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Küçük antant delegeleri 
dün Londrada toplandılar 

Bir haftadanberi Belçikalı-

Londra 14 (Ô.R)- Bugün Romanya, Çekos· 
losvakya ~e Yugoslavyanın dahil ~ldu~u Küçük 
antant delegeleri, Romanya dış ışlerı bakam · 
Bay Titüleskonun başkatılığında önemli bir 
toplantı yaptılar. Toplantıya başkanlık eden bay 

ların rahatı bozulmuştur 
Lootlra 14 (Ô.R)- Gazetecileri ~abul eden 

Belçiü bqbakanı 8. VAN ZEELAND ıunları 
ıöylemiftir : 

Titülesko gazetecilerin bir sorusuna şu cevabı 

-" Evvelce de tebarüz ettirdii'im bir nok
tan lngilia kamoyuna arzetmek isterim. Alman
ya Lokarno paktinı f esh ettiğini bildirirken bu 
hareketini mazur göstermek için F ransız:-Sovyet 
pakttlıı ileri lir\iyordu. Halbuki Belçikanm bu 

vermiştir: 
- " Küçük antant ve Balkan antantının 

Lo~arno andlaşması ve Ren meseles!nd~ ~ttihaz 
ettıği kararlar iki gün önce ifşa edılmıştı. Bu 
günkü toplantı sırf konseyde Küçük anta~tı.n 
alacağı durumu tesbit için yapılmıf ve fıkır 
teati edilmiştir. 

p .. tla hiç bir alakası yoktur. Şu halde Alman· 
ya Renin askerlikten tecrit edilmiş bölgesine 
çelik ılingüllllerinl sokarken Franıadan ziyade 
Belçlkanın kalbini hedef ittihaz etmiştif'. 

Küçük antant Fransız tezinin yanında, o tezin 
noksansız olarak müdafaası sadedinde faaliyet ' . 

Bu dakikada hadisatı ne kadar ıoğuk kanlı· 
lıkla muhakeme etsek yine Belçikanın tehli
keyle karıı kar11ya olduğunu g~rürüz. Belçika· 
lılarm bir haftadanberi rahatlan kaybolmuıtur. gösterecektir. Banşı özliyen Avrupayı yenı 

ınaceralara sürüklemekte büyiik zararlar olacağı Bunu lngilterenia alacağı kat'ı hareket tadil 
edebilir. ,, kanaatımızı muhafaza etmekteyiz.,, . 

ı 6_M;~ .._..;t "?4 Ai;)~nya hudut istihkimlarını arttırarak 
~~b:!1t~!;"giren Fransaya ezici bir tefevvük temin edecek 

Kalvaman/ar günü münasebetile Berfin operasında yahıldn törende bay Hitler ve arkadaş/an 

yıldönümüdür. 
Komtumuz Sovyet Rusya ile 

hökametimis aruında kara gün
lerde bqlayan hergün biraz 
daha inkişaf eden dostlğun 
değerini kavramamıı anJama
mıı hiç bir Ttırk yoktur. 

Genel harp sonunda, çöken 
Osmanlı imparatorluğunun en
kazı iittünde, hür ve müatakil 
bir Türk devleti kurmağa uğ· 
raşan Türk ulusu, çetin bir 
mücadeleye girişmek mecbu
riyetinde kalmıştı. içten ve 
dıştan etrafını saran düşmanlar, 
onu boğmağa, Osmanlı impa· 
ratorluğu ile beraber Türk 
iıtiklilini, Türk varlığını tarihe 
nıal etmeğe uiraşıyorlardı. 

Biıtün bir dünya husumeti ilı~ 
karıı karşıya kaldığımız gün· 
leri unutınadık. Onun acılan 
hali içimizi yakıyor. Bu acıları 
duyan bir nesil olduğumuz için 
~U~iin elde ettiğimiz pürüzsüz 
ıstıldAiin büyük devrimin kıy
l!let' . k ıllJ daha iyi anlıyoruz. Ya-
. ın l!lazinin hatıralannı çok 
l . 
yı •aklıyoruz. 
işte o karanlık günlerde bü· 

tün devletleri karıımızda görür
ken bir tek devlet vardı ki, 
nuıkaddeı ihtililimize sempati 
gösteriyor ve bize yardım elini 
uzatıyordu: O da Sosyalist 
Sovyet Cumuriyetleri ittihadı 
idi. 

16 mart 921 tarihinde mev
cudiyeti hiçbir devlet tarafın· 
dan tasdik edilmiyen ve tanın· 
lllıyan Büyük Millet Meclisi 
hükumeti ile Sovyet Rusya ilk 
dostluk muahedesini Mosko· 
va'da imza etmişti. Devrimci 
Türkiye bu tarihin hatırasıoı 
hiçbir gün unutmayacaktır. 

Yarın on beşinci yıldönümü· 
nü idrak edeceğimiz bu dost· 
luğun takip ettiği seyre bir 
göz atmak iki ulusun kara 
2ünlerde baıbyan münasebet· 
lere verdiği önemi ortaya koy· 
ıaata yeter. 

16 Mart 1921 de imzalanan 
Rıuabede 17 birinci Kanan 
1.9'15 de Pan.te. yapılan do~tJuk 
Ye hitaraflik andlapn•ai•e teJid · 
. -. Sou 2 1MI •O/dl,~ - : 
~lil&lır;& 00~ . 

Londra 14 (Ô.R) - Uluslar bakanı albay Bek Franaa dıt tillflar haıebile U1ıUD mühlete mak ve Ren bölgesine aıker 
sosyetesi konseyinin hususi cel- itleri bakanı B. Flandini ziya- bağlı bir it olduğu i'eçen pa· g6ndermekJe Fransa ve Belçi• 
sesi saat 10,45 den aaat 11,30 a ret etmiıtir. Lokarno muahe- zarteıi gilnOnden beri tahmin kaya kartı bir taarruz iıledi· 
kadar San Ceymis sarayında dcıini imza etmiş devletler ediliyordu. ğini ilin etae bile, gelecek 
devam etmiştir. Bu hususi cel· r.uında da ıBriilmeler devam Şu halde. konsey Almanya· hafta orlaaından önce son tav· 

1 1 t • · B ı b b nın Lokarno muahedesini boz· sede delegeler a eni ce seye c mııtir. ununa era er bun- aiyelerini yapmata muktecliıt 
teklif edilecek mesat gündemi lar bir anlaıma projesine vara- olamıyacağı anlqdmaktadır. 
üzerinde mutabık kalmışlardır. mamıştır. Esaııen anlaıma pro- GÖRÜŞLER ARASINDA 
Hususi celseden sonra delege- jesi için yapılan müzakerelerin, YAKINLAŞMA 
ler küçük gruplar halinde aleni meselenin karıııklıkları ve kar- Bununla beraber, dün akıam 
celsenin yapılacağı Sainte Anne şıtaşan g6rUşler arasındaki ih- neşredilen tebliğde de kayde-
salonuna girmişlerdir. dildiği üzere, zamin devletler-

Bu sırada dış işleri bakanı le himaye alhndaki devletlerin 
B.Eden Uluslar Sosyetesi genel yani Ingiltere ve ltalya ile 
sekreteri B. Avenolle görüşü- F ranıa ve Belçikanın görllıleri 
yordu. Romanya dış işleri ba· arasında yaklqmaya doğru bir 
kanı B. Titülesko ile Sovyet temayül görnlmüıtür. Gelecek 
Rusyanın Londra büyük elçi· günlerde bu temayül tam bir 
sinin Sovyet dış işleri halk ko· anlaıma teklini alabilecekmiş? 
miseri B. Litvinofla uzun bir Bunu kimse timdiden tahmin 
görüşmede bulunmaları da dik· edemez. 
katla görülmüştür. Henüz bir çok noktalar mu· 

DELEGELER ARASINDA allaktadır ve görüşmelerin bir 
GÖRÜŞMELER uzlaşma neticesine varması 

Londra, 14 (Ö.R)- Konsey için daha uzun bir gayret 
toplantısından önce delegeler sarfedilmesinc lüzum olduğu 
aralHnda görüşmeler devam et· . · .. . muhakkaktır. 

. ti S b b Lehistan dış işleri B. Hil/er Alman/a1ın Rene gonduilen zırlllı trenlerlna'tn biti _ Sonu 7 inci sayfada _ 
llllf r. a a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........... Af yo·o···:····Antaı ya ha tb ........................ Nii;;yiŞÇiie;······· .. ~ 
Başbakan Isparta şube hattını açacak Binalara ateş verdiler 

--····~···~-~-~~--.·~~~·»• ,,,,. ,~ • "'. '" """' · · ·· · · · * ~- · .. "- - ~ Madrid, 14 
· · " ' (Ô.R)- Princibe 

Ankara, 14 (Ôzel) - Afyon 
• Antalya haltının pdiye ka
dar tamamlanan luaımlann· 
da bİytık hazırhldar yapılmak· 

m aha ile sin de 
n ü m a y i f çiler 

, Sent lnyas ki· 
liaelİD.İ yakmıı
Jardır. Ateı yan 
daki bir bina
ya da geçerek 
tamamile harap 
etmiştir. Sön
dürme ameliye· 

esnasında 
- ·• bir tulumbacı 

ölm&ttilr. iki 
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16Mart 
Onbeş yaşına giren 
bir dostluğun 
yıldönümüdür. 
~ Baş tarafı inci sayfada -

edilmiş, müteakiben iki protokol 
ile de lıülriimleri temdit ohm.
muştur. 7 Mart1931 de bahri bir 
protokol imzalan ış ve 71 · cl 
teşrin 1935 tarihinde de bu 
muahede ve protokolların hü
kümleri 1945 senesine kadar 
o yıl lnablmıştır. Bu yem a 
Ja a n tasdikli nüshaları da 
o bef yaşına giren dostluğun 
uyandırdığı samimi hava içinde 
bugiinlerde Moskovada te
ati olunacakbr. 

Türk - Sovyet dostluğunun 
değeri, yalnız kara günlerde 
kurulmuş olmaktan mütevellit 
mane~i bir hatıra taşımaktan 
ibaret değildir. Gerçi vefakar
lık hasletine ölçü bulunmıyan 
Türk ulusu, kara günlerde ke'ıı· 
disine yapılan yard1mlan unut
maz. Bununla beraber Sovyet 
Rusya ile Türkiye arasındaki 
münasebetler bu · smırlarda 
kalmam1ştır.Türkiye devrim yo
lunda, ekonomik kalkınma sava
şında samimi dostu SovyeUeri 
dalına yanıbaşında bulmuştur. 
Her yeni hamlemizi hızlandır
mak için Sovyet Raayaımı kar
detçe yardımlarım, candan 
gelen samimi duygularını içi
mizde buluyof11%. Bundan do
layıdır ki bu dostluk iki dev
letin diplomatlan arasında kal
mıyor, iki ulusun kalplerinde 
yer alıyor. 

On beş yıl bu samimi dost
luk bağlarım nuıl kuvvetlen
dirmiş, pürüzsüz bir yürüyüşle 
iki ulus arasındaki saflan ıık· 
laştırmış ise gelecek yılların da 
buna daha büyük bir kuvvet 
katacağından şüphemiz yoktur. 

Asıl dikkate şayan olan diğer 
bir :nokta da Türk-Sovyet dost
luğunun Avrupa ve cihan sul
bunun korunmasındaki rolüdür. 
Üç beş yıl önceye kadar Tür
kiye ile Sovyetler arasındaki 

iyi münasebat cihau sulhu için 
bir tehlike sayılırken bugün 
bu görüşün yanhşlığımn bütün 
cihanca teslim edilmiş bulım
masl Türk-Sovyet dostluğunun 
bar&fl korumak yolunda en bü
yük bir kuvvet olarak tanınma
sıdır. 

Bu dostluk Cenevrede, arsı
ulusal bütün temaslarda barış
severler kefesinde ağırlığını 
göstermektedir. Önceleri iki 
ulus için faydalı görülen dost-
Juk bugün eserleri ile cihan 
banşmın en bilyük emniyetini 
teşkil ediyor. 

Dostluklannın on beşinci yıl
dönümlerinin heyecanlannı du-
yacak olan Türk ve Sovyet 
ulusları insaniyeti ve medeni-
yeti koruma yolundci elde 
ettikleri bu neticelerden dolayı 
da bihakkin övünç duyabilirler. 
Fia.k.k.ı C>oa.k.oğ1u. , ~ 

Darağacında 
Bir lydam mahkOmu

nun aızından 
Suçumu söylemeğe bit' türlü 11ara

maz dilim 
Yeridir, etlerimi etseler dilinı dilim. 
!(umar için ev satıp para bulmadı. 

deye 
Anasını öldüreıı azılı bir katıtim .. 

!(urban ettim a11amı delüik irıa
dınıa, 

Yedi silsilem bugün ldııet okut 
adıma .. 

Ne toprak, ne cehennem, bir şey 
paklamaz beni, 

Tükiiriin, utandmn, tfikib-ün su
ratıma! .• 

Hdkimler, cezanızdan daha ağır 
.. bu acı. 

Ey hoca, bırak sazil, istemem hen 
duacı. 

Haydi tellad. rek ipi, kaldır şu 
iskemleyi! 

Suçum«.n sikletindm çökmesin 
darağaci! ..• ' 

Adana : AH Hldl Okan 

YENl 'ASlR 

~ 

ŞBRİR BAll.BR:LBai 
Kubil~y -· .. -

ihtifali haftaya 
yapı acak 

Menemende ayın yirmi iki
sinde yapılması ttrkarrür etmiş 
olaii Ku&iliy · tif alinin en eyi 
l>i~ şekilde olması timdiden 
liazıtlıklara baflanmıştır. Ôğ• 
rendiğimize göre ihtifale civar 
vilayetlerden gençler gele
cektir. 

öğretmen1erin gezisi 
Öğretmenler birliğinin tertib 

ettiği ilk gezi bugün Kadife 
kalesine yapılacakbr. Geziye 
bütün lzmir muallimleri iştirak 
edecekler ve saat onda kalede 
bulunacaklardu. 

Muallim mektebi edebiyat 
öğretmeni bay Süleyman tara-
fından lzmir tarihi hakkında 
bir konferans verilecektir. 

Saat on ikide konferana bi
tecek ve dönülecektir. ...... ''. . 

Polis maaş 
cüzdan lan 

Tekaüde sevkedilen polis 
memurlan ile ban polis 7e• 
timlerinin maaş cilzdanlan 
Maliye Vekaletinden villyete 
gelmiştir. 

........ ıı .. 

Tayin 
Şehrimiz hukuk işleri mü• 

dürliiğü ikinci kitibi bay Rifat 
Akbaş nüfus umum müdürlü
ğünde bir kitibliğe tayin edil
mifiir. 

Menemende 
Atatürk töreni 

Bugün öğleden SODJ'& Mene· 
mende. t Cumuriyet meydanında 
in~a edilmiş olan Atatnrk hey
kelinin açılma töreni yapıla
caktır. 

Ilbay F azb Güleç, Müstahkem 
mevki komutam general Kera
mettin Kocaman ve maiyetleri 
bu törende hazır bul11Dacak
lardır. --
Havale miktarları 

soruldu 
Geçen sene tabıi.sabndan 

kazalara gönderilmiş olup sar
fedilmiyen havale miktarlarımn 
geri alınmak Ü.Zere bildirilmesi 
vilayetten kaza kaymakamlık
lanna yazılmışhr. Mektepler için 
verilmiı olan fakat sarfedilmi
yen havaleler de geri almacak
tır. 

Kırıklar köyü muhtarı Arazi 
T opladiğı paraları Tahrir····· 

mektebe mi sarfetınişti? komisyonlan 
Kamutayca kabul edilmiş 

Torbalı kazasında Kmklar 1 teberrü komisyonu teşekkül etti olan yeni kanuna göre vilaye-
köyti muhtarı Muıtafa çawşun ve teberrü suretile toplanan tin hertafinda Haıirandan 
ihtilas suçund n fehrimiz ajır paradan 102 lira biçici Meb- itibarl!n arazi tahrir komisyon-
cezasında muhakemesine baş- · ede verildi. Bu ıırada köye ları faaliyete geçeceklerdir. 
lanmıştır. istintak kararname- gelen vali Kazım Dirik bize Haber alındığına göre vilaye-
sine göre mustafa çavuş köy daha evvel mektebin yapıl- timizdeki arazi tahrir komisw 
muhtan bulunduğu sırada yonlan yirmi tane olacaktır. 

ınasmı söyledi ve mektebi 
köy camiinin tamiri ıçm Vilayetçe komisyonlara tayin 

yapbrdık. 
teberru suretiyle halktan edilecek azaların listeleri ya· Bu keresteyi mektebe sar· 
toplanan para ile kereste fettik. Mekteb için yap· kında hazırlanarak tasdik edil-
biçtirmek için 35 lira verilmiş mek üzeı:e Finans bakanlığına 
diye köy sandığından para bnlmıt olan kereste de gönderilecktir. 
çekmek ve bu suretle hile ve camie sarf edildi.. Muhtarın bu • ·- • • • • • -• 

desise yaparak ihtilastan maz-. işte ihtilisı filan yoktur ve köy Şahı·nşahın 
nundur. sandığından çıkanlan 35 lira 

Şahit lsmail oğlu Mehmed mektep namına çıkanlmışbr. D ld . 
demiştir ki: Gelecek celsede müddeiumu- oğum yı Önümü 

- Ben ihtiyar heyetinde mi tarafından iddia serdedilmek Bugün saat 11 den 13 e 
azayım, köy c.amiinin tamiri üzere muhakeme başka güne kadar şehrimiz Iran konsolos-
içia. benim reisliğim albnda bir bırakıldı. luğunda İran Şehinşahı Ri.za 

Karataşta bir hadise 

Sabıkalı Besim arkada-

Pehlevinin doğum ylldönümü 
münasebetile bir kabul töreni 
yapılacakbr. Törende vali, ko
mutan, parti başkanı ve şarbay 
vekili ile maiyetleri buluna
cakJardır. 

şını ağır surette yaraladı Hakkı ş;kavetten - ..... -... ' 
. Evvellı:i akşam Karataş'da nında bulunan kundW'acı biça- suçlu İMİŞ 

bır vak a olmuş ve besim ğını çekmiş ve Muzafferin göğ- -
adında bir kunduracı, kundu- süne ve koluna saphyarak ağır Tire yolunda şekavet yap• 
racı biçağı ile Muzafferi iki surette yaralamışhr. hğı için ağırceza mahkemesin-
yerinden ağll' surette yarala- Biçağı gören Muzaffer ve ar· ce gıyaben on seneye mahkum 
ı:nışbr. Hidise tahkikatım ya- kadaşları Besimi dövmekten vaz edilen ve Niyazi sahte adı ile 
pan müddiumumi muavini bay geçerek geri çekilmişler ve dolaşan Tireli Hakkınm zabı· 
Şevki ~vrakı müstantikliğe tam o sll'ada Muzaffer de Be- taca yakalandığım, adliyeye 
vermiş ve ınüstantiklikçe Besim simin elinden bıçağı almışbr. verildiğini yazmışbk. 
tevkif edilmiştir. Ba sırada fırsat bulan Besim 1340 senesinde Tepecikte 

Adliye tahkikabna göre derhal kaçmağa başlamış ve Tireli Hakkı adında biri karı-
vak'a şöyle olmuştur. Muzaffer de arkasından koş- sını öldürerek kaçmışb.Müddei-

- Besim ve Muzaffer ikisi muştur. Besim şehit Fahreddin umumilikçe katilin yakalanan 
de sabıkalıdırlar. Birbirine fena karakoluna gimıiş ve arkasm- Tireli Hakkı olup olmadığı 
gözle bakarak kabadayılık gü· dan Muzaffer de yetiştiği sı- tahkik ettirilmiş ve neticede 
düyorlarmış. Vak'a gecesi Be- rada bekçi tarafından tutul-
sinı· lngiliz bahçesinden Kara- muştur. 
taş tramvay caddesindeki dük- Besim adliyece tevkif edil-
kinın• gelirken Muzaffer, yaw miştir. • 
nında üç arkadaşı olduğu halde _...,..., ..... , ... , ......... -

bu adam o olmadığı anlaşılmış· 
br. Ya1mz bu hakkı şakavet
ten on seneye mahkum bulun-

duğundan Tireye gönderilecek 
ve orada muhakeme edilecek-

Ingiliz bahçesine doğru ilerli· Seyyahlar geliyor 
yordu; bunlar karşılaşınca Mu- Bugün lngiliz bandıralı Let- tir. 
zaffer, Besime hitaben: ya vapurile şehrimize üçyüz 

- Ulan serseri benim.le ga. elli seyyah gelecektir. 
rüşmek istiyorm.ıışsllD işte ben Seyyahlar şehre çıkarak gö-
buradayım ne yapacaksm ba- rülmeğe değer yerleri geze-

ceklerdir. 
kayun, demiş ve üzerine hücum 
etmiş ve altalta üstüste bir 
mücadele başlamışbr. Muzaffe
rin arkadaşları da Besimi yum
ruklamışlar ve birisi büyük bir 
taşla arkasına vurmuştur. Bu 
tecavüz karşısında Besim ya-

•••••••••••• 
DöğmUş 

Keçeciler caddesinde Tevfik 
paşa hamamına şarboş halde 
giden Mehmet oğlu Mustafa 
Hamamda çalışan Mustafayı 
yumrukla döğdüğünden tutul
muştur. 

Ali makiim oldu 
Kemalpeşanın yukan Kızılca 

köyünde Hamamcı Aliyi met-

resi bayan ipeği kıskanmak 
yüzünden ipek ve arkadaşı 

Süleymanla birlikte öldüren 
Alinin muhakemesi Ağırcezada 
neticelenmiştir. 

Bundan evvel mahkemece 
Ali on iki sene, ipek yedi sene 

EL HAMRA TELEF0N 2573 
ve Süleyman 6 sene ağır hapse 
mahkiim olmuşlardı& Temyiz 

mahkemesi Ali ile ipeğin ce
zalarını tasdik etmiş ve yalnız ............................ ~ .... , ............................ ... 

. Bugü~ 2 şaheser film 
Sınemacıhk dünyasınm şimdiye kadar vücuda getirdiği şaheserlerin de fevkinde : Şöhreti 

dünyayı tutan büyük edip Kont LEON TOLSTOY'un aşk, ihtiras ve heyecan dolu cihan
şumuJ eseri 

ANNA K·ARENiN 
BAŞ ROLLERDE 

GRET A GARBO - FREDERiK MARCH 
VE 

Dost IRAN Şahinşahı 
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SEANSLARA DiKKAT : . 1 de Anna Karenin 

de Seyahat filmi .. 0 

vak'a esnasında Süleymamn 
yaşı nazara alınarak cezasının 
ona göre tayini için nakzet
mişti. Bu karar üzerine Süley
mamn Ağırceı.ada yeniden du
ruşması yapılmq, evvelce altı 

sene tayin edilen cezası, vak'a 
esnasında yaşımo küçük olduğu 
nazara alınarak 3 seneye indi
rilıniştir. 

-~-
Sarho,ıuk 

Karşıyakada sahilde bay 
Hakkının Vatan ga?.İnosuna 
sarhoş olarak giden Cafer oğlu 
garson Ali, bardak ve tabak 
kırmak suretile rezalet çıkar• 
dığından tut1muştur. 

Bıçak ıa,ıyanlar 
- lkiçeşmelikte Mustafa oğlu 

Arif, Tepecikte Reşi4 oğlu 
Saim, Ali oğlu Ali ve Ali oğlu 
Ahmeqde birer bıçak, lkiçeı· 
melikle Isınailde bir kama bu
lunmuı ve haklarında mua
mele vapılmııbr. 

ıs Mart o'& 

· c KÖŞEMDEN l 
Balık ha51alığı / 
Köyceğizdeki gnl balıkları 

hastalanmışlar, baygm baygın 
kendilerini ıahile atm.ışfar .. 
Akıllanna şaş-ayımt rahat, tath, 
sakin bir su bulmuşlar da bu
nayorlar. 

Asılı hastalanıb, sa c 
kendil rini atacak, hatta da<! 
bir feryad iki bağırıb çağıra.
rak?! Allahdan yalvaracak 
olan deniz alıklandır. 

Öyleya.. Ortalık bülaiı ğa 
başladıt kaç aylardır ltaJya 
denizin üstünü rahat bırakdığı 
yok, lngilider hikeza.a Bu se· 
fer de Almanlar ayağa kalkdı, 
JaponJer öte tarafdan fış
kırıyorlar, Ruslar ayra ha
vada, Fransızlann etekleri 
tutuşmuş, baldı, bacak, Bul· 
gar yerinden oynamak he
vesinde, eJhasıl dünya zıvana
sım kaybetmiş, biri orada, biri 
burada akıl'ara uzak gelen 
harbın teranesini terenni!m edip 
duruyorlar. Dünya; birbirini an
lamaz delilerle dolu bmarhane
ye döndü .. Tabii denizlerin sırtı 
ve kucağı; bu divanelik kıva

mına gelip te patlak verecek 
olursa rahat kalmıyacak. Vızır 
vızır ! Filolar, denizaltı gemileri 
oradan oraya mekik dokuyacak, 
havadan, denizin üstünden, 
denizin altından bombaJar 
patlayacak suyun üstü de, 
içi de cehenneme 1 döne· 
cek.. Balık beyni ne ka-
dar dar ols;t da bunu düşün
mez değiller elbet; o zavaUı · 
larm hali nereye vanr. Bırak 
hastalığım, deli divane olup tı 
feryatları göklere ağacak olall 
deniz balıklan değil mi imiş? 
Atlas!ann geniş ve top•ak yü
zü görünmez mor dalgalı ağu
şunda sıçray•pt hoplaya· 
rak, şakalaşıp, koşarak ra· 
hat günler geçiren Yunus 
balıklarına mı, Balina bahkla· 
rına mı yanarsın. Onların bir 
allah bir de kendileJ"i bildikleri 
tatlı sevişmelerinin, gerdek 
zevklerinin bozulduğuna mı 

acırsmf. Neye hayflanırsınl Al .• 
Ben bile şimdiden onların na
mına hastalanmağa başladım. 

Köyceğizdeki balıklar ne 
diye güzelim suyun içinde 
rahatmı bo~rlar ; yoksa 
hemcinslerinin başına gelecek 
akibet iç.in matem mi tutuyor· 
lar, onlardan ölenler bu mate· 
min acısJDa tahammül edeme
yip te intihar edenler mi 
aceba ? . . Kimbilir belki de 
böyledir. 

Hani ben; eğer böyle bir 
sebep yoksa hastalıklannm pek 
te delicesine olduğunu söyli
yecektim. 

TOKDIL 
._... -

Yağmurdan 
Dün tramvaylar 
Yarım saat lşleyemedl 

Dün saat on üçte başbyan 
yağmur pek az sonra büshü· 
tün şiddetlenmiş ve dolu ile 
karışık olarak sağnak halinde 
iki saattan fazla yağmıştır. 
Yağmurdan gümrük önü ye· 

miş çarşısı, Bahribaba se~Ueri 

' 

geçilmez birer göl haline gel
mişti. Elektrikli tramvaylar ya• • 
rım saaten fazla bu yüzden iı
leyememişlerdir. 

Belediyece bütiin tanzifat 
amelesi harekete geçirilmiı ve 
sular akıblmı,tır. 

Zehirlenme 
Alsancakta Mestudiye cad· 

desinda 28 numarali avda otu• 
ran Mehmet oğlu Rifat ile kar• ' 
deşl Me~et Menemenden almış 
oldukları pe)r"ıi:ri yemek sure
liyle zehirlenmiılerdi;; lkiıi da: 
hastaneye kaldmlmış ve td~vi 
neticeıuıde kurtarılmıslardır. ~. 

-
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Telgraf' Haberleri 

TUrkçeye çeviren : R. B. Yeni Italyan taarruzu Şarbay 
-.24 -

Çarşamba günü 
geliyor 

Katya ağabeyinin isteğine boyun 
eğerek Rusyadan uzaklaştı Habeşlerden 1ıiç bir mukavemet gör

miyorlar. Fakat endişe eri bitmedi Eyi kalpli mürebbiye genç 
kızı teskıne çalışıyordu: 

- Sükünet bulunuz kızım. 
Coşkun hayalinizden başka hiç 
bir sebebi olmıyen bir kedere 
kapılmışsınız. Tanrının bu acı 
düşüncelerden sizi kurtarma
sını yalvararak nedamet ede· 
bilirsiniz. Bu derece gadda
rane bir fikir taşıdığı için suç
ladığınız muhayyel Katyadan 
nefret ettiğiniz zaman kurtul
muş olacaksınız. O zaman be
alicenab, vefakar ve sevilmeğe 
layık olan sevgili kızım, hakiki 
Katya bütün hüviyyetiyle mey
dana çıkacakbr. ilk önce Pet· 
resburgtan uzaklaşmanızı iıti
yenlerin iradesine inkıyad 
ediniz. 

Başkanlannın zoruyla değil, 
tedbirsizliğinizin bir cezası ola
rak bizzat nefsinize tahmil 
edeceğiniz bu acıya cesaretle 
tahammül edebilirsiniz, Sonra 
İmparatoru sevmekte devam 
ediniz. 

Katya matmazel Trepoyu 
kucakladı: 

- Küçük bayan ne kadar 
iyi kalplisiniz dedi. Dünyada 
heni anlıyan yalnız siz varsınız. 
Müsaadenizle onu sevmekte 
devam edersem kurtulmuş ola
cağım. Halbuki herkesin ben
den istediği şey imparatoru bir 
daha düşünmiyerek evlenmek
liğimdir. Bu öyle bir istek ki 
ölümden bedterdir. 

- Hayır onu düşünüz. Zira 
onun kadar hiç kimsenin dua
ya, düşünüJmeğe ve herkes ta
rafından sevilmeğe ihtiyacı 

yoktur. Madamki imparatar da 
sizi seviyor, madam ki tanrı hu 
sevginin kalplerinizde yeretme: 
sine müsaade etmiştir. Onu süflı 
ve memnu bir mevkiden zamanla 
herkesin hürmet edecekleri 
yüksek ve asil bir mevkie çı
karmak kendi elinizdedir.Fran· 
sız kralllarından 13 üncü Lui
nin matmazel Hotfura karşı 
ıevgisini ve bu duygunun ken· 
disine ne kadar eyilikler gös· 
terdiğini hatırlayınız. Hotfur 
Karmel kilisesine kendisini ve
rerek rahibe olmuş ve kralı 
müteselli etmekten bir an hali 
kalmamışb. 

Sizin de ayı surette hareket 
etmenizi istemiyorum. Sizin 
gibi heyecanlı bir kızın hayat
ta kalması, hayatın coşkun 
heyecanlarına karışması lazım· 
dır. Fakat cesur bir kız oldu
~nuz için söylüyorum, vaziye· 
tin zaruri kıldığı bir aynlığı 
kabul ederek gururunuzla et
rafınızda bir manasbrın par
maklıklarından daha sağlam ve 
daha mükemmel bir sed vü· 
cuda getirebilirsiniz. Birbiri· 
nize karşı beslediğiniz sevgi 
hu seddi geçilmez bir hale ko
yabilir. 

Ancak böyle bir sığınağın 
himayesinde olduğunuz zaman 
Çar üzerinde büyük bir nüfuz 
icrasına muvaffak olabilirsiniz. 
Halbuki onun size hürmet et· 
mekten fariğ olduğu gün bu 
nüfuzu derhal kaybetmeniz 
mukadderdir. Ona söyleniz ki 
bütün hayatınızca kalbinizde 
taşıyacağınız sevgiyle kendisine 
çok daha faydalı olabilirsiniz. 
Şabsiğ isteklerinizden tecerrü
dünüz bir gün kendisine verece
iniz nasibatlarda samimiyetinizin 
teminatı olabilir. O zaman im· 
r>arator, siyasetin mütemadi 
fırtınaları arasında kaybettiği 
fikir sükünetini sizin yanınızda 
bıılabilir. Katya, siz daima va-

tanınızı sevdiniz. Onun felaket 
ve istiraplarından şikayet etti-
niz, terakkisini istediniz. Sev-
diğiniz adamla birlikte ecda
dınızın yurduna hizmet etmek 

Şimdi cenupta da taarruza geçeceklermiş 

ANKARA 14 ( Özel ) -
Şarbayınız Dr. Bebcet Uz bu· 
gün şehrimizde temaslarına 
devam etti. lzmir Şarbayı Çar· 
şam ba günü şehrinizde bulu
nacaktır. 

gibi büyük bir fırsatla karşıla· 
şıyorsunuz. Daha iençsiniz. 
Kaderiniz sevkiyle görmeğe 
namzed bulunduğunuz bu bü· I' '' 
yük işi başarmak için dimağı· . );;) . 
nız yavaş yavaş olgunlaşacaktır. 

Nümayişçiler 
Binalara ateş verdller 

- - Başlara/ı birinci salıi/ede -
ticaret firmalarından bazıları 
Türkiyeden krum madeni al
mak üzere müracaatta bulun
dular. 

Rus Milleti, birgün, sizin sa• 

yenizde ikinci Aleksandr'ın 
şahsında yıllardanberi bekl~
digi büyük ıslahatcıyı, kendı• 
sini selamete eriştirecek adamı 
bulursa nekadar bahtiyar ola-

caksınız. 
_ Küçük bayan, siz benim 

koruyucu meleğimsiniz. Buraya 
gelirken sizin ruhumun dilile 
konuşacağınızı biliyordum. Her 
şeyi ve hepsinden evvel onu 
sevmekte devam edebilmek 

ümidini size borçluyum. 
KATYA UNUTMAMAK 

iÇiN GEZiYOR 

Dolgoruki prenseslerinden 
Luizle, Katerinanın Vishaden
de Şöval Blan oteline inmeleri 
otelcinin pek fazla nazarı dik· 
katini celbetmiş değildi. iki 
prensesin bamuleleri pek mü· 
tevaziane idi. Kendilerine yal
nız bir fam dö şambr refakat 
ediyordu. iki prenses otelden 
az çıkıyor, az ziyaretlerde hu· 
lunuyor, hele gazinoya hiç git
miyorlardı. Oldukça mütecerrit 
bir hayat yaşamakta idiler. 
Fakat bir gün Visvaden Rus 
konsolosu ansızın otele gelerek 
prenseslerden daha küçüğü 

tarafından kabul edilmesini is
tedi. 

Konsolosun müracaatında bir 

fevkaladelik seziliyordu. Kendi
sine refakat eden bir kazak 
imparatorluk armasını taşıyan 

koskoca bir paket getirmişti. 
Katerin o gün iezmeğe çık· 

mıştı. 
Konsolos gezintide olan kızın 

dönmesini bir saatten fazla 
bekledi. Konsolosun bu kadar 
sabırla bekleyişi ve bilhassa 
yanındaki kazağın elinde tut

tuğu paketi mukaddes bir şey 
taşıyormuşcasına derin bir hür· 
metle muhafaza etmesi nazarı 

dikkati celbediyordu. 
Var-

/la/yan mitralyöz/eri faaliyette R.as !(assa 
Londra, 14 (A.A) - Royter Italyan kıt'aları keza Takazze saat zarfında iki bombardıman 

Ajansı bildiriyor: nehri üzerinde de az çok iler- daha yapılmıştır. Birinci bom-
Haheşistanla ltalya arasında !emektedir. ltalyan uçakları bardımanda Italyan uçakları 

doğrudan doğruya ihzari barış ltalyan genel ileri hattının öte- Koram vadisi ve civar tepeleri 
müzakerelerine başlandığı şayi- sinde görülen Habeş muharip bir saat bomba yağmuruna 

Ankara, 14 (Özel) - Plaj
lardan olduğu gibi deniz ha· 
mamlarından da Tayyare resmi 
alınmaması Finans bakanlığınca 
kararlaştırılmıştır. 

Ankara, 14 (Özel) - Eko· 
nomi bakanlığı memleketimizde 
açılacak sergiler hakkında bir 
nizamname hazırlamıştır. Bu 
nizamnameye göre bir yerde 
ancak beş yılda bir defa sergi 
açılabilecektir. Nümune sergi· 
leri için ayrıca hükümler vardır. 

Başbakan Isparta 
şube hattını 

açacak 
ası Adis - Ababada ve Roma- gruplarını bombaya tutmak tutmuşlardır. ikisi kadın olmak d 1 - Baş taıa/I I inci salıi/ede -
da kat'i olarak yeni en ya an- suretile bütün cephede ileri üzere müteaddid ölü vardır. ati edilmiş vesivil muhafızlarda 
lanmışbr. Bütün şim.al cephe- hareketini kolaylaştırmaktadır. Elli dakika süren ikinci bom- biri ölerek üçü yaralanmıştır. 
ıinde başlıyan yenı ltalyan . . b d k A ı .. 
t d m etm

ektedir Şımdıye kadar bu hareket ar ımana üç uça iştirak et- Başbakan B. zama ı e go-
aarruzu eva · k'k· b" k · t• ru"ştu"kten sonra Madrid emni-

YENt ITAYAN ha ı ı ır mu avemetle kar- mış ır. it 1 t 1 1 1 yet direktörü B. Mayol istifa 
TECAVÜZÜ BAŞLADI MI 

şılaşmamıştır. ayan ayyare er n n 0 ..• 1 d 
CENUPTA ITAL y AN T AAR tekrar lmparatarun kam etmiştir. ün og e en sonra 

Bir Eritre kaynağından alı- • o gece yapılan nümayişlerden 
nan haberlere göre ltalyan- RUZU BEKLENiYOR pını aradıklarından şUp- ve çıkan karışıklıklardan son-

e h · d ık· he edlllyor. b b b ··k-lar bütün bölgelerde ve bil- enup cep esın e evve ı ra şehir u sa a su u-
b ·· b 1 'dd tlı" hı" Ital Eritre kaynag" odan _gelen net ı·çı'nde uyanmıştır. Herkes 

hassa Aınba Alagui ölge- gun aş ıyan şı e r • bir telgrafa göre, yol ınşaa- N ı k'ld · · 1 ·· ·· l 
sinde i!t"rilemekte ve şimdiden yan bombardımanı dün de de- d orma şe ı e ışıy e gucuy e 

G 
tın a çalışan 50 ltalyan ame· meşgul olmuş ve polis kuvvet-

Asangui gölüne yaklaşmış li-J• vam etmiştir. eneral Grazya- lesini o" ldüren ve yenı· anlaşı- leri arttırılmış ise de müdafa-
lunmaktadırlar. Sağ cenah açı- ninin yeni bir taarruza geçmesi lan 20 kadar Habeşli Italyan- aya lüzum görmemişlerdir. 
ğında bir Italyan kolu Habeş· yakın olduğu zannedilmektedir. lar tarefınc1an gizlendikleri Londra. 14 (Ö.R) _ Nüma-
lerin iaşe kaynaklanndan biri· KORAMI BOMBARDIMAN mağarada yakalanarak kurşuna yişçiler diğer bazı binalara da 
ni kesmek için Mısır Sudanına ETTiLER dizilmişlerdir. Bunların üzerinde ateş vermek istemişlerse de 
bir kaç kilo metre mesafedeki Royterin Dessiedeki muhabiri amelelerden çaldıkları mubte- zabıta tarafından alınan terti-
kervan yoluna doğru ilerliyor. bildiıiyor: Goram şehrine 24 lif eşya ve para bulunmuştur. bat sayesinde yakalanmışlardır. 
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lngiliz ulusal müdafaa 
bakanlığına tayin edildi 

Sosyalist partileri Almanya ya birleşik 
olarak hareket edeceklerdir 

Londra 14 (Ö.R) - Fransız işçi sendikaları umumi konfede
rasyon başkanı B. Leon Jouhau buraya gelmiştir. Tahmin 
edildiğine göre bu seyahatin gaye.si, Almany_aya kar~ı h~r dü_rlü 
tazyik tedbirleri alınmasına mubalıf olan lngılız sen~ık~lı~.tle~ı?~ 
Fransız umumi iş konfederasyonunun durumunu ve ılerı surdugu 

delilleri anlatmaktır. 
Esasen B. Jubonun Parise gelmesi Arsı ulusal başlıca işçi 

teşkilatı delegelerinin gelmesine bir kaç gün tekaddüm etmiştir. 
Bütün bu delegeler gelecek hafta Londrada toplanarak mühim 
bir kongle yapacaklardır. l~giliz sosyalist partisinin teşebbüsile 
yapılan bu kongrenin gayesı, Fransa • Almanya arasında çıkan 
vaziyete karşı sosyalist partileri.nin _ve te!kilatının vaziyetlerini 
karşılaştırmak ve mümkünse bırleştırmektır. 

Londra, 14 (Ö.R)- lngiltere başmüddeiumumisi Sir Samuel 
ulusal müdafaa bakanlığına tayin edilmiştir. Sir Samuel mubafa
zakilr saylavlardan olup 1932 yılındanberi Attorney generol 
(başmüddeiumumi) makamını işgal ediyordu. 

TA yy ARE SiNEMASI FEVKA~~DE Pr~~ram 
TELEFON 3151 Hafta ıçınde 5 fılım 

Her ne kadar şimdiye kadar ulusal müdafaa bakanlığına geçi
rilecek şahsiyetler hakkında neşredilea oldukça uzun namzetler 
listes~nde, ve ge!ek siyasal çevreni erin, gerekse gazetelerin 
tahmınlerınde Sır Samuelin adı geçmemiş ise de bu tayinin 
parlamento çevrenlerinde iyi karşılanacağı tahmin ediliyor. Zira 
yeni bakanın geniş hukuki bilgileri vazifelerini kolaylaştıracaktır. 
Filhakika ulusal müdafaa bakanının asıl vazifesi sü, deniz ve 
bava bakanlıkları daireleri tarafından istemler arasında, bakan
ların ileri sürecekleri delillerin sıra ve şümulünü gözde tutarak 
tam bir müvazene tesis etmektir. Böylece, ulusal müdafaa 
ile ilgili meselelerde, yeni bakan başbakanın yardımcısı olacak 
ve onun yerine geçecektir. Ayrıca, baş müddeiumumi sıfatile 

kabine toplantılarına iştirak etmiyen bakan iken, şimdi kabine 
toplaııtılarına iştirak edecek bir bakan olmuştur. 
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Bi• P"d[••mliK~CoopuGSt<o 'E" '"C" '' E" 
Bu filimden başka bayram günleri gösterilen ve bayramd~n evv:l ve s~nra. da ~örder gün 

gösterildiği için pek çok kimselerin görmediklerı ve. gormek ıstedıklerı 
filimler de ilavet.:n gösterilecektır 

Bugün 
Yarın 

Salı 

Proğram şu suretle tatbik 

ilk Gece-Bağdat yolu 

ilk Gece-Seven kadın 

ilk Gece-Aşk kadrili 

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

Bir Belçikalıya •• gore 
Habeşlerin silahlarını tamamen 

lngiltere veriyor 
Rama, 14 ( Ö.R ) - Afrika harp sahnelerinden dönen bir 

Belçika gazetecisi Şarleruvada harp hakkında mühim bir kon· 
ferans vermiş ve Habeşistanda N ecaşinin hakimiyetinin hakiki 
olmaktan ziyade şekli olduğunu kaydettikten sonra Habeşlerin 
kullandıkları silah ve mühimmatın lngiltereden geldiğini ve Ingi
lizlerin Kenya hudutlarını Habeşistan içinde 10 kilometre ileri 
sürdükleri halde Habeş hükümetinin hiç bir protestoda bulun· 
madığını söylemiştir. 

inhisarlar Pavyonu inşa edilecek 
936 yılı fuvarı hazırlıklarına 

devam edilmektedir. Yakında 
pavyon inşaatına başlanacaktır. 
Haber aldığımıza göre ınhisar
lar vekilleti, inhisarlar pavyo· 

nunu Kültürpark içinden ayrı· 

lan yerde inşa ettirmeğe karar 
vermiştir. Bu pavyon 15000 lira 
sarfı suretile yükselecektir. 
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T emoçinin Rüyası ~ lflis etmiş bir dava 
"Fethedilecek sömürgeler ltalyanın 
da Alman yanın da pekaz işine yarar,, 

Türk tarihinden şanlı sahifeler 
~~iZ2mııflnlliB'J!S-.~KZ.i~'5?~~~7.7~(.ZULSILWAPIG'.~.l'Z> 

Bolem say ısı: 22 ı.. 

Canbey şakrak kadın sesleriyle 
kendinden geçmişti 

···········'····························································· Amerikanın tanınmış muhar- her yıl neslin aJtı yüz bin ile tarıfe sedlerine, kredi kontrol-
rirlerinden Natanyel Peffer, bir milyon arasında arttığını farına ve para tahdidlerine 
"Harper's Magazine,, de yaz- ileri sürüyorlar. rağmen artık ticaret, bayragın 

- Ağam sabun yenemez ki ... 
Sabun elleri yıkamak içindir. 
Itır yağı ise yemekten sonra 
güzel koku silrllnmek için ... 

Hizmetçi çanakları götürür· 
ken Canbeye sordu: 

- Çanaktakilerin içindeki· 
leri içmediniz ya ... 

Nasıl içmemişlerdi. Silip sü
ürmüşlerdi bile... Fakat Can 

Ley renk vermiyerek: 
- Hiç o su içilir mi? Dök-

tük... ~ 

- Yazık ... Çanak içindekiler 
gül suyu idi... Ellerinizi onunla 
yıkayacaktınız. 

Can'la hizmetçileri kendi 
odalarından ev sahibinin yam
na giderken ahırlarm önünden 
geçtiler. Hayvanlarının havala 
bir yere çekilerek önlerine 
kucak kucak kuru ot atılmış 
olduğunu gördüler. Sayın Böğ
rü! bağını uzatarak Cana yak- r 
laşb. Yüzünü gözünü okşadı. 

Büyük odaya girdiklerinde 
ev sahibi tarafından derin bir 
saygıyla karşılandılar. Canbey 
minderlerle döşenmiş bir di
vana oturdu. Hizmetçileri de 
kendisinden biraz ötede yer 
aldılar. Karınlarını türlü türlü 
meyvalarJa doldurmuşlardı Şim
di burada mükellef bir sofra 
hazırlanıyordu. Şirin çömlekler 
içinde yanan udlar, anberler 
ortaJığı güzel güzel tütsüliyor, 
yerlere avuç avuç güller ve 
çeşid çeşid çiçekler serpilmiş 
bulunuyordu. 
Odanın ortasında renkli mer

merden sekiz köşeli bir havuz 
vardı. Ortasından çıkan fiski
yenin sulan tavana kadar yük
seliyordu. Odanın duvarları çi
çek resimleriyle çepeçevre do
nanmışb. Can bu kadar süslü 
bir yeri ömründe görmemişti. 

Ev sahibi bu yurdun beyi veya 
hanın oğlu olmalıdır düşünce

siyle hemen başkesti : 
- Bey, Ulu Tanrı size çok 

ömürler versin dedi. 
Ev sahibi gülümseyerek ce· 

vah verdi: 
- Delikanlı yanılıyorsun. Ben 

ne han ne de beyim. Ufak bir 
T erbanım. Bu yakındaki toprak
ların sahibiyim. Tanrının ululu
ğuna bin şükür olsun ki bu 
yakında zenginliğim arttı. Be
nim adıma "Niyaz" derler. La
kabım "Bay Zengin" dir. Be
nim olmıyan bir adla beni ça
ğırmağa kalkışma ... 

Bu aralık ev sahibi yemeğe 
buyur etti. Misafirlerin 6nlerine 
kızarmış kazlar kondu. Bunu 
çefitli tatlılar lakib etti. 

Anlaşılan bu cömert adam 
bütün ömriinü böyle ziyafetler 
içinde geçirmiş ... Yemek bitince: 

- Şimdi biraz güzel seıler 
dinliyeJim, diyerek ellerini vur
du. Canbey ne olacak diye 
beklerken hemen karşısmdaki 
perdeyi açtılar. Perdo ardında 
toplanan genç k•zlar türküler, 
maniler söylemeğe baılamış· 
brdı. 

Canbeyle hizmetçilerinin hay
ı etlerine giden şey çalgıcı kız
la ın böyle perde arkumda 
saklanmaları idi. Memleketle-
r" nde kadınlar erkeklerden 
kaçmazlar. Lazım olursa erle
rnin yanında kavgaya girerler. 
Erkekleriyle iş görürler. Fakat 
perde arkasında gizlenerek asla 
arkı söylemezler. 
işte bu kendi göreneklerine 

hiç te uymuyordu. Onlar bu 
düşünce içindeyken çalgı ta
kımlar~ tıngırdamağa başladı. 

rayan güzellikte sesler yüksel· 
di. Bu ne seslerdi hey tanrım. 
Gökten mi iniyorlardı? Yoksa 
elmaslar birbirine mi vuruşu· 
yorlar, yahut ta ay ışığıpdan 

dığı bir makalede diyor ki: Fakat 1930 da yani Rus-Ja- arkasını takib etmiyor. 
ltalyanın genişlemek ihtiya- pon harbından yirmi beş yıl Ticaret, artık milliyet farkı 

cında olduğunu duymayan kal- sonra cenup Mançurisinde yer- gözetmeksizin, daha iyi kalite-
mış mıdır? ltalyanlar, bu ihti- leşmiş olan Japonların sayısı den malı daha ucuzca mal ede-

ağaçların dalları , arasına sak
lanan bülbüller mi ötüşüyor-

yacın kendilerini fazla topt"ak ancak iki yüz bin kişi idi. bilen müstahsilin eline geçiyor. 

lardı. Şarkıların çoğu Iran di
liyle söylendiğinden bir şey 

anlamıyorlardı. Doğrusu bu ka
dın sesleri güzeldi, şirindi. Ev 
sahibinin bir işareti nzerine 
hizmetçiler ince destiler içinde 
şarap getirdiler. 

Niyaz: 
- Kardeş şu şaraptan iç 

dedi. 
Canbey oturduğu yerden 

sıçradı: 

- Şarap mı? Ben böyle şey 
içemem. 

- Oğul nice uluslar, nice 
yavuz erler buı şarabı içmiş
lerdir. Ne demek bu ... Sen 
bir genç kahraman olasın da 
bir bardak şarap içmekten 
korkasın ha ... Rüstem ve lsfen· 
diyar gibi behadırJar bu şarabı 
destileriyle içerlerdi. 

Canbey şaşkın şaşkın bakı
nırken Niyaz lran diliyle bir 
kaç söz söyledi. Çalgı durdu. 
Tek bir saz çalınmağa, şakrak 
sesler yükselmeğe başladı. Bu 
seferki maniler türkçeydi. 

Can yavaş yavaş kendinden 
geçiyordu. Saz sesi yüreğini 
kaldırmıştı. Kendini ruhlar ale
minde uçuyor sanıyordu. Biraz 
eğildi. Dikkatla bakb. Taze 
bir kadın gökten inermişcesine 
eski bir Tnrk şarkısını oku
yordu. Ne söylüyorrlu? O ka
dar büyük kavgalara girmif, 
ölümlere göğüs açmış olan 
Can bey yüreğinin titrediğini, 
gözlerinin yaşardığını duyu· 
yordu. Genç kadının dudakla-
rından dökülen sözler birer 
birer onun kalbine girmekte 
idi. 

Neler diyordu bilir misiniz? 
-- Sakın bırakma ki kara 

günler gönül Çirağm bulandırsın 
Dünya acısını unut... Çevir 

sevinç destanının yapraklarını 
ki hergün yepi sev nçler du
yasın ... 

iç şarabı iç... Zevket ki ka
ra toprağa kavuşacağın za
manlar tiz gelip çatar. Canbey 
dayanamadı. Kendinden geç-
mişti. Şarabı içmeden bu söz· 
lerle sarhoş olmuştu. 

Yakut gibi ışıldayan içkiye 
elini uzattı. içti.. içti.. içti ..• 
Yavaş yavaş gücü kuvveti be· 
deninden ayrılır gibi oluyordu. 
Vücuduna öyle tatlı bir gev
şeklik çökmüştü. · Perdenin ar• 
dındaki ses ise devam edi
yordu: 

- iç civan yar iç .. Ben sana 
kendim ıunayım .• Şayet içmek 
deliliktir deı:lerse dünyada ya
şayış ta deliliktir. iç ki hiç ol-
mazsa o deliliği sevinçle geçi
resin. 

ele geçirmeğe sürüklediğini 
söylüyorlar. lngilizler, ltalyan• 
Jarın bu dileklerinde haklı ol· 
duklannı, fakat bunun bir harp 
açmak için sebep teşkil etmi· 
yeceğini ileri sürüyorlar. Fakat: 
kimse genişlemek ihtiyacının 
ne demek olduğunu, yalıut 

bu kelimede gerçek bir mana 
bulunup bulunmadiğını sormı
yor. Gerçekten herhangi bir 
memleket, genişlemek ihtiya
cında mıdır ? 

Kabul edelim ki bir takım 
memleketler, kendi nüfuslarını 
kendi kaynaklarile besliyemi
yorlar. Böyle bir memleket ne 
yapabilir? Genişlemek, bu su
alin aşikar bir cevabıdır. 

Nasıl? Genişlemek üç şe
kilde olabilir : Ya her tarafı 
iskan edilmemiş bir memleket 
alır ve fazla niifusunu oraya 
gönderir; yahut ilerilememiş 

bir memleketi kendi ihracatına 
pazar olarak seçer ve yahutta 
içinde işlenmemiş ham madde
ler bulunan bir memleketi ele 
geçirir, 

Evvela fazla nüfus yerleştir
mek maddesini ele alalım: 

Bu meselede Italyanların 
yapmış oldukları tecrübe ga
yet beliğdir. 

Elli yıldan beri ltalya bir 
imparatorluk kurmak ve nufus 
tazyikinden kendini kurtarmak 
istiyor. 1880 den beri Afrika
da Habeşistan ve Trablusda 
harbetmiş olan bu memleket 
bu dava peşindedir. Fakat 
1914 yılında Afrika'da elde 
etmiş olduğu bütün sömürge
lerde ancak 8000 ltalyan bu
lunuyordu. Halbuki yalnız Nev 
york'da bulunan ltalyanlann 
sayısı bunun elli mislini bulur. 

Almanyayı misal olarak ala· 
bm: Almanya, büyük bir impa
ratorluk kurmak için lngiliz 
llstün bahriyesine çatmak iste
miş, bu yüzden cihan harbı 
çıkmıştır. Hal böyle iken 
1914 senesinde Almanya-
nın dokuz yüz bin mil 
murabbamı kaplıyan Afrika 
sömürgelerinde ancak yirmi iki 
bin Alman vardı ve öteki sö
mürgelerde de ancak iki bin 
Alman bulunuyordu. Halbuki 
Mattahav adasının s~kseninci 
ve doksanıncı caddeleri arasın
da oturan Almanların sayısı 
bundan çoktur. 

Niifus çokluğundan sızlanan 
bir başka memlekette Japon• 
yadır. 

Buna aebeb olarek Japonya
nın avukatları, bu memlekette 

SIHHATEVI -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk· iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha~tahkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyatban~si ve doğum 
ııalonu ·fennın en son te-

rakkiyatına göre hazırlanmışbr. 

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

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

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

s. 4-5 11- 26 (78' 

Habeşistanda yerliler 
Bu miktar o memleketi al- Ham madde elde etmek için 
mak ıçın ölen Japonların genişlemek makul gibi görüle-
sayısından azdır. Yalnız Ka- bilir. Demir, k&milr, petrol, al-
liforniyada oturan japonla- bn, bakır, kauçuk ve teneke 
rın sayısı ise bunun yarısı ka- gibi endüstrinin onlarsız edemi-
dardır. yeceği maddeler üzerinde konu· 
. Nüfus tazyiki dolayısile bir lacak bir monopol, enziyade o 
imparatorluk kurmak hususun- sömürge sahibine fayda vere-
daki bu yaygara, halkın yurd- cektir. Yalnız hiç bir millet, 
severlik duygularını kamçıla- kaynakları kendi elinde olan 
mak için yapılır. bütün ha~ ~addel~r iizeri?e 

Rakamlar pek güzel göste- etrafındakı mılletlerı gücendır· 
· k' .. k ·stı"yen halk meksizin bir monopol koya-rır ı goçme ı , • , . 

kendi devletlerinin elindeki sö- maz. lngıltere Malaya ~akı ka-
... uçuk kaynaklarını elınde bu-

mürgelere degıl, başka devlet· 1 d f k t b' 1 'k A . . un urur; a a ır eşı me-
lere tabı, derlı toplu yerlere rika ile anlaşnaadıkça bunlar-
göçmektedirler. dan faydalanmasına imkan 

Bundan dolayı s6mtirge im- yoktur. Eğer elde gayet geoit 
paratorluklannda beyaz adamın bir endüstri kuramı yoksa ve 
yerleştiği görülmez. bir takım pazarlardan sipariş 

Son yllz sene içinde sömür- sağlanmamışsa ham maddeler-
ge olmak üzere seçilen yerler, den edilecek istifade mahdut 
Afrika ve A~ya'da geri kalmış kalır.Geniş bi~ endüet!1 o~gani-
ülkeler olmuştur. Bunların için- zasyonuna sahıp olan bır mıJJet te 
de Hindistan ve Çin gibi esa- ham maddey dilediği memleket-

b 1. · k 1 1 den ten satın alabilir.Bundan dolayı sen a a ısı ço o an yer er . . 
· · .. ·· 1 ti k · · prım vermek zahmetı de yok-gayrısı somurge eş rme ıçın tu Çü kii h dd l d r, n em ma e er en 

uygun olmamışhr. k b" "k' h . . anca ır ı ı yere mun asır 
Şark afrikasının sahillerınde d"' · d fi t t . . ve unya pıyasas:n a a ı es-

kaç ltalyan yaşayabılir ? Nufu- b't d'I · 1 k d . ı e ı memıı o an pe az Jr. 
sunun fazla olduğunu s6yliyen B .. · · f th d'I b"J k . . . ugun ıçın e e ı e ı ece 
bir Avrupa mılletı dünyanın .. .. 1 it ) d Al .. .. . . . somurge er a yanın a, • 
b~tün somurge.lerını. ele geçırse manyanın da pekaz işine yan• 
yıne memleketındekı nufus taz· yacaktır. Japonyaya gelince; 
yikinden kurtulmuş olmaz. onun Çin'i fethetmek için sar-

Öte taraftan nüfus tazyiki fedeceği para, normal şartlar 
altında bulunduklarını söyliyen içinde oradan alacağı ham 
milletlerin nüfuslarını artırmak maddelere harcıyacağı paradan 
ıçın bir teviye propaganda ~ok fazla olacak ve belki de 
yaptıkları da görillür. Musolini, ıflasa yol açac~ktır. 
ıllardan beri ltalyan kadınla· Ha.m mad~yı sat,n almak 

y .. l 1 k suretıle tedarık etmek, en ucuz 
nna nufus artırma arını sa ı k'l 1 b"l · . . . . .. şe ı o masa ı e en emın şe-
verır durur. Şımdı ıse çogalan kildir. 
nüfuı için sömürge aJmak Jizım Sömürgeler fethetmek ise, 
geldij-ini söyliyea kendisi ol- yalnız pahalıya mal olmuı 
maktadır. şöyle dursun, hiç te emin bir 

Eter ıenitlemek ve Aldır- iş d~ğildir •.. 
ganlık etmek için nüfus fazla· Gunün bınnde ~ranın bll~ün 
hğı sebeb göıteriliyorsa bu, k_azau.çlan endilst~ce ~aha uı-
ıade semimiyetaiz olmakla tün bır memleketin elıne ko· 
kalm~z; saçmadır da... layca geçebilir. 

Hindistan 350 milyon n&fuslu 5amürge almak iateyen dev-
b. 1 ·ı· a' M "d" B n Jetler iki yakalarım bir araya u ngı ız s murgesı ır. ug n . . .. 
b li d bul d ~tirebılmek ıçm böyle yaptık-

u pazarı e n e un uran · · · .. .. tıı ı . . nazarıyesını yuru uyor ar. 
hangi millettir? lngıltere mı? Fakat bu teori, hakikate hiç 
Hayır .. Japonyadır. Malay ya- te yakın değildir. 
rım adası lngilterenin elinde- Sömürgeleri, kaynaklan iti-
dir. Fakat bugün orada mal barile Büyilk Britanyadan da· 
satan Japonlardır. ha sağlam ve daha emin im· 

Eski Alman s6mürgeleri in• paratorluk olmasın; onun da 
gilizlerin elindedir. Fakat Tan- ekonomik organiz~ası da ne 
ganikaya ithal edilen ıun'i ipe- der~ce~e kadar saglamdır? 
ğin yüzde doksan dokuzunu Şımd~ ltalya~ı~ ve Almanya-

nın lngıltere gıbı veya daha 
jlponlar s~kar. ~undan baık.a k~vvetli bir imparatorluk kur• 
Kenyaya gıren bır yarda lngı- duğunu kabul edelim. Bu im-
liz kumaşına karşı altı yarda paratorluklar ne dereceye ka-
Japon kumaıı girer. dar daha iyi olabilecektir? 

Sözün kısası artık sömürge Hakikat şudur: Yirminci asır· 
zabtetmek devletlere ekonomik da aömürgelerin vereceği fay-
üstünlükler ve faydalaı da ba· dalar tahdit olunmuştur. . . . • 
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lstanbul gazetelerl 

Neler yazıyorlar? 
Iıtanbul, 14 (Ôzel) - Cumu

riyet gazetesi başmuharriri B. 
Yunus Nadi bugünkü Cumuri
)İfl gazetesinde, Cenevreden 
g6nderdiği bir mektubunu neş· 
rediyor ve yine Almanya mes
elesini söz gelişi ediyor. 

Nasyonal Sosyalist Almanya· 
nın bütün orta Avrupadaki 
Almanlığı büyük Almanyaya 
ilhak, Sovyetlere karşı harb 
gibi arzuların tehlükeli olduğa
nu ileri süren bu yazı, ei'er 
Almanya ileride bunlardan fe
ragat etmezse bütün dünyayı 
bir harb ateşi içinde yakıp 

kavuracağını söyliyor. 
Muharrir istikbalin bir harp 

sakladığına muhakkak nazari
le bakıyor ve milletlerin bu 
yüzden yeni bir silahlanma ya
rışına girişeceklerini ilave edi
yor. 

Kurun gazetesinde çıkan 
haftalık siyasi icmalde Asım 
Us Alman meselesini söz gelişi 
ediyor. Bozulan Avrupa mese
lelerini hep birden halletmek 
yolunun bugünkü karııık vazi
yette yegane tutulacak yer ol
duğunu söylüyor. ........•••.•....................•....... , 

Bugünkü maçlar 
Futbol şampiyonasının ikinci 

devre maçlarına bugün devam 
edilecektir. Bugünkü program
da lzmirspor - K. S. K maçı 
vardır ki ikinci devrenin en 
mühim karıılaşmalarından biri
dir. Bu maç şampiyonluk arka
sında koşan takımları da fazlasi.Hı 
alakadar etmektedir. Çünkü 
kaybeden taraf şampiyonluktan 
ümidini kesecek, kazanan ta
raf ise şampiyonluğa doğru en 
kuvvetli adımlarından birisini 
ataçakbr. Hele bilhassa kaza· 
nan K.S.K olursa bu yaklaşma 
bir kat daha kuvvetli olacakbr. 

Vaziyet bu olunca her iki 
tarafın da bu maçı kazanmak 
için elden geleni yapacakları 
anlaşılır, bu takdirde de güzel 
ve heyecanlı bir maç seyrede
ceğimiz muhakkaktı:. 

Kimin kazanacağına gelince: 
Bu iki takımın Beşiktaş ile 

yaptıklan maçları görenler va
ziyeti ehemmiyetle karşılayor

lar. Çilnkii iki taraf da Be
şiktaşa iyi oynamışlardır. Buna 
rağmen biz her iki tarafın da 
hemen hemen aynı kuvvetde 
olduklannı ve fırsattan istifade 
etmesini bilen tarafın kazana
cağını iddia edebiliriz. Şu da 
var ki, lzmirspor mühacim 
battı bu buausda daha müsa•d 
vaziyettedir. 

Bu takımın muhacimleri K. 
S. K. muhacim hatbndan daha 
tecrftbeli ve tüt6rdtlr. Hisılı 

entereaan bir karşılaıma için 
lAzım olan bftt6n noktalar bu 
maçta mevcuttur. Ve f&IDPİ· 
yonluğa namzed d6rt takımdan 
birisinin ekarte edilmeıi demek 
olan ba maç çok çetin olacak
br. 

Bundan evvel yapılacak 
olan maçlardan Göztepe • De
mirspor maçının da hayli ehem
miyeti vardır. 

Halk ıtadıncla yapılacak olan 
K.S.K - lzminpr ikinci takım
lannın maçım kazananın da 
ikinciler ıampiyonu olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
birbiri aleyhinde ittifaklar yap
mıyacağım, saldırganlığa giriş-

miyeceklerini zannetmeyiniz.Fa
kat bunlar elde edilince faydasıı 
olduğu anlaşılacak kazançlar 
elde etmek için olacaktır. 

Milli genişleme davası artık, 
tutar bir dava olmaktan çık

mıştır. Bugiln imparatorluk 
kurmak davası, milletleri ancak 
&IDme ve haraplığa göttırilr. 

Onun için kendi yaptıkları· 
mızı kendimiz yoğaltacak bir 
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• Dün Londrada ilk toplantı oldu 
Husnsi celseyi açan B. Eden kısa bir söylev verdi 

Bütün ~özler .hoş du!an Alman delegelerinin sandalyel~rine çevrilmişti. B· 
Flanden sakın, Belçıka başbakanı durgun, B. Eden neş eli bulunuyorlardı 

Londra 14 (Ô.R) - Uluslar 
sosyetesi konseyinin toplantısı 
saat 11,55 te 8. Stanley Broos 
haşkanlağında açılmışbr. Murah· 
haslar yarı daire şeklinde bir 
masa etrafında toplanmışlardı. 
Ayni kraliçe Alise . salonunda 
1930 da deniz konferansı ve 

gesi 8. Ffandin söz almıı ve 1 fından resmen ifade edilen ra-
diyevini biç yükselmiyen bir kamdır. 
sesle okumuştur. Baıkan B. ÇICNENEN MADDELER 
Broos hiç deği!m~yen bir Bu se~eple m~~el~yi Uluslar 
çehre ile nutku dınhyor, ma· sosyetesı konseyı onune çıkara-
sanın öbür ucunda 8. Titulesko rak Lokarno muahedesinin 2 
notlar alıyordu. Başkanın sol ve 8 inci maddelerin ihlalini 
tarafında ikinci oturmuş olan bildirirken Fransa bir haktan 

ziyade bir vazife yapmaktadır. 
Zira mesele yalnız hak mese· 

lesi olsaydı, muahede Fransaya 
hemen şiddetli ve kat'i tedbir
ler almak müsaadesini veri· 
yordu. Fransa arsıulusal duru
ma yeni bir karışıklık unsuru 
ilave etmemek için bundan 
sakınmış ve her kes tarafından 
aynı sadakiıtla tatbik edilece
ğini umduğu uluslar sosyetesi 
pakbna saygısımn tam mana
sını yermiş ve arsıulusal kanu
nun sulhun idamesi için baş· 
lıca vasıta olması zaruretini 
giSıtermiştir. 

FRNSANIN EMNİYETi 

Düseldoıfta kaduılar Alman askokıine (irek hediye ediyor 
B. Litvinof bakıılannı hatibin 
yfü~ünden ayırmıyordu. 

Muahedenin 6 ncı madddesi 
mucibince Fransanın vazifesi 
meseleyi konseyin önüne çı
karmaktı. Fransa konseyin bt
taraflığından emin olarak bunu 
yapmıştır ve konseyin mua
hede ahkamına muhalif hare
keti kaydetmesini ve lizımge
len tedbirleri tedkik etmesini 
ister. Fransa aynı zamanda 
zamin devletlerin bu müşahe
deden kendileri için çıkacak 
vazifeleri tamamile yapacakta· 
nna emindir. Ve maddi ve 
manevi bntnn kuvvetlerini, ge
çen harbdan beri sulh tari· 
hinde en mühim olan bu buh-

1931-32 de yuvarlak masa kon
feralUI toplanmıfb. Başkan ilk 
söz olarak lngiliz delegelerin
den Sen Ceymiı sarayında kon
feransa misafirperverlik bahşe
den lngiliz kralına teşekkiir 
etmelerini rica etti. Bun
dan sonra Fransa ve Bel
çika bükümetlerioin konseyin 
toplanması için 8 mayısda çek· 
dikleri telgrafları okudu, 

B. EDEN'IN SÖZLERi 
Bundan sonra söz alan bay 

Eden teşekkürleri Krala bildi
receğini söyledikten sonra 
dedi ki: 

14 sene evvel S. M. hükü
~eti bu aynı salonda konse
yın toplanması ile şeref ka-
zanmıştı, Fakat o vakıtki va· 
ziyetin ehemmiyeti, bu saabn 
vahameti karıısında gölgede 
kalmııtır. Avrupanm istikba· 
li?in vereceğimiz kararların 
tırayetine bağlı olduğunu söy· 
ersem mübalega etmit olmı· 

Yacağını. Bugün sözü, Fransa 
ke Belçika delegelerine bıra· 
acagım ki, zamin devlet sıfa· 

!il~ biz de onların endiıelerine 
ış~~rlk etmekteyiz. lngiltere 
mumessili sıfatiyle gelecek 
celsede başka s6yleyeceklerim 
olacaktır. ve mliphedelerimin 
en çoğunu o zamana talik edi
yorum. 

LOKARNO iHLAL 
EDiLMiŞTiR 

Fikrimce Veraay muahede-

sinin maddeleriyle Lokarno 
muahedesinin bir ihlali 
karşısındayız. Eğer bu müta· 
liayı tasdik ederse, işi ele al· 
mak konseye ait olacak ve Lo· 
karno muahedesini imza eden 
devletler delegeleriyle diğ~r 
konsey arkadaşlar1mız kerşılaş
bğımız güçlüklerin halli için 
Ç&re arayacaklardıt: 

Bunler sulhun Avrupa mil
letleri arasında sarsılmaz esas· 
lara dayanarak kurulması için 
bütün gayretlerin lngilterenin 
azimklr işbirliğine dayanabi· 
lirler." 

DELEGELERiN 
V AZIYETLERI 

8-c:laa aoara Fraa11& dele· 

BELÇiKA BAŞBAKANININ 
ÇEHRESi 

Nihayet en sonda Belçika 
Başbakanı B. Zeeland sapsan 
bir yüzle, fakat bir heykel gi• 
bi hareketsiz olarak nutku din-

Nutkun tercümesi bittikten ranın halli için Uluslar Sosye-
tesinin emri altına koyar. 

lendi. 

sonra B. Von Zeeland ayağa 
kalktı. Hiç not almaksızın irti
calen ve heyecanlı bir sesle 

memleketin endişelerini bil· 
dirdi 1 

BELÇiKA TEHLÜKEDEDIR 
- Belçikanın Almanya ile 

en uzun ve en çok tehlükeye 
maruz bir hududu olduğunu, 
fakat aklın sesine uyarak Av
rupayı karıştıran ve endişeye 
düıüren ayansızhklann orta• 
dan kalkması için yeni muahe· 
deler müzakeresine hazır oldu-

ğunu bildirdi. 
Belçika başbakanının sözleri 

konsey tarafından ittifakla tas· 
vib edilmiş ve çok derin teıir 
yapmıştır. 

Bundan sonra başban celseyi 
Pazartesi gününe bırakmıştır. 

B. FLANDENIN SÖYLEVi 
Pariı, 14 (Ô.R) - Fransa 

Oıfişleri bakanı B. Flandin ta· 
rafından bu sabah uluslar sos· 
y'etesi konseyi önünde yapılan 
diyevin kıymeti ıudur: 

- Bu fevkalide toplanbya 
sebep olan hadiseler çok malum 
olduğu için bunlan hazırlamak 
lüzumsuzdur. bir hafta oluyor, 
Lokanıo muahr.desini imza 
eden devletler milletleri birbiri 
ardmca Almanya şansölyesi 
tarafından kabul edilmiş ve 
kendilerine Almanyanın Lokar
no muahedesini o andan itiba
ren hükümsüz saydığı bildiril
miştir. Bu diyevin manası üze
rinde bir yanlışlık olmaması 
için ayni günde Alman as· 
keri kıt'alan, bir kaç sembolik 
müfreze halinde değil, fakat 
30 bin kiıiden fazla muazzam 
bir kuvvet halinde Ren böl· 
gMİD• girmitlerdir •e bu ra· 
!:am da Almaa hllkbleti tara-

ALMANY ANIN BULDUGU 
VESiLE 

Almanya Lokarno paktının 
feshi için vesile olarak 10 ay 
önce akdedilen fransa • Sov
yet paktının tasdikini ileri 
sürmüştür. Halbuki geçen sene 
mayıs ve haziran aylannda Al
manya ve Fransa ile Lokarno 
muahedesini diğer imza eden 
devletler arasında teati edilen 
notalarda Almanyanın biıtiio 
hukuki delilleri bol bol cerh 
edilmişti." Alman hükümeti bu
na cevab vermedi. Halbuki 
eier bu cevaplar kendisini ikn~ 
etmemipe Lokarno muahedesı 
ile ayni zamanda imza edilen 
hükmün muahedesine uygun 
olarak meseleyi bir hakem di
vanı önüne çıkarabilirdi. Alman 
hükumeti bunu diiıllnmedi bile .. 
FRANSA, LAHEYIN KARA

RINI DiNLEYECEK 
Muabedenin bir taraflı olarak 

feshinden önce benim saylavlar 
odası önünde yaptığım be· 
yanatta da Fransanın Lahey 
divanının herhangi bir hükmii
nü kabul edeceği kaydedilmiş· 
ti. Alman hükümeti ne bu yola 
girdi, ne de Lokarno muahe
desini imza eden devletlerle 
müşterek bir münakaşaya gir· 
meyi aradı. B. Hitlerin bir çok 
defa serbestçe imza edildiğini 
teyid ettiği bir muahedeyi 
hi.ikümsüz ilan etmeyi tercih 
etti. 

Halbuki muahedeyi imza 
edenler ona diğerlerinden fazla 
bir kararlılık vermek istiyenler 
vs imza eden devletlerden hiç 
birine onu feshetmek sallhiye· 
tini bırakmamıılardı. Ancak 
uluslar .a.yeteainin başkaca 

temin ettiği ioaocalar bunu 
lüzumsuz bırakıyorsa, paktın 
feshini uluslar sosyetesinden 
istiyebilirlerdi . Şu halde Al
manyanm kararı için ileri 
sürdüğü c\elilin bir vesileden 
ibaret olduğunu herkes bilir. 
Fakat Fransa 2 Mayıs 1935 da 
Sovyet Rusya ile imza ettiği 

muahedenin Lokamo paktı ile 
uygunsuz olup olmadığını tayin 
için tekrar Lahey divanının 
hükmünü kabule hazırdır. 

ALMANY ANIN HUSU. ~ET 
HAREKETi 

Almanya muahedeyi hüküm
süz ilan etmekle kalmamış, 
Versay muahedesinin 44 üncü 
maddesi mucibince açıkça hu

sumet hareketi olacağı kayde
dilmiş olan bir hareketle 43 
üncü maddeyi ihlal etmiştir. 
Lokamo muahedesinin Fransa 
ve Belçika için zaruri bir te-
minatı olan hükümlere riayeti 
ulusal hududlara riayetle ayni 
dereceye çıkarmış o!ması 
s~bebsiz değildir. Gayri as
keriğ bölge bir yığm haHnde 
asker sokulmasının Fransız hu
dutlarına taarruzla, muahede 
bakımından, hiçbir farkı yok
tur. Bunun kaydını istemekle 
Fransa bir hakkını ileri sür
mektedir. Bu müşahede yapı
hnca, zimin devletler tayin 
edilen yardımı Fransa ve Bel
çikaya vermekle mükeUeftirler. 
ULUSLAR SOSYETESiNiN 

V ARLICI MEVZUUBAHS 
Fakat ortada olan yalmz 

Fransa ve Belçikanm hakları 
değildir. Vazifeler de yalnız 
zamin devletlere ait değil
dir. Lokamoyu imza etmiyen 
konsey üyelerine hitap ediyo· 
rum: Umumi bir menfaat ve 
Uluslar Sosvetesinin varlığı 

mevzuu bahsbr. Ve bilmek la
zımdır: Emri vaki usulü, ser· 
beıt kabul edilmiş taahhütlerin 
inkirı Avrupada bir siyasal 
sistem haline mi girecektir. 
Eğer muahede imza edenle

rin keyfine göre feshedilirse, 
eğer kendini kuvvetli bulan 
devletler dün imza ettiğini bu
gün hükümsüz bırakırsa bu 
usul uluslar sosyetesinin varlı
ğı ile nasıl telif edilebilir ki 
onun pakb sulh için ve güven· 
lik için elzem olan şarh ser
best kabul edilmiş olan mua
hede hiikümlerinc riayette ara
mııtır. Bu usüller karşısında 
kolektif güvenliğin manilı kal
maz. Çünkü bunun esası her 
üyenin, tecavüz halinde, diğer 
bütün üyeler tarafından müda
faa edileceği meselesidir. 

BU TEHLÜKELIDlR 
Bu usul yeni muahedeler ak

lına da bir teıvik değildir. 

Konsr y bu tehlükeyi ölçüyor 
mu? 14 Nisan 1935 te verdiği 
kararla konsey, yine Almanya
nın bir muahede hükmünü boz
ması karşısında istikbalde bu gi
bi ihtilallere münasip tedbirlerle 
karşı koymak zaruretini uluslar 
için tayin etmişti. Eğer o vakıt 
bunu kabul ettikten sonra bu
gün daha munzam şartlar kar
şısında konsey sözünden geri 
dönerse, otoritesi tamir edilmez 
bir rahne açmış olur. 

V AZIYETIN KISASI 
Hadiseler bunlardır. Konse· 

fİn Verıay muahedesiPde 43cll 

1 

tat· 1 + ft• t 

Diisc/rüu /la Alma11 mi/la[Jtzlr1 i jaaliı'tl ltali11de 
maddesinin ihlal edildiğini kay- ahhütlerini yerine getirebilme· 
detmesini ve ulus ar sosyetesi terini isterim. Diğer taraftan 
genel sekreterliği bunu, Lokar- konsey, uluslar sosyetesi üye· 
no paktmın yedinci maddesine )erine göndereceği tavsiyelerle, 
uygun olarak, paktı imza eden nasıl kendi hesabına bu yar· 
zamin devletlere bildirmesi ve dıma iştirak edeceğini tayin 
böylece bunların muavenet te- etmelidir. 

···F;~~~~~·~·s~~·y~t .... f s~~·y~ti;~ ................ .. 
paktı ve Japonya 
Germania gazetesi, Fransız- Arasında ademi 

Sovyet Rus pakb hakkında tecevUz pakti meselası 
Fransa parlamentosundaki mü- " Tass ,, ın Tokyo ayların· 
zakerelerden bahseden bir ya- dan alınan haberlere göre, 
zısında di..Yor ki : hududlarda çarpışmaların ço· 

"Almanyanm bu pakta itti- ğıılması dolayısile ve bunlara 
bakı için ne Milletler cemiyeti mani olmak maksadile, kısa 
statüleri bakımından ne siyasi bir müddet için bile olsa ja-
ve ne de askeri bakımdan hiç ponya ile Sovyetler arasında 
bir ihtimal yoktur. Bizzat La- bir ademi tecavüz pakb 
!al bu paktı, tasdik edilmek imzalanması Japon hükümet 
~~ere parla_mentoya vermek çevrenleri tarafından makul 
ıçm uzun muddet tereddüt et- go"ru··ı kt eli H' t d b · f ç- k-

1 
. me e r. ıro a a u 

m~ş ır. un u an amışbr kı ıneseleyi tasvip ve te id et-
boyle hareket etmediği takdir- mektedir. y 
d~ Alman·F~ansız münasebetleri Mançuko ile Sovyetler ara-
guçleşecektır. Sovyetlerle ya· sında hudut kavgalannı bitir-
pıla_? .. bu .. Pa~tın a~cak zahiri mek üzere Sovyetlerle Japonya 
görunuş ıtıbarıle Mılletler Ce- ve Mauçuko mümessillerinden 
miyetiw statüleri dahilinde b.u- bir encümen tayini düşünülmüı 
lundugunu Almanya vaktıle fakat Sovyetler bu encümencdi-
m~t~addid ~efalar beyan et- ğer bazı bitaraf devletlerin de 
mıştır. Hakıkatte bu pakt 
Milletler Cemiyeti statüleri çer
çevesini ziyadcsile aşmaktadır. 
Çünki bu pakt, Milletler cemi
yeti konıeyini daha evvelden 
Fransız - Sovyet Rus cephesi le
hine temaylil ettirmekten ve 
bu suretle {mütecaviz) in teı
biti için diğer devletlerden 
düşünce hürriyetini nez' eyle
mektedir. Almanyayı bu pakta 
iştirake davet etmek demek, 
Almanyadan - Milletler Ce
miyti azalarından istendi· 
ğinden - çok fazla _fey
ler talep etmek demektir. Oyle 
isteniliyor ki Almanya, bir giin 
mutlak surette felaketi bir in· 
filfıka scbebebiyet verecek 
olan bir siyaset usulünü tasvip 
etsin ve onu meşru ğ6nün. 
Halbuki bu pakt, açıkça Al· 
manya aleyhine tevcih edil
miş bulunmaktadır . Lokar• 
no misakma b en ii z iiç 
taraf h bir misakın h e r 
üç tarafa da ayni derecede 
emnivet garantileri vermekte 
olduğunu bir dakika için kabul 
edelim. Bu şu demektir ki lü
zumu takdirinde Sovyet ordu· 
ları Alman menfaatlerini mil• 
dafaa için Ren sahillerine ka
dar gelecek, yahut F ranllZ or-
duıu Leaiasracl &atine ... 
rabilecek f Vaktile Biı • 

mümessillerinin alınmasını iste
mişlerdir. Bu teklif Japonlarca 
kabul edilmiştir. 

Japon matbuabna göre çar-
pışmaların baı sebebi Sovyet· 
lerin 200,000 kitilikten fazla olan 
Uzak Şark ordusunun Mançuko 
ve Japon hududunda durma· 
sıdır. Japonya, Litvinof tara· 
fından hazırlanan saldırma 
paktını, Sovyetler ordulanm 
~eri çek~ek şartile üç sene için 
ımzalamaga hazır olduğunu 
bildirmektedir. 

Sovyet topraklarına inmek 
me~b.u~iyeti!1de kalan iki Japon 
zabıtı ıle hır askeri uçak Sov-
yetler tarafından Japonlara ia· 
de edilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ark demişti ki : " Zaylf 
bır . or~~nun yardıma gef • 
mesı, hızım için hiç bir suret-
i~ işimize yaramaz. Kuvvetli 
hır ordu ise istiklalimizi tehi&· 
keye koyar. " Vaktile Çarlsk 
Rusyasına karşı söylenmiş olan 
bu sözler, bugün Sovyet Ruı· 
yaya karşı daha ziyade yakıtık 
almaktadır. 

Fransa, alnında harbe girmek 
tehlükesi damgasını tafıyan 
bu muahedeyi tasdik etmekle 
Avrupamn istikbali içia ap 
meıuliyetler yiiklenmektedir .• 
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Ingiliz stüdyolarında 
SüJeyman peygamberin hayatı ve 

menkabeleri filme çekilmektedir Beyaz 
~===~~n::;m~~~==----...ı _______ __ Lily Pons'un çevirmekte ol

duğu "Çok hayalperestim,, fil
mi tamamlanmış ve tecrübeleri 
yapılmıştır. Bu filmi çeviren 
Mis LiJy bir Fransız ana ile 
bir Amerikalı çocuğudur. He-

Casus filimlerinde en çok muvaf a 
olm ş y dız Marlene Dietrichtir 

nüz on sekiz yaşındadır. 
Sinemada casus filmlerine 

çok fazla ehemmiyet verildiği 
görülür. 

lkilld !Jiiro /ilnıi!lde Vl'fa l(aren 
Hollyvood'ta, Avrupa stüd

yolarında casusluk hakkında 

bir çok filmler yapılmıştır. Bu 
kabil filmlere karşı büyük bir 
alaka uyandıran şey şüphe 

edilemez ki giz-
li harbin es
rarengiz mahi- , 
yeti hasebiyle 
uyandırdığı me
raktır. Blasco 
lbanez'in ese
rinden alınan 
.. Mare Nos
trum ,, filmin
de, Mata Ha
ride, yahut ta 
Marlene Diet
rich 'in yaşattığı 
.. X-27,, de hep 
bu esrarlı mü-

fahişedir. Ne yurdu, ne evi, 
ne de barkı vardır. Onu has
tahane veya hepishaneden 
başka bir yer paklamıyacaktır. 
Yarını olmıyan, gelecekten hiç 
bir şey beklemiyen paçavra
laşmış bir kadın tasavvur edi- ' 
niz. Kaybedecek hiç bir şeyi 
yoktur ki korksun... Filhakika 
dikkat edilirse dünyanın her 
tarafında casusları en çok ye
tiştiren muhit kendi meşum 
talilerine bıraliılmış olan fahi
şeler muhitidir. Onlardan baş
ka kim herşeyi kolaylıkla ka
bul edebilir? Erkeklerin geve-
1.ece itiraflarını koparmağa 

alışmışlardır. Bunlar gibi Mar
lene de polis şefinin tek
liflerini fütursuzca kabul ede-
bilirdi. Casus olarak bir 
gün ele geçerse bunun 
ne ehemmiyeti vardı? Çok za
mandanberi hayata veda etmiş 
değil miydi? O erkeklerin ih
tiraslarına kendini terketmiı 
bir makinadan, bir otomattan 
başka bir şey değildi. Marlene'i 
"X-27,, de böyle görüyoruz. 
Her şeyi, her vazifeyi kabul 
etmiştir. Günün birinde yaşa
mak zevki uyanmışbr. Zira 
casus birini sevmiştir. O gün-

11aabnın geldiğini görüyoruz. 
Sinema artistlerinden casus 

rolleri yapan yalnız Greta ve 

Amerikaya bir opera yıl· 

1 Clızı olarak "ithal edilen,,! 
Mis Lily bundan altı ay 
6ncesine kadar Nevyork'daki 
Metropoliten opera evinde 
güzel aes)lo büyük bir şöhret 

'• kazanmıştı. 
u Çok "nayalperestim " fil

mind-e kendisinden beklenen· 
den daha fazla muvaffaluyet 
gösteren Mis Lily, Grace Mo-
ore'un en ciddi rakibi sayıl
maktadır. 

iKi BAYRAK ARASINDA 
Simone Siman, Ronald Col

manla birlikte çevirdiği " Ud 
Bayrak arasında ,, • filmintien 
sonra yeni bir film daha ~evir
meğe başlamııtır. Bu yeni fil .. 
min adı "Yirminci asırda aşk,,".' 
dır. Bu filmde gerek Ronald ı 

Colman ve gerekse Simone 
Simon'un muvaffakıyetleri 9ok 
büyliktUr. 

HOLLYVOOQ'D'A' ~lZI~· 
SAÇ MODASI 

HolJyyoodda saç modası ta-
Casas /ilminde Friti Laug mamen değişti. Bah8.rın aa9 

Marlen değildir. Constance Be· modası kırmııı saçtır. Sinema 
nett, Myrna Loy, Marlen Da- yıldızlan saçlarını kızıl renge mul Goldvin Londraya gelmiı- MOSKOVA GECELERi 
vies, Gerda Maurus, Edwige b A k tir. Film müesseleri onun bir Harry Boor'm çevirdiği Mos· 

oyamak için meri anın en ük kova geceleri filmi Londra'da F euillere de başka başka filim- k. ah 1 • b çok yıldızlan büy para mu-
tanmmış ımy ane enne 8 1 büyük bir muvaffakıyet kazan· )erde birer casus tipi yaşatmış- ı d kabilinde Hollyvyoda getirmek 
vurmuş ar ır. mıştır. Bu film Sovyet mem· lardır Fakat bu A C ı b t t\zere kandırmasından ürkilyor· nn ooper ıaç arını oya .. leketlerinde casuslugw un neka· kudretli artist- 1 r 
mıştır. a · dar ilerlediğini göstermektedir. 

lerden hiç biri Silvia Sidney ıaçlarım mo- SÜLEYMAN PEYGAMBER BiR GECELiK SAADE1 
Marlene kadar daya uydurmaktan vaz geçti· lngiliz stüdyolan "Süleyman Madelaine Carroll " Birge• 
rolünde muvaf· ğini arkadaşlarına söylemiştir. Peygamber,, filmini çevirmeğe celik Saadet ,, isimli yeni bir 
fak olamamış- SAMUEL GOLDVIN haşlamışlardır. Bu filmde Pinky film çevirmeğe başladı. Bir ge· 
hr. •• Sinema yıldızı yaratıeısı ,, Tomelyn ve Edmond Sowe baş celik saadet filmi tamamen his-

Myrna "Fro- adiyle maruf olan meşhur Sa- rolleri almışlardır. si, bir aşk romansıdır. 
layn Doktor ,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••11•••••••••••••••••••••••••11•••••••••••••, .. •••••n••••••• .. ,••n••-~:;··-·~···~ ·· ... 

:!':!::;:;~ : T 8lim Ve terbiye r&::ıw=ı;~ 
aılamazsa da 
"X-27,, deMar· 
lene'in muvaf
fakıyetiyle mu· 
kayese E'dile-

DUn Borsada 
Yapllan Satıtlar 
~ 

Uz Um 
mez. 

cadelenin taşı- Son zamanda 
dığı heyecanla Fransız stüdyo· 

Almanyada mektepler 
için 1500film yapılmıştır Çu. Cinsi Fiat 

47 M J Taranto 13 25 14 
27 S Süleymane 12 50 16 

karşılaşıyoru z . larmda da " 0-
F akat casu3 fi- ·• :x:. 27 ,. filmilıde Marlene ve Viktor Ma Laelen tuz dokuz mer• 
)imlerinde tam bir casus tipini den sonra "X-27,, nin· disiplini diven,,, 11 Entelijens Servis.,, 
yaratan kadın Marlene olmuş- unutarak isyan ettiğini, gizli "Hafiye,. ve "ikinci Büro,, gibi 
tur. harbin merhametsiz eli yaka- bir çok casusluk filimleri yap;l-

"X-27,, hayattan usanmış bir sına yapışbğını, ceza ve ölüm mışbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

Herhangi bir sebepten ötürü 

derslerde geri kalanları yetiş

tiren, müsabakalara hazırlayan 

ve istenildiği göün ve saatlar
da ders durumunu yoklayan 
tecrübe sahibi bir özel öğret
men arayanların gazetemiz 

idare müdürlügüne baş vurma-
ları. (H.2) 

Beyaz perde yalnız eylemce, 
yalnız zevk vasıtası olmaktan 
çıkmıştır. 

Sinemanın kültür yayımmda 
önemli bir rolil olduğu muhak
kaktır. Almanyada, 1935 sene
sinde ilk ve yüksek mektep
lerde gösterilecek talim ve 
terbiye filimJerini ha.zırla
mak üzere bir ofis teşkil 
edilmiştir. Şimdiye kadar 6644 
Alman ilk mektebi birer sinema 
makinasiyle techiz edilmiş bu
lunuyor. 1935 tarihine kadar 
hazırlanmı4 bulunan altmış film
den 28 bin kopya çıkarılarak 
mekteplere dağıtılmıştır. 

Dokumanter mahiyette olmı
yan talim ve terbiye filmleri ya 
maarif nezaretinin murakabesi 
altında yapılmakta, yahut ta 
esasları tesbit edilmiş program-

Do kto r lara göre sipariş olunmaktadır. 
Yüksek tedrisata ait filmler 

Fahri• Işık profesörlerin iştirakiyle yapıl-
maktadır. O suretteki profe-

lzmir Memleket Hastanesi sörler bu filmleri seyreden ta-
Rontken mütehaassısı !ebelere iycab eden bütün iy-

1 
cakbr. Yüksek mekteplerle fa. 
kültelerden yüz kırk yedisi bu 
kabil filmleri göstermektedirler. 

Fakülte müdavimleri ıçm 

Rontken • Sinematografi ile 
mikrosinematografi kullanılmak 
tadır. Biyoloji, cerrahi, oftal· 
moloji, odontoloji, anatomi, et· 
nografi ve kiiltür fizik gibi 
ilim sahalarında da tedrisatta 
sinemadan istifade edilmek
tedir. 

Birkaç aydanberi Almanya· 
nın bütün meslek mektepleri, 
ilk mektepler gibi sinema ma
kineferile techiz edilmiş olup 
mesleki filimler gösterilmek· 
tedir. 

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

Hırsızllk 
Yeni müzayede bedestanında 

satılan eşyalara bakan Eyüb 
oğlu Mehmedin cebinden üç 
lirasını yankesicilik suretile 
çalan Yunus oğlu Hasan tu
tulmuştur. 

Tehdld 
Her Nevi RONTKEN zahatı yine beyaz perdede ver- Karşıyakada Alaybeyde Ce-

Muayeneleri mektedirler. 1936 ilk şubatın- lal bey sokağında Arif oğlu 
Ve Elektrik Tedeavileri da yükiinu bin beş yüze varan Aburrahman evinde kiracı olan 

Yürüyemiyen ve bilhassa ilmi mahiyette filmlerden 322 si Mustafa oğlu madenci Kadriyi 
RAŞI.Tl.K çocuklara Ultra _ .. t ·ı w h b' h 1 ev kirası meselesinden tehdid gos erı mege azır ır a e 

etmiş ve zabıtaca tutulmuştur. 
Viole tatbık ve Rontken konmuştur. Diğer bin iki yüzü Dikkat IAzım 
J·ıe KEL tedavı'len· yapılır mütehassıs profesörler ve Al-

• Namazgahta çavdar soka· 
İkinci Beyler sokak fırın manyanın en büyük Alimlerin- ğında Hayrullah oğlu Yunuı 

karşısı No. 25 den müteşekkil bir komisyonda bir aiaca taıatarken yoldange· 
Telefon: 2542 incelenmektedir. Bunlar hakkın· çen Ibrahim oğlu Haydana ı6· 

12 P Ktark 13 25 13 2! 
86 Yekfın 

498280 Eski sabş · 
498366 Umumi satış 

Zahire 

,. 

Çu. Alıcı Fiat 
400 Buğday 7 12 7 75 
100 Arpa 4 25 4 25 
48 Mercimek 5 5 

480 Pamuk çekir 2 75 2 75 
155 balye pamuk40 42 
103 ki. T. B. içi 54 54 
12 balye yapak 47 52 

••• 
Tashih 

Gazetemizin 10 Mart 1936 
tarihli Salı günkü nüsha&ında 
lzmir tütsü ile temizlenmiş (Fü .. 
mige) incir Türk Anonim şir
ketinin, heyeti umumiye. adi 
içtimaının 30Mart1936 Pazar
tesi günü saat 11 de olacağı 
ilan edilmişti. içtima saat 11 de 
değil, saat ondadır. Mürettip 
hatası olarak yapılan sehvi 
tashih eder, içtimam 30 Mart .. 
1936 Pazartesi günü saat 10 da 
olacağını beyan ederiz. 

' DoktOfı 

Kemal ~a~ir 

H 3. t 182) da da taavib kararı Yerilir Ye· ılacleıa yaraluamuına Hbebl .. 
f KaranhMarln-1J~'lii._lıYtli'fHMul1tnlJL<J'luıı.uı_.~-------___:6) .. ________ ....., __ ...:_ ...... :,;_..;.;:..11AL..u. ..... _....ıll.d......:.ı1-........ı......:._....-1..~~L::~==~:.::..==:::::::=::~__-;::.:.:=:.__1A. ____ ...t..JL....:.LeJıetım....D1.c:~CıflLL_.~ 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 
Muayenehane : ikinci Bey· 

ler sokağı 65. Tel. 3956 
Evi: Köprü l"apur iskelesi 

Berat apartımanı No. ti 
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Almanya hudut istih-Müslümanların 13 Anası 

İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: && Yazan : Tokdil 

Bu dua o kadar sert ve ahenin idi ki Ebu Süfyan 
korkusundan oğlunu arkasına almış giiya saklamıştı 

etrafındakilerden çokları evlerine döndüler 
................................................................................................ 

Halkanın ortasına elleri ar- larından tam on kişi, on baha- doğru uçup giden 'bu iki atlı 
kalarına bağlı olarak iki esir yarı dır kişi daha eksilmişti. ileride kendilerini ne gibi akı-
çıplak bir halde sürüklenip Habibin cesedini indirmedi· bet beklediğini düşünmeden, 
getirildi. lar, etrafında ateşler yakıp, korkmadan dolu, dizgin koşu-

"Hars11 ın adamları Habibi def çalarak kadın erkek şen- yorlar, atları çatlatacak dere-
direğe bağlamak için sürükler· likler yaptılar. Habibin cesedi cede tazyık ediyorlardı. 
ken Habibin meydandaki ka- günlerce orada astlı kaldı. Gece, gündüz durmadan din-
labalığa: . . . . . . . lenmeden giden Zübeyir ve 

- içinizde Mekke reisi var· . . . • . . . . Mikdad iki buçuk, üç gün için-
sa ona hir ricam var. Beni - Evet ya Muhammedi Göz- de girdikleri Mekkeye gelin-
bırakın iki rekat namaz kıla- lerimle gördüm, Habip kahra· ceye kadar ancak üç defa mola 
Y•m, ondan sonra ne yaparsa- manca öldü, Zeyd sana fedayı vermişler, atlarını doyurmuşlar, 
nız yapın. nefs etti. dinlendirmişlerdi. 

Bir kaç fısılbdan sonra razı - Allah onları rahmetine Mekkeye gece yansına doğru 
oldular, Habib'e abdesti aldır- kavuştursun. girdiler. Atlarını Mekkenin bir 
dılar ve Kabeye dönerek Mubammede Mekkeden ge· az yakınında gizli bir karalbya 
narnaz kılmasını seyrettiler. len bir dostu olanı biteni an- bağladılar .. 

Habib namazını bitirdikten latmış, Mekkede şayi olan Kabenin meydanhğına doğru 
sonra ellerini kaldırarak, Mek· Asımın ölümü hikiyesini de yürüdüler .. Hital kadar olan Ay 
keliler hakkında öyle acı bed- duyduğu gibi haber vermişti ve dağın üstünden ölgün bir ziya 
dualar etti ki Mekkeliler bili- en sonunda: verebiliyordu. Bu ziyanın yar~ 
ihtiyar birer adım geri çekil· - Habibin cesedi daha sı- dımile uzaktan Kabenin mey-
diler. rıktan ind;rilmedi, eğer daha danındaki direği ve direkte 

Yarabbi Mekkede Kabenin da indirilmedi ise de bayii gün- sallanan Habibin cesedini ha-
etrafında yaşıyan Müslüman )erdir asılı kalacak demektir. yal meyal seçtiler: Etrafta bir 
düşmanlarının başına taunlar Etrafında şenlikler yapıp, an• mezar sükütu vardı. Vavaş ya-
ver, vebalar ulaşdır, onların Jatıyorlar. Muhammedin gözleri vaş yürtidiller .. Aralarında hiç 
evladlarını gözü kör, dilsiz ola- yaşarmakla beraber boynunun bir ses yok fakat hareketleri 
rak dünyaya çıkar, sağ olan iki tarafındaki şah damarları müşterek idi. Sanki ikisi bir 
evladlarını en feci ıstırablarla kabardı ve haykırdı: insan kafasından idare olunu-
kötürüm et l - Habibin cesedini bu di· yormuş gibi idi. 

Yarabbi! Bize el ve dil uza- rekten alacak ve getirecek • . . • . . • • 
.tanların hepsine felaket ve yiğit yok mu içinizde? Kabenin meydanlığına girecek 
belalar yağdır. İla... Zübeyir bin Avam, Mikdad kapıda birbirinden arahkJı beş 

Bu dua o kadar sert ve ahe- bin Esved ayağa kalktılar.On- kadar Arap ellerindeki kargı-
nin idi ki Ebu Süfyan korkusun- lar da anlatılan hikayenin tees- lara dayanmış uyuklıyorlardı. 
dan oğlunu arkasına almış güya sür ve elemite dolmuş, halecan 

kı E fı ikisi birden en önde duran 
sa amişh. tra ndakilerden ve. heyecana garkolmuşlar, iç-
çokları evlerine döndüler. Hars lerınde tatmin olunmaz intikam bir arabın üzerine çullandılar. 
Habibi fazla söyletmemek için hisleri belirmişti. Gık! Ses yok. Ağzını kapadı-
ilerledi. Adamlarile beraber - Ya Muhammed biz varız, lar, boğazını sıkarak canını 
onu belinden direğe astılar. bize müsaade et! Arkadaşımızı aldılar. 
Zeyd elleri bağlı bunu seyre bu rezillerin elinden kurtara- Ayakları çıplaktı, sür'atle 
tahammül edemedi, yere ka- Jımf koştular. Zübeyir direğe tır-
pandı. - Allah yardımcınız olsun, mandı, ipi kesti. Mikdad düşen 

Mekkelilerin içinden bir kaç haydi gidiniz. cesedi kucakladı, Zübeyir, Mık-
kargıh ve Hars, Harsın adam· - Yanımıza başka kimse dada yardım ederek cesedi 
lan Habibin etrafına toplandı· almıyacağız. ikisi birden sessiz, sadaıız çı· 
lar, kargılarını birer birer Ha- - En doğrusu budur. Ça- kardılar. 
bibin vücuduna toplamaia baş· buk hareket ediniz. Diğer bekçi araplar bala 
ladılar. Kargılar kuvvetsiz sap· - Durmadan şimdi gidi- oturdukları yerde kargılanna 
landığı ve Habip tombol ve yoruz. dayanmış uyuyorlardı. Kibe 
~uvvetli bir adam olduğu için iki kahraman harmanilerini meydanından çıkınca Zübeyir 
oldBür~iyor, eza veriyordu. topladıkları gibi evlerine dön- ve Mıkdad olanca hızlarile ölüyü 
- u ışkence on beş dakika diller, üstlerine birer amame kucaklamış bir halde atlarına 

surdü N'h t • 1 • d b' · • aldılar. Sımsıkı örtündüler, kı- yetı' tı'ler k · ı aye ıç erın en ırısı ı . 

1 
argısını Habibin göğsüne sap· lınçlarını kuşandılar, ve en ha- • . , • . • . . 
adı ve Habip bu darbe ile şarı atlardan iki at seçerek at · Mekkenin sınırlarını geçer· 
canını testim etti. )adılar, soluk almadan kurşun ken evlerin son kısmında bir 
d' Sıra Zeyde gelmişti. Onu gibi ileri atıldılar. Atlarının ye- iki karaltı belirdi, karaltı atlı-
y~~ğ;e b~ğlamadılar. Ebu Süf- lelerine eğilmişler, yollar( toz, ların önüne çıkb: 

Ydın yanma gelerek: dumana garkederek Mekkeye - Sonu Var -

t 
1
- Bak dedi arkadaşın ap· 

a casıoa lslimhk uğrunda can 
Verdi, 

- O şehittir. 
- Sen de onun sribi ola-

caksın. 

- Memnuniyetle .. 
Ye--: dDoğrusunu söyle senin 

rıo e Muhammed olsaydı ve 
sen onu . seyretmış bulunup ca· 
nını kurtarsaydın daha ziyade 
rnenınun olmaz mı idin? 
b -:- Ben öleyim de pey gam
b ~nn vücuduna tek bir diken 
ıle batmasın! 
- Demek o kadar sevıoyr· 

sun? 

- Elbet! 
- "Hınzır .• 

l 
- Sensinl ve ıenin gibi hain· 

er l' ' rne unlardır. 
- Sus! 
- Söyletmeyin şunu. 
"H ars., ın köle kılmcını sı-

dY~rdı ve havada bir daire çiz
ırd ·k ı ten sonra Zeydin boynun-

dan . d . z d' gcçır ı, ey ın kafası yu-
var;anmış, gövdesi yıkılmıştı. 

. . 
Mekk~de

0 

d;ri~ bir , se~in~ 
vardı. Muhammedin arkadaş-

inhisar T6tün fabrikası m6d0rlüğünden: 
Fabrikamız içinde mevcut işçi ve işyarlar lokantasının bir 

senelik işletmesine istekli olanlann Martın 24 üncü Salı gü.11ü 
saat 14 de yapılacak mDoakasada mevcut bulunmaları ve şartlan 
görmek üzere yukardaki tarihe kadar Fabrikamız müdürlOtüne 
müracaatları ilin olunur. 12-15 634 (568) 

Manisa bağcılar kooperatifinden: 
Kooperatifimizin genel heyeti Martın 31 inci salı günü saat 

14 de Manisa Halkevi salonunda alelade ve fevkallde olarak 
toplanacaktır. Sayın ortaklarımızn toplaabya vaktında gelmelerini 
dileriz. 

Alelade toplantı ruzname8İ: 
1 - idare mecliai ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - Bilinçonun ve kir zarar hesaplannın incelenerek onar 

)anması ve idare meclisinin ibrası. 
.3 - 934 fevkalade zarannın itfası için ic!are meclisince g5s· 

terilen teklin tedkiki. 
4 - Teahhndlerini eda etmiyen ortakların nizamname muci· 

bince ortaklıktan ihraclarının tasdiki. 
S - Nizamnamenin 21 inci maddesi mucibince idare meclisin• 

den çekilen Uç kiti yerine yeniden üç asli ve üç yedek üye ve 
iki murAkıp seçilmesi. 

6 - idare mec"lisi huzur baklariyle murakıpların yıllık ücret
lerinin tesbiti. 

7 - Bankalardan para istikrazı ve kooperatif işlerinin çevril· 
mesine faydalı görülecek teşebbüslere firi~mek için idare mec
lisine tam bir salahiyet verilmesi. 

Fevkalade toplanb ruznameıi: 
1 - 2834 numaralı tanm satıı kooperatifleri kanununa göre 

knoper&~ifimiz vaziyetinin .ta1inf. 669 (587) 

kimlarını artıracak 
- Baştara/ı l tıci say/ada _ 
Esasen, bu müzakereler 

böyle bir anlaşma neticesine 
varsa, B. Flandin hazırlanan 
projeye Fransız hiikumetinin 
muvafakatini elde etmek üzere 
Parise dönmeği bir vazife 
sayacaktır. 

ALMANYA iSTiHKAM 
KURACAK 

Bertin, 14 (Ö.R) - Resmiğ 
"Kor~es posdenz Politik Dip
lomatık., gazetesi ecnebi kay· 
naklarından çıkan ve Alman
yanın müzakereleri kolaylaştır
mak maksadile eski gayri as
keriğ bölgede sadece istih· 
kim yapmak hakkından 
feragat edeceğini bildiren 
haberleri protesto ediyor. Vil
helmstrasse organı diyor ki: 

"Fransa şimdiye kadar şark 
hudutlarındaki istihkamlar hat
tn:ıı vücude getirmek için 8 
mılyar frank sarfetmiştir. Al
manya bunlara karşı, garp hu
dutıarmda, istihkam yapmak 
ıçın bu kadar para ve
remez. Böyle bir masraf 
sırf ~~rb hududları istihkam
ları ıçın, Almanyanın iktidarı 
o nisbettedir. Demek ki garb 
hududlarınde yapılacak ' istih
kamların zaruri bir haddi var
dır ve buda Fransaya ezici bir 
tefevvuk temin eder. 
ALMANYA iSTiHKAM y AP-

MAGA MECBURDUR 
11Almanya istihkam yapmağa 

mecburdur ve mev:r.uubahs hu-
dutl~rının emni reti olan bir 
faalıyetten şüphesiz feragat 
edemez. Kimse Almanyanın 
güvenliğini teminata almak hak
kını reddedemez. Zira kimse 
inkar edemez ki, tam hüküm
raniyet haklarının icabı olarak 
~iman. hükumeti Alman topra
gını hımaye etmek hak ve şe
refini haizdir. 
HITLER SÖYLEV VERECEK 

Münib 14 (Ô.R)- Rayhsfüh
rer bu . a~şam ulusal sosyalist 
bareketının merkezi olan Mü-
nihte büyük bir seçim nutku 
söyliyecektir. Bu nutkun verile· 
ceği yerde 1 milyon dinleyici 
toplanabilir, 

ASKERi ŞENUKLER 
Berlin 13 (Ö.R) _ Bazı Al

man gazetelerinin hilafında ver
dikleri habere rağmen 16 martta 
Almanyada mecburi askerliğin 
yeniden kuruluşunun yıldönümü 
münasebetile büyilk askeri şen-
ij~Jer ~apelacaktır. Büyük ge
çıt reıımleri ve fener alayları 
hazırlanmııtır. Garnizonun baı
Jıca kollarının bu şenliklere iş-
tiraki hazırlanmıştır· General 
Göringin alayı, muhafızlar alayı 
hücum kıtaları, moUSrln teşek
küller kışlalarından çıkarak 

yollara döküleceklerdir. Alman 
harp gemileri de 16 Mart tari· 
hinde donanmak emrini almış
lardır. 

ALMAN KAMOYUNUN 
ENDiŞESi 

Berlin, 16 (Ö.R) - Bazı sa
bah gazeteleri, Londrada gö· 
rüşmelerin diplomatik inkişafı 
sebebile kamoyun düşdüğü bazı 
endişeleri yatıştırmağa çalış
maktadırlar. Londra ve aytar-
larının vaziyet hakkında çekin
dikleri telgrafları gazetelerin 
birçoğu "Londrada kulis oyun
ları Lokarno paktını imza eden 
devletler arasında yakınlık var 
fakat henüz anlaşma yok ' 
gibi başlıklar altında neşredi': 
yorlar. 

LONDRADAN ÜMID 
YOK MU? 

Bazı gazeteler de okuyucu
larına Londrada hiçbir şey ol-
mıyacağını temin ederek, kon
feransın Stresa konferansı gibi 
h~.reket ederek Almanya ile 
muzakere yolu açmağa çalışa
cağını bildiriyorlar. 

.. Gazet~ler nasyonal sosyalist 
hukômetın, gayri askeri böl-
geyi işgale karar verdikten 
sonra, şimdi askerlerini geri 
çekmesinin imkansız olduğunu 
kaydetmekte müttefiktirler. 

B. EDENiN CEVABI 
.,Dautsche Allgemeine Jaei

tung,, gazete!i B. Edene veri-
l~n • ~lm~n cevabının büyük 
hır ıtıdal ısbat ettiğini tasdik 
etme~ la.zımgeJdiğini kaydedi
yor ve dıyor ki: 

- "Almanya şimdilik Ren 
bölgesine yeni kuvvetler gön-
dermiyeceğini bildirmiştir. Bun
dan daha itidalli bir karar 
o!~maz; zira Ren bölgesinin 
nufusu gözönünde tutulurı:a 
Alman kuvııetlerinin dörtte bi
r~nin muntazaman Ren bölge
sınde tutulması icabeder.,, 

BELÇIKANIN TEZi 
" Almanya Belçika baş-

bakanı B. Van Zee!and 
tarafından Londrada müda-
faa. edilen tezin büyük 
t~sır uyan.dırmış olduğu habe
rıne de bır mana veremiyor. 
Belçikanın hareketi muahede
ye uygun ve mertçe olsa bile 
Frans~ . Lokarno pakbnın te· 
mellerını harap edince bu mu-
ahedenin bizim için arbk mev
~ot kalamıyacağı pek tabii 
ıdi. Şu halde, Londrada 
meselenin hukuki görünüıü 
üzerind~ durulması boş bir gay· 
ret sarfetrnektir. Eğ-er Alman-
yanın teklif ettiği yapıcı sulh 
programına yol açmak isteni
yorsa 7 Martta Alman hükü-
me~ tarafından girişilen here
ketın bütünlüğü göz önUnde 
tutulmalır. 0 

En ~~yaz dişler 
onun dışlerıdır, çünkü sabah akşam 

RADYOLIN kulJanayor 

.. RADYOLIN 
Tartr" dediğimiz kir tabakasın 't k d' J • .. tıracak kadar temizler ve parlat ı Me~kı erel ış erı goz kamaı-

d. tJ • • • ır. ı rop arı agvzı k d ış e erıoı tahrış etmeden ZSldürü D' f h ya ma an, 
olur. Biltlln bu meziyetlerinden b;~ •ı ek ı iAdstalıklarına mani 
ğundan iktisadidir. Fırçanın u· . ak ev a L e mütekisif oldu-
.. • 1 zerıne onaca.: ofacık ıbi 
gazı ve dııJeri temiılemege_, nefesi tathlaşbrmaia kafi ;eli~~rça 

Sahne ., ....... 

BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bihımum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı satın alır. 

Adres: lzmir Kemar 
altı Hacı Hasan otelin· 
de 60 numarada Cavi
de müracaat. 
TELEFON : 3903 

22-30 (107)S 7 Pa. Pe. S. _I ___ ,, 

Göz He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

CZZZZZZZZZZZZZ7ZJO'Z7-ZJl2'22R!~ 

Göz Tabibi 

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

tahklan mütehassısı 
Fransanın Bordo tıp fakültesi 

göz kliniğinden mezun 
Muayenehane : ikinci 
beyler sokak No. 79 

1-13 (505) H.3 
U'.ZZZZZ-LZ:IZZJ'fZZZZ7.Y.7.7..Z. 'Z7-7.7D 

Paris fakiiltcsinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muza Her Eroö-ul M 

l\:cınal Çetiııdağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenchaneJcrinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 3 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
••• s• 

cacm; ut*"IPEP*' e 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ................. ~ .. 
Muhasip 
Arayanlara 
. Heiaptt'n, muhaJ:>erat v~ 
ıd•redep, d!4ktilodaq fmlayın 
.bir kiınıı; ebven bir ücreti~ 
her hangi bir pıüeı~csede, 

ticarethane YOY" Hirede 
günde iki ııat çıl•§IJJık jıti
yor. 

ihtiyaçları olaıtlaran gazete 
ldarebanemize R. p. rumuzile 
tahriren ve adres vererek 
muracaatJar•. 2 - ıo 

Zayi hisse senedi 
lımir Esnaf ve Ahali bıank• 

51 Alaşehir şubeıinden babamız 
ölü Eminin sabn aldığı 7642 
defter sırasında yazılı 17 /6/930 

ve lS/4/931 tarihli onar lirahk 
iki d t h' a e ısse makbuzu kay~p· 
hr Y ·ı · · · cm erını alacağımızdan 

~kilerinin hükmü olmadığını 
ılan erleriz. 

Alaşehir Obur oğullarından 
berber Emin oğlu nıarangoz 

MEHMED 
3..._,3 (580t 



senne • 

PARDAYANLAR 
-107 - YAZAN : Mlfel Zevako 

'Mösyö Pardayan sizin için hazırladığımız 
odaya götül"mekliğime müsaade ediniz. 

Hanrinin La Haş sokağın
daki evden çıkarak Otel dö 
Memeye gittiği esnada akşam 
üzeri Sende Nis sokağından 
ıllr'atle b r adam geçiyordu. 
Diikkinlarm erkenden kapan
dığı ve sokaklar fenerlerle aydın
lanmadığandan kapkaranlık idi. 
Bu adam da yolda hızlı hızlı 
yüriirken bir adama çarpmıı 

olduğu halde kim olduğunu 
görememişti. 

Birkaç küfür savurdu, dur
madan yürüdil gitti. Kendisine 
çarpılan yolcu da bir şey söy
lememişti. 

Pardayan Deviniyer pansiyo
nunun önünde bir aaniye ka
dar durarak heyecanlı bir su
rette seyretti ve içeri girmek 
iater gibi oldu. Fakat başım 
aallıyarak ve : 

- Akdaızlığın ltızumu yok 1 
Daha onu görmek için vakbm 
var 1 

Diyerek yoluna devam etti. 
Tampel civanna yakın bir so
kağa sapb. iki dakika sonra 
Otel dö Memenin büyük kapı· 
amın tokmağım çaldı. Kapının 
nıt kısmında ufak bir aralık 
açıldı. Birisi ne istediğini sor· 
du. Kapıyı çalan : 

- Mareşal hazretlerine, Pon 
Dosel hanında rastgeldiği ada
mın kendisile görüşmek iste
diğini söyleyiniz. 

Cevabını verdi. Hemen kapı 
açıldı. 

Mareşal de Damvilin konağı 
da diğer büyilk sinyorların ko
nakları gibi Luvr sarayı biçi
minde yapılmıştı. Mareşalın da 
jantiyomlan, muhafızları zabit
leri vardı. 

Silihlı bir uşağın kapıyı aç
masını müteakip bir de ıübay 
(zabit) meydana çıkarak : 

- Pon Doıeden mi geliyor
ıunuz? 

Dedi. 
- Evet .• Hatta en uzun yol· 

lardan dolaıbm. 
- Ôyle ise siz mösyö dö 

Pardayansımz. 
- EYet., Ya ıiz kimsiniz ? 
- ismim Ortesdir. lstedi-

iiniz zamanda buyuruğunuzu 
beklerim. Pardayan içeri girdi. 
Ortes tekrar s6ze bafladı: 

- Möıyö Pardayan IİzİD 
için haZJrladığımız odaya gö· 
tllnnekliğime mllaaade ediniz. 
Bundan tenf duyuyoram. 

Pardayan da: 
- Bu teref benim içindir. 
Dedi. 
Önde ııık tutan bir uıakla 

beraber Ortes yllriiyorlardı. 
ikinci kata geldiklerinde bil· 
yük ve gilzel bir oclamn önün· 
de durdular. Ortes: 

- lfte bu oda sizindir. Bir 
teY yemek iıter misiniz? 

Dedi. 
- T eşekkllr ederim, Pariıe 

ıeldiiiaı zaman karnımı iyice 
doyordum. 

- Ôyle ise size geceniz 
hayrolsun; demekden batka 
işim kalmadı. 

- Uykusuzlukdan halim pek 
harab 1 Sabaha kadar deliksiz 
bir uyku çekeceiüni tımid 
ediyorum. Fakat a6yleyiniz, 
Mareşal hauetleri konakda 
değiller mı? 

- Şimdi burada değildir. 
Lakin bekliyordu. Gelince ken· 
disine haber verilir. 

iki adam yekdiğerini ıellm· 
hyarak Ortea çıktı. Pardayan 
oda kapıamın kilidlencliğini 
iptti. Titriyerek: 

- A 1 Beni buraya kapa· 

Dedi. Kapıya koştu. Likin 
bu kapı sağlam oldup gibi 
kilit de kınlacak 2ibi değildi. 
Hemen pençereye koştu. Oda 
ikinci katta idi. Çok yük
sek olduğundan atlamak ce
saretini kendinde bulamadı. 
Şapkasmı yatağın üzerine fır
latarak: 

- Ahmak herifi işte kapana 
kısıldın. Şimdi herıeyi anlıyo
rum. Pon dose hanında Mare
tabn sabırlı olmasımn, vaad
larda bulunmasının, para ver
mesinin sebeblerini timdi an• 
hyorum. Ah alçak! Yalnız ba
tına korktu. Beni bir tuzağa 
düşilrmek için Marjans vaka-
11nı unutur gibi göriindn. 
Ben de budala gibi kandım! 
Herşeyi, hatti bu Ortes ser· 
serisinin hayvanlığını bile an
lıyorum. işte şimdi buradayım. 

Efendileri korkuyor. Beni uşak
lariyle öldürtmek istiyor. Ba
kalım bundan da ne çıkacak ... 

Diye homurdandı. 
Pardayanın ilk aklına gelen 

ıey bu idi. Düşündükçe bazı 
şeylari hatırladı. Mareşal, açık· 

tan açığa kral aleyhine teşek
kül eden bir fesat ocağı kil· 
tüklerinden olduğunu da söyle
mişti. Bu söz de onu daraca· 
ğına götürebilirdi. Kendi ken
dine: 

- Sakın bu fesat işi beni 
kandırmak için birşey olmasın ... 
Ne yapalım şimdi yakayı ele 
verdik. Fakat uykuda tavuk 
gibi boğazlanmasını istemem. 
Bütün gece uyuyamayacağım. 

Diye de mınldanıyordu. 
Pardayan uyumamak için 

odanın içinde boyuna dolaşb. 
Karyolaya da yan gözle ve iç 
çekerek bakar dururdu.Böylece 
bir saat geçti. 

ihtiyar kurd, arbk gözleri 
kapalı olduğu halde aallanarak 
yüriiyordu. Artık kendini tuta
maz olmuştu. Kılıncıoı çekti. 
Kabzesinden tutarak yatağa 
uzandı. Ve: 

- Şeytanın gözü kör olsun 
her halde U)'UIDlyabm, iki saat 
kadar eyi bir uyku çekmek 
lizım ••• Uyku ile ölilm birbir
lerine benzerler. 

Dedi.Kendini öldüreceklerini 
çok eyi bildiği halde yine par· 
dayan uykusuzluktan gözlerini 
kapamağa mecbur oldu. On 
dakika aonra da bir horuldama 
odayı kapladı. 

ihtiyar Paradayan bir çok 
dolaşbktan, yeni elbise ve hay· 
van satın aldıktan ve bir çok 
diitllnceler içinde günler geçir
dikten sonra nüanm güzel bir 
sabahında Pariaten de uzakta 
bulunuyordu. Bir ı&nde on se
kiz saatlık yol alarak kapılar 
kapanmak tızere iken Parise 
geldi. Mareplm tavsiyesi ize· 
rine ıeceyi beklemek için ilk 
rastladığı meyhaneye girerek 
karnını iyice doyurdu. Bir kaç 
ıişe prap gövdesİPe devirdi. 
Hayvanını da baktırdı. Hayva· 
nının yem parası ile kendisinin 
yediği ve içtiğinin tutannı öde
yecek cebinde parası olmadı

ğından atını rehin bırakarak 

karanlıkta otel Dömemeye gel· 
mişti. 

Otel Dö Memede kendisine 
hazırlanan odada heyecandan 
uyuyamamı9b. Ukin yorgun· 
luktan uykusu basbrdı.Kılıncını 
çekerek horuldaya horuldaya 
uyumuıtu. 

Uyandığı zaman abah olmut 
1-iaet biraz yilkaelmift:İ. 

- Sonu wv -

Daimon marka elektrik limbalari listesi 
Numarası Cinıi 
38380 Beş pilli yedi yüz metre mesafeyi gösterir ayarlı ve 

kristal camlıdır. Yirminci asrın en son icadıdır. 
3611 Dört köşe çok küçük fenerdir. Yelek cebinde Ye 

bayanlann el çantalarınna taşınır. . 
1908 Kalem şeklinde raptiyeli kalem feneridir. Herkesın 

l_anında bulunması lizım olan bir ihtiyaçbr. 
3001 F Velespit feneridir. Portatiftir. Elde de kullamlır. 
2213 F O B Kırmızı, beyaz, yeıil gösterir üç renkli ve 

ayarlıdır, iki yüz elli metre mesafeyi gasterir. Muhabere 
i in kullanılır. 

Umumi deposu: lzmirde Suluhan civarında demitli 
Hüseyin Hilsnn ticarethanesidir. 

Milli Emlik ml1dürltiğ11nden: 
No. Lira K. mahallinde ihaleli 

104 Hililde muhabere b&llljiinde 
3 kalem hurda eşya 

105 Tepecikde muhabere alayında 150 
çift köhne ayakkaplan ve 37 kalem 

güoll ve saab 
7 70 

30-3-936 s. 14 

hurda etya 86 54 
" " " " " 

,.. -

OSRAM j 111\ ~ Gin, 
ZA~E~İ/ 

&: --- 4 

Oıram liboratuvarlan uzun aramalardan sonra nihayet yeni 
bir zafer kazandılar ve çifte spiralli OSRAM "Dn llmbaamı 
meydana getirdiler. OSRAM "D" lambalan idi limbalara 
nazaran yüzde kırk daha az cereyan sarfederek daha çok ay· 
dınhk verirler. Elektrik sarfiyabndan ıikiyet edenler mutlaka 
çifte spiralli OSRAM "Dn--llmbalannı kullanmalıdırlar. 

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

firmasının bilumum haşere mücadelesi iliçlanndan ve lzmir 
Bornova Ziraat enstitüsü tarafından tecrübeleri yapılıp 
tavsiye olunan : 

A - MERITOL - Arsenik tozu 
B - OBSTBAUMKARBOLINEUM 

ilaçlarımız gelmiştir. 

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

D - BAl; MACUNLARIMIZ - Hiç bir ıekilde reka· 
bet kabul etmiyen bağ 
macunlanmız da yoldadır 

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

Devlet Demiryollarından : 
Alsancak gar atelyesinde bir senede birikecek takriben 250 

ton miktarındaki deıtere talaşı 26-3-936 pertembe gtlnli ıaat 
15 de lzmir Basmanede 7 inci işletme müfettişlik binasında ko· 
misyonda açık artırma suretiyle ıatılacakbr. 

Muhammen bedeli ton başına 300 kuruştur. Biriken talaılar 
her hafta pazartesi günleri alıcıya teslim edilecektir. 

isteklilerin 5625 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve iıe gir
meye kanuni bir manileri olmadığına dair beyannamelerle komis
yon reisliğine milracaatları lazımdır. 

Bu işe aid ıartnameler Basmaoede komisyondan parasız ah· 
mr. 11 15 610 (559) 
Aşağıda yazılı gayri menkuller 25-3-936 çarşamba günil aaat 

on beşte lzmir Alsancakta 8 ınci iıletme binasında pazarlık 
suretile ayn ayrı birer sene için kiraya verilecektir. 

106 Kıflada iatihkim b&lllğllııde 150 
çift köhne ayakkaplar 11 

107 Maliye binuında 57 nci Fırkadan 
gelme köhne 24 adet Hamutlar 6 

70 
" " 

" " 

" " 10 

" " " 

isteklilerin aıağıdaki miktarda muvakkat temi.aat vermeleri ve 
ite girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle 
komisyona bizzat veya tahriren milracaatları lazımdır. Şartoa

. meler Alsancakta komisyonda ve Sarayköy istasyon yazıhane
ainden parasız alınır. 108 Narlıderede 2 hurda kamyoa 24 

109 Bornovada 57 nci fırkada k&hne 
bir adet piyano 10 

31 " " 

1-4-936 

" " Mevkii Ciui Muhammen aenelik Muvakkat 

"14 
kira bedeli teminat 

L. K. LK. 
110 Bornova ziraat mektebinde 62 

kalem hurda eıya 225 
" " " " " 

Sarayköy istasyonunda Bir antire ve iki 
' 8 harita No.lı bina içinde oda yazıhane 

30,00 2,25 

111 Şehitler Sepetçi soka;ında 
125-124 No. pamuk yağı fabrika-
sının milli emlik daireainde 109 
adet hurda dökme borolar 1013 70 3-4 " " " 

112 Karataı tramvay caddea 241-1 
eski 239 taj numaralı helva 
sisam yağı fabrikasının 20 kalem 

alit 947 10 7 " " " " 
Yukarıda yazılı menkuller biıalarında aösterilen gllnlerde ma

hallinde artbrma suretile sablacakbr alıcıların mezk6r aatte 
mahallinde hazır bulunmalan ilin olunur. 

15-24 672 (586) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Galatasarayda Avrupa Puajı pazarlıkla satılıkhr. 

Bankamıza aid Emliktan latanbalda Galatuarayda Avrupa 
Pasajı namile maruf ve yirmi iki dlikkAnı milıtemil çarıı 
18/3/936 Çarıamba günll saat 15 de Ankarada idare mecliaimiz 

=~ peşin veya taksitle pazarlıkla aablacaktır. ' 

isteklilerin o günll osaatte Ankarada idare meclisimizde hazır 
bulunmalan veya teklif edecekleri bedelin ıekizde birini · 
depozito olarak f11belerimize tevdi edip aon teklif ve prtfannı 
telgrafla veya mektupla Ankarada idare mecliaine veya .. bele
rimiz Mlldürlllkleriae bildirmeleri ve fazla fafıillt için Bankannza 
mlracaatJan. 

655 (5M) 

Buca istasyonunda bnfe ve önftndeki bahçe 150,00 11,25 
15-21 626 (585) 

22 mart 936 pazar giinü Menemende yapılacak Şehit Kubiliy 
ihtifali için lzmir ve Manisadan Menemene gidip gelme birer 
buıuai katar çıkanlacakbr. 

lzınir kalkış saab 13, 1 S 
Menemen vanı " 14,01 
Menemen kalkıı ,. 17 ,34 
lzmir vanı " 18,44 
Manisa 12,50 kalkar Menemene vanr 13,47 
Menemen 17,19 Manisa " 18,22 

ı,hu katarlarda yalnız ilçtiacft me•ki arabalan bahmacak ve 
il ~t gidip gelme lzmirden 34 ve Maniaadan 37 kurut olacakbr. 

~' 15 19 675 (588) 
inhisarlar tntiln fabrikası mndnrlllf8nden: 

A - Fabrikamada heman aablacakbr. 
lptll ediJmit kiatlar bandrollar, elektrikler bavagazı llmba 

tiıeleri limba vidalan muhtelif b6yilkl6kte teneke kutular, 10 
Sm. bileği taıı ve eski bileği tatları hurç ve hurç mukavvalan 
çelik damgalar gayri muntazam kiat kınnblan 

B - bir ıene içinde Fabrikamızda çıkbkça tealim edilecek: 
Tütün tozu, tahta talqı, tahta kırınblan, eski tenekeler, bo

bin kazıkları, yanık nıakina yağlan. 
Yukarda cins ve mahiyetleri göıterHen kullanılmıyan levazım 

ve hurda eıyadan A fıkruındakiler ihaleyi müteakip; B fıkra· 
ımda göaterilenler en geç üç günde bir kaldınlmak prtiyle açık 
artbrma ıuretiyle 23-3-936 tarihinde aaat 15 de sablacakbr. 

isteklilerin Şartnameleri g&rmek ve muhammen bedellerine 
i nazaran )'izde 7 ,5 muvakkat taminatlarim 1atırmak llzere Pazar
dan baıb b~rıtba fabrikama ahm ubm komiayonana miraca· 
.atlan. !I ~12-16 564 1535) 



t• Mart t998 = 
Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
. ORESTES vapuru elyevın 
lunanımızda olup yfiklln6 tah-
liye ettikten sonra on dört 
martta AnYers - Rotterdam Ye 
Hamburg &manian için yük 
alacakbr. 

HERCULES vapuru 21 mart
ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Burgns, Varna 
ve K6ıtence için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 23 marttan 
28 marta kadar Anvers,Rotter-
dam ve Hamburg limanlan için 
Yiik alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINE 
NORDLAND motörü lima

nımızda olup Rotterdam-Ham-
burg-Copenhag-dantzig-Gdinia 
Goteburg-Oslo ve Iskaodinavya 
limanlan için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 29 martta 
beklenmekte olup Rotterdam 
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, OsJo ve ls-
kandinavya Jimanlan için yilk 
alacaktır. 
SERvıc MARİTJME ROUMAİN 

BUGARESTI vapuru limanı
ınız~a olup ayni gOn Köstence 
Sulına-G:ılas ve Brayla liman· 
larına hareket edecektir. 

. ALBAJUL YA vapuru 17 ni
nısanda beklenmekte olup yll· 
künü tahliyeden sonra 19 ni
sanda Malta, Marıilya ve Bar-
se~na ya hareket edecektir. 

. ELEŞ vapuru 20 martta 
gehp 21 martta Malta-Marsilya 
ve Barselon için yük alacakbr. 

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

Fazla tafsilit için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005--2663 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

HERAKLEA vapuru 16 mart

ta bekleniyor. 20 marta kadar 

Anven, Rotterclam, Haniburg 

ve Bremen limanlarına ytık 
alacakhr. 

ANGORA vapuru 26 martta 

bekleniyor. Anver• ve Ham
burgdan yilk çıkaracakbr, 

AMERICAN EXPORT LINES 

EXCHANGE vapuru 19 mart

ta bekleniyor. Baltimor için 
yUk alacakbr. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 22 
ıubatta bekleniyor. Liverpool 
ve Anversten yllk çıkanp Bur

gas, Varna ve Köstence liman· 
farına yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
DUBURG vapuru 25 martta 

bekleniyor. Hamburg ve An
versten yilk çıkardıktan sonra 
28 marta kadar Rotterdam, 
Anvers ve Hamburg için yük 
alacaktır . 

DEN NORSKE Middelhavslinje 
Oslo .. 

BAY ARD motörii 9 nisanda 
bekleniyor. lskenderiye.Dieppe 
ve Norveç limanlanD• yllk 
alacakbr. 

Vapurlann i•imleri, ıelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Fenni Gözlükcü ük 

ECZANESi 

HiLAL ECZANESİ-

"~ R Nf vi FENNi enz LOK 
Altın, nikel, elektroyalviz, selloloit, has baga her türlü çer

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 

v~ya Yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 

gune, Ve toz gözl&kleri bütiin optik alemin bütün icabab. Göz 
hekimi · · · ' • d d en ıçın muayene kutulan, alat ve e evat eposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

lzmirliler Istanhulda nerede buluşurlar 

. . ' · :· . ' 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUl
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin m&es
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lıtanbalda her iki otelde kenakbyacaklar kendi 
C•lerindeki rabab ~ulacaldardır. 

Bütiln bu fevkalldeJildere ilivıten fiatlar 
mütlıit ucuzdar 

-~ 
V!NI ASIR Sahife• . .... 

Oliver Ve Şü. 
LlMITET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRfNCI 

KORDON TEL. 24.43 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

FLAMINIAN vapuru 8 mart 
Liverpool ve Svansea'dan ge-
6p tahliyede bulunacaktir. 

TRANTINO Yapuru 15 mart
ta Londra, Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için ylik alacaktır. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve Svansea' dan ge
lip tahliyede bulunacaktır. 

Deutcb Levante Line 
ALIMNIAN vapuru 5 martta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlar1n isimleri Ye navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

sağlam 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda Aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaı ve elbiseyi yalnız 

~5 
Kurut ile ve çok kolay bo

yamak iateneniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

BOY .A.SI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

BAHARAT 

lzmir Cumuriyet Müddeiumumi
liğindenı 

lzmirde Ceza eYİDİD 500 lira bedel muhammenli tamiratı 
keıifname mucibince paıarlıkla eksiltmeye konulmuttur. 
Komi.yon Ceza evi ,direkt6rl0k odasında toplanacakbr. 26 - 3 -
936 Perşembe gtlnll saat tS de taliplerin hazır bulunmalan 
ilan olunur. Arzu eden talipler her glin her saatte Direktörlflkte 
ketifnameyi alıp tetkik edebilirler. 

12-15-19-23 

Pastil Antiseptik 
KA.NZUK 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara kartı konıyucu, 
tesiri kat'ı pastillerdir. Nezle, Bronıit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklannda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

• 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

Norveçyanın hcJis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sallf Veri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NOZflET 
Sıhhat Eczanesi 

• • • • • 
1 . 
:1 
• • • ..................................................................... .: 

ve en lüks Mobilye imal eder 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

dilşünmilyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaşe 

1 
Onu bu yarım 
baı ağnaile si
nir ağnlann
dan kurtar
mağa klfi ge-

lecektir. 

GBIPI~ 
Büt~n ağrı, s~zı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıkarına, 
grıpe, romatizmaya, baş ve diı ağrılanna, nezleye, sinir, adele 

ve bel ağrılarile kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralb 

METALLUM 
Lambasını alarak diier lim· 
halara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirh 

olursan uz 

M.TevfiksAYKEN1 

Elektrik, telefon ve malze
meleri depoıu Ve Simem 

fabrikalan milmeuili 
Peıtemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Fenni Gözl-Ok 
SiFA. 

ECZANESi 
Altın; Nikel 
Has bağa. Amerikan çerçe

velerle, Fenni gözlük camları-

am • tez 1 fabrika mail 
olarak yeniden getirmiştir . 

Toz, güneı, ıpor, toför, tay
yare gözlükleri, barcmetre, ter
mometreler her yerden çok 
ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

lzmir Emlak ve Eytam bankası 
müdürlüğünden : 

'' 10 - 3 ve 14 - 3 • 936 Tariblen.de .... .1, ,.. an ı nımızın ıoa 

kısmındaki yazının lli:lnci sabrında 17 • 3 - 936 s ı ü .. ı L a ı g nu yazı aca• 
yerele 17 • J • 936 Puartui olarak ._u_.. d L!u 
keyfiyet 1 J ..... gın an tas11U11 o unur." 

• 
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B. Eden bir sulh projesi hazırladı 
................ a..'2~ ............................................................................. . 

iman ya 
nefere in 

en bölges·n eki •• 

e erhal m • • r 
Londra 14 (A.A) - Fransız 

heyeti murahbasasının Lokarno 
devletleri ve Milletler cemiyeti 
konseyi tarafından zecri ted
birler teklif edilmesi için kuv
vetle ısrar ettiği öğrenilmiştir. 
Fransa Lokarno devletlerinin 
müştereken karar verecekleri 
ve konseyin tavsiye edeceği 

derecede ileri gitmeye amade 
bulunmaktadır. 

kındaki Alman noktani naza
rına dair izahat vermiıtir. 

Finansal mabfeller Almanya
nın bir takım şartlarla asker
lerini sembolik surette geri 
çckmeğe razı olacağı iddia
sındadırlar. Bu iddia henüz 
teeyyüd etmemiştir. 

HARP OLMIY ACAK 
Lonra 15 (Ö.R) - Lokarno 

devletleri mümessilleri dün ak-

Bay Hillcr Rene gideıken .. Beraberinde Blömberj! ite Makenzen [!Örülmektedir 
INGITERE BARIŞ PLANI j şam Belçika başbakanı tarafın-

HAZIRLIYOR dan kaleme alınan muhtırayı 
Londra, 14 (A.A) - Deyli tetkik etmişlertlir. Alakadar 

Telgraf gazetesi dün akpm devletler müşterek emniyet 
~ıkardığı bir nüshasında lngi- prensibinin muhafazasında ve 
liz hükumetinin Avrupa barışı harbin önüne geçmek azminde 
için mufassal bir plan hazır- mutabık kalmışlardır. 
lamakta olduğunu yazıyor. iyi haber ·alan mahfeller 

Gazete Lokarno devletlerile Renin tahliyesini temin için 
Almanya arasında bir müza- alınacak tedbirlerin harba 
kere es&11 bulunarak tetkik müncer olmıyacağı düşünce-
edilmesi lizımgelen bir planın ıindedirler. 
B. Hitlerin yapbğı teklifleri V AZIYETTE TERAKKi VAR 
ihtiva ettiğini bildirmekte ve Londra, 14 ( Ô.R) - llev-
fakat başka hiç bir izahat letler arasında yapılan görüş-
vermemektedir. meler neticesinde vaziyette az 

13 LER KOMiTESi çok terakki görülmüşse de 
LONDRADA TOPLANACAK neticeye varıncaya kadar hayli 

Londra. 14 (A.A) - Royter yol vardır. Zecri tedbirlerin 
Ajansının aldığı bir habere ltalyaya tatbik edilen şekli 
göre, Milletler Cemiyetinin 13 düşünülmemektedir. 

INGILTERENIN ALAKASI NE içindir. Hiikümetlerden ziyade 
Londra 14 (Ô.R) - Deyli m.illetlerin g~zleri açılmışhr. 

Ekspress gazetesi baş yazısında Genel savaşın ısbrablarını he-
lngiliz ulusuna bir soru yapmış- nüz unutmıyan uluslar barış 
tır. Bu gazete aynen diyor ki: istiyorlar. Karışık diplomasi 

- "Almanya Ren bölgesinin ulusları temin etmiyor. 
askerlikten tecrit edilmiş kıs- Hududlarda harb bandoları 
mmı askerleştirdi. Bundan ma- çalıyor. lngilterenin kat'i bir 
kul ve müsbet manalar çıka- durum takınması IAzımdır. Mr. 
ranlar çoktur. Bu hidisenin Baldvin bir defa: " lngiltere· 
bizi alakadar eden kısmı var nin hududları Ren'e dayanır, 
mı ? Bu hidıseııin lngiliz ka- demişti. Bu söz korkuludur ve 
muyunun alakalandıran yerı hakikata çok ız yakındır. 
nere&~ ? ALMANYA iT ALYA iLE 

"Bu dakikada serdine imkin BiRLEŞiRSE 
görülen başlıca soru ıudur: Paris 14 ( Ô. R ) - "Echo 

- lngiltere bu mesele önün- de Paris ,, gazetesi sol cenah 
de kendi payına harp eder mi? partilerinin siyasasını delice 

lngiliz kamuyuna tevcih etti- buluyor ve diyor ki : 0 Sollar 
ğimiz soruya biz daha ıimdi- Almanyaya karşı berkitelerin 
den ve hiç düşünmeden ıu tatbik edilmesini iatiyorlar. Çok 
cevabı verebiliriz : ali. Fakat ilk önce ltalyaya 

- Hayır.. karşı berkitelerin hemen kaldı-
INGİL TERE HARP ETMEZ nlmasını istesinler. Yoksa he"r 

Harp olmıyacak ve buna in- ikisi de berkiteye çarptırılmış 
giltere imkan vermiyecektir. olan Almanya ve Italya kuv-

Esasen buna lngiltere ya· vetl~rini birleştirecekler ve 
naşsa, Fransız hükumeti harp Fransayı iki cepheden birden 
karan verse bile Fransız ulusu tehdid edecek bir hoşnudsuzlar 
harp etmiyecektir. ÇOnkü in· yığını te;akil edeceklerdir. 
ıanlarda harp arzusu azalmıı- Paris, 14 (Ô.R) - Gelecek 

··-~·.·"'.' .". '}:., 11:;;:' 'ltft"~'· .... :~ 
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Alman askeri kuı•vetleri Düseldoıfa girt'rleıken 

Von Höş vasıtasiyla bu teklifi 
reddetmişti. Bu sabahki kabine 
toplantısı neticaleri de Lokar
nonun feshi ve Renin işgali 

arifesideki bütün toplantılar 
iibi gizli tutulmuştur. 

Londra, 14 (Ô.R) - Mühim 
bir karar Almanyanın konsey 
önüue bir mümessil gönder
mesi için uluslar konseyi adına 
resmen yapılan duvettir. Genel 
sekreter B. Avenol Al
man hükumetine bir telrraf 
çekerek 16 Mart paıarteıi gU· 
nn saat 15 de yapılacak kon• 
sey toplantısına Lokarno mua· 
hedesini imzalayan devlet ıı· 

fatHe mümessil göndermeğe 
kendisini davet etmiştir. 

••••• 
B.Saro 
-· B.Heryo ile 

görüştü 
Paris 14 (Ö.R) - Başbakan 

B.Albert Sarraut öğleden sonra 
Liyon ıaylavı ve şarbay Bay 
Edvard Herriot ve dıı işleri 
bakanlığı genel sekreteri B. 

ler komitesi ltalyanların talebi Londra, 14 (Ö.R) - Gaze- Fransız topları Ren kıyı/armaa lıazır ol vaziyette bekliyor Aleksi Leger ile görüşmüştür. 
tlzerine gelecek hafta Londra- telerin ekserisi vaziyetin az çok 
da toplanacakbr. salah kesbettiğini kaydediyorlar. 

ltalyanın Habeşistanla mu- lngilterenin Fransız ve Belçika 
hasamatın tatili için müzake· budutlannın emniyetini daimi 
reye girişilmesini kabul ettik- surette temin için Fransa Re-
len sonra bilen Avrupayi iş· nin SemboJik surette tabliye-
gal eden esaslı meseledeki sine muvafakat edecektir. 
teşriki mesaisinin ebemmiye• SULH PRO JESI 
tine binaen vaziyeti endisi lngiltere Hitlerin tekliflerini 
için müsaid görmekte oldu- de nazarı dikkate alacak umu-
iu bild;riJiyor. mi bir sulh projesi hazırlamak· 

ALMAN ELÇISILE tadır. Fakat Almanya israr 
EDEN GÖRÜŞTÜ ederse kabinenin ekseriyeti 

Londra 14 (Ô.R) - Alman lngilterenin Fran°saya ve Mil-
büyilk elçisi diln yarım saat Jetler cemiyetine müzaheret 
kadar Edenle görüşmilştür. Bu etme:ıi lizımgeleceğı fikrinde.: 
8irilşmede Ren meselesi bak- dirler. 

tar. Fransız kamoyu Fransanın 
kuvvetlenmesini ve Almanyaya 
kafa tutmasını istiyor. Bu bir 
üfürüktür. Bir sabun köpüğü
dilr. Fakat harp değildir. 

Ayni gazete başka bir yazı
sında aynı meseleye temas edi
yor \ e soruyor: 

- "Saatçı, geceden ne ha
berin var? 

Haber şudur: Bütün Avrupa 
istisnasız olarak tepeden tırnağa 
kadar silahlanmış vaziyettedir. 
Ancak bunun bazı uluslara 
röre bir derecesi ve haddi 
vardır. Bu silahlı hazırlık harb 
için değil, harbı karşılamak 

1 

hafta perıembe günü saylavlar 
odasında büyük bir münakaşa 
açılacak ve B. FJandin Londra 
görüşmelerinin neticelerini bil-
direcektir. 

B. HITLER BERLINDE 
Berlin, 14 (Ô.R)- B. Hitler 

Berline dönerek vaziyeti ted
kik için bu sabah toplanan 
bakanlar kuruluna başkanlık 
etmiştir. Bakanlar, Ren bölge
sindeki Alman kuvvetlerinin 
mevcudu 10.000 nefere indiril
mek şartile, B. Eden tarafından 
yapılan müzakere teklifini de 
incelt!miştir. Malum olduğu 

üzere Almanya, Londra sefiri 

ALMANY ANIN CEVABI 
Loodra, 14 (Ö.R) - Alman 

büyük eliisi Von Höt B. Eden 
tarafından kabul edilmiştir. 

Almanyanın Ren bölgesindeki 
kuvvetleri azaltmağı tekrar 
reddettiği tahmin edilmektedir. 
ANAHTAR ITALYADADIR 

Roma, 14 (Ô.R) - Bir Çe-
koslovak gazetesinin Cenevre 
aylarına göre şimdiki Avrupa 
durumunun anahtarı Italyanın 

elindedir ve Roma hükumeti 
hangi tarafta yer alırsa terazi
nin kefesi o tarafta ağır ba
sacaktır. 

Şeyh Taceddin 
Pariste 

Marsilya, 14 (Ô.R) - Eski 
Suriye baıbakanı ıeyh Taced
din Hüseyni Sampolyo vapurile 
Marsilyaya gelmiş ve buradan 
Parise hareket etmiştir. 

Arnavudlukta 
karışıklık 
lstanbul, 14 ( Özel) - Pa

risten bildirildiğine göre Ar· 
navudlukta karıııklıklar çık
mışbr. Şimdilik fazla malumat 
yoktur. 
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