev 
C.44 Manisa Çapraz sağır mahallesi 25 ev 

C.44-1 ti ,, ti 25-1 diikkin 
C.45 ,, 11 " 22 ev 
C.109 Manisa Sultan M.Tevfikiye S.yeni 36 ev 

C.B-1 Ahmed ağa M.Hirinci kordon yeni 2. 2-1 depo 
C.110 Manisa attar hoca M.Kuyu alan S. ev 
C.43 Manisa Çapraz Sağir M. 23 ev 
C.29 Manisa Saray mahallesi üzilm pazarı mağaza 

C.15 Manisa Alaybey Hendek kahve ev ev 
C.39 Kokaryah Urla caddesi"tramvay,, 1025 taj.ev 

L. K. 
12 50 
20 
20 
10 
25 
40 

1000 
25 
45 
35 

.. C.40 Üçilncü Karataf Halil Rifat Pı. C.233-235 ev 

20 
60 
45 
75 

HER NEvi FENNi enz LOK 
· Altın, nikel, elektroyalviz, selloloit, has baga her türlü çer· 

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 

veya yakından her torUl gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 

güneı ve toz a-özlilkleri, bütün optik Alemin bütün icabatı. Göz 

hekimleri için muayene kutuları, alAt ve edevat deposu 
TOPTAN ve PERAKENDE 

lzmirliler Istanhuldanerede buluşurlar 

' .~ ·J_ .••• 
1111·-J,i· • ~_..J: . · 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

?irk~cide Osmaniye otelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir A~k~ri oteµ~in mües
sisidir. Kırk bir ıenelik tecrübelı ıdaresmı herke~ 
bilir. lıtanbulda her iki otelde konakbyacaklar kendı 

Ylerindeki rahatı bulacaklardır. 
Blıtiln bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 

müthit ucuzdur 

C.56-11 Biriııci Kordon Saman itke,eai mimar 5 odalar 
Kemalettin C. nst kat k6şe odalar 

C.88-4 Akdeniz mahallesi "Gazi bulvarı,, 4-8 dükkan 
C.105 Turan Menemen caddesi 6 e. 183 y. ev 
C.113 Aydın Cuma M. Orta mahalle C. ev 
C.13 Manisa Bölcek Cedit M. 85-8 316 K ev 
C.33 Manisa saray M. Uzun yol 72 ev 
C.38 Turgutlu kasabası Yenice mahallesi ev 
C.27 Eski kilise sokak Hüsrev ağa 554 ev 
C.96 lzmir Kokaryalt Urla caddesi 985 ev 
Esas No. 

40 
40 
15 
25 
50 
84 
20 
60 

578 Bayraklı sahil caddesi 5-10 kahve 20 
288 Bakır bedestanında 39 dükkln 17 50 
857-1 OıuçreisM,ÇirkinS.Hasan Hoca M. 28 evinaltkatı 20 
370 Hasan Hoca M·Osmaniye C. 16 dilkkin 20 
226 Osmaniye C.Karaosman oğlu han 26-1 S dükkln 20 
857-4 Oruçreiı mahallesi kirpi sokak 17 ev 15 
701-1 A. Karataş 9 eylül sokak 118 ev 20 
701·2 B. ,. ., " 124 ev 10 

1010 Kasap Hızır Şiritçiler çarşısı 6 dükkin 60 
727 Göztepe Mmrh caddesi 258-428 ev 40 

1000 Hruç reis M. Çirkin sokak 11-21 evin 96·35hissesi10 
341 Yol bedestanı Servili han 54-4 mağaza 8 
355 Karşıyaka AJaybey Hengam sokak 36-11 ev 30 
602 Bornova Kürt Ömer M. 37 dükkan 10 
701-2 Karataş dohuz Eylül sokak 126 ev 40 
702-1 Hatun iye M .Dellalbaşı S.(Keçeciler) 4 ev yarım his. 30 
702-2 ., " ,, 6 ev ,. 30 
702 ,, ,, ,, 2 ev 

11 
30 

392 Yol bedestam ve Hisar camii önü 22 dolap 12 50 
840 Güneş mahallesi Berberzade S. Y.51.15-47 ev hisseli 15 
598 Yol bedestani ve Hisar camii önü 70 dolap 10 
781 Karataş Duygu ,sokak 43-47 ev 10 

Mevkii ve numaralan yukarıda yazıh gayri menkullerin bir 
senelik kiralarının ihalesi 17-3-936 pazartesi günli saat onda 
yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanlar hizalarında yazılı pey akçelerini veznemize 
yatırarak arttırmaya ~rebilirler. 10--14 (548) 601 

ve en lüks 

Çalışamıyor, 
u 

ugramış 

düşiiomilyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
baş ağrısile si
~ir ağrılann· 
dan kurtar
mağa kafi ge-

lecektir. 

Mobilye imal eder 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GBIPiN 

, 

Büt~n ağrı, s!zı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıkanna, 
grıpe, romatızmaya, baş ve cii1 ağrılanna nezleye sinir adele 

ve bel ağnlarile kırıklığa karşı bilh~ssa mü
1

essirdir. 

Fenn 
SiFA. 

ECZANESi 
Altın, 
Haa bağa, Amerikan çerçe

velerle, Fenni gözlük camları-
nın en tanınmış fabrika malı 

olarak yeniden getirmiştir. 
Toz, güneş, ıpor, şoför, tay

yare gözlükleri, barcmetre, ter
mometreler her yerden çok 
ucuzdur. 

TOPTAN 

PERAKENDE .. 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lim

balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

M.Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simeu 

fabrikaları mümessili 
Pe~temalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Gözlftk 

Devlet demiryollarından : 
Muhammen bedeli 1000 lira olan Alsancak 1 . K 

istasyonlarından lzmir şehrine ve mütekab"I :e ımırk emer 
ve eşya nakliye işi 20-3-936 Cuma günu"" saıaetnlS at şınlac~ Aeml tea 

kt 8 · · · ( t k · e zmır- san• ca . a ı~cı ış e me omısyonunda pazarlık usutiyl ··t hh.d 
verılecektır. e mu ea ı • 

isteklilerin 75.. lirahk muvakkat teminat l · b · 
girişmek için aranılan vesikalar ve kanuni vmear~el e~ı vl e du w ışe 
d · b 1 1 nı er:ı o ma ıgına 
_aır eyanname ~r e muayyen vakıtta komisyona .. ti 
lazımdır. muracaa arı 

Şartnameler Alsancakta 8 inci işletme mefettişlik binasında 
parasız verilir. 14-20 661 (582) 
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Londra, vahameti önlemek . için tedbirler arıyor 
" 

Uluslar Sosyetesi konseyinin toplanacağı Sen Ceymis sarayında debdebeli 
bir salon hazırlandı. Delegeler nal _eklinde zarif bir masada toplanacaklar 

Londra 13 (0.R) - Sovyet ( ~ ,. . • _ . ,\ ~ • tt · • .. 
dış işleri halk komiseri B. Lit- , t·~ ~..,,~' " ~ . ~Li·, ·-ey.·< · riiiBii*~~R~:ıı ~ 
vinof Fransız dış ifleri baka- .+ • • , •. ., .. ,,, .. c, .• o .• . 

nından baıka BB. Eden ve 
Titulesko ile de görüımüftür: 
Yugoslav delegesi B. Puriç de 
büyük bir faaliyet sarfediyor. 
SAINT JAMES SARAYINDA 

HAZIRLIK 
Londra 13 (Ö.R)-Uluslar sos

yetesi konseyinin toplanması için 
Saint James sarayında bütün 
tedbirler alınmıştır. Bu toplantı 
çok debdebeli olan Ste Anne 
sarayında olacakbr. Uluslar 
sosyetesi konseyi üyesi olan 
devletlerin ülkeleri nal şeklinde 
bir masa etrafında topla-
nacaklardır. Salon küçük 
olduğundan çok kalabalık 
olan ve sayısı 250 ye yak
laşan gazeteciler yanındaki 
diğer bir salonda toplanarak 
nutuklara hoparlörlerle takib 
edeceklerdir. Konseyi ilk önce 
hususi bir celse yapacak ve 
aonra aleni bir celsede karar
lannı ilan edecektir. 

LOKARNOCU DEVLETLER 
TOPLANDI 

Londra, 13 (Ô.R) - Lokar
ııoyu imza eden devletler kon
feransı öğleden sonra yeniden 
toplanmııtır ve müzakerelerin 
yann da devamı muhtemeldir. 
Dışarıda halk murahhasların 

aeçmesını bekliyordu. ilk 
olarak B. Van Zeeland, sonra 
B. Grandi geldiler. B. Neville 
Chamberlainin de lngiliz dele
geleri arasında bulunması hay
ret uyandırdı. Bundan sonra 
BB. Eden ve Halifaks geldi
ler. Müzakereler bir saat üç 
çeyrek sUrdü. 

ALMANYA RENi 
T AHLIYEETMIYOR 

Londra 13 (Ô.R) - Royter 
Ajansı Almanyanın Ren böl
gesini tahliyeden imtinaının 
vaziyeti güçleştirdiğini kayde
diyor. Lokamo paktını imza 
eden devletler gibi, küçük iti
lif devletleri de konuşmaların 
neticelerini endişe ile bekle
mektedirler. Yugoslavya dele
gesi B. Suriçin gösterdiği fa
aliyet çok göze çarpmaktadır. 

IT AL YANIN DURUMU 
Roma 13 ( Ö.R ) - ltalya 

Londrada Lokamo pakbnı imza 
eden devletler konferansında 

çok ihtirazh bir vaziyet takın
mıştır. B.Grandi Ren mese
lesinin Italya için Habeş mese
lesine sıkı sıkıya bağlı oldu
ğunu bildirmiştir. Zaten ltal
yanın deniz konferansın da al
dığı ve Uluslar konseyinde de 
yeniden takınacağı vaziyet bu· 
dur. 

iN GIL TERE BERLINE 
BAŞVURUYOR! 

Paris, 13 (Ö.R ı - Alman 
hükümetini daha uysal bir du· 
ruma sevketmek jçin lngiliz 
hükümeti bu akşam heman 
Berlinde yeni teşebbüsler ya
pacaktır, Ancak bu teşebbüs 
akim kalırsadır ki Lokamo 
muahedesini imza etmiş olan 
devletler, uluslar sosyetesi 
llOMeyi tarafmdaa · Cumartesi · 
J1ri Almp tea~la rea-

Tel örgüler içinde muhafaza edileıı bir Alman lopu 

men tespiti üzerine, onun ve Milletler cemiyetine dönme• mağa kalkana diğer devletle· ı 
rin Fransaya karşı olan taah
hntleri şakaya gelmiyecek ka
dar mühimdir. 

on yedi Nisan 1935 tarihli den Rende yaptığı hareketlerin 
karar suretinde Versay mu- bir emriveki telakki edilmesini 
ahedesinin ihlaline karşı gö- ileri sürmektedir. lngilterenin 
zönünde bulundurduğu taz· 
yik tedbirlerine girişeceklerdir. 
Londra görüşmeleri bu karara 
göre, Almanyaya karşı ekono-
mik ve finansal tedbirlerin tat
biki ile ilgilidir. 

Bununla beraber bu nok
tada anlaşma hasıl olduğunu 
iddia etmek hakikata uygun 
olmaz. Müzakereler yarın da 
devam edecektir. iş güçtür. 
Fransız çevrenleri bunun neti
ceye irdirileceğini umuyorlar. 

iKi ZID DÜŞÜNCE 
Londra, 13 ( A.A ) - Daily 

Telgraf gazetesi Londra mü
zakereleri hakkında diyor ki: 

lngiliz devlet adamları iki 
zıd düşünceyi yaklaştırmak 
vazifesiyle mükellef bulunmak
tadırlar. Fransa, Alman asker
leri Ren havzasında bulunduk-
ça müzekerelere yanaşmamayı 
esas tutmaktadır. Almanya 
yeni muahedeler imzalamadan 

Fransı~ telsiz istasyo11larından biri 
bu hususta yaptığı istimzaçlara VAZIYET iYi DEGILDIR 
verilen Alman cevabı kat'i te· Times ise şunları yazıyor: 
lakki olunmaz. lngilterenin va- lngifiz efkarı umumiyesine 
zifesini kolaylaştıracak bir hal göre, Almanların cevabı hafif 
suretine intizaren şimdilik baş- bir terakki göstermektedir. 
ka meseleleri aydınlatmak la- Fakat bu cevab B. Edenin is· 
zım gelmektedir. Fransa bütün tediğinden çok uzaktır. Bina• 
kuvvetiyle her hangi bir harbe enaleyh vaziyet vahim telakki 
muhaliftir. Fakat ümidsizliğe o~unmaktadır. Konferans bu-
düşerek kafi bir tarziye ara- günkü içtimaında Milletler ce-

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

Cenevredeki toplantı 
Yunan mahafili Cenevre toplantısın
da P olitisin bulunmadığını bildiriyor 
Hükumetin haberi olmadan Türkiyenin de bir taahhüde 

girişmiyeceği muhakkak görülmektedir 
Cenevre, 13 (A.A) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
B. Titülesko 11 Mart tari-

hinde toplanan Küçük Antant 
ve Balkan Antantı mümessille-
rinin içtimaına riyaset etmiştir. 
Bu içtimaa Yugoslavya na
mına Sulotiç, Türkiye namına 

Cemal Hüsnü, Çekoslovakya 
namına Keiderich ve Yunanis
tan namına Rosetti iştirak et-
mişlerdir. 

içtimada ittifakla ve hiçbir 
ihtiraz kaydı serdetmeden Lo
karno muahedesinin ihlali ve 
Ren ha valisinin tekrar işgali 

karş,sında Fransa ve Belçika 
tarafından ittihaz olunan tarz 
ve hareket tasvib edilmiştir. 
Küçük antant ile balkan an· 
tantını Lokarno da dahil ol
duğu halde muabedelerin tat- . 
bikiai Uttlirli YeMİt ile mil· -

dafaa etmek kararındadırlar. 

ANADOLU AJANSININ 
NOTU 

Tahkikatımıza göre, Türkiye 
murahhasından bu esasta bir 
malumat merkeze gelmemiştir. 
Şu halde bu tebliğ ya kamiJen 
uydurma veya bir değiştirme
dir. Herhalde hükumetin ha-
beri o!madan Türkiyenin bir 
teahhüde girişmesinin emrivaki 
olabileceğine aklı Laşında kim
se inanmaz. 

ATINA AJANSINA GÖRE 
Atina, 13 ( A.A ) - Atina 

ajansı bildiriyor: 
Küçük antant ve balkan an

tantı mümess'llerinin B. Titü-
leskonun riyaseti altında Ce
nevredeki toplantısına dair 
Havas ajansı tarafından yapı

lan neşriyat müpasebetiyle sa· 
WıiyeUar mahAfil 9ljidalô 
mahlmab venaelitedir. 

- "Yunanistanın mümessili 
B. Politis bu içtimaa iştirak 
etmemiştir. Yalnız balkan an
tantı sabık reisi B. Titulesko 
tarafından noktai nazar teati 
etmek üzere yapılan bir davet 
neticesi olarak Yunanistanın mil 
Jetler cemiyeti nezdinde daimi 
murabbası B. Rosetti tesadüfen 
orada bulunmuştur. Bay Rosetti 
Havas neşriyatı hakkıoda iza
hat istediği vakıt kendisine 
bunun gazetelere Titüleskonun 
noktai nazarını tebliğden iba· 
ret olduğu cevabı verilmiştir. 

Şurası muhakkaktır ki kendi 
bükümetinden talimat alma· 
dıkça Yunan mümessilinin Bal
kan antantı namına neşrolunan 
bir tebliğe ittirik etmesi gayri 
kabildir. Esasen mümeuile bu 
yolda lü~ ltir talimat . Yerilme· 

'milti_r. 

miyeti konseyine müracaattan 
evvel vaziyeti bir kere daha 
tetkik edecektir. Mamafih Al
man hükumeti nezdinde yeni
den istimzaçlarda bulunulması · 
müstebat değildir. 

INGILIZ KAMO.YU 
HARP iSTEMiYOR 

Daily Herald diyor ki: 
Bugünkü müzakerat esnasın-

da esaslı bir rol oynaması li
zımgelen mfihim bir unsur var
dır ki o da lngiliz milletinin 
düşüncesi ve azmidir. Bu dü
ıunce ve azim Ren meselesinin 
bir harbe sebep veya bahane 
teşkil etmemesi merkezindedir. 
Ve bunda kat'iyen şüphe yok
tur. Girişilecek böyle bir harp 
yalnız lngiliz milletinin arzula
nna muhalif olmakla kalma
makta fakat haddi zatında 
ıayri kabili kabul hir hadise 
teşkil eylmektedir. 

Bununla beraber bugün hu
kukçuların bu meseleyi menfi 
istikamette münakaşa etmeğe 
başladıklarını görüyoruz. lngi
Jiliz hükumeti teahhütlerini tut
mıya hazır olmakla beraber 
hukuki incelikler için d6ğün
meğe hiç de hazır değildir. 
Filhakika Alınan hükumeti Lo
kamo muahedesini ihlil et-
miştir. , 

Fakat lngiliz milletinın vic
danına göre, bu hadi.eden 
kimse hiç bir suretle zarar gör
memiştir. Bu meseleden dolayı 
harp edersek netice şu olacak
tır: Almanyaya şuursuz bir su
rette hücum edeceğiz, Alman
ları öldüreceiiz ve bunu sırf 
Alman askerleri bugün Alman 
şehirlerinde bulunduğu için 
yapacağız. 

Londra, 13 (Ö.R)- iyi ha
ber alan çevrenler bu akşam 

Ingilterenin Berlinde Alman 
hükumeti nezdinde arsıulusal 
durumun gerginliğini azaltacak 
imkinları araştırmak için yeni 
bir teşebbüste bulunacağını 
tahmin ediyorlar. 

BERLININ ÜMiDi 
Berlin, 13 (Ö.R) - "Berli-

ner Tageblatt,, gazetesi Lon
drada arsıulusal bir sosyalist 
konferansını toplayan lngiliz 

işçi partisinin barışseverliği 

sayesinde B. Hitlerin jestine 
tazyik tedbirlerile mukabele 
edilmesinin önüne geçileceğini 
ümid ediyor. 

ALMANY ADA DARLIK 

Londra, 13 (Ö.R) - "Mor• 
ning Post ,, un Berlin muha• 
biri, Almanyada ekonomik du .. 
rumun çok vahim otduğunu ha· 
her veriyor. 

ADALET DIV ANINDA 
Londra, 13 (Ö.R) - MiJlet· 

ler cemiyetine müzaheret bir
liği komitesi, Lokarno andlaş
masının bir taraflı olarak bo-
zuJması üzerine Milletler ce
miyetinin beynelmilel adalet 
divanına başvurarak Sovyetler
Fraosa paktının Lokarno andlaı 
masiyle kabili telif olup olma
dığına bir karar verilmesini ve 
bu karar verilinceye kadar Lo
karnocu milletlerin taahhüd· 
lerine sadık kalmalarını iste· 
mittir. . 

Moıkova, 13 (Ö.R) - Havas 
Ajansının haber aldığına göre 
Sovyet mahfelleri müzakere 
teklifleri Almanya tarafından 
reddedildiği takdirde Milletler 
cemiyeti tarafından Almanya
ya karşı verilecek her dürlil 
zecri tedbir kararını tatbika 
Sovyetlerin amade Huluuduk
larını söylemektedirler. 

Kabineyi Demircis kuracak ·--·-·-
Yunan hariciyesj başına 

~ Mihalokopulus gelecek 
Atina 13 Ô.R) - B. Demircis yeni kabinesini teşkil etmit 

gibidir. Bakanlar bugün kralııı önünde yemin vereceklerdir. 
Yeni kabinenin listesi henüz belli değilse de başbakanın ayni 
zamanda dıt itleri bakanlığını tizerine alacağı ve Sü bakanlığın· 
da yine general Metaksaan kalacağı bildirilmektedir. . . 

.. Eatia" ıuetui Yanan cliplomuiainin batma eski dit itleri 
"'bakam B. 11Jhalok~alol11D ıetirilme8i ihW..tinden bahaecltyor..:_ 


