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Son Haberler 
Beşinci sayfamızdadır 
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Fransız - Ingiliz 
kurmayları görüşüyor .. 

Paris 16 (Ô.R) _ Ordu genel kurmay sında bir anlafma mUzakere edll-
başkanı general Gamelin dün _Straz~urga mektedlr. 
giderek garnizon kıtalannı teftış etmış ve Bu haberi ıöz konuıu eden " Berllner 
mühim bir nutuk vermiştir. Tageblatt ,, mütareke devreıinde 250,000 

FRANSIZ-INGİLIZ KURMAYLARI müttefik askerinin Ren bölgesini iııral etmiş 
ARASINDA olduklarını hatırlatıyor. 

&erlin us (Ö.R) _ Almanya Ulus· Konseyin daveti 8. Hitlere geldiği zaman, 
ıar konseyinin gelecek celsesine şansölye bu teklifi kabul etmemek ve hemen 
ı,tırakl, ancak bir takım ,artlarla red cevabı vermek fikrinde idi. Ancak dıı 
kabul ederken, Berllnde dola,an işleri bakanının ricası Uzerine B. Hitler şarta 
bazı haberlere göre garpte Fransız· bağlı bir kabul cevabı ırönder:eğe hrazı ol-
Sovyet paktına tekabül etmek Uzere l muıtur. Bunun için Alman ceva ının er sözü 

A 

· zecrı 
. 
' Londra 16 (A.A) - Milletler cemiyeti 
mahafili bu hafta zarfındaki mll:ı:akerelerde 

Almanyaya kar~ı tatbiki muhtemel ıecri ted
birler meaeleıinin mevzu teıkll edeceğini 
ıöyliyorlar. 

Milletler cemiyetı Azasından bir çoğu ger
çekten müessir olabilecek zecri tedbirlerin 
tatbikine aleyhtar bulunuyorlar. 

Londra 16 (Ô.R) - Almanya aleyhinde 
zecri tedbirl11re batvurulduğu takdirde lngil
terenin bu tedbirlerden büyük zararlara duçar 

olacağı kanaatı vardır. Zira bir takım lngiliz 
bankalarının Almanyadan alacakları on bet 
milyon lıterlinge baliğ oluyor. 

Almanya, zecri tedbirler karşısında ticaret 
borçlarını tanımazsa bu bankalar fena bir du· 
ruma düşecek ve Iogiltere bankasının yar· 
dımı olmadan iflastan kurtulamıyacaktır. 

lngiltere bankası zecri tedbirlere şiddetle 
muhalif bulunmakta ve lngilterenin ticari ve 
mali durumunu baltalıyabilecek olan böyle bir 
harekete girişilmemesi için lngiliz hükümeti 
üzerinde tesir yapmaktadır. Fransız ve lnglllz kurmayları a:ı:rzsa•-~:ıciy11iıı:ıdı::ıenı:;ı:zi::ı:yi3y1•e11t•a•rt•ılıı:aı:ıracık:11111k•u•ll•a•n•ılm-11•tı•r•. ---=il 

~ra.rı:~.LM.ma~~~~ar.,ı.ma;~/A 

Almanya konseyin davetini kabul etti Londra 
~~~-=~~~~~~~~~-~~~~'--~~~n~'~ae•-~~--:-~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

Beklenen 
•• • 

muvazeneyı 

kurabılecek mi? 
Dünya heyecan içinde çal· 

kanıyor. 
Paris ve Berlin gazeteleri 

ateşli yazılarla doludur. 
Devlet adamları tehditler 

taşıyan ıöylevler veriyorlar. Ve 
herkes soruyor ı Londra kon· 
feransı ne yapacak ? 

Italyaya kartı tecrübe edilen 
usulde mi devam edecek ? 

Yoksa yarını daha eyi gö· 
ren kavramlı bir zihniyetle mi 
ortaya çıkacak ? 

Avrupa uçurumun kena• 
rındadır. 1914 faciasını yeni· 
leınesi için bir adım yeter· 
Londrada hukuki muvazeneyi 
kurabilme ümid!eri suya düşerse 
askeri ittifaklara dönüşün sar
sıntısı müthiş olacaktır. Özel 
menfaat politikası nihayet harbı 
hıhrik edecektir. 

Halbuki ... 
Dünü bir türlü unutamıyan 

milletler harpten nefret edi· 
Yorlar. Hatta durumlarından 
İliç hoşnud olmıyanlar bile 
harb kabusu önünde titre
rorlar. Bununla beraber her 
i<ec biliyor ki uluslar sosyetesi 
cökerae onun yerini askeri itti· 
faklar tutacaktır. Askeri itti
f aıcların harptan başka bir 
•etice doğurması ise imkan· 
tızdır. 

BüyUk harpten on sekiz sene 
~onra milletleri galipler ve mağ
.iilplar diye iki kampa ayırmak 
lehlükelidir. 
Almanyayı içine alacak 

hukuki bir muvazeneye ihtiyaç 
vardır. 

Zaten Uluslar sosyetesi böyle 
bir ihtiyaçtan doğmuştur. Mil· 
letler arasınnaki ihtilafların hal· 
linde harbın bir vasıta olmak· 
tan çıkması için başka çare 
Yoktur. Cenevre henüz bu ide· 
al durumu yaratmamıştır. Ama 
birçok defalar harbın önünü 
almıştır. Bu hakikat göz önün· 
de tutulunca bugün fikirlerin 
neden her zamandan ziya· 
de hukuki muvazeneye mü· 
lem;.yil olduğu anlaşılır. Ulus· 
lar sosyetesi gözbağı ola· 
maz. Harb fikrinin bütün 
dütmanları ona samimıyetle 
iııaumalıdırlar. Milletleri derin 

- Sonu 2 inci sahi/ede -
••vke1. :Elll_.~ 

Vaziyet çok ciddidir Alman 
...... Fr~~~i .. lı~·;ş~y·~: .. lı·~r .. iiiii"ill~i~ ... ilaii·; .. ·g:ö;ü:·· 

cevabı işleri düzeltmemiştir 
ı··········································································································· 
· ltalyanın durumu büyük alaka uyandırı- ~ 

nüyor. Harbın patlaması içi!' ihtiyatsız bir 
hareket bir söz kafi O'elecektır. 

1 yor. ltalya Almanya aleyhindeki tedbirlere ~ 
i.g!~~-~Y.:~.~~.w.~~ .. ~~~~-~~~-.~~-~~~.!.~!.: ................................ ~ .•...•.....••.•...... ~ •...•....•...••..••.•...••..•. ~ ..•.........•.......•....••.•........................ 

Paris, 16 ( Ô.R ) - Dünkü 
günün en mühim hadisesi Al· 
manyanın, Uluslar Sosyetesi 
tarafından gönderilen cevaba 
verdiği cevabdır. 

Lokarno muahedesinin Al· 
manya tarafından ihlali Uıı:e· 
rinde yapılacak müzakerelere 
bir mümeS1il göndererek işti
rak etmek davetine Alman 
hükümeti esas itibarile muva
fık bir cevab vermekle bera
ber iki şart da koşmuştur: 

1 - Konsey toplantılarında 
Alman delegelerine diğer dev
letlerin delegelerile tam bir 
hukuk müsavatı verilmesı; 

2 - Lokarno muahedesinin 
feshi hakkındaki Alman muh· 
tırasına ilişik olan müzakere 
teklifinin de münakaşaya esas 
tutulması. 

soran gazetecilere Fransa dış 
işleri bakynı B. Flandın şu 

cavabı vermiştir: 
- Uluslar sosyetesi konao· 

yinin bu günkll toplantısına iı· 
tirak etmesi için konsey tara· 
fından gönderilen davete Al· 
man hükümetinin verdiği ce· 
vabı, tam metni ile bilmiyorum. 
Bununla beraber öğrendiğime 
göre Alman hükümeti tarafın· 
dan iki esas şart ileri ıürül· 
ınüş, ki bunların ikincisi bizce 
kabul edilecek mabiyette de
gildir. Ben Londraya Lokerno 
muahedesinin ve gayri askeri böl 
ge hakkındaki Versay muahede· 
si hükümlerinin Almanya tarafın· 
dan bozulduğunu tasdik ettir· 
mek üzere geldim. Yoksa mü
nakaşa için değil .. Buna aykırı 
bir yol tutulacak olursa Parise 
dönecek ve icap ederse Fran· 
sayı Uluslar sosyetesinde tem· 

Londra, 16 (Ô.R) - ~im~~ silden de vazgeçeceg"im. 
h kk d f k nı Kolo111'ada ağır Alman top/atı cevabi notası a ın a 1 rı - Sonu 4 üncıı salıi/ede -

FLANDEN NE DiYOR? 
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.... Me;emende tören yapıldı Arnav~tl;kı;········-
Inkılipçı Menemenlilerin başardıkları Seferberlik ilin edildiği 

Atatürk anıdı büyük törenle açıldı haber verilmektedir 
Pazar günü öğleden sonra 

saat on beşte Menemende, 
büyük önder ATATÜRK adı
na dikilen heykelin açılma tö· 
reni yapı·mıştır. Törende ilbay 
Fazlı Güleç, parti başkanı ve 
Yozgat saylavı Avni Doğan, 
müstahkem mevki komutanı 
General Keramettin, General 
Rasim, süel ve mülki rüesa 
iştirak etmiş bulunuyorlardı. 

Menemen gençliği ve Mene· 
men belediyesi bu münasebetle 
büyük hazırlıklar yapmışlardı. 
inkılap hareketlerine daima 
bilfiil karışan Menemenin yurd· 
sever halkı bu kutsi vesile ile 
şehre ıelenleri sıcak bir sa· 
mimiyetle karşıladılar. 

Atatürk heykeli Menemen 
Cumhuriyet alanında, belediye 
dairesir 6ni!nde İılf• edil-

f • lstaııbul, 16 {Ôzel)- Atina· 
dan alınan bir teleton habe-
rine nazaran Aroavudluk hü
k6meti beş sınıf askeri silah 

• 
ilbay Fazli Oüleç anıdın kurdelasını ktseılctn 

mitti. Merasime istiklal mar· 
fıyla başlandı. Menemen bele· 
diye azasından Muhiddin k.ıaa 
Ye Yecİ% bir ıöyle'f yereli. Me· 

nemen ıarbayı avukat bay Id
riı, Menemenden genç bir 
mektepli de birer ıöyle'f ·yer-

- Sonu 6 ""' IQJl/ada -

• altına çağırmıştır. Bu haber 
Atinada hayret uyaadırmıştır. 

Londra, 16 ( Ô.R) - Tiran 
hükümetinin almak lüzumu· 
nu gördüğü süel tedbirler 
burada dikkatle karşılanmıştır. 
Gazeteler bu haberin ltalyan 
kaynaklaından sızdığına işaret 

etmekte ve Arnavutluk hükü
metinin bu tedbire neden lüzum 
gördüiünü incelemektedirler. 
Tiran diktatörünün bazı dahili 
islihat yapmak için hükfuneti 
kunetli bulundurmak ve iç 
inkıllplar yapmak latiyeceği 
bu habere mu'fazi olarak ileri 
ılrlllmektedir. 

Parİ8, 16 ( Ô. R ) - Atina• 

Amavııt kıalı Logo 
dan Tekçeni Telgraf'a gelen 
bir habere göre Arnavutlukta 
seferberlik ilin edilmiştir. 

Arnavut siyasal çevrenlaı-i 
bu habere fazla ehemmivet 
vermemekte ve senenin ·b 
ayında daima manevralar için 
askerlerin sillh altına çajmldı· 
tını kaydetmektedirler. 



lSall-wte a ~~NI ASIR 

Londra 
-····· Beklenen ŞEBİR BABBRLBRİ 

•• • 
muvazeneyı 

kurabılecek mi? 
- Baş tarafı 1 inci salzifede -

kaıanbklara yuvarlanmaktan yal
nız onun otoritelİ 'kurtarabilir. 
Küçük milletler bunu bilirler. 
Sosyetenin bayatını ilgilendiren 
her hadise de koyu cenevreci 
oluşları bundandır. 

Joseph Barthelmy'nin "Ya
pıcı müvazenesizlik,, adlı ese
rinde parlak bir surette iyzah 
ettiği gibi artık uluslar pak
tım müşterek menfaatlerin ha
kimi mevkiine çıkaran ı:azari

yeciler değil hadiselerin an
grenajıdır. 

Milletler büyük bir buhra
nın dişlileri arasında sıkıştıkça 

uluslar paktının bir barış silahı 
olduğunu anlıyorlar. 

Londra g-örüşmeleri bu ka
naattan ilham alarak Alman
yayı da hukuki müvazene çev-
resine •okabilirae bugün gö· 
rünürde beliren bulutlar dağı-
lacak, Avrupa geniş bir soluk 
alacakbr. 

Şevk.e1' El•1giıı -·-
Şehinşahın -.. 
Şerefine ziyafet 

verildi 
Iran Şehinşahının doğum yıl 

dönümü münasebetile pazar 
günü Iran konsoloshanesinde 
bir n:smi kabul yapılmıştır. 

Samajeste şerefine dün gece 
sa at yirmide Iran konsolosha
nesinde bir suvare tertib edil
mişti. Suvarede şehrimizdeki 
konsloslar, şehrin ileri gelen 
zevab ve matbuat mümessil
leri hazır bulunmQflardır. Su-
vare ııeç vakıtlara kadar de
vam etmiıtir. 

Tire gezintisi 
Vali Kazım paşa okulu ko

ruma derneği tarafından önü
müzdeki Pazar günü Tireye 
büyük bir tenezzüh tertip edıl
miştir. Bahann en güzel gün
lerinde Tireye tertib edilen ge
zintiye timdiden rağbet göste
rilmeğe başlanmqbr. 

Tayinler 
Çeşme Müddeiumumisi Rıd

van Akşehir Müddeiumumiliği
ne, Bergama kaymakamı Fikri 
Salihli kaymakamlığına, Salih
li kaymakamı Kamil Bergama 
kaymakamlığına tayin edilmiş
lerdir. Akhisar kaymakamı Ca
vit üçüncü sınıf mülkiye mü-
fettişliğine atanmışbr. 

Orak ipleri 
Memleketlmlzde lmll 

edilecek 
Şimdiye kadar her yıl Ana· 

padan külliyetli miktarda geti
rilen orak ipi bandaıı 90Dra 
memleketimizde bol miktarda 
çıkan kendirlerden lstanbulda 
imil eclilecejinden badema ha
riçten memleketimize orak ipi 
getirtilmiyecektir. · ·-·····-Vilayet mecllel 

Villyet umumi meclisi bugün 
saat on dörtte ilbay Fadi Gii
leçia bqkanhğmda toplanacak
tır. 

Doğum 
Sayın Şarbayımız Doktor 

Bay Behcet Uz'un pazar 

sabahı bir ku: çocuğu clim
yaya gelmiştir. Baba ve 

Sev.l"'":...e : .... :-k anaunın ........ ~ .. 
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Atatürk 
V. Kurultayının 
azimatına karşılık 

verdiler 
Ubaylık genel kurultayı ta

raftndan çekilen tazimat tel
grafına Atatürk şu Cevabı 
vermişlerdir: 

Fazli Güleç 
IZMIR 

C. Viliyet umumi meclisi
nin toplanbsı münasebetiyle 
bana karşı gösterilen temiz 
duygulara teşekkür ederim. 

Reisicumhur 
K.ATATÜRK 

Vilayet tarafından çeki
len telgraflara Başbakan, 

Kamutay başkanı, iç bakanı, 
Ulusal müdafaa bakanı ve 
Sağlık bakkanı da karşıhk 
telgraflan göndermiılerdir. 

Türk-Romanya 
ticareti 

Romanyadan Köstence tran• 
sit anlaşması esaslan dahilinde 
orta Avrupa şehirlerine gön
derilmit olup Romanyada inhi
sar altında bulunan tütün, si• 
gara kağıdı, oyun kiğıdı ve 
mevaddı müştaile gibi madde
ler için aynca transit müsaa
desi alınmasına lüzum kalma
mışbr. Bu gibi maddeler için 
transit müsaadesi sevkiyat an
laşma esaslan dahilinde yani 
Romen seyril sefaia idaresi de
laletile yapılmadıiı ve muta• 
vassıt nakliyeciler marifetiyle 
yapıldığı ahvalde müsaade alın
ması lizımgeleceği Türkofis 
merkezinden lzmir ıubeaine 
bildirilmiştir. 

• • ••• 1 il • 

•• 
Oğretmenlerin 
Kadifekale gezisi 

Şehrimiz muallimleri puar 
günü ilk gezilerini kadifekale
sine yapmqlanhr. Çok ittifa· 
deli olan bu geziye ylz elli 
muallim iştirlk etmİftİr. Mual
lim mektebi edebiyat muallimi 
bay Siileymaa tarafından Iuni
rin tarihi hakkında bir konfe
rans verilmiştir. 

Bundan soma daha uzak 
yerlere geziler tertip edile
cektir. .......... 

B. Huliisi 
lktisad vekaleti müfettişle

rinden bay Hulusi Vekalete 
aid müesseseleri tetkik için 
lzmire gelmİft:İr. 

K. paşa köylerinde 
posta teşkilatı 

Kemalpaıa posta mftdftrihıtin 
deWetiyle 40 köyde posta teı
kilitı yapılmıfbr. Aynı zaman
da merkezde hususi kutular 

konulmuştur· Köylerdeki po~f a 
muamelatını köy muhfarlan 
mesuliyetleri altında idare ede
ceklerdir. 

Kuş yüzünden 
bir cinayet 
Kupdasında bir kq mese

le.u.den aralannda çakan kav
ga IOllunda lmaun Mehmedi 
öldüren Raufun aiırcezada 

muhakemesi aeticelenmit •• 
ederek yavruya uzan ö- YAfllllll küçüklüp ile hadi.ede 
aiirler Ye UJlra bahJtJar fİddeti tahrik naarı dikkate 

D~ş ticaretimize suikast 
iki firmanın sahşlannda dürüst 

hareket etmedikleri şikiyet edıliyor 
ihracat firmalarımız dış memleketlerden yapılan 

müracaatlara cevap bile vermiyorlarmış 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pamuk mahsulümüzün nefa- heyeti bu firmanın odalar ka- ve jtibarımız ile alakadar 
setini muhafaza, ambalajlann nununun beıinci maddesine olan bu hareketi Türkofis iz. 
temiz ve muntazam yapılması göre yüz lira nakid cezasiyle mir şubesi kat'i bir lisanla btı-
için ıehrimiz Ticaret odası ev- ce.za~andmlmasma karar ver- tün alakadarlara bildirmiıtir. 
velce bazı kararlar almııb. Bu mıştır. TÜCCARLAR ALAKA 
kararlara muhalif hareket Oda bununla iktifa etmiye- GÖSTERMiYOR MU? 
edenler, odalar kanununun be- lrek tsö~ü. geçtet~ ~ü~c~rı,dpam17u0k5- Türkofis dış kollarından al-
şinci maddesine ve Türk ceza an agşış e ıgı ıçın e v · 1 d 

numaralı tagv şiş kanununa isti- dıgı h.aberlerde ıç ko lar an 
kanununun maddei mahsusası- d l d 
na istinaden cezalandırılacak- naden aynca mllddeiumumiliğe veya tıcaret o a arın an tav-
lardır. vermiştir. siye edilen Türk ihracat firma-

Haber aldığımıza göre, lzmir Keyfiyetten iktisat vekaleti larının mükim bir kısmımın 
de Çelebi Taranto ticaretha- de haberdar edilmiş, pamuk alakalı firmalar tarafından ya-
nesinin şark sanayi kumpanya- lannı ıslatan ve tağşiş edenler pılan ticari müracaatlara cevab 

hakkında şid~etli. t~~ib~t ~cra- vermedikleri ve bu halin ya-
sına sattığı pamuklarda kasten ama ba§landıgı bıldınlmıştır. . .. . 
fazla ıslakhk aynı zamanda BiR FiRMA DAHA ba!1cı fırmala~ uzerı~d.e. yap· 
tagv .i, edilmiı oldugv u görülmllı d dıgt fena tesırler bıldirılmek-

r ismini yazmak isteme iğimiz 
ve bu pamuklann Menemende bir firmabın dış Olkelere vaki tedir. Türkofis hmir tubesi 
çelebi Tarantonun müşterek ıatışlannda dllrilst hareket meseleyi ehemmiyetle karşılı-
bulunduğu Sebat fabrikasında etmediği, mezk6r illkeler tiic- yarak alikalı tnccarlarla tica-
preselendiği borsaca teıpit carlan tarafından lzmir Türko- ret odaJanna bu fena vaziye· 
edilmiştir. fis şubesine şikayet edilmiştir. tin önüne geçilmesi hususunda 

Dnn toplanan Oda idaro Dıı ülkelerdeki ticari şeref kat'i tavsiyede bulunmuştur. 

Zincirin kopması yüz~den Şarba y 
Denize düşen bir yolcu- Ankaradan döndü 

nun cesedi bulunamadı 
Dün ıehrimizde iki kaza 

olmuıtur. Ôğle tızeri Kartıya• 
kadan lzmire gelmekte olan 
Karııyaka körfez vapuru men
dereğin gümrilk kummdan dı
ıan çıkbğı ıırada yolculardan 
biri vapurun alt kabnda ve kapı 
yerindeki :ıencirlerden birinin 
yerinden çıkması ytızlbıden de
nize dÜfllliit ve l.urtanlamıya
rak boğu)m111tur. ceeed bili 

Yunanistana 
Hayvan ihracatı 

Memleketimizden Y unanis
tana ihraç edilen canh hayvan
lann klering havaleleri orada 
ancak bir ayda ikmil edilebi-
liyordu. Allkadarlann Ikti.sad 
vekiletine vAki miiracaatlann-
da bunu biç olmazsa on güna 
indirilmesini istemişler ise de 
Vekilet Ofise gönderdiği bir 
yazıda bu itin alakadarlar nez• 
dinde tetkik ve bildirilmesini 

bulunamamııbr. Hllviyeti tahkik 
edi1mektedir. Adliyece tahki
kata baılanmıfbr. 

Diier kaza Bayraklıda ol
muştur. Bayraklıda vapur iıke
leıi llzerinde rezinmekte olan 
18 yaflannda Emine adında 
genç bir kadın audsa denize 
dnımftf ve boğulmak üzere 
iken yetİfenler tarafından kur
tanlmqbr. 

Kaymakamlar 
BugUn vlllyelte 

toplanacaklar 
Kaı:alar kaymakamlan kaza

lann muhtelif ihtiyaçlan hak
kında kendileri ile göriişlllmek 
üzere bugibı için viliyete ça
ğınlmıfiardır. 

............ 
B.Ethem 

Adliye tebligat mildürü bay 
Faik'in ölümii üzerine yerine 
ikinci hukuk baıkAtibi bay 
Ethem atanmııtır. 

On gün evvel şehrin muh
telif işleri etrafında alakadar 
makamlarla temasta bulunmak 
üzere Ankaraya gitmiş olan 
şarbay doktor Behçet Uz dlln
kft Afyon trenile ıehrimize 

dönmüştür. 
Şatbay Karşıyaka ve Bas· 

mahane istasyonlarında birçok 
zevat tarafından karşılanmışbr. 

Spor, himaye 
edilecek 
Memleketimizde spor hare

ketlerini bir intizam tahtında 
ilerletmek ve çoğaltmak için 

hnkumet yeni kararlar vermiı
tir. Bu cümleden olarak ilbay, 

ilçebay ve kamunbaylann bu
lundukları mahallerdeki spor 

teşekküllerine mensub salihi
yettar mümessiller tarafından 

vaki olacak müracaatlan hüsnü 
telakki etmeleri kararlqbnlmıı 
ve keyfiyet iç bakanbktan ıeh
rimizdeki allkadarlara bildi
rilmiştir. 

EL HAMRA TELEFON 2573 

Bugün 2 şaheser film 
Sinemaalık dünyasının fimdiye kadar •icada getirdiği ıabeaerlerio de fevkiade : Ş6hreti 

d6ny•yı tutan büyük edip Kont LEON TOLSTOY'un a,k, ibtiru ve heyecan dolu cihan
ıumul eseri 

ANNA KARENiN 
BAŞ ROLLERDE 

GRETA GARBO - FREDERiK~ MARCH 
VE 

Dost "IRAN Şahinşahı 
Hazretlerinin memleketimizi ziyaretleri ve b&tOn memleket 

ATA TORK ile birlikte yapbklan tetkik gezisini btitla teferruatile 
uzunluğundaki T6rkçe .özlü muazzam film. · 

içinde Ulo Önderimiz 
gösteren 4000 metre 

Tiirk kara, deniz ve hava kuvvetlerinin manevralanm batün azametile gösteren bu şa
heaer filmden berkeain istifade edebilmesi için saat yedi MAnsmdan itibaren birinci meYki 

..................................... ~~ .. ~ ....... '" ... ~.~~~~.~~ .................................... . 
SEANSLARA DIKKA T : 1 de Aua Karenin 

A•ıı-ı--~~~~~~~~--....-.._..----L-!L~,~-1-::-..... ........ ~--'--~ 
3 de Seyahat filmi S _ _::._" --.....:.::"-~__:.:":..__ ________ _ 
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t KÖŞEMDEN l 
Aksilik 

Aksilik beni tal Çocu~luğum· 
dan beri takip eder: DO,hdü .. 
ğGmün tersini görmek, yaptı .. 
ğımın aksini bulmak, olacak İş, 
olmıyacak bir berzaha ıo1'ul
mak gibi bütün akıilikler ezel
den •lnım\ klfa ıa. \ ı ol tak 

i\haı a tnaı H hi ft Me•la 
bun\l ~ ~t tnı st 

Sekız, on yaşında iken; ba
bam beni yeni ~hdas olunan 
idadi mektebine kaydettirmeğe 
göttirmUı;;tU. Baıta elif, sonda 
elif diye, sayıklaya öğrenip 

okuduğum eski Türkçeyi gül
dür, güldür sökmüştüm; hiç 
hatırımdan çıkmaz : Memleket
te hükumet konağının karşı
ıında; şimdi bir çöplük olan 
idadi mektebine kaydolmağa 
gidince; idadi müdürü önfime 
bir kuran açtı. 

- Oku bakalıuı 1 Dedi. 
Eseresini, üstününü, ötüresini 

ayıklaya, ayıklaya çat 1 Pat ! 
Okumağa koyulduk. Aman 
efendimi Olmadı.. E 1 

Tecvid yokmuş! Hatalı oku
yormuşum. Falan da falan. 

Yeni mektebe girecek bir 
talebeye böyle çetin imtihan 
açıhr mı? Fakat aksilik bu yal 
Olmaz dediler. Bir senem bu 
aksilik yüzünden geri de kaldı, 
giremedim ... 

Hayata atıldım, hayatın sun
turlu aksilikleri başıma top
land,, birçok istikbal fırsatlan 
hazırladım ve hazırlandı. Fakat 
beni: kuyruklu körşeytan gibi 
güdüb duran aksilik hepsini 
Arab çorbasına, Arab saçına 

döndürdü. Ne olduğunu bile· 
medim. 

Evlenmemeğe yemin etmiş 
bir adamken; daha askerliğimi 
bile yapmadan; evlilik aksilkle 
bir kol kola yakama yapışdı. 
Rahatım bu kör şeytanın 

kuyruğunda teneke; o tavpn, 
ben tazı koğaladım, hiçbir za
man da tutup; aksiliğin ağzım, 
yüzünil birbirine kanşhracak 

bir talih şamarı atamadım. 

Bir çocuk bile kesemin di
bini delmiş, kafamın fftyünO 
dökmüş, uykuma delikler aç
mışken aksilik bu ya! Dört, 
beş çocuk babası oldum! Ça
lıştım, didindim, uğrafbm mü
kafatını hayatta göreceğim di
ye umduğum yüz güld6recek 
haller hep tersine çıkb. 

Aksilik yürüdükçe yiitjidü. 
Sanki karşımda benimle alay 
edip kıs kıs gülen aksiliğin 
tecessüm etmiş bir şeytanı 
vardı. Ondan şikayet etmiyeyim 
derken onun yıpratbğı halim
den ele alınacak, gaze girecek 
iler tutar yanım kalmadı. Dn
şünün ki kime derd yansam 
gülüverdi, aksilik.. Cebimde 
beş param yoktur, hali beş 
bin lirahk adam sanıbnm. Bu
na ne kadar lahavle çeksem 
yine aksilik yapbğıaı yapar, 
yine bildiğinden şaflDaz. 

Geçen gün sabahleyin hava 
güzeldi, şemsiyemi almadım, 

öğlen eve sırsıklam girdim, 
evden şemsiyeyi aldım, yağmur 
dindi, açık şemsiyemi kapatbm. 
yağmur başladı, açtım yine 
dindi. Sen ol da lahevle yeri
ne küfürler savurma!. 

Elime bir az para ıeçerf 
Senmisin bunu geçiren! Sanki 
cebimden bugün şeytan para
ları birer birer çeker, alır, bir 
lira bo1dururum, E-vde besab 
verirken liranın onluğu bile 
kalmamıttrr, fakat nere} e ıit
tiğini bilemem, aksilik onu 
hep aksi işlere sarf ettirmiştir. 

Daha ne kadar sayayım: 
Gazete için yazımı yazmış 

yola bazırlanmışundlJ', aksi bir 
sancı kıvrandırır atar bir tarafa, 
yahut akai bir misafir aelir 
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Prenses Mişel kocasına Katya ise 
imparatora cevab veriyordu Futbol üstatları, F enerbahçenin 

müracaatını esas itibarile kabul ettiler 

Numaralı tebliğ 

Kazak otel kapıcısının arzı 
hizmet etmiş olmasına rağmen 
elindeki paketi yere koymak
tan çekiniyordu. Katari•ayı bek
ledikleri müddetçe mukaddes 

bir , vazife yaptığına kani olarak 
İmparatorun armasını taşıyan 
paketi elinden bırakmadı. 

Prenses Mişel Dolgoruki ile 
Katarinayı otele götüren araba 
garününce mağrur konsolos 
otelciye bazı şeyle sormağa 
lütfen tenezzül etti: 

- Bu iki bayandan hangisi 
prenses Katerinadır? 

- Solda oturan kilçllğü ..• 

- Bulunduğumuz yerden o 
kadar küçük görünüyor ki in
ıanın ona bir çocuk diyeceği 
geliyor. 

- Bay Konsul sandığımı 
kadar çocuk değil... Bir hassa 
aüvan gibi ata biniyor, mayva 
bahçesinin çitleri üzerinden 
abyla öyle bir atladı ki yalnız 
benim değil bütün oteldekilerin 
ötleri patladı. Bu kOçük Rus 

· prensesi sahiden bir şeytandır. 
Geveze Alman bu tedbirsizce 
•özlerini söyleyince konıolosun 
Yüzüne bakarak tesirini anla
mak istemişti. Fakat Konsolos 
gelenleri o kadar seyre dal
IDıtb ki otelciyi dinlemiyordu 
bile... Prenıes Mişelle Kateri
naya doğru yilrüdil. Kendini 
takdim ederek ellerinden aptü. 
Sonra kolunu Katyaya Yerdi. 

••• 
- Premea -cenaplan, Son 

Altes Prenses Katerina ile bir 
kaç dakika hususi olarak P
rüşmeme müsaade ederler mi? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
günü can çatlasa götüremem, 
yahut yazamam. 

Hele arpacı kumrusu gibi 
pis pis düşünceye daldığım 
gllnler aksilik birbiri ilstüne çul
lanır, çocuklar hastalanir, evin 
gazı, kömürü, ekmeği tükenir, 
alacaklı kapı çalar, önüme geçer, 
olmadık bir şeyim kaybolur, 
elhasıl sormayın benim bu ak
silikten çektiklerimi, sayması 
ayrıca bir aksilik, afakanımı 
burnuma getiriyor. Ondan o 
kadar yaka silkiyorum, o ka· 
dar yaka silkiyorum ki sanki 
~akamı koparacağım geliyor. 
ılla ve lakin yakamı kurtara
mıyorum ... 

Yahu! 

Hemen kalkacak bir otobüs
te kazara yolcu iken; otobü
s~n benzini tükenir, kolu çev
rılmez, bujisi ateş almaz olur. 
Olmadık işler başıma gelirse 
geridekilerin varın ne kadar 

1 

t~rs ve aksi olduğunu siı dil
§Unün gayri .. 

Şu yazı ile bari; bana mu
sallat olan aksilik· kendisini 

Prenses Luiz sabırsızlanarak 

Roma 16 (Ô.R)-156 nl .ma• 
rah tebliğdir: Somali ve F.ritre 
cephelerinde bildirilecek }.irşey 

d. ~ cevap ver ı : . ...................................................... :~ yoktur. Üç motörlü bir bom· 
bardıman tayyaresi üssi1. hare
kesine dönerken hat!arıır.ız üze-

_ görümceme söyleyecelerı-
nizi ben de iıitebilirim bay kon• ~· 
solos ... 

F enerbahçe yıldönümü 
takımımızla ilk 

günü Arsenal Fener bahçe 
maçını yapacaktır 

rine düşmüş ve toprak üzerin
de parçalanmıştır. içindeki beı 
kişi ölmüşlerdir. _ Beni mazur görünüz ma-

dam, İmparatorun emri böyle• 

· dir. Ben zavalh bir memurum •• 

- istediğiniz gibi · olsun 
mösyö . Görümcem bizzat 
söylediklerinizi bana anlatma· 
ıını bilir. 

Prenses Luiz bu sözlerden 
ıonra görümcesine ıerzeniıkir 
bir göz attı ve salondan çıkb. 

• • • 
Azizim Mişa, 
Wiesbadende yerleşeli tekiz 

Un olmamıştı ki Ruı ksnsolosu 
fizi ziyaret ederek Katya ile 
hususi ıurette garuşmeyi iste~l 
Katerinaya imparetorun bır 
mektubu ile Rus tekerlemele
rini ihtiva eden bir paket ge• 
tirdi. 

Bu kıymettar paketi bir 
kazak taşıyordu. Kızıl elbise
siyle bu kabadayı kazağın 
kalmakta olduğumuz otelde 
garünüşU ne kad~r bü~~ ~e
sir yaptığını tahmın edebilırsın. 
Burada bir şahsiyet olan Rus 
konsolosunun esrarengiz ta
vırları, Katyaya karşı müba
lağalı bir saygı ve ihtimam 
göstermesi buradaki blitün 
seyyahların gözlerini llzerleri
mize çevirdi. Katya bu mek
tubu alahdanberi her zaman
dan daha ziyade kafa~ını kay· 
betmiş ~bidir. Senden naaıl 
hareket edeceğim hakkında 

fikir istiyorum. Bana kahrsa 
Napolideki ailemin nezdine 
iltica etmeliyiz. Sen de me
zuniyet alınca orada bize mü· 
liki olabilirsin. 

Almanyada Rusyaya çok ya
kın bulunuyoruz. lmparatoriça-

.............................................................................. 
Istanbul, 16 (Özel)- Dünyanın en kuvvetli tarafından yapılacak para tekliflerine intizar 

futbol takımı olduğuna fÜphe edilmiyen lngiliz ediyor. 
Beyoğlu Noteri 

tevkif edildi kupası f&Dlpiyonu meşhur Arsenal takımı latan- ArsenaJ takımının lstanbulda üç maç yapması 
bula davet edilmiştir. Futbol Ustatları olan muhtemeldir. Bu teşebbüs tahakkak ederse lstanbul, 16 (Özel) - Bey· 
Arsenallılann, haziran ayında, Fenerbahçe ku- Araenal takımı ilk maçını Fenerbahçe takımı oğlu birinci noteri Sal~heddin-

in 927 senesinden beri 3000 Jilbilnün yıld6nümünde latanbula gelmeleri ile yapacakbr. Diğer maçlar, birinci maçta küsur lira açığı bulunduğundan 
kendilerine teklif edilmiş, bu teıebbllıii Arse- alınacak neticeye göre ya Başiktaş-Galatasaray lh h k k ·ı k·f 

su a imi uarı e tev ı nallılar esas itibarile kabul etmiflerdir. muhtelitile, yahut ta yine F enerbahçe ile edilmiştir. Kend si soıyu bi· 
Fenerbahçe kulübii timdi Arsenal kulübü olacakbr. kimliğine verildi. 

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

Moskova muahedesinin dönüm yılıı Ankarada bir grup 

Dün gece Ankarada lzmir otobüslerini iyi 
büyük bir ziyafet verildi şartlarla işletmeye talip 

İstanbu, 16 (Ôzel) - Şehrimizde çıkan bütün gazeteler Ankara, 16 (Özel) - Ankarada bir gurup lzmir otobüslerini 
bu2ün Sovyet • Türk dostluğunun on beş yaşını doldurması belediye ile müşterek işletmek üzere şarbayınınız Doktor Beh
münasebetiyle hararetli ve sıcak dostluk neıriyatiyle doludur. çet Uz'a tekliflerde bulu11muşlardır. Bu gurup lzmir belediyesinin 
Yunus Nadi Cumuriyet gazetesinde diyor ki: istediği şartlar altında Iımir otobüs işlerini üzerine almağa ha-

- Çarlığı deviren Ruslarla vatanlannı düımen çizmelerinden zır bulunmaktadır. 
ayıklıyan TilrkJer yakın felakete karşı koymak için birbirlerine lzmir şarbayı, bu zevattan tekliflerini tehriren bildirmelerini 
yaklaşblar. Bu yakınlık gayeye varıldıktan sonra da devam etti. istemiştır. Bu mesele lzmirde tetkik edilcektir. 
BüyükTilrk-Rus dostluğunun, TOrk veRus olmıyanların anlamakta Bı·r şı·Jep parçalandı 
mazur olaC!\klan kadar geniş manaları vardır.,, 

Ankara, 16 (Özel} - Moskova muahedesinin yıldönümfi 1 b 1 k •• •• •• d •• 
milnasebetiyle bu gece büyük bir ziyafet verildi. Bntün sefirler stan U oprusun e mu• 
hazır bulundu. 

istanbulun kara günü •• nakalit 4 saat işliyemedi 
Dün nece lstanbulda bu- ISl"ANBUL. 16 (Özel) - Bu sa~ah" saat altıda ~öpr~nü~ 

6 açık bulundugu sırada kereste yuklu bulunan Sevım şılebı ••k •htif il h t ı d köprüye tiddetle çarpmıı ve dubalardan biri delinmiştir. Şilebin YU 1 a e a Jr an ) iki tarafı parçalanmışbr. Bu bidise yüzünden köpril saatlarca 
. . , açık kalmııtır, işlerine gidenler sandallarla lstanbul tarafına 

lstanbul 16 (Telefonla)- lstanbulun ışgalıne rastlıyan meş um reçebildiler. Ancak saat on bire doğru köprünün sakatlanan 
16 mart tarih~ .Yıl dönümll mU?-sebetiyle bu gece Beyoğlu kısmı yerine konabildi. Tramvaylar o saata kadar köprüden 
Halkevinde m.-sım yapıldı. ~tik~AI marıı çalındıktan sonra geçemedi. 
Beyoğlu Halkevi başkanı B. Akif bır söylev vererek 16 mart f M h d H M k 
tarihinin matemli habralarmı anlattı. B. Akif dedi ki: eyz U amme an OS OVada 

_ .. lnkılip yapan bir ulusun •evinç riinleri gibi matem gün- Af d b k S 
lerini de unutmaması IA.zı~~r. Biz böyle matemli bir gün? unut- gan JŞ a anı ovyet 
ınamıt oldujılmuzu teyıd ıçm burada toplandık. Türk ınkılip 
tarihinin bu kara giinü bizim için unutulmıyacak tablolarla dolu

ricalile görüşüyor dur.,, 
Bundan sonra diğer hatipler de söz söylediler. Merasime 

Cumhuriyet marşiyle son verilmiştir. ......... 
nın akrabasından olan Prenses 
Hes bize yakın oturuyor. Olup 
bitenlerden imparatoriçayı ha
berdar edebilir. Bu da pek zi
yade canı~ı sıkmaktadır. Ben 
bu mektubu postaya atmak 
üzere iken bir ikinci kurye da
hi geldi. Katya tarafımda.o 
mennediJmiş olmasına ebemmı
yet vermiyerek çara cevap 
verdi. Ne imparatorun ona ne
ler yazdığını, ne de onun vc~
diği cevabı bilmiyorum. Bu gı· 
dişle Wiesbadenin en canlı de
dikodu mevzuu olacağız. Ne 
yapacağımı tayin edemiyorum. 

Almanyada şenlik Asansörcüler 
MOSKOVA 16 ( Ö. R ) - Afganistan dış işleri bakanı Feyz 

Muhammed Han Sovyet dış işleri komiserliği müsteşarı Kutansky 
tarafından kabul edildi. icra komiserleri reisi Molotof da Afgan 
dış işleri bakanını kabul etmiştir. Akşam, hakan şerefine verilen 
bir ziyafette Mareşal Voroşilof ve bir çok siyasi zevat hazır 
bulunmuşlardır. 

Sevgilim; 
Luizin bizi bugün olduğun

dan daha fazla ayırmağa te
şebbüs etmesinden korkuyo
rum.O Almanyayı Ruıyaya pek 
yakın buluy~r .. ~e.ktublarını~la 
beni sevindırdıgınıze ve sıze 

Berlin, 16 (Ô.R) -:-=.Alma~- grevi bitti 
yada mecburi askerlıgın yenı· 

d k iması ve Versay mu- Nevyork, 16 ( Ô.R) - 15 en uru .. 
1 

b 
1 

" .. 
ahedesi askeri tahdidabmn il· gun evve at ayan asansorcu-
ası tarihi olan 16 Marbn yıl- eliler grevi bitti. Gündelikler 

~önümü bugün Almanyada pek meselesini bir hakem komisyo-
lak tesit edilmiştir. nu halledecektir. 

par •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
1 O b . H· 1 

göndermez misiniz ? eoı ıç o mazsa orada yine sizin 

TAYYARE 
szmal\ 

Sirıeması 
Sayın İzmir halkından gördüğü rağbet ve teveccühe kü

çük bir mukabele olmak üzere bugünden itibaren yalnız üç 
gün için tenzilatlı bir tarife tatbik edecektir. 
Birinci mevki us balkon 20 husual as kuruttur 

Yüzde elli nübetinde olan bu ucuzluğa rağmen yine iki 
pheser film gösterilecektir. 

J-J)k Gece Gari.Cooa;>er ile A_nna .Sten tarafından 
temsıl edılen derın bır aşk hikayesi 

2-Su·· t Kadın ~nn.a H~rdin~ ile Johne B~les'in çe
vırdıklerı çok ınce, çok nefıs bir fılm 

Ayrıca: Türkçe sözlü FOX dünya haberleri 
aleme teşhir ettiği:n için ya ı' 
utansa, yahud da kızsa da beni 
terketse.. Fakat bilmem yüzü 
böyle şeylerden kızaracak;kur- ı 
sağı bunlardan daralacak mı 
acaba?. 

b yazabilecek bir vaziyette 
ceva d . d·-· 
oluşuma bakıyor a ıste ıgı 
k dar bedbaht olmadığımı an
lı;or. Şimdi de beni Napoliye 
getirmek tehdidinde bulunuyor. 
Madmazel Trepoyu buraya 

anlıyan ve sizden ebediğ ola- potrernizi görebilir, Rus dilini 
rak ayırmağa muhalefet eden duyarım. Sizden uzakJaıınca 
biricik insandır. Aleyhime ayak- düşmanlarınızm husumetleri da
lananlar beni unutunca yanını- ğıldı mı? Hayatınıza kastedile
za dönmeme müsaade ediniz. ceğini düşünerek deli olacağım. 
Sizi gece gündüz düşünüyo· Rusyaya dönünce sizi tehdit 
rum. Bir dakikam yok ki ha- eden bu ihtilalcılar nezdine git
tırımdan çıkmış olasınız. Gece- mekliğime izin vermenizi iste
leri yalarken ve sabahları rim.Ben onlarla görüşecek, on
uyandığımda sizin için ve sev· lan kandırmayı bileceğim. Öyle 
gili vatanım için dua ediyorum. ki onlar da sizin tarafınız ola
Napoliye gitmektense Siberya- caklardır. 
ya gitmeyi tercih ederim. 

Seanslar : Saat 15 ve 19 da Süt Kadın saat 17 ve 
21,15 de ilk Gece 

Yarın: JLK GECE - AŞK KADRiLi 
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r Almanya daveti kabul etti Temoçi uyası 
•• 

Türk tarihinden şanlı sahifeler . 
-.t.7~bfii't€Cl.::ZWLYJ.7L,ZZ'L7,,z:z,/7T~~rT/'.:Z7'~.fi' 
< $ Bölem sayıeı: 23 

Can bey kendisine yalvaran genç 
kızı kurtarmak istemişti -·-·-·· Canbeyin aklı başından ~it· 

mişti. Şerap kadehlerini birbiri 
ardınca boşaltıyordu. Ömründe 
ilk defa şarap içen delikanlı· 
nm yüreği ve beyni alevlendi. 

O güzel ses durmadan şak
rıyordu. Ev sahibi gülümseye
rek bu manzarayı seyrediyor
d · ı, Şimdi perdenjn ardıodaki 
s :dar hep birden çalmağa 
l .şladılar. Canbey yeşil yurd
bnn mesud rüyalan içine dal· 
mışh. ilahi bir ses sa.nki ona 
hitab ediyordu: 

- Nereden gelirsin? Buca
ğın nerede ey yiğit kahraman. 
Ey benim kanı ateşli bahadı

rım. Sen benim öz canımsın. 
Söyle canım seni ayrılık diya
rma kim attı? 

düren şarabın yarattığı birçok 
hayaller miydi? içini kemiren 
bu şüpheden kurtulmak için 
ev sahibinin boğazına atıldı: 

- Söyle o genç kız ne ol
du? Sen bir sehirbaz mısın 
söyle? Tanrı adına yemin ede
rim başını şimdi uçuracağım. 

Ev sahibi bu tecavüzlere de 
kızmadı. Sadece Canbeyin omu
zunu bir sıkış sıktı ki kemik
leri birbirine girdi. Meğer bu 
adam çok güçlü kuvvetli imiş •.• 
Canbey hemen silkinerek kılın
cına davrandı. Niyaz buna da 
ehemmiyet vermedi. Gür bir 
sesle: 

- Ôntülmüşün oğlu Canbey. 
Diye bağırdı. Delikanlının 

bfitün kanı beynine hücum et
mişti. Bu adam babasının adını 
nereden biJiyordu. 

Niyaz devam etti : 
- Kurt Cebenin bayraktarı 

Canbey... Alma ada karakolu
nu basan ve yakan sizsiniz. 

Vaziyet çok ciddidir. Alman 
cevabı işleri düzeltmemiştir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- BaştaraJı l 11ci sayfada - l daki ayrılıklann ehemmiyetsiz 1 HITLERIN CEVABI ÜMID 

ALMAN CEVABININ METNi olduSi'u ve Londra müzakere- KIRICI 
Londra 16 (Ö.R) - Uluslar lerinio neticede Fransa le.hine Londra 16 (A.A)- Milletler 

sosyetesi genel sekreterliği ta- çıkacağı kanaatmdadır. comiyeti konseyinin davetine 
rafından gönderilen davete Al- "Ami du Pauple,, gazetesi karşı B. Hitlerin verdiği cevab 
man hükumetinin verdiği ceva- ise şimdiki veziyetin sebebini Fransa tarafından kabul edile-
bın metni şudur: Fransanın imza ettiği ve emni- mez, lngiltere tarafından da 

"Alman hükümeti konsey mü· yet beslediği askeri muahede- ümid kırıcı telakki ediliyor. 
zakerelerine iştirak edecek bir lerde anyor. Bu güçlüklerin Almanyanın şartları kabul 
mümessil gôndermesini istiyen önüne geçmek için elzem olan edildiği takdirde Almanyayı 
konseyin davetini esas itibarile şey kuvvetli bir Fransadır. konseye B. Van Hausel tem-
kabul eder. Bununla beraber Kendi kendine dayanabilecek sil edecektir. 
bu kabul, mütekaddem bir şart ve kimseden korkmıyacak bir Siyasi mahalli Alman-
olarak, Alman delegeleriyle Fransa •• Böyle bir Fransa Av· yı nın ancak B. Hltlerln 
Uluslar sosyetesi üyesi olan rupada bir sulh unsurudur. sulh plAnı kabul edildiği 
diğer devletler üyeleri arasında Uluslar ondan korkacaklar ve takdirde konseye mu-
tam bir müsavat gözetileceği 7 Mart kuvvet darbesi gibi messll göndermeğe mU-
esasına dayanır. hareketlerden sakınacaklardır. vatakal edeceğini söyle-

"Diğer taraftan Alman hü- "Echos" gazetesi bunun ak- mektedlrler. Şu halde 
k~me~i birinci derecede ehem· sini iddia ediyor. Lokarno paktının lhUillnl 
mıy.etı olan ~u noktaya da dik- "Mademki askert ve siyasal takbih etmek Uzere top-
kati çeker ki; . Fransa ve Bel- ittifaklar riayet edilmemek teh- lanacak olan celseye hiç 
çika hükiimetJerinin konseye likesine maruzdur, mademki bir Alman delegesl işti-
başvurmalarına sebeb olan jesti muahedeler lüzum görülünce rak etmlyecektir. 
münferid bir hareket olmayıp kağıt parçası telakki edilebilir, VAZIYET ÇOK CiDDiDiR 
Avrupa sulhunun istikbalini ta- silahlann tahdidi için bir kon- Londra, 16 (A.A) - Vaziyet 
yin edecek olan geniş ve mad- feraos toplamalı ve bütün ulus- Milletler cemiyeti mehafilinde 
di tekliflere bağlıdır. Alman lan buna iştirak ettirmelidir. çok ciddi telakki edilmekte-
hükümeti bunlan birbirinden Hakiki kolektif emniyete var· dir. Son Alman cevabının işleri 

Hangi kısmete gönlünü ver
din ?Seni bekleyen kısmet çok 
tan alnına yazılmıştır. Karagöz 
beyime(•) bir söz yolla. Vücu
dum esirdir amma gönlüm ser
besttir. Senin uğnyacağın kor
kunç akıbetleri düşünerek tit
reyor, ve seninle birlikte uç· 
mağa hazırlanıyorum. isterim 
ki seninle birlikta yüce dağ
lara uçayım. Canbey ne hal
deydi? Neler yapmıştı? Perde· 
nin arkasından kendisine ses
lenen güzel kıza ruhundaki 
heyecanı mı bildirmişti ki ev 
sahibı birdt>nbire ayağa kalktı. 
Yüzü gözü değişmiştt Sesine 
biraz önceki tatlılık yerine 
sertlik kaim olmuştu. Hırslı 
hırslı Iran diliyle birşeyler söy
ledi. Perde arkasında şarkılar 

durdu. 

ayrılmaz bir bütünlük telakki mak için biricik çare budur. düzeltmediği hissolunuyor. Bu 
Sen eder ve muhtelif kısımlarının YUGOSLAVYA FLANDENl vaziyet itibarile bay Edenin 
bir ayrılmıyacağı kanaatindedir. T ASVİB EDiYOR bugün öğleden sonra konseyde 

Canın tüyleri örperdi. He
men cevab verdi: 

- Yıkıl karşımdan .•. 
insan değil, muhakkak 

Fakat Can beyin gözü bir
şey görmez olmuştu. 

Damarlarındaki kanı kam
çılayan güzel kızın hayaline 
kalbini vermişti. O: 

- Beni gel al, demiyor 
muydu? 

Can bey davete karşı dura· 
bilir miydi? Hele ki kızcağız 
vücudum esir, gönlüm serbest
tir diyordu. Bir Türk delikan
lısı yardıma çağınhr da yerin
de durabilir m:ydi? 

- Ben er oğlu erim diye 
bağırdı. Birisi beni yardıma ça· 
ğınnca öleceğimi bilsem gide
rim, Türkün görgüsü böyledir. 
Türk düşmüşlere yardım eder. 
Zavallıların elinden tutar. 

Bu sözleri birer meydan 
okuma gibi söylemişti. Sonra . 
kılıncını çekerek ev sahibinin 
üzerine yürüdü. H zmetçileri de 
onu takip ettiler. 

Tuhaf şey değil mj ev sahi
bi kıpırdamıyor, dudaklarından 
müstehzi tebessümii bırakmı
yordu. 

Canbey daha yüksek sesle 
bağırdı: 

- Benden yardım isteyen 
kadın l~imse meydana çıksın. 

Ben onun etrafındaki çenberi 
demirden olsa kırar onu kur· 
tararım. 

Bu sözü henüz dudakların
dan çıkarmıştı ki perde açıldı. 
On altı yaşında ancak tahmin 
edilebilen melek gibi güzel, 
çiçekler gibi ince, kuşlar gibi 
oynak bir kız ağiıyarak ) anına 
koştu. 

Canbey onu kucaklamak is
tedi. Fakat bir saniye içinde 
oda bomboş kalmıştı. Sanki 
o kara gözlü genç kız yerin 
ıçıne girmiş, yahud da havaya 
karışmıştı. Canbey bu yokluk
tan ilk d~fa olarak ürktü. Ev 
sahibi bir sehirbaz mıydı? Ya
hud da gördükleri ba~ını dön -

t) l<.ata![özbe •im •S11/la11 Rnwr111 

şeytanım. 

Evsahibi ağır 
verdi: 

"Alman hükumeti ayni za· Belgrad, 16 ( Ô.R) - Ren iradedeceği nutuk fevkalade 
ağır cevab manda b~. e~as ~erinde müza- işlerinde doğrudan doğruya bir ehemmiyeti haiz olacaktır. 

kereye gırışılecegı kanaatını da ilgili olmamakla beraber Yu- Italyada Lokarno davasındaki 
- ben iblis değilim. Senin 

gibi bir Türk Müslümanım. Se
nin hüviyetini bildiğime şaşma. 
Biz ülkemize gelenlerin hepsi
sin hüviyetlerini bilmeğe mec· 
buruz. Sonra beyhude yere ça
lım satma... Bundan böyle sen 
benim öz malım gibisin. 

Bunu derdemez ayağile yere 
vurdu. Yirmi kadar asker oda
nın içine daldılar. 

- Bitmedi -

elde etmek ister. Lokarno me- goslav gazeteleri Frans~ de· noktai nazarını resmen ilk defa 
selesin~e ilgili devletler müza- legasyonunun lngiliz delegas- meydana koyacağandan bay 
kerelerıne başkanlık eden yonuna karşı, misli görülmemiş Grandinin nutku da o derece 
Londra hükfımetile temasa gi- kararlı ve azimli bir tavır mu· mühim sayılır. 
recektir.,, hafaza ederek, puvan kazan• Londra, 16 (A.A) - Times 

Alman dışişleri bakanı dığmı kaydediyor ve B. F!an- gazetesi başmakalesinde B. 
Ba_ron .. von Neurath dinin beyanabnı tasviple kar- Hitlerin tekliflerinin tetkik 

SON DÖ~UM NOKTASI şılıyor. edilmesini istemekte ve Fransa 
Paris, 16 ( Ö.R) - Fransız Ren meselesine ancak mua- ve müttefikleri böyle bir tet-

gazeteleri arsıulusal siyasanın hedelerin bir taraflı bozulma• kikten hiçbir zarar görmezler, 
son . dönüm noktasını alaka ile ması bakımından ilgi gösteren bu tetkik semere verecek ve 
tefsır ederek Almanyanın ce- gazeteleri Londra hadiselerini Avrupa tarihinde bir dönüm 

...... .................................... vahı ve bunun hakkında B. ehemmiyetle kaydediyorlar. noktası olacaktır, demektedir. 
Flandinin beyanatı üzerinde •••••••n•••••••••••••••••••••••••• .. •••s•••••••• ..................................... . Zabıta haberleri: 

Sarhoşluk 
Kaymakam Nihadbey cad

desinde Mazhar oğlu Cevad 

sarhoş olduğu halde oradan 
geçmekte olan Kazıma haka
ret ettiğinden yakalanmıştır. 

Yaralanma 
Ikiçeşmelik caddesinde Ab

dullah oğlu Tevfik evine git
mekte iken evelce aralan açık 
Raşid tarafmdan ahlan taşla 
başından yaralanmıştır. 

Hav«"ya sil .. h atmış 
Pazaryeri Hacı Hasan soka

ğmda oturan arabacı Salih, 
arkadaşları ile birlikte rakı 

içerlerken havaya beş el silah 
atarak kaçmıştır. Salih aran
maktad1r. 

Taarruz 
Kamilpaşa caddesinde oturan 

Ali kızı Fatma, çocuğunun 

Nusret ve karısı Nimet taraf
larından dövülmesinden kızarak 
evlerine biçakla taarruz etti· 
ğinden yakalanmıştır. 

Yangın başlangıcı 

Karantinada Yıldıztepe so
kağında oturan Etem karısı 

Gülsüm hamamlıkta yaktığı 

ateşten ocak duvarları yana· 

rak yangm çıkm1ş ise de sön· 
dürülmüş ve sirayetine mani 
olunmuştur. 

Polise hakaret 
Kemerde Sürmeli sokağında 

Musa oğlu Mustafa, De. viş 
Zeynel ve Mehmed oğlu Cemal 
sarhoş oJdukl~rı halde umum
haneye girecekleri sırada bun
lardan Cemalin genç olması 

hasebile içeriye girmesi polis 
tarafıddan menedilmiş ve bun
dan kızan Mustafa polise ha
karet ve vazifesine müdahale 

durmaktadır. 

Umu:niyetle gazeteler Alman 
şartlarının kabulünü imkansız 

gösteren B. Flandinin hareke
tini tasvib ve azm kararını 
takdir etmektedirler. 

u Petit Parisien ,, gazetesi 
diyor ki: 

" Normal olarak, Lokarno 
muahedesini zamin olarak imza 
etmit olan devletlerin, muahe· 
denin bozulması yüzünden ta
arruz edilmiş gibi olan devlete 
daha çabuk ve daha azimli 
olarak yardımlarım vermeleri 
gerekdi. 

u Eğer kollektif sekürite sis• 
temi devletlerin kendi menfaat
ları için bir maskeden başka bir 

şey değilse ona nasıl iştirak edilir 

ve uluslar bütün siyasa ve 
güvenlerini ona nasıl dayaya

bilirler? Cenevre devletleri 
gerçekten birbirine bağlı mı

d1rlar? Son hafta hadiseleri 
üzerine bunu sormanın sırasıdır. 

"Eclio de Paris., de Fransa· 
nın şart altında müzakereye 
girişemiyeceğini yazarak diyor 
ki: 

"Alman cevabınm son cüm
lesine eyice dikkat etmek ge· 
rektir, lngiliz hükumetinin Lo
karno devletleri konferansına 

başkanlık ettiği kaydediliyor. 
Bu çok açık bir iddiadır. Fa
kat ehemmiyeti olan usul nok· 
tası değil, hadiselerdir . ., 

INGIL TERE YENi BiR 
MUAHEDEYE HAZIR 

11 0euvre., gazetesi lngilte
renin Eranse ile -Ren budunu
nu himaye altına almak için • 
yeni bir muahede imzasına ha
zır olduğunu temin ed~bilecek 
mevkide o!duğunu yazıyor.Bu
gazetenin dış işlerr aytarı in-

ltalya 
-0--

Ticaret odası 
Yllltk kongresi oldu 
Şehrimiz ltalyan ticaret odası 

umumi heyeti evvelki gün Bi
rinci Kordondaki daireıinde 
toplanmıştır. 

Toplantıya şehrimiz Italyan 
general konsolosu riyaset et-

miş ve hükumet mümessili ola

rak Türkofis müdür muavini 

bay Rahmi Erand iştirak et
miştir. 

Toplantıda şehrimiz ticaret 

aleminde bulunan 30 ltalyan 
müessesesi müdürleri hazır 

bulunmuşlardır. Senelik rapor 
okundukdan sonra büdçe mü-

zakeresi yapılm•ş ve yeni idare 
seçimi yapılmııdır. 

Bornovada pehlivan 
güreşleri 

Pazar günü Bornovada ye

timler menfaahna yapılan peh· 
livan güreşleri eglenceli ve he
yecanlı geçmiştir. 

Sanatlar okulundan 65 kişi
lik bir kafile de Bornovaya 
giderek bir geıinti yapmış· 
lardır. 

Linyit ihracatı 
Linyit kömürlerimizin dış ül

kelere ihracmı artırmak için 
lazımgeletı tetkikler yapılmak-

~ 

tadır. 
iktisat vekaf eti bu bapta şeh

rimiz Türkofisine gönderdiği 

bir yazıda son beş sene zarfın· 
da lzmir mıntakasmdan hangi 
memleketlere ve ne miktar 
linyit kömürü gönderildiğini 

350 
lngiliz seyyahı geldi 

lngiliz bandralı Letya vapuru 

ile dün şehrimize 350 lngiliz 

tebaalı seyyah gelmiş ve sey

yahlann bir kısmı otobüs ve 

otomobillerle Bergamaya git· 
mişler, bir kısmı da şehrimizi 

gezmişlerdir. Vapur bugUn 

seyyahları hamilen limanımız· 

dan Kıb:ısa hareket edecektir. 

Roman yada 
sigara fiatları 

Bükreş Türkofis şubesinden 

bildirildiğine göre Romanyada 

sigara Hatlarının artırıldığı ve 
bu artırmıya da sebeb Roman• 

yada sigara imalinde kullanılan 

mevad fiatlarındaki yükselme

dir. Fiatatlar yüzde on nisbe

tinde artmıştır. 

Suçlular mahke
meye verildiler 
HükfııJJ,etin manevi şahsiye

tini tahkir etmekl~ suçlu komll· 

nist Salahettinle beş arka~aşı 

hakkında üçüncü müstantiklikçe 

yapılmakta olan tahkikat bit

miş, ağır ceza mahkemesine 

verilmeleri kararlaştırılmıştır. 

Yangın 
Selvili mescitte Tumba so· 

kağı çıkmaz.ında lsmailin kiracı 

hulunduğu 144 numaralı evin 

mutfağından ateş çıkmış ve et

faiyenin vakbnda yetişmesile 

17 Mart ısaa 

Borsada 
Yapllan Satı 
~ 

uzum 
Çu. Cinsi Fi at 
65 M J Taranto 12 25 14 25 
49 S Süleymano 12 17 
114 Yekfın 

498366 Eski satış 
498480 Umumi sabş 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

35 N A. Haydar 8 8 
Zahire 

Çu. Alıcı 
460 Buğday 

30 Akdarı 
5 Araka 

249 Susam 
10 Kumdan 

140 M. Dan 
30 ton " 

Fiat 
7 43 7 50 
5 25 5 2S 
8 8 

17 75 18 75 
4 50 4 50 
5 50 5 50 

23 balye pamuk 42 
230 ka. ceviz 11 50 

42 25 
14 25 
63 92 T. B. içi 53 50 

2 ki. A. B. içi 60 50 60 50 
••• 

Londrada durum 
nnn Londradan gelen ha

berlere göre Fransız delegf!S· 
yonu Almanyaya karşı zecrt 
tedbirler için ısrar etmiş ve 
konseyin tavsiye edeceği de· 
recede ileri gitmeğe ha:ur ol· 
duğunu bildirmiştir. 

Deyli Telgraf ingilterenin 
Avrupa banşı içın uıun bir 
plan hazırlamakta olduğunu 

yazıyor. Gazeteye göre bu 
plan B. Hitlerin tekliflerini de 
içine almaktadır. 

Sabah gazeteleri, lngiltere
nin Almanyaya karşı daha ke
sin bir durum takındığını ve 
Fransa ile Belçikanın üç taraflt 
bir karşılıklı yardım Lokarnosu 
yapılması ve üç devlet genel 
kurmayının derhal görüşmeye 

başlaması hususunda tazyik 
etmekte olduklarını yazıyorlar. 

Deyli T elgrraf; B. Van Zee
landın Lokarno devletleri gö
rüşmelerini bir muhtırada hu· 
lasa ettiğini ve dün bunun gö
rüşülmüş olduğunu, lngiltere
nin, vaziyetini karşılıklı özve· 
rilerle görüşülerek halledilme· 
sini tavsiye etmekle beraber 
Milletler cemiyeti ve Versay 
hükümlerini tamamen yerme 
getireceğini bildirdiği haber 
veriliyor. 

Morning Post, " lngHtere; 
Fransa ve Belçikaya statünün 
korunması için süel yardımda 
bulunmazsa garanti vermekle 
vazifesini yapabilir. Fransa bazı 
tavizlerde bulunmuştur. Fakat 
Almanyanın sembolik olarak 
askerini çekmesinde ısrar et• 
miştir,, diyor. 

Deyli Herald; Fransız ve 
Belçikalıların Ingiltere ile as· 
keri bir anlaşma yapmak iste· 
diklerini yazıyor. 

Niyuz Kronikl'e göre vaziyet, 
ancak herkesin kendine düşen 
tarizi yapması ile düzelecektir. 
B. Baldvin'in durumu ümid 
yericidir. 

Milletler Cemiyetinin yarınki 
toplanbsında B. Litvinof bir 
nutuk söyliyecektir. 

•*• 
Londradan bildirildiğine görf 

Lokarno devletleri konferansı 
Almanyaya karşı cecri tedbire 
dair hiçbir karar almamıştır. 

Fransanın zecri tedbirlui 
halA. istediği, Belçika ve Inğil· 
terenin de aksi fikirde olduğu 
haber ahnm1Şbr. ltalya daima 
çekingendir. 

Gaıetelerin çoğu durumun 
az çok düzeldiğini yazıyor. 
Bunlara göre Ingiltere, Fransa 
ve Belçikanın güvenliğini üze
rine alırsa Fransa Ren bölge-
sinin sembolik olarak boşal· 
masinı kabul edecektir. Eğer 
Almanya ısrar ederse o zaman 
lngiltere Milletler cemiyetine 
yardım edeceğini bildirecektir. 

Van Zaeland, AJmanyanm, 
Sovyet - Fransız anlaşmasın· 
dan olan şikayetlerini, kurul· 
ması düşünülen uzlaşma ko· 
mitesine bildirmesini teklif 
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A man cevabı yanlış tercüme edildi 
Avrupayı iki ordugiha ayıran Fransız - Alman 
anlaşmazlığı intihara doğru ~ir koşudur, ~eniliyor 
Varşova 16 (Ô.R~ - Muha· 

lefet başkanlanndan general 
Sikorski Londra görüşmelerin· 
de F ransanın kuYVetli çıkmasını 
temenni ederek diyor ki : 

- "Leh siyasasının temeli 
istiklalin korunmasıdır. Bu is· 
tiklal ise Lehistan gibi muahe· 
delerin ortaya koyduktan diğer 
devletlerin mevcudiyetine bağ
hdır." 

General, Sikorski Ren hu· 
dudunun yalnız Fransa için 
değil, Ingiltere ve Fransanın 
Şark müttefikleri için de sev· 
kulceyş ehemmiyetini kayde· 
diyo!'. 

Muhalif halk partisi Lideri 
B. Porkovski de yine Fransa • 
Lehistan ittifakının ehemmi· 
Yetini h:aydetmekte ve Lehiı· 
tan için asıl tehlükenin Alman
ya tarafından gelebileceğini 
kaydetmektedir. 

ALMAN TEHLÜKESI 
Nihayet muhalif partilerden 

ulusal radikal partisi bir be
Yaname neşrederek Leh hü
kumetinin Alman memurlarile 
gizli işbirliğini protesto etmiş 
ve bunun yukan Selanik aha
lisi ve bütün Lehistanın mev
cudiyeti için bir tehlüke oldu
ğunu bildirmiştir. 

FRANSA - Almanya 
MUAHEDESi 

Londra, 16 (Ô.R) - Şimdiki 
aiyasal buhranı glSzden geçiren 
"Ncvs Chronicle" pzeteıi müş
terek güvenlik sisteminin kuv
\'etli olması için Fransa ve 
Almanya arasında uzun müd
detli bir muahede yapılması 
ve lngilterenin iki tarafın mua
hedeye riayetini zımanı altına 
alması lazım olduğunu yaı.· 
maktadır. Bu gazeteye gö
re Uluslar Sosyetesini tak
viye etmeli bir silahsızlanma 
konferansı t~plamalı ve bilhas
sa Avrupayı iki ordugaha ayır
nıaktan sakınmalıdır. Zira ra· 
kip iki parçaya ayrılmış bir 
A\'rupa zaruri olarak intihara 
d .. 

ogru koşacakbr. 
INGILIZ KABiNESi 

TOPLANDI 
k Londra, 16 (Ö.R) - Kabine 
L urulu dün Alman cevabının 
B ondraya gelmesi üzerine B. 

aldvin tarafından yapılan da· 
vet neticesi olarak bu sabah 
~oplannııştır. Alman dışişlen 
akanının notası tedkik edil· 

nıış· 
s . ~e uluslar s01yetesl kon· 
eyınııı bugtin 6ğleden ıonraki 
celseıinde lngiliz hükümetinio 
a~~iı .. vaziyet ilzerinde görü
•~uıtur. 

BiR ALMAN MOŞA VIRI 
~ Londra, 16 (Ö.R) - Alman 
b~ı. ~akanlığı müşavirlerinden 
llinın Londra milzakerelerini 

t~kip için buraya geldiği tek
zıb d"t· e ı ıyor. 

iT AL YAN ZECRi 
TEDBiRLERi 

londra 16 (Ö.R) - On üç· 
~~r komitesi İtalyanın arzusu 
uıerine bu hafta ortalanna 
d .. 

ogru toplanacaktır. Almanya 
rn~selesi arsıulusal davanın 
lllıhveri olduğuna göre Italya 
Habeş davasının, bilhassa ltalya 
aleyhindeki zecri tedbirlerin 
0 !tadan kalkacağını umuyor. 
Sıyasi ltalyan mahafih Av
rupanın bugün içinde bu
lunduğu büyük buhranı hal
liçin, ltatyauın yardımda bulu
nabileceğini bildirmekte, ancak 
ıecri tedbirJerin k.alclanlm&mU 
tart kotmaktaclır. 

Kolonyadaki Alman k11vvetlerine 
k11manda eden Von Klu~ 
B. HERYONUN TALEBi 

Pariı 16 ( Ö. R ) - 8. Ffan· 
denin Londraya hareketi esna
sında Saro ve Heryo ile mti· 
lakatı esnasında B. Heryonun 
bükümetin daha pDİf va&iyete 
getirilmesini istediği hakkın
daki şayialar doğru değildir. 
Heryo Almanya ile ihtilifın 
Lahey divanına veya bir hakem 
mahkemesine tevdiini teklif 
etmiştir. FJanden, milletler kon• 
seyindeki söylevinde bu tekli· 
f e de yer ayırmıtb. 

ITALYAYA GÖRE 
Roma, 16 (A.A) - Tribuna 

gazetesi Londrada yapılmakta 
olan müzakereleri şiddetle ten· 
kit ederek diyor ki: 

Milletler cemiyeti konıeyinin 
içtimaında birbirine zıt muh
telif teklifler yapılacakbr. Fa· 
kat bu tekliflerin hiçbirisi ha· 
kiki vaziyete uygun gelmiye· 
cektir. Çnnkil bugnn Avrupa
da basıl olan kanşıklık ve in· 
tizamaızlık Habeşistanla olan 
anlqmazhk yiiıOnden Ital· 
yaya kal'fl tatbik edilen 
siyuetin doğurduğu bir ne
ticedir. Bu kanpklığı en zi
yade meydana çıkaran nokta 
bugiha yeni bir Lokarno mua· 
hedesinden bahsolunmasıdır. 

Öyle muahede ki buna Al: 
manya girmiyecek fakat zecn 
tedbirlere çarptmlın1ş ltalya 
iştirik edecektir. Böyle bir 
muahede sırf lngitere ileFransa 
arasında askeri iş birliğinin 
devamı için bulunmuş bir icat· 

tır. 
lngiltere ile F raoıa arasan-

daki ukeri İf birliği ise Kl
nunu sanidenberi mevzuu bab
solmaktadır. Aynı iş birliği bir 
kaç gün evvel ltalyaya petrol 
ambargosu konması münasebe
tiyle ileri sürülmüş fakat mu
vaffak olmamıştı. 

lTAL YANIN DURUMU 
Paris; 16 (Ö.R) - ltalyanın 

Uluslar sosyetesi konseyindeki 
durumu bütfin dünyayı alaka
dar etmektedir. Kendisi ber· 
kiteye çarpbnlmıt bir memleket 
olan Italyanın Almanyaya karşı 
lliç bir berldte kabul etmeme-

. te ka\'i olarak karar vermit ı 
oldaia muhakkaktır. 
Şu halde, Uluslar •osyetesi 

konseyi Verıay ve Lokarno 
muabedelerinin Almanya tara· 

fından çiğncndiginl tudik et-

miştir ve Arsıulusal siyasanın 1 DIŞ TEHLOKE ) 
şimdiki durumunda buna tnu- Paris, 16 {Ö.R) - Pazar gli-
vaffak olması ihtimali de vardır. nüFransn: devlet atlamlatı tara-
Almanyanın Roma elçisi ltalyan fından çok yerlerde verilen 
Dııiıleri mUsteıan B. Suviçle söylevlerde uluı birliğe davet 
mülakahnda, Alman elçisi ltal- edilmiıtir. Deniz bakanı bay 
'yan dışişleri asbakanına Al- Pietri eaki muharibler önünde 

R.en bölgesillde Alman askeri rasatları 
tikten ıonra mı, ltalya Alman· manyanın ltalyaya karşı berki- Fransız denizciliğinin disipli· 
yaya karşı berkiteler tatbik telerin tatbikindtnberi göıter.. nioi ve bütün donanma kuv· 

· diği bay11hah bitaraflım batır- vetini ıröstermiştir. 
edilmesi lehinde rey vermıye- b" 

.Şenato başkanı 8. janeney 
dış tehlike önünde Fransız k&y· 
lüsünün gQkQn ve itidalini tak· 
dir ederek demiştir ki : Vata· 
nın selameti tehlikededir. Hal· 
kın birliği en kuvvetli teminat• 
tır. 

Senato başkanı Fransanın 

mukadderatına inanını bildir· 
miş ve bunun için de memle· 
ketin ist'klalini her zaman kud· 
rette lcoruyabilmiş olan köylü• 
ye güvendiğini Have etmiştir. 

ndikal partisi başkanı B. 
Datad· er de : Londrada müza· · 
kere eden hiıkumet, bir parti 

hukümeti değil, Fransanın hü
kumetidir. Fransanın hayati 

menfa tlaruu ve sulhu koru· 
mak için ona güvenebiliriz. 

Londra müzakereleri harp
tanberi yapılan görüşmelerin 

en mühimmidir ve Avrupanın 
mukadderatını tayin edecektir. 

ALAMAN DELEGESi 
Bcrlio, 16 (Ö.R) - Alman

yanın şartları kabul edildiği 

takdirde Almanyayı konseyde 
Fnn Hcaffel temıil edecektir. 
Siyasi · mahafil AJmanyanın 
ancak B. Hitlerin sulh planı 

kabul edildiği takdirde kon· 
seye mOmessil göndermeğe 
muvafakat edeceğini sö1lemek· 
tedirlcr. Herhalde Lokamo 

!atmış olaa gerektir. ltalya da Ziraat bakanı bUtüo Fransız-
cektir. B. MuuoliDi ltalyaya 1 d h ı. d h paktının ihlalini tesbit etmek muhakkak Almanyaya karşı ann ıf tc likc •arşısm a il· 
kartı tatbik edilmekte olan berkitelerin tatbikine iştirak ki'ımet etrafında sıkı sıkıya bir- üıere toplanacak olan celseye 
bergitelerden vaz geçilmesini etmiyeceğini Berline bildirmiş leşmcleri lüzuınu üz.erinde dur· hiçbir Atman delegesi iştirlk 
elde etmeğe kat'ı karar ver· bulunmaktadır. muştur. etmiyecektir. 
................................................................................................................................................................................ 

T ardio Kortes kurulunda hadiseler yunan 
• •••• 

Faşist başkanı 
Roma, 16 (Ô.R) - 8. Tar· 

dieu'nlln Atqhaçlar adlı Fran
Franaıı faıiıt teıkillbnın fahri 
başkanlığım kabul etmesi için 
teşebbllaler yapılclıfı bildirili
yor. 

Avusturya • Macar 
görüşmeleri 

Viyana, 16 (Ô.R) - Avua· 
turya • Macar görllfmeleri bit· 

miı ve Macar dit itleri bakanı 
8. de Kamyas neticeden mem-

nun olduğunu bildirmiıtir. 
Avusturyaya dlSnmek Dıere 

Macar hududunu geçerken 
pna6lye Şutinı Macar baıba· 
kanı i'eneralG6mb6se bir doıt· 
luk telgrafı çekmiıtir. Avuı· 
turya gazeteleri pn&alye Şu· 
tinı'in Buclapeıte ıeyahabmn 
Macar gazetelerindeki müsaid 

tefsirlerini memnuniyetle kar
şılıyorlar. 

Roma, 16 (Ö.R) - 18, 19, 

20 martda yapılacak olan ltal
ya-Avustur ya - Macaristan mfi- 1 

zakereleri üç gün sonraya bı
rakılmıştır. 

Bir spor facias1 
Bilkreş, 16 ( Ô.R) - Danı 

sporları yapmak üzere gelen 
bir sporcu kafilesi Sinaya ya-

kınında çığ altınd kaldı Spor
culardan dördü kurtanldı. Di· 
ğer dördii öldü. 

Hitlerin söylevi 

K. saylavlar Enternas
yonal marşını söylediler 

Madrit 16 ( Ö. R ) - Kor
tes kurulunun muvakkat top
lanbsr diln yapılmışbr. Bu cel
sede gOrültülü hidiseler ol
muştur. Toplantıya ilk ola
rak müfrit sosyalist lideri 
B. largo Caballero başkanlık 

etmif ve bu celse saat 19 dan 
19.45 e kadar sürmüttilr. Se
çilen bütün saylavlar ııralar1nda 

idi. Halk ve gazete tribiln
leri kapalı ise de gazetecilerin 
ve fotoğrafçılann içeri girmeleri 
müsamaha edilmiştir. 

8. Largo Calallero eski 
odanın feshine ait iradeyi oku
duktan sonra en ya,h aaylavı 
bqkanlık koltuğuna geçmeye 
davet etmiıti. En genç beı 
saylav da ıekreter varlfesini 
göreceklerdi. 

En yaıh ıaylav bu vaıifeyi 
kabul etmediğinden onun ye· 

1 
rine kontramiral Amoka, baı· 
kanlık koltuğuna geçmiştir. 
Amoka bir kralcı saylavdır. 
Kitipliklere bir komünist, bir 
sosyalist ve iki merkez saylavı 
geçmişlerdi. 

Kontr amiral Amoka cel· 
scyi tatil ederken sosyalist 
sayJavlardan biri onu "Yaşa· 
ım cumhuriyet!,, diye bağır-

maya davet etmiş ve amiral 
· buna niyeti olmadığını bildi

rince bu cevap sol cenah say· 
lavlarının yuhalari!c karşılan
mışbr. 

Saayaliatler ve komünistler 
yumruklarını kaldırarak enter-
nasyonal marımı söylemifler
dir. Kontr Amiral çıkarken 
Cumhuriyetci ıaylavlar tarafın
dan yuhaya tutulmuıtur. Bun· 
dan ıonra ıllkUııet kurulmuı ve 
ıaylavlar da nıllıakere salonun· 
dan çıkmıılardar. 

Hirota kabinesinin siyaseti 

Çine karşı azimkir bir 
siyasa takib edilecek 

~~--------.---··------~~--
Tokyo 16 (Ö.R) - Japon gazetelerinin bildirdiklerine göre 

Hirota kabinesinin siyasası ıu noktaları ihtiva edecektir: 

1 - Çinde azimli siyasa, 2 - Uzak şarkta vaziyeti kararlaş
brmak, 3 • Ithalitı tanzim etmek, 4 - istihsali ve bilhassa elek· 

lirik istihsalini nizam altına almak, 5 - Ulusal müdafaayı takviye 
6 • Hariçte Japon prestijini takviye .• 

Berlin, 16 (Ö.R)- Şans6lye 
Hitler bu akşam Frankfortta 
mühim bir söylev verecektir. 
Lokarno paktının fethinden beri 
söylediği üçtincll nutuk olacak· 
tir. 

Salahiyettar çevrenlerden bildirildiaine göre ıenel kurmayın 
bükürueti ancak orduyu takviye ve vuıtalannı modtrnleıtirmek 

huaamada muaııam bir aiyua tatbik ettiti takdirde takib ede• 
_cet' laaberleri dotna detilcUr. 

........ 
Vapuru batıyor 
Silveyş, 16 (Ö.R) - Küllir 

yetli miktarda petrol yiiklü biı 
Yunan vapuru Kıı.ıl denizdt 
ateş almıştır. Gemi geçen pa· 
zar Süveyşden Musavva'ya ha
reket etmişti. 

Amiral Beaty'nin 
cenaze töreni 

Loadra, 16 (Ô.R) - Amiral 
Beaty'nin cenue töreni öğleyin 
yapılmıtbr. Ceıed, Sen Pol ki
lisesinde, büyük harb lngiliz 
filosu kumandanlığında kendi· 
sine halef olan Amiral Jelliko
nun cesedi yanma gömül· 
müftür. 

Fransada 
Lik maçtan 

Paris, 16 (Ö.R) - Olem
pik Leil futbol takımı Mulbavz 
takımını yenerek Fransız pro· 
f esyoııel ta kımlan şampiyon
luğu için flnale kalmııhr. lstraz
burg - Rasing (Paris) maçı ga· 
libiyle karşılaşacaktır. Şampi· 
yonluğun Rasing' de kalacatı 
tahmin ediliyor. _.__ 

§ Dün Avam kamaruıncla 
bir hadiıe olmu1, dinleyici bir 
kadın birdenbire yerinden kal· 
karak "barb, harb,, diye ba
ğırmağa baılamıttır. Kadıa 
zorla dııarı çıkartılmııtır. 

§ Japonyanın Nankin elçial 
B. Arita dıı bakanı olacakbr. 
ltalyadaki eıki büyük elçisi B. 
Y oıida Londra bliyük elçilitne 
getirilecektir. 

§ Avala Ajansı general Jiv
koiçin teklifi hakkındaki heber 
leri keala olarak yalanlamak· 
tadlr. 
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K.S.K. lzmirsporu yendi 
Dünkü oyun mütevazin olmakla 
beraber K.S.K fırsattan istifade etti 

Altinordu 0-8 Bucayı, Göztepe 0-4 Demirsporu yendiler 
Pazar günü ikinci devre Lik 

maçlarına devam edilmiştir. 

Bu haftaki K.S.K. - lzmirspor 
m<açı çok mühim olduğundan 

havanın pek açık olmamasına 
rağmen stadyumda oldukça ka
labalık bir seyirci kütlesi top· 
lanmıştı. 

Hakem olarak seçilen Feri
din gelmemesi üzerine yine 
Göztepeden lsmailin idaresinde 
iki takım maça başladığı za
man takımları şu tertipte 
~ördük. 

K. S. K : Mehmed, Hakkı, 

Mahmud, Hakkı, Melih, Nec· 
det, Ibrahim, Mehmed, Ahmed, 
Asım, Şevket. 

İzmirspor : lbrahim, Fethi. 
Adnan, Korkut, Nurullah, 
Avni, Reşad, HüseyİP, Zihni, 
Ethem, Sabri. 

Maça K. S. K takımı çok 
canlı olarak başladı. Pek şid

detli olan bu hücuma lzmirspor 
müdafaasının bozuk oyunu da 
yardım ederek lzmirspor kale
sinin dakikalarca sıkışık vazi
yetlere girdiği görüldü. Hatta 
oyunun üçüncü dakikasında 
K. S. K bir gol de yapb. Fa
kat hakem bunu ofsayd diye
rek kabuJ etmedi. 

Bundan sonra da K. S. K.ın 
oyunu ve akınları devam etmiş 
ve lzmirspor ancak onuncu da
kikadan sonra oyunda tevazlinü 
temin edebilmiştir. 

Maçın bundan sonraki ıeyri 
iki tarafın karşılıklı hilcumlan 
arasında geçmiş ve ancak 
nihayetlere doğru lmıirspor 

muvakkat bir hakimiyet tesis 
etmiş ise de elde edilen eiddi 
ve müsaid fırsatlardan istifade 
edilemiyerek devre 0-0 bera· 
bere bitmiştir. 

iKiNCi DEVRE 
Oyuna yine K.S.K. canlı ve 

karşısında mağlup olmaktan yıf bir oyuncu ile bitkin ve 
kurtulamamışlardır. tekaüdlüğü hakeden Korkudu 

Nihayet oyun bu 0-2 netice cenah haflarına koymakla K. 
ile K. S. K. takımının 0-2 ga· S. K. açıklarınm serbesçe iş-
lebesiyle bitti. lemelerine ve bu yüzden kale-

N ASIL OYNADILAR lerinin sık sık tehJükeye gir-
K. S. K. Takımı bugün cid- meıine yardım etmişlerdir. 

"'• "" ' . ı::w.- ~ 

:~ ı~ .', ··,·~'(·. r.:x>.:·~· .. ~·j : ı~: 

K.S.K takımı 

den muvaffak bir oyun oyna· ı lzmirspor takımının tam bir 
miş ve şimdiye kadar görme- idaresizlik yüzünden en kuv· 
diğimiz bir canlılık ve enerji vetli namzat gösterildiği şam-
ile rakibine tefevvuk etmiştir. piyonluktan vedaı kendi he-
Gerçi ikinci devrede pek sıkı- saplarına acınacak bir keyfi-
şık vaziyetlere girmişler ve yettir. Takım teşkilinde mu-
lzmirsporun h!kimiyeti altına vaffak olamamak yiiziinden 
girmekten kurtulamamışlarsa bundan evvel Albnorduya ye-
da takım mildafaa halinde nilmişlerdi ve bu gidişle da .. 
iken kalelerini nasıl canla ha da yenileceklerdir. 
başla müdafaa etmişlerse, Bundan evelki maçlarda Al-
hiicuma geçince de ayni sür' at tınordu 8 - O Bucayı, Göztepe 
ve canlılığı göstererek galibi· 4 - O Demirsporu yenmişlerdir. 
yeti hak etmişlerdir. Göztepe ikinci devrenin yir-

lzmirspor takımı için bu maç minci dakikasında O • O bera .. 
bir hezimettir. Ve şampiyon· bere vaziyette idi. Bu takım 
luktan kat'iyen uzaklaşmışlar- da açıklarla değil ortadan ı, .. 
dır, Elde Kenaf, Ismail ve leyerek Kazanmaya çah.ttığı 
Cihad gibi tecrübeli ve müddetçe gol yapamamaktadır. 
kuvvetli oyuncular varken ikinci takımlardan K.S.K. 
Avni gibi bu sene hiç 2 - 1 lzmirsporu y~nerek şam-
birinci takımın müdafaa- piyonluğa doğru kuvvetli bir 
sında oynamamış genç ve za- adım atmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paristc durum 
atak başlamışhr. lmıirspor Paristen bildirildiğine B. göre 

1 

muavin hatbnın cenahlan bu- SaroB.Heryo He arsıulusal duru• 

Okurların 
Dilekleri gün zaif kalıyor ve K.S.K. mu konuşmuştur. B. Eryo ga-

açıklarım tutamıyorlardı. Nete- zetecilere: Şiddetle, ihtiyatsız-
kim daha üçüncü dakikada sağ- ı:k arasında bir fark gözet- Nuri bey so kag"' ı 
dan inkişaf eden bir K.S.K. k k 

me gere tir.,, demiştir. Berbat bir halde 
akınında ilk gol lzmirspor ka· Lö Tan diyor ki : "Alman-
ı · · · ld lzmir belediyesinin imar işle-
esıne gırmış o u. yanın reddetmiş olmasına ragy -

d rinde ehemmiyetli alakasını da-
Iki dakika sonra yine sağ an men Lokarnonun " müstacel 

k K S K l l Ib him b ima görüyoruz. Şükrana değer 
a an · · ı ar ra · in ir müzaheret ,, hükümleri onun bir haldedir. 
kafa vuruşu ile ikinci golü deg-erini küçültmemiştir. 

1 B l b b f Lakin bazı mahallat, görül-
yaptı ar. u go ariz ir o - Bay Flanden Romanya baş-

d d V h k d · mediği ve yahut haber veril-
say i i. e er ne a ar bakanı bay Titülesko ile Yu· 
1 · b ı b mediği için midir ki metrük, 
zmirspor içın ugün mağ Ü i- gosJavyanın Paris elçisi bay 

k 1 k · k 'b' perişan halile bırakılıyor. yetten urtu ma ım ansız gı ı Puriç'i kabul etmiştir. Bay Ti-
d b 1 Mesela şikayetime sebep 

görünüyor ise e u go ün mute- tülesko, Puriç ve Çekoslsvak- ı 
K S K o an GüzeJyalıda Nuribey so-

ber addedilmesi . . .ın daha yanın Londra elrı'si bay Ma- k 
~ ağı Hazreti Nuh zamanında 

güzel oynamasını temin ve ga- zarik toplanmışlar ve "Lokar• ne ise şimdi de öyledir. 
lebesini daha kolay yapmıştır. nonun redai karşısında küçük 

Bu golden sonra lzmirspor antanbk görüş birliğini,, bildi- Sokağın döşeme ve kaldı-
tam bir hakimiyet tesis ede- ren bir tebliğ çıkarmışlardır. rımları tamamen bozuk olduğu 
rek ıakip kalesini sıkıştırmakta Pari Suvar, Lokarno vaziyet- ıçın en ufak - bir yağ-
devam etmişse de top kih ka- ler dolayısiyle Berlin olimpi- mur veya evlerden bırakılan 
lecinin eHerinde kalmış, kah yadlarına karşı düşünülen boy· sular bile sokağı çamur der-
direğe çarparak veya iyi isti- kot hakkında bir anket aç- yasına garketmeğe kafi geliyor. 
mal edilemiyerek bir türlü sayı mıştır. Hele sık yağmurlarda tama-
yapılamamıştır. Ulusal spor komitesi reısı men göl halini alan sokaktan 

Arhk K.S.K'ın akınları sey· BJ i ıer; '
1
Spor mili nı e ıfa t • yaya geçmek asla kabil ola· 

rekleşmiş ise de canlı ve bil- iligJidir. Biz olimpik olmadan mıyor. 
hassa atak o.vunlarını kat'iyen evvel fransızız,, demiştir. Memlekt!tin terakkisini her 
bırakmıyorlardı. • * • an düşünen sevgili şarbayımı· 

Hapishaneler mütehassısı gidiyor 

Edirneye gönderilecek 
mahkilmlar tefrik edildi 

lzrnir ceza eı ·i 

Yeni kurulacak hapsaneler Ödemişten 12, diğer hapisha-
etrafında incelemeler yapmaya nelerden de 10 kadar mahkum 
memur edilen Tüze bakanlığı ayrılmıştır. 
hapsaneler mütehassısı B. Mu- Zirai hapishaneye gidecek-
tahbar Şerif dün şehrimiz Ceza )erin bilfiil zürra olmaları, sıh-
evinde tedkiklerini bitirmiştir. hi vaziyetlerinde aksaklık bu-
Bugün Uşak hapsanesini gör- lunmrması, adliye ve mahke-
mek ilzere Izmirden ayrılması melerle ilişikl~ri bulunmaması, 
muhtemeldir. yaşları yirmiden aşağı, otuz 

Haber aldığımıza göre Edir- beşten yukarı bulunmaması 
nede kurulan zirai hapishaneye şarttır. Bundan başka suç-

luların hapı'shane-.ıeki du-
nakledilmek üzere şehrimiz 0 

rumları, işledikleri cürümden 
hapihanesinden müracaat eden- sonraki vaziyetleri göz önünde 
lerin sayısı yüze baliğ olmak- tutulmaktadır. Türk ceza ka-
tadır. Bakanlık bunlar arasın- nununun 16 ncı maddesinden 
dan icap edenleri seçmiştir. istifade ettirilmesi söz geliş\ 
lzmir hapishanesinden şimdiye edilen bu mahkômlar zirai 
kadar 27 mahkum aynlmııtır. kamplarda bir nevi imtihal 
Bergama hapishanesinden 7, geçireceklerdir. 

Menemende tören 
inkılapçı menemenlilerin başardıkları 
Atatürk anıdı büyük törenle açıldı 

Menemen kaymakamı R.ebii l(aratekln Menemm belediye teisi bay ldrıs 

Belediı•e azasmdall Mulıiddin söylevini vtrirke;ı 
-- Baştarafl buinci salıi/ede - nemende inkılap abidesinin te-

diler. Söylevlerde Menemen meli üzerine yeni bir inkılap 
halkının en büyük eser ve heyecanının başlamasını işaret 
onun taş1dığı ölçülmez değer edecek ve söylevler verilecektir. 
anlablıyor ve halk büyük bir O gün için partice bir program 
heyecan içinde hatipleri sürekli hazırlanmaktadır. Merasimin öğ-
alkışlara boğuyordu." leden sonra saat 14 de yapıl-

Bundan sonra ılbay Fazlı ması muhtemeldir. 
Güleç kordelayı keserek hey-
kelin açılma törenini tamamla

Devre sonlarına doğru ha· Berlinden bildirildiğine göre zın nazarı dikkatını buraya 
kem lzmirspordan Adnanı, K. Der Angrif gazetesi bir yazı- celbeder ve bu yolun islahını * 
S.K.'dan Necdeti uyundan çı- sında "Avrupanın siyasası bi- rica ederiz. Önümüzdeki Pazar günü iz-

nılar. Muhasip 
Arayanlara 

kardı. Bu sırada lzmirspordan zim için çok az cazipti. Ancak Güzelyalı Nuri bey sokağı mir gençliği Menemende inkı- Hesaptan, muhaberat ve 
Korkut da sakatlanarak on yeni bir takım münasebetleri sakinlerinden kömürcü ALI lab şehidi Kubilay adına diki- idareden, daktilodan anlayan 
dak ka müddet lzmirspor dokuz için Führer o kadar cömert len büyük inkılap heykelinin bir kimse ehven bir ücretle 
ve K.K.K. dan on kişi ile oy- davranmıştır ki diplomatlar bi- Kısa dış ha beri eri önünde heyecanlı bir gösteri her hangi bir müessesede, 
nadılar. Sonlarda artık bütün zimle eski donmuş meseleleri yapacaktır. Türk inkılabında 

K S K , f b ticarethane veya sairede oyuncular . . . m · msı sa- ile görüşebileceklerdir. Dün- § Asansörcülerin grevi 600 büyük bir yeri olan Kubilay 
h · d k d k b · günde iki saat çalışmak isti-ası ıçıne gırmiş ve oyun ya siyasetin e gene kal ın ı . inada nihayet bulmuştur. 6000 töreni Pazar günü Izmirden ol-
K.S.K kalesi önünde cere- Tanklarımız ve hava batarya- greyci işlerine tekrar başlıya- duğu kadar civar vilayet ve yor. 
yan etmişse de arhk asa- larımız için harcadığımız dö ~ caklardır. lıazalardan da gençlik topJu.. ihtiyaçları olanların gazete 
bileşen lzmirspor gittikçe daha vizler, tereyağ ve yumurta § Keşmirde son çığlarda üçü luklarını Menemene toplıya- idarehanemize R. P. rumuzile 

t7 Ma ... t 1939 

Tashih 
Gazetemizin 10, 14-3-936 ta· 

rihli nüshalarında lzmir Emlak 
ve Eytam bankasına aid illnda 
bazı tertip sehivleri olmuştur. 
Keyfiyeti tavzih ve tashih ey· 
leriz: 

1 - C/13,l Bölcek Cedit 
mahallesi yerine Bölük Cedit 
y azılmııtır. 

2 - 288 esas Bakır bedes
tanı Hasanhoca mahallesi ola· 
caktır. 

3 - 85111 esas (Hasanhoca 
mahallesi) fazladır. 

4 - 1000 esas (Oruç reis) 
yerine (Hruç) yazılmışbr. 

5 - 341 esasınıızın numarası 
da 54/4 olmayıp 55/4 dilr. 

D. operatör 

. Nuri Ar~an 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalannı her gün ~ğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Numanzade so
kak S numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

1-26 (591) 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

Herhangi bir sebepten ötürü 
derslerde geri kalanları yetiş· 
tiren, müsabakalara hazırlayan 
ve istenildiği göün ve saatlar· 
da ders durumunu yokJayan 
tecrübe sahibi bir özel öğret· 
men arayanların gazetemiı 
idare müdilrlügiine baş vurma· 
ları. (H.2) 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

ilan 
Aşağıda sayJ ve tarihleri 

yazılı lzmir ithalat Gümrüğün
den aldığım makbuzları kay
bettim. Yenisini alacağım için 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 
14310 sayı 20-8-934 gün 
15344 " 24-9-934 ,, 
1~0510 " 24-9-934 " 
Karşıyaka Sadıkbey sokak ~17· 

FEYZi OSMAN 
17-18 679 (594) 

BONO 
Mübadil bonosu, banka 

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

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

25-30 (107)5 7 Pa. Pe. S. 

lzmir mıntakası maadin iş .. 
leri irtibat memurluğundan: 

lzmir vilayetinin Ödemiş ka
zasına bağlı Balyanbolu nahi· 
yesinin Göre ve Yağcılar köy
lerinde kain olub 16 teşrinisa· 
ni 319 günlemeçll' fermanlarla 
devren Türk hava kurumu üze· 
rinde bulunan iki kıt'a civa nıa· 
deninin imtiyazları icra Vekil
leri Heyetinin 25-12-935 gfüı-
lemeç ve 2/3777 sayılı kararı 
ile feshedilerek mekşuf ma· 
denler meyanına konlduğu ilan canlı oynamakta devam eden stoklarımızı azalttı. Fakat fe- lngiliz subayı olmak üzere 86 cakbr. tahriren ve adres vererek 

K. S. K. ın bu enerjik~o~yu~n~u....!..~d~a~rk~A~r~b~ğ~ım~ı~z_v~e~r~in~d~e~ol~d~u~. t........l....!ki~·~ıi~ö~l!!!m:!!:ü!!!.!tU!!r.:... ______ _!._~O:!.!r!..!a~dl!!a.JJuw!!!.Sl!l!L..IVJruı.......1~~-m.'--.rıiıİııı.a•ca-a ... ı .. ıa-n .... ___ .....;;.7_-...;;.10;...m"-_.ıu---u11....uıt_-1ıı:X!ıı..-.u.sıa:.&..1..----' 
olunur. 
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· · h. d heyecanlı bir kaç yaprak Is am tari ın en 
Yazan : T okdll 

K fBölehm saykı :t5y7 oktu Zübeyrin böyle tek başına 
arşı tara ta are ' · · · k t 

me dan okuması hepsinin kuvvei manevıyesını ırmış ı 
Y · · "ni kırmışb. ona taıiyete gittiği zaman gör-

ı kovveı manevıyesı b" .. d 
- Kimsiniz? . . . k b amanlıg" ından mUştü ki muntazam ır vucu , 

Kımısı onun a r • b b 1 lJ - Mekkelil k" . · dan oku· dolgun bır çe re, tom u e er 
? korkuyor ımısı mey v 

- Nereye gidiyorsunuz 'k d andıgı" baııı- ve kollar, çıkarmasını unuttugu 
masını ar asına ay ,. 1 "f b" k 

- Köylere gidiyoruz. k d J diye kor· halhalları takı ı zarı ır aya , 
d ka ar a aş ali var k" 

- O kucağınızdaki cese d gözler siyah, kaşlar uzun, ır-
Habibin cesedi degvil mi? kuyor u. ki ki -zerine ca Her hangi korku ile olursa pi er yana kalnnın ub. ··ı -

Herifin ağzından daha Ha· zibeli ve gıcı ıyan ır go ge 
h.b c d olsun: k ı ı sözü çıkmamışb. ese Is B' odan yapıyor, dudaklar ne a ın, ne 

k - Sizin o un.. ız 0 

kendisinde olmıyan Zübeyir ı- d k ince, burun, o burun bir şaheser 
1 ttu intikamlan al ı • 
ıncı ansı•ın herife savur ' • d k da nkı· ... - Biz de sız en ya ın sa •• 

sual soran Arabın göğsli yani· Muhammed gözüon birden-
nııştı, ötekilerin müdahalesine alınz. dül bire çevirdi ve tar.iyetini yap-
f .1 Hepsi geri dön er. • . 
ırsat vermeden atlan teptı er, d tti taktan sonra aynldı. Zübeyir Mıkda ın yan~a gı • 
yıldırım gibi Medine yolunu Mıkdad Zübeyri kucakladı. •* • Ü 
tuttular. _ Aziz ve kahraman yiğit! Ömer dul kalan güzel mmn 

. . • • • • • Selemeye haber gönderdi: 
Mekkenin içi kanşmıştı. • • • • • • • • _ Kocası öldii, yalnız yaşı-
Geldiler baktılar, direk boş, • Muh~m~d • Z~be~ri~ gazfe~ yamaz, kendi de asildir. Bana 

bekçinin birisi boğazından sı· gelsin, onu nikahlıyayım ... 
kılarak bogv ulmuş. rinden öptü. Ommn Seleme haberi getiren 

f Her kes onu tebrik etti.. 
- Vay hainler, ne cesaret kadının yüzünti okşıyarak gUl-

Ta Medineden Mekkeye kadar • • · • • • • • dü ve haber gönderdi: 
gelip cesedi kapıb kaçmak ne • • • • • • • • _ Selam söyle Ömerci Ben 

cesareti Yürüyün arkalanndan, • Abdulİah; bi~ Abd~lesed Uhud kocaya varmak istemiyorum, 
hunlar da birer şikirdır tutun, k 1 

0 
.. ]en kocamın hatırası bende 

· Jd · k ki d da aldığı yaradan urtu mamıt 
ö ürün. Ölülerini so a ar a d k yad"ıga"rdır. Hem ben kırk ya-

tı son demlerini yaşıyor u, arı· 
sürüyelim.. sı'u·· mmu .. Seleme Habibin vak'a· d Ç 1 k çocuk sahibi 

B:r sürü atlı Zübeyirle Mık· şım ayım. 0 u ' • 
dadın arkasına takılmışlardı. sını anlattı, Abdullah kansına: yim. 

Ö J b Zlib • Ömer bu haberi alınca derin nden yıldırım gibi giden iki - Se eme ana eyrı ça· 
cengaver arkalarına takılacak· ğırsana! bir göğüs geçirdi, en güzel 
larını bildikleri için vakıt kayb· - Peki Abdullah.. arap kadınına sahip olamıyaca· 
etnıemğe çalışıyorlardı. Biraz sonra Zübeyir Abdul- ğına yandı .. 

Fakat ne kadar olsa atın )ahın yanına geldi. Abdullah Aradan çok geçmedi, Ebu-
Üzerinde bir de cenaze bulun• onu yatağında kucaklıyarak bekirden gelen elçi Ümmü Sele· 
duğu için serbest koşmaları öptü: meyi buldu. 
eskisine nisbetle kesiliyor, bay- - Aziz ve kahraman yiğit! - Sana Ebubekirden selam 
vanlar takatsizleşiyorlardı. Sa- Hepimizi şad ettin, şimdi ben var. 
hah oldu, güneş bir mizrak ölüyorum, bu yara bana hayret· - Aleyküm selam. 
boyu yükseldi. Güneşin takat medi, sana vasiyetlerim var. - Seni nikahına almak isti-
ke ici sıcaklığı bir kat daha Bunu duyan karun dışarı yor. Teklifini kabul edersen 
yorgunluk veriyordu.. #, çıktı. Zübeyirle Abdullah bir hemen haber vereceğim seni 

Birdenbire Zübeyir durdu. saat kadar konuştular, Zübeyir evine alacak. 
- Mıkdad dur, gürültüler mahzun ve bitap bir halde OmmU Seleme yine güldü ve 

yaklaştı geliyorlar. çıktı, gitti. elçinin gözlerine bakarak: 
- Ne yapalım? İki gün sonra Abdullahın - Hayır kardeşim, ben ko· 
- in attan. ölümünü her kes gibi o da jşit- caya varmak istemiyorum. Ken· 
Mıkdad indi, yolun kenarında mişti. Bizzat Muhammed ölünün disioe selam söyle, ihtiyarım. 

bir yere atlarını çektiler. başında bulundu, yıkattmldı ve - Güzelsin .. 
- Şurada bir mezar kazıp cenaze merasimi yapıldı. - Güzellik faydasız .. 

Habibi gömelim. • . . • . . • • - Dinçsin! 
Bi1tün tehalüklerile acele Ümmü Seleme kırk yaşında - Çocuklarım var. 

acele avuçlarilc, taşlarla, odun· bir kadın olmakla beraber çok - Israr etmesen eyi olur. 
larla bir çukur kazdılar, Habibi güzel bir kadındı. Muhammed - Sonu Var -
bu çukura indirdiler, üzerini 
örterken atlılar daha çok yak· 
laşınıştı, Zübeyir: 

- Mıkdadl Sen mezan ört! 
Ben onlara karşı çıkacağım. 

- Aman! 
d - Amanı zamanı yok! Ben

en korkarlar! 
- Onlar daha çok .• 
Zlibeyir Mıkdadı dinlemedi, 

Yolun ortasına atıldı, atlılar ta· 
~~~en yaklaşmışlardı. Zübeyri 
gorunce durdular. 

Zübeyir ani bir hamle ile ken
disini örten amamesini sıyırdı, 
kalıncı savurtarak: 

Bağırdı: 
- Hevl Mekkeliler ben Zü· 

beyrim, gördünüz mü? Ubud'da 
Bedır' de tanıdıianız Zübeyir •. 
Eğer gücünüze, kuvvetinize gü
veniyorsanız birer birer karşıma 
çıkın, sizinle çarpışacağım. 

- Biz çarpışmak istemiyo· 
ruz, Habibi sen mi kaçırdın? 

- Evet, ben ve arkadaşım · 
nııkdad .. 

- Ccsed nerede? 
- Medinede! 
- Yalan! 
- Öğrenmek ıçın benim 

şu yoldeın geçmeniz lazım. 

- Biz seninle çarpışmıyaca· 
ğıı, cesedi teslim et .. 

- Benim ccsedimle beraber 
alırsınız. Haydi diyorum melun· 
lar yürüyün üzerime. 

Karşı tarafta hareket yoktu. 
Zübeyrin böyle tek başına mey· 
dan okuması hepsinin birden 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 
3000 kilo yazlık 1500 kilo kışhk makina yağı 600 kilo gres 

yağı 30 teneke mazot. • 47 adet vaf 
Muhtelif ebatta 235 metre bakır ve demır boru k 

'f d b dirsek - T e - ro or pirinç musluk 339 adet muhtelı eve oynu . 
redüksiyon 5000 kilo ocak kireci 392 torba çımento. 

Muhtelif ebatta 8188 adet çıralı çırasız tahta kalas dilme ka· 

zıklık kiriş gürgen budak yonma ağacı. 
Yukarda çeşitleri yazılı malzemeler ihale ve münakasa kanu-

nunun şeraitine göre pazarlıkla 3-IV-936 Cuma günü saat 10 da 

satm alınacaktır. 
isteklilerin o gün ve ınatta Alsancakta inhisarlar tü«ln fabri-

kasına tuzla alım komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 
17-18 686 (592) 

Havagazı Ucuzladı 
Pişirme ve ısıtma işlerinizde temizlik ve rahatlık isterseniz 

HAV AGAZI kullanınız 

y apacağıoız yeni tesisatın keşifleri ve yapılmış tesisab
nızdaki bozukluğun tamir ve bakımı mütehassıslarımız 

tarafından bedava yapılır 
Belediye gaz ve saat kiralaram mühim 
nisbette ucuzlatmıştır. 

Fabrikamuın kok kömürlerile katran, zift ve kreozotları 
ht!r cihctçe bütün emsaline faik ve ucuzdur. 

Müracaat Yeri : 
Belediye Havagazı idaresi 

TELEFON : Fabrika 2294 
Büro 2326 

H. 3 1-6 (583) 
. . - . , . ~ . .. 
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~ahltb 7 

A lsancak vapur iskelesi yakınında 

lzmirin en mükemmel hususi 
HAST ANESiDiR 

~~~~~~---~~~~~~-

Cerrahi ·Doğum - Kadın - Çocuk - Dahili - Kulak - Bu· 
gaz· Burun • Göz hastalıklarını kabul ve tedavi eder. 

SJHHA T Evinin Ameliyathane ve .doğum salonları fennin en 
son terakkıyatma göre hazırlanmışlar. 

Hastane ücret1eri : iki liradan başlar. 
Bu para içinde hastane ücreti, ilaç parası, bekim parası dahildir. 

Son derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat Sıhhat 
evinin vasfıdır 

Ameliyat ücretleri ~~lka çok ucuza. temin edilmiştir=. Mesela on 
gun SIHHAT evınde yatmak nmelıyat olmak 

operatör ücreti ve ilAç masrafı hepsi dahil bir fıtık, bir apanclisit ve buna benzer 
ameliyatların on günltık bütün masrafı elli liradan ibarettir. 

Dogum Ücretleri. On gün SIHHAT evinde_vat~ak, ye~ek, çocuk 
• masrafı ve ebe doktoru ucretı ve dogum mas-

rafı dahil elli liradır. 

. G?7', kula~, rahim hastalıkları aınetiyatları 
Yıne on gun SIHHAT evınde kalmak yemek, ilaç ve doktor ücretleri dahil elll liradır. 

Ameliyatsız tedavi olacakl~r?an on. gün SIHHft:T evinde ya!mak, 
• yemek, ılaç, hekım parası dahıl yalnız 20 hradır 

SIHHAT Evinin ınuhterem doktorları 
Hurufu heca sırasile aşağıda gösterilmiştir. 

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

Dahili hastalıklar E Kadın hastalıkları 
: ·~ 

.. ---.. Mutahassısları Mutahassısları 

. . . . . . . . . . .. 
Birinci rnnıf dahiliye mutahassısları :! .. Birinci sımf mutahassıslar 

doktor Fikret Tahsin doktor Hatib oğlu Esat :: 
HU eyin lbrahlm Salor :: " 
LUtfl Sabri E " 

Kazım Karal 
Yusuf Ziya OotUn 

-. 

::······················································ 
"'c·;;;~lıi"·h·;;~;·i;kj·~~: ........... g J{ ulak - Bugaz • IJurun ~. 

:: Hastalıkları mutahassısları : 
Mutahassısları 

.. 
:: Birinci sınıf mutahassıslar •• 

Bırinci sınıf operatörler :! doktor HU eyin Hulki Cura 

• . 
• • • • • . .. 

doktor operatör Arif Yurcu :: " Ziya Gökşin : - . 
" " 
" 
" " " " 

Alı RI ........................................................ . ,, za :: 

" ,, Esat Cimcoz r: G(iz hastalıkları 
,, Milat Baran E Birinci sımf mutahassıs 
,, Nuri Beger § doktor Burhaneddin BengU 

-------------------fZLJ·-------------------
A SABİYE MUT AHASSISI Faik Muhiddin ... 

1i1······················································1······················································~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111111 

Sılıhat Evi Müdürii : Doktor SAillK ÇAGLAR 
Hastalarımıza bütün kolayhldar gösterilir. Dahilden gelecek hastalarımız istasyon

lardan karşılanır. Hasta yanında kalmak isteyen yakınlerine en büyük kolaylık ya· 
pılır. Dahilden gelen hastaların sahiplerine hastalarının sıhatları haklunda mektupla 
TELGRAFLA günü gününe malumat verilir. ' 
TELGRAF ADRESi : IZMIR SIHHAT EVi TELEFON No. 2974 

Gece ve gündüz dogum ve hasta kabul olunur. -
iHTiYARLIK 

KENDiSiNi 
HiSSETl.,iRiYOR 

RADYONUZ iki ye hatta üç yaşındadır. Belki de 
daha fazla. Modern bir radyo karşı-

sında radyonuz ihtiyarlamış demektir. Medeniyet sür'atle ilerliyor. 
Unutmayınız ki, bütün eski radyoları, markası ne olursa olsun 

mil sa it şerait ile alıyoruz. 

MAGAZAMIZDA 
BULUNMAZ ŞERAITLE 

yükıek kaliteli ve 12 TAKSiTLE 

P H i L i P S' i 
BULACAKSINIZ 

PH • L • PS' • Bütün postları alan makine} ı ın leri en lüks satış 
. . yerinde bulunur. 

Otomatık hır surette plak deği,tir n ve otomntik olmıyan 
RADYO Phonolarımız vardır. 

Umumi acentesi : 
PE NETTi ve PARIENTE 

llünci Kordon 64 
lzmir TELEFON 2307 

17-19 (596) 
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PARDAYANLAR 
-108- YAZAN : Mlfel Zevako 

t7 Mart ıeae 
_ Mi 

YENi AS~P.J:ııt· ~ -- -== . ) EL 

sıcllll ticaret mamrlu
jiundan: 

Müseccel [lzmir keremit fab· 
rikası Türk anonim şirketi)nin 
10-3-936 tarihinde idiyen top
lanan heyeti umumiyesi zabıt· 
namesi ticaret kanunu hüküm· ~ 

.. 
Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 
P. ASTİL FOR PASTİLFORP ASTİL FOR PASTİLFÔR PASTİLFOR 
PASTİL FOR PASTlLFOR 

Bir elinizde kılınç ve bir elinizde ta
banca olarak arkadan geleceksiniz 

ı lerine göre sicilin 1570 numa
ras1na kayt ve tescil edildiği 

ilin olunur. 

f ASTİL FOR p ASTiL FOR PASTİLFOR 
;~AST~L FOR Kullananlar PASTiLFOR 
. PASTiL FOR Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTİL FOR 

.p ASTİ. L FO R · tu
1
almr

1

azlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- p ASTİL FOR 

- Niçin? Ha! Anladım. Sizi 
kapadıklan için değil mi? Bu
nu ben tenbihlemiştim. Yalnız 

sizin burada bulunmaoız kafi
dir. Şimdi sizden iki şey rica 
edeceğim. Birincisi, bugün de 
burada kapalı kalacaksınız. 
Hapislik bu gece saat on birde 
bitecektir. 

Pardayan suratını ekşitti. 

- Binaenaleyh bütün gün 
ve ben sizi arayıncaya kadar 
bu odadan çıkmıyacağınıza söz 
verdiniz. Korkacak hiç bfr şey 
yoktur. 

- Pek ata ! Söz veriyorum. 
Benden iki şey istiyeceğinizi 

söylemiştiniz. 
- işte ikincisini de, elimde 

pek kıymetli bir hazine var. 
Bunu da emniyetli bir yere 
götüreceğim bu da gece saat 
on birde olacak. Bunun· için 
sizin yardımınıza güvenebilir 
miyim? 

- Monsinyör, hizmetinize 
girdiğim günden itibaren yanı
nızda bulunarak her tehlükeyi 
göze aldırmağa karar verdim. 
Bana em:n olabilirsiniz. Bu ha
zinenin yolda elinizden alınma
ması için korkuyorsunuz değil 
mi? 

- Evet, bundan korkuyo· 
rum. işte yalnız size ve en sa
dık \e cesur zabitlerimden 
Vikont Daspermone eminim. 

Pardayan güldü : 
- Düşüncem de budur. Ara

ba saat on birde konaktan çı
kacak ... 

- Ah ! Hazine arabada mı 
bulunacak? 

- Evet, Daspermond arabayı 
sürecek. Ben de hayvanla önde 
gideceğim. Siz de bir elinizde 
kılınç ve bir elinizde tabanca 
olarak arkadan geleceksiniz. 
Kim arabaya yaklaşırsa tepe
liyeceksiniz. 

- Pekala! Monsinyör, müsaa
de ederseniz bir sorgum var. 
Bu iş Pondorede konuştuğumuz 
iş mi ? Yani bu hazine maden 
mi, yoksa etli kemikli bir şey 
mi? 

Hanri sarararak Pardayana 
şiddetle baktı : 

- Ne demek istiyorsunuz. 
Yoksa bunu evvelce biliyormu 
idiniz ? 

Pardayan mareşalı dikkatle 
gözden geçirdi : 

- Benmi ? Benim hiç bir 
şeyden haberim yok. Yalnız 
bu hazinenin mesela bir taç 
gibi bir şeymi olduğunu sor
mak isterim. 

Marşal biraz genişleyerek 
kendi kendine : 

- Krah götürdüğümüzü sa
nıyor galiba 1 

Dedi. 
- Anlıyorsunuz ya monsin 

yor, şayet öyle birşey ise son 
derece tedbirli bulunacağım .. 

- Dinle Pardayao, iş aklı
mza gelen değildir. Fakat bir 
krala refakat ediyormuş gibi 
ciddi olunuz. 

Pardayan kendi kendine dü
şündü: 

- Demek ki bunlar evelce 
kralı kaçırmışlar. Vay canına( 
Fakat nasıl otuyor da Pariste 
herkes sadas•z oturuyor. 

Sonra birdenbire akJına bir 
şey gelerek: 

- Monsinyör, buraya gelir 
gelmez odaya hapsediJmekliği
me sebep, bu konakta hapse~ 
dilenin kim olduğunu öğren
memekliğim im1ş öyJe mi? 

- Evet, doğrusu da budur. 
Mareşal yalan söylememiş idi. 

zını kurtarmasından korkmuştu. 
Pardayan: 
~ Pek eyil Bütün gün oda- · 

dan bir yere kımıldamıyacağım 
ve gece saat on birde hazır 
olacağım ... 

Dedi. Bu cevap üzerine Ma
reşal odad.ın çıkınca Pardayan 
kendi kendine söylenmeğe baş
ladı: 

- Madam ki burada hapsola
nın kim olduğunu söylemiyorlar. 

Öyle ise niçin bunu gelip bana 
ıöyliyorlar. Şu halde kral de
ğildir. Her halde benden giz
lenen bir şey· var.. Bunu da 
geceye kadar öğrenemiyeceğim 
ama ben şimdi bilmek istiyorum. 

Böylece söylenerek Parda
yan kapının kilidli olub olma
dığına bakdı. Kapı kilidli de
ğildi. Bir koridora açılıyordu. 
ihtiyar şövalye avluya inen 
büyük ve geniş merdivene ka .. 
dar bu koridorda yürüdü. 
Kimseye görünmemek için der
hal geriye döndü. Tekrar oda 
kapısının önünden geçerek ko
ridorun öbür ucuna gitti. Kar
şısına gelen kapıyı açdı. Bu 
kapıdan dolambaç küçük bir 
merdivene geçiliyordu. 

- işte, buradan gideyim. 
Dedi ve memnun olarak 

odasına döndü. Gündüzü oda
sında geçirdi. 

Pardayan odada kısa adım
larla dolaştı. Islıkla av havaları 
çaldı. Pençerenin camlarına 

parmaklariyle trampP.te gibi 
vurdu. Canı çok sıkılmıştı. Saat 
onbire doğru bir uşak gelerek 
sofrayı kurdu. Yemeği getirdi. 
Serseri ihtiyar iştiha ile güzel 
yemekleri, iyi şarapları mide
sine indirdi. Uşak biraz sonra 
elinde bir para torbasile tekrar 
göründü. 

ihtiyar Pardayan beyaz diş
lerini çıkararak güldü: 

- Oh! Oh! Bu nedir? 
Diye sordu: 
- Sizin maaşınız... Yolda 

parasız kalmış olmanızı düşünen 
Monsinyorun vekilharcı size 
vermek için benimle gönderdi. 

- Pekala! Çok güzel, iyi ve 
tam bir vekilharç gibi düşün
müşler. 

- Torbayı aç içinden beş 
frank ali Sıhatıma şarap iç. 
Uşak yelere kadar eğildi. 

Selamlayarak: 
- Teşekkür ederim. yarın . . . 

ıçerım._. 

Cevabında bulundu: 
- Niçin yarın? Bugün ne

den İçmiyorsun. Bugünden iç ..• 
- Evet, fakat bütün gün 

burada hizmetinizi görmekliğim 
için buyuruk aldım. 

- işte ben de bunu öğren
mek istiyorum. 

- Buradan uzaklaşmıyarak 
işlerinizi görmeğe mecburum. 

ihtiyar Şövalye: 
- işte iç sıkıcı nezaket gös

teren bir hayvan daha 1 Acaba 
hayvanım ne oldu? 

Diye düşünerek ; 
- Dostum, elini bir kere 

daha torbaya sok. Bir kaç frank 
daha al doğruca V eki ted 
meyhanesine git. Orasını bili
yor musun? 

- Bilirim. Luvr sarayı ile 
T eroanderi arasında değil mi? 

- Tamam. Dün veremedi· 
ğim borcumu ver. Üst tarafı da 
senin. Orada bulunan hayvanı
mı da alır buraya getirirsin. 
Haydi dostum git. Geldiğinde 
beni uyandır. Çünki gece ra
hatsızlanarak uyuyamadım. Bu 
gece epice dolaşacağım için 
biraz uyku uyumak vücudumu 
diiılendirmek istiyorum. 

Izmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. T enik 

hastalanmaz, boğazları ağrımaz. 
PASTiL FOR PASTİLFOR 

-~~ASTİL.FOR PAST ILFORP PASTİLFOR imzası 

1 : Zabıtname }> ASTIL FOR p R p ASTİL FOR p ASTİL FOR 
10-3-936 tarihinde yapılan . ~{PASTİL FO ASTİLFOR PASTİL FOR 

adi senelik umumi heyet top- ~ 
lanhsına mahsus zabıtnamedir. , ' PASTİL F STİLFOR PASTİL ~R 

RUZNAMEI MÜZAKERAT PASTİL TİLFO p STİL FOR 
1 - Meclisi idare ve mura- p ASTİ ,.....OR 

kıp raporlarının okunması 
2 - Bilançonun tedkik ve . ·\P AST. R 

kabulü ile medisi idarenin p AST 
ibrası. 

3 - Kazancın ne suretle ve ~)>AST 
ne vakıt verileceğinin tayini. · · ·J> ASTİ \ 

4 - 932 ve 933 senelerinde ~ji ASTİL 1
' 

fabrika hali inşada olduğundan q> ASTİL ~I.: 
temettü verilemiyen kuponların ,.. 
iptali. Jf ASTİL FO q; 

5 - Meclisi idarenin yeni- ]> ASTİL FOR 
den seçilmesi. • ~ASTİL FOR . PASrİT~İlllliiiii 

6 - Murakıp seçilmesi ve ei ~ıı.~ ... ~~~";;t.'~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~~!!"'!!"!!!!!!!!!!!!~!!"'!!"!!!!~=~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!"'!!"!!!!~!!"'!!"!!!!!!!!!lll 
ücretinin tayini. 

7 - Fazla olan kuvvei mu• 
harrikenin ~ureti istimali hak
kında meclisi idarenin teklifi
nin tedkiki. 
HİSSEDARAN CEDVELI: 

Kavalah Hasan Nuri 
Ömer Lütfi (miibendis) 
Ali Nihad (mühendis) 
Mişel Petrini 
Onore Momas 

Hisse 
354 
238 
238 
85 
85 

1000 
10 Mart 936 Salı günü saat 

onda İktisat Vekaleti murakıp 
komiseri sıfatile bay Hulusi 
Timürun huzurule senelik adi 
umumi heyet toplantısı yapıldı, 
tutulan hissedaran cetveline 
göre sermayenin binde üçyüz 
elli dört hissesi Kavalalı Hasan 
Nuri, ikiyüz otuz sekiz hissesi 
Ömer Lütfil, lkiyüz otuz sekiz 
hissesi Ali Nihad, Seksen 
beş hissesi Mişel Petrini ve 
seksen beş hissesinin de Ono
re Domas tarafından ki ser
mayenin tamamının temsil edil
diği anlaşıldı. Bütün kanuni 
merasimin yapıldığı anlaiıldı
ğından Meclisi idare reisi Bay 

Ömer Lütfü tarafından celse 
açıldı. Umumi heyet reisliğine 
Bay Ömer Lütfü, Ari camiliği
ne Kavalalı bay Hasan Nuri 
ve zabıt katipliğine de Bay 
Mustafa Bürhanettin se çil~rek 
müzakereye geçildi. Ruzname-

Bağ, Bahçe ve Çiftlik s~hipler~~e 
Bütün dünyaca tanınmış SCHERING-KAHLBAUM A •. G . . 

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

A - MERITOL - Arsenik tozu 
B - OBSTBAUMKARBOLINEUM 

ilaçlanmız gelmiştir. 

C - ABAVIT pamuklardaki hastalıklara karşı 
müessir olan ABA VIT ile 

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

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

:K: .A. N9 z -c..:r :K: 
ÖKSÜRÜKŞURUBU 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - Beher metre murab· 

baı üç yüz kuruştan yirmi do· 
kuz sayılı adanın 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 23 ve 24 sayılı bin yetmiş 
sekiz metre murabbaındaki 
arsaları Uç bin iki yüz otuz 
dört lira bedeli muhammenle 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile 20-3-936 Cuma günü 
saat onda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
iki yüz kırk üç liralık muvak· 
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saate komis
yona gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
iki yüz kuruştan 68 sayılı 
adanın 363 metre marabb.<lın
daki 3 sayılı arsası yedi yUz yir· 
mi altı lira bedeli muhammenle 
baş sekreterlikteki şartname 
meçhile 20-3-936 Cuma günü 
saat onda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
elli beş liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka te· 
minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komiıyona 

gelinir. 
3-10-13-17 571 (539) 
- Doktor ölü Mustafa En

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

teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona geli-
nır. 

nin Birinci maddesine göre 
Meclisi idare ve murakıp ra
porları okunarak müttefikan 
kabul edildi. Ruznamenin ikin
ci maddesine göre Bilanço 
okunarak tedkik edildi ve 
müttefikan kabul ve meclisi 
idare ibra edildi. Ruznamenin 
üçüncü maddesine göre kazan· 3-10-13-17 570 (538) 
cın ne suretle ve ne vakıt iki yüz seksen lira bedeli 
dağıtılacağına dair idare mec- En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksürü- keşifli Eşrefpaşada pazar yeri 
lisinin teklifi tedkik edilerek ğünUn kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici onünde paket ve adi taşla kal-
(18537,43) Lira karın (7613,00) tesiri şayanı dikkattır dınm yapılması işi baş sekre-
Lirası Amortismana tefrik edil- İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - lstanbul terlikteki keşifname ve şart-
dikten sonra kalan (10924,43) name veçhile 27-3-936 Cuma 
lira safi karın esas mukave- karar verildi. Ruznamenin be- meyanında ( Malzemei inşaiye günü saat 10 da açık eksiltme 
lenamenin yetmiş sekizinci şinci maddesine göre yeniden imal ve satışı ) fıkrasına tevfi- ile ihale edilecektir. iştirak için 
maddesine tevfikan (546,22) intihabı icab eden meclisi ida- kan fazla olan kuvvei muhar- yirmi bir liralık muvakkat te-
Lirası ihtiyat akçesine, (5000) renin intihabına geçildi ve açık rikenin çivi imali için istimali- minat makbuzu ile söylenen 
lirası Birinci temettü hissesine, reyle ve ittifakla meclisi idare ne müttefikan karar verildi ve gün ve saatta komisyona ge-
(537,82) Lirası Müessis hisse aynen ipka edildi. Şu halde bu hususta meclisi idarenin füıir. 
senedatı hamiJlerine, (242,02) yeni meclisi idare Bay Kava- tedkikat yaparak ona göre it- 10-13·17-20 608 (553) 
Lirası meclisi idare azasına lalı Hasan Nuri, Bay Ömer tihazı karar etmesi tensip edil- - Beher metre murabbaı 
(45,98) Lirası memurine ve Lütfü, bay Ali Nihat, bay Mi- di. Müzakere edilecek başka dört yüz kuruştan 54 sayılı 
(4552,39) lirası da ikinci te- şel Petrini ve Onore Domas- madde kalmadığından müzake- adanın dört yüz otuz dört yirmi 
mettü hissesi olarak tevziine tan teşekkül etmiştir. Bundan reye nihayet verildi. beş metre murabbaındaki on 
ve hissei temettü tevziatı sonra ruznamenin altıncı mad- Ömer Lütfü, K. H. Nuri, bir sayılı arsası başsekreterlik-
oısfının Bir Nisan 936 ve desine geçilerek murakıplığa Ali Nihat, Mişel Petrini, O. teki şartname veçhile ve bin 
nısfı diierinin de 15 Nisan ibkaen ve yirmi beş Lira şehri Domas, Zabıt katibi M. Bürha- yedi yüz otuz yedi lira bedeli 
936 tarihinde yapılması ittifak- maaşla Roma bankası ikinci nettin, lktısat Vekaleti Mura- muhammenle 17-3-936salı günü 
la kabul edildi. Badehu ruzna- müdürü bay Muzaffer ittifakla kıp komiseri H. Timur. saat onda açık arttırma ile ihale 
menin dördüncü maddesine seçildi. Bundan sonra ruzna- işbu örnek zabıtnamelere edilecektir.iştirak için yüz otuz 
geçildi. Fabrikanın hali inşada menin yedinci maddesi müza- mahsus defterdeki aslı gibidir. liralık muvakkat teminat mak-
bulunmasından dolayı 932 ve kere edilerek esas mukavele· 10/3/1936 buzu veya banka teminat mek-
933 senelerinde temettü veril- namenin dördüncü maddesinin lzmir Kiremit Fabrikası T. tubu ile söylenen gün ve saatta 
mediğinden işbu sc"lelere ait ikinci fıkrasına tevfikan şirke- A. Ş. . K. H. Nuri komisyona gelinir • . 

----------''-M&. ....... ....---..ı ..................... .ı.wıy-......ııu..=..._a_ ______ ....;;;;;;.....a.ıwu1-&..!!!..L==...~_ı_~k~o~nl~a~nn!!;....:..~İLl!!!!ta~li~ne~~İtti~·f~a~k~~~~ti=o~İfLt~i~al:__~ed~e~b~ile~c~e~vi~i~l~er~------------~680~(695)~~ 28-3-10--13 (513)522 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

1
. ORESTES vapuru eiyevm 
ıaıannnıı:da olup yllkftn6 tah· 
l!ye ettikten •onra on dört 
nıartta Anvers .. Retterdam ft 
Hamburg limaalan için yftk 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 21 mart
:a ~eklenmekte olup yükünü 
ahlıyeden sonra Burgns,Varna 

ve K" ostence için yllk alacakbr. 

28 
HERMES vapuru 23 marttan 

marta kadar Anvers,Rotter· 
d~km ve Hamburg limanları içİD 
yu alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINE 
NORDLAND motörü lima

nunızda oJup Rotter<lam-Ham· 
~rg-Copcnhag-dantng-Gdinia 
. oteburg·Uslo ve lskandinavya 
lımanları için yilk alacakbr. 
b ROLAND motörli 29 martta 
d eklenmekte olup Rotterdam 

0
am, . Hamburg, Copenhage, 
antzıg, Gdynia, Oalo ve b· 

k
1
andinavya limanlan için ytık 

a acaktır. 
SERvıc MARİTtME ROUMAİN 
BUGARESTİ vapuru limanı· 

~ız.da olup ayni giln K6ıtence 

1 
ulına-Galas ve Brayla liman• 
arına hareket edecektir. 
. ALBAJUL YA vapuru 17 ni· 

~~~a~da beklenmekte olup yll
unu tahliyeden sonra 19 ni· 

sanda Malta, Marsilya ve Bar• 
se~Enaya hareket edecektir. 

. LEŞ vapuru 20 martta 
gelip 21 martta Malta-Marsilya 
Ve Barseloo için yük alacakbr. 

lJandaki hareket tarihlerile 
navJunJardaki değifikliklerden 
acFnta mes'uliyet kabul etmez. 
k dzla tafsilat için ikinci 
b~r onda Tahmil ve Tahliye 

8•nası arkasında FRA TELLi 
SERCO acentesine milracaat 

e ilmesi rica olunur. 
Telefon: 2004-2005-2663 

2 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

HERAKLEA vapuru 16 mart

ta bekleniyor. 20 marta kadar 

An•ers, Rottera.-, Ham'-'g 
ye Bremen imanlanna ylk 
alacaktır. 

ANGORA vapuru 26 martla 

bekleniyor. Anvers ve Ham· 
burgdan yOk çıkaracakbr, 
AMERICAN EXPORT LINES 

EXCHANGE vapuru 19 mart

ta bekleniyor. Baltimor için 

yük alacakhr. 
Johnston Warren Lines 

Liverpool , 

QUERNllORE •apura 22 
şubatta bekleniyor. Liverpool 

ve Anversten ylik çıkanp Bur· 

gas, Vama ve Köstence liman· 
)arına yük alacakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
DUBURG vapuru 25 martta 

bekleniyor. Hamburg ve An· 
venten ytık çıkardıktan sonra 
28 marta kadar Rotterdam, 
Anvers ve Hamburg için ytık 
alacakbr. 

DEN NORSKE Middelhavılinje 
Oslo 

BAY ARD mot6r6 9 nisanda 
bekleniyor. llkenderiye,Dieppe 
ve No"eç limanlarma ylk 
alacakbr. 

v apurlann isimleri, relme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında biç bir taahhUde ıi· 
ritilmez. 

N. V. W. F. Hami Van Der 
Zee & Ço. 

Birind Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

Devlet demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile mıktar ve evsafı apğıda yazıh donyafı 

30-3-936 Pazart~ıi günü saat 15 de lzmirde Basmahanede 7 nci 
işletme Müfettişliği binasında açık eksiltme usulile ıabn ahna· 

caktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 105 lira muvakkat teminat vermeleri 

Ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye manü kanuniğ 
bulunmadığına dair beyanname ile ayni glln saat 15 e kadar 

koınisyon reisliğine müracaatlan lazımdır. 
Bu iıe ait ıartnameler lzmirde Basmahanede 7 inci ifletmo 

~~fettişliğinden parasaz olarak verilir. 
ını ve evsafa Niktan Muhammen bedeli 

Kilo beher kiloıu 

Don yağı 3500 40 Kunıt 
17-23 666 (589) 

0 
- Muhammen Oç ıenelik kira bedeli 750 lira olan Alaancakta 

N tobiialer durak mahalli civannda iskele a•luaunda klin balen 
b efıendikat benzin iatuyqpu olarak kullanılan S kapu No. k 

araka ve önündeki bir parça arsa 28 • 3 • 936 Cumartesi giin6 
saat 10 da Alaancakta 8 inci işletme binasında komisyonda 
açık rtı ·ı kti" la a . rma usulile Oç sen• mllddetle kiraya verı ece ': . 
gir teldılerin 56. 25 kurut muvakkat teminat vermeler• ve ııe 
ko:tye kanuni bir manileri balunmaclıtaaa dair beyannamelerle 

Ş •Yona miiracaatlan lhımclır. 
artnameler Alaancak ko...Uyonunclan parasız alınır. 

17 - 23 660 ( 590 ) 

Şekil. No. 8658 Şekil No. 8651 

DAIMON 

YENi ASIR 8•hll•. 

Oliver Ve Şü. 
LIMlTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRtNCl 

i<ORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

FLAMINIAN vapuru 8 mart 
Liverpooi ft S.-sea'claa ge· 
lip t.ataliyede ba'unacaktir. 
TRAN11NOw~ tS mart

ta Londra, Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yllk alacakhr. 

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

Deatch Levante Line 
ALIMNIAN vapuru 5 martta 

Hamburi• Bremen ve Anvera
ten gelip tahliyede buhmacak. 

NOT : Vihııt tarihleri, va-
purlann isimleri vo navlun üc
retlerinin değiıikliklerinden mc 
ıuliyet kabul edilmez. 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda Aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk herine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her hanrf 
kumq ve elbiseyi yalmt: 

f.6 
Kanıt ile ve çok kolay bo-

yamak iatenenis bir paket 
Kil markala 

A R T 1 

En sağlam 

BOY .A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

B A H A R A T deposudur 

:-····································································· i SIHHAT Balıkyağı ~ 
: : : Norveçyamn luJia Morina hahk yağıdır : 
• • 
i iki defa süzülmüştür a 
! Biricik Satıf Yeri : 
• • : : : BAŞDURAK : 

~ HAMDI NÜZHET ~ • • 

! Sıhhat Eczanesi ~ 
• • ............•..•.•.............•...................................... : 

Fenni 
SiFA. 

ECZ~ESi 
Altı o, Nikel 
Hu bağa, Amerikan çerçe· 

velerle, Fenni gözlük camları· 
nııı en taaınm•t fabrika mala 
olarak yeniden ıetirmiftİI'. 

Toz, günef, •por, ıof6r, tay
yare 16zliikleri, barometre, ter· 
mometreler her yerden çok 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Gizi Ok 

iZMiR il\ 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketın Merkez Te lfabrıkası: lzmırJ~ H11lkapıoardadır 
Yull Pamulundan Al, 1ag11are, ~öpekbaf, Dellrmen, 

GegUr ve uglak Markalarını !Javı her nevi Kııb.e bezi 
imal eyltımekte ohıp malları A vroparım ayni tip meoHu 

catırıa faiktir. 
Telefon Ro. 2211 ve 308'7 
'l'elpaf .,. ... ı. B•J'•all l•mlr 

(H 1) Per. 

ve 

1 

en lüks Mobilye imal eder 

Çalışamıyor, 
v 

ugramış 

dilşünmüyor k! 
GRtPIN 

Bir iki kaıe 
Onu bu yanm 
bq ağnaile ıi
nir ajnlann· 
dan kurtar
maia klfi ge· 

Tecektir. 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GBIPlN 
BiHOn -. agrı, ı~za ve sancılan derhal dindirir. Soğuk algınhkarına 
grıpe, romatı~may~, baş ve ciiş ağrılarına, nez.leye, sinir, adele' 

ve bel agrılarıle kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

,,,_........-

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lim· 
halara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirla 

olursunuz 

M.TevfikeAYKENT 
Elektrik, telefon ve malze

meleri depoau Ve Sünen1 
fabrikalan mlmeuili 
PeştemalcıJar n - 79 

Tel. 3332 

Fenni 
, 

ECZANESi 

HiLAL ECZANESİ 

HER NEVi FENNi 90ZL0K 
Altın, nikel, elektroyalviz sellololt b b 

çevelerle pantoskopik, ıilindirlik, sif~rik aıiki •:::b~=~l Hlrll = 
veya yakındın her ttirltı g&zlnkler ta ' ı, uıa 
::::ı Ye toı flllDkleri, bittin o~tik y~:.:"ı.::' ı!~~k~~ 

eri için muayene kutwan, allt Ye edent d . ı 
TOPTAN eposa 
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Alman notası uzun uzadıya münakaşa edildi 

. 
Titülesko, Tevfik üştü Aras, Litvi of, Bek, Marcia lmanya ın 

onseye iştirak etmek •• uz ere ileri sürd .. ğıi şart arı kabu etmediler 
Londra 16 (Ö.R) - Londra

da yeniden mühim bir gün 
geçmiştir. Fransız başbakanı 
B.Flandin, B.Pol Bonkurla bir- ı 

likte Alman cevabını inceden 
inceye gözden geçirmiş ve bir 
çok mühim görüşmelerde bu
lunmuştur. Bu cümleden olmak 
üzere ispanya dış işleri baka
nile görüştükten sonra Sovyet 
Rusya dış işleri halk komiseri 
B.Litvinofu ve sonra da Yugos
lavya delegesi B. Puriç'i ka
bul etmiştir. Aynca Küçük 
antant delegeleri de Alman
yanın hareketini kabul etmiyen 
B. Litvinof'la uzun uzadıya 
görüşmüşlerdir. 

KONSEY ÖGLEDEN 
SONRA TOPLANDI 

Diğer tarafdan lngiliz ba
kanları da Alman cevabını 
uzun boylu münakaşa etmiş

lerdir. Bu ıebeble sabah ya· 
pılması beklenen konsey top
lantısı ancak öğleden sonra ol· 
muştur. llkönce hususi bir celse 
yapılmıştır. Bunda bir çok 
delegeler konseyin, Almanya 

yalnız kalınca, bay Flandin 
Alman cevabı notasının iÖrü
nüıte kabul, hakikatte reddo-
lunduğunu bildirmiıtir. . 

TEBLIG NEŞREDiLDi 
Saat 16.50 de şu tebliğ 

neşredilmiştir: Hususi celse 
açılırken başkan B. Broos 
Alman cevabmı bildirmiş ve 
aleni celseden önce konse· 
yin cevabı tedkik etmesini 

ve iş birliği şarthr. Fransa 
lngilternin teahhüdlerine sadık 
kalacağını ummakla beraber 
heman Fransanın yardımına 
gelmesini istemektedir. Fransa 
emrivakii kabul edemez ve tat-
tuğu vaziyette :zaaf gösterme
den devam edecektir. Ta ki 
normal bir hukuk vaziyeti ye-
niden kurulsun. 

FRANSA TEHLOkE iLE 
KARŞI KARŞIYADIR 

Paris 16 ( ô. R ) - " Li
berte " gazetesi diyor ki : Şüp
heli durumun 6elittiği daha iyi 
oldu. Artık Fransa tehlüke ile 
karşı karşıyadır. Tehltıkeyi bi-
len bir memleket lıe iki kat 
kuvvetli sayılabilir. 

Fransanın yapmak ivin 
Paris, 16 (Ö.R) - "Temp,,, kuvvetli olmaktan başka çar-:si 

tarafından Lokarno ve Versay 
muahedelerine karşı yapılan 
tecavüzün tesbit edilmesi için 

fngiliz aış bakanı B. Ede!l ita/yan delegesi ve Londta elçisi B. Orandi Fransız dış bakam 8 . F/afldetı 
teklif etmiıtir . Zıra bu Alman cevabının uzsallıktan yoktur. Fasılasız Alman teh-
cevap iki noktayı tahrik uzak olduğunu kabul ederek diôlerine maruz kalmak Fran· 

yann Londrada aleni bir celse 
yapmasını ve bundan sonra 
gelecek pazartesi gilnü Cenev· 
rede toplanmak Ü7.ere tehir 
edilmesini istemişlerdir. Bu 
mesele konseyin gizli bir cel
ıesinde incelenmiştir. 

etmektedir. Birincisi Almanya· diyor ki : Almanya muahedeyi &anın talii icabıdır!,, 
nın konsey üyesi olan memle- bir taraflı olarak bozmakta Paris, 16 ( Ô.R ) - " Petit 
ketlerle müsavi şartlarla müza· ısrar ve Ren bölgesinin kuv· Provençal,, karşılaşan tezleri 
kereye iştiraki meselesi, diğeri vetli işgali yerine sembolik ş6yle hulasa ediyor : 
de bay Hitlerin teklifleri esas bir işgal geçirmeği red etmeklt! INGIL TERENiN DURUMU 
üzerinde hemen müzakereye kalmıyor, konsey vastasile emri lngiltere - Almanyanın bir 
girişilip girişilmiyeceğini konsey vakiin hemen kabulü ve yeni taraflı olarak muahedeyi yırt· 

Oöring ~·e Oöbels Alman k11mandan/arile görüşüyor 
ALMANY ANIN CEVABI bunu hemen tetkik etmek üze-

OKUNDU re gizli bir celseye karar ver-
Hususi celsede delegelerin miştir.,, 

hepsi eksperler\le birlikte ha· DELEGELER ALMAN ŞART-
zırdılar. B. Eden yanında Sir LARINl KABUL ETMiYOR 
Robert Vantyart olduğu halde Az sonra öğrdnildiğine göre 
ıaat 15,30 da salona girmiş ve B. Flandin'den sonr B. B. Ti-
az sonra B. FJanden gelmiştir. tülesko (Romanya\, Tevfi Rüştü 
Hususi celseyi açarken başkan Aras (Türkiye), Litvinof (Rus· 
B. Broos Almanyanın konsey ya), Bek (Lehistan) ve Maricia 
mesaisine iştirake ne şekilde (lspany) söz alarak hepsi Al-
çağrıldığmı hatırlatarak davet manyanın konseye iştirak et-
telgrafım ve cevabi notasını mek üzere ileri sürdüğü şart-
okumuştur. lorm kabulüne imkan bulunma· 

GiZLi CELSE KARARI dığmı bildirmişlerdir. Kon-
B.Ffandin hemen mülahaza- sey celsesi devam etmete-

larınl bildirmek istemiş, bunun dir . Ş imdi diğer üyelerin 
üzerine Lehistan dış işleri ba- Alman şartlarının kabulü lehin-
kanı B.Bek gizli bir celse ya- de bulunmaları beklenilmek-
pılması isteğinde bulunmuştur. tedir. 
Gizli celseye yalnız delegeler 
iştirak ederler. Ekiıperler ve 
sekreterlik mümessilleri bulun· 
ma:zlar. B,Titüleıko da bu tek· 
lifi tu\mUf ve teklif münaka· 
pıız kabul edilmiıtir. Eksper· 
ler çekilerek deJeselw ..&onda 

FRANSA - INGILTERE 
RUSYA iŞ BIRLIGI 

Fransız çevrenlerinde söy
lendiğine göre Avrupa barışı· 
nın kurtulması için bunun mih
veri olan F rama - Rusya ve 

_ ~ere 'VUIDcla .bir an&,,..a 

bir Lokarno müzakeresine gi- mak için kullandığı vesile ne 
rişilmesi neticesine varmak is· olursa olsun, uluslar 11oıyetesi 
tiyor. Almanya, konseyin da- kanunu buna kuvvetle kar§! 
vetine, şartlarla cevab vermiş· koymak hakkını bana vermi-
tir. Halbuld bu şartları tedkike yor. Olan oldu, yazık oldu. , 
konseyin salahiyeti yoktur. Şimdi Lokarno yerine de.ha 

KONSEYiN V AZIFESI sağlam bir sulh istihkiimı yap- . 
NEDİR? malıyız. 

Onun vazifesi hakkına karşı FRANSANIN DURUMU 
işlenen hatayı görmektir. Yoksa Fransa -Affedersiniz amma, 
yeni müzakereye yer olup ol- Lokarnoyu imza ettiniz. Bu 
madığı sadece Lokarnoyu imza muahede askerliksiz bölgeye 
eden devletlere aid bir iştir. asker sokmasının tecavilz oldu-
ALMANY ADAN BAŞKA BiR ğunu kaydediyor. Hemen Fran-

CEV AB BEKLENEMEZDi saya yardımla mükellefsiniz. 
Paris, 16 (Ö.R) - "Intransi- BELÇIKANIN DURUMU 

geant,, Alman cevabına şaşıla- Belçika, Alman kuvvetlerinin 
mıyacağmı yazarak diyor ki: hududa yaklaşarak beni tehdid 

logiliz kamuyunun bundan etmelerini protesto ederim. Ben 
duyduğu heyecanı anlayoruz. Sövyetlerle pakt imzalamadım. 
Führerden başka bir cevab Bana karşı Almanyanın elinde 
beklenemezdi. O, işine gelmi· vesile bile yoktur. 
yen bir muahede yerine yeni- Iıte durum budur. Tezler 
sini koymak için tedbir almış· birbirinden çok uzakbr. Fakat 
hr. Buna işğal kuvvetlerinin mademki müzakere devam edi-
ve malzemesinin azaltılması yor, ümid kaybolmamıştır. 
gibi bir tekJifle mukabele INGILTERE TEMiNAT 
edildi. Führer Fransa ve VERDi 
lngilteıenin prensib üzerinde Paris, 16 (Ö.R) - Liyon'da 
ayrıldıklarını anladı ve na- çıkan Proğre gazetesine göre, 
zari uysalsızlıkta lngilterenin lngiltere, Alman tecavüzü ihti· 
Fransayı takib etmiyeceğini maline karşı Fransa ve Belçi-
anladı ve yolunda devama ce· kaya teminat vererek bunları 
saret kazandı. Almanya ile müzakereye sok-

Hitleri geriletmek için karşı- ma~a çalışmaktadır. Böylece 
sında birleşik cephe lazımdı. lngiltere hemen Fransa lehinde 
Halbuki Lokarnoyu imza eden müdahale istiyenlerle lngilte· 
devletler bileşemediler. ltalya nin Avrupa işlerine kanşma· 
dilsiz gibi sessiz durdu. masını istiyenler arasında mu-
Belçika uzlaşmaya temayül tavassıt bir vaziyet almıı oluyor 
gösterdi, lngiltere emri vakii TELAŞA LÜZUM YOKTUR 
kabule mütemayil göründü. Al- "Liberte de Lud-ouest,, gaze· 
manian durumlannda ıebata teli de Franaanın durumunun 
tqvik için bundan daha iyi bir çok kanetJi oldujunu, tel&p 
mil -...z. 1llmi ohz••• ye •••nm 

manya ite müza• 
kereyi ebedi 
olarak bertaraf 
etmek mevzu· 
ubabs değildir. 
Bu meselenin 

· bir bal çaresi 
elbet bulunma
lıdır. Fakat şid· 
det bir muha
vere başlangıcı 
olamaz. Fransa 
tehdid altında 

müzakere ede· 
mez. Fransanın 
mukadderatı n ı 
ellerinde tutan
ların dirayetine 
baglıyalım. 

Londra, 16 
(A.A) -Bu sa
bahki gazetele· 
rin çoğu B. Hit· 
lerin konseyin 
davetine verdi
ii ıarta mual
lak cevabın ka
bulü mümkün 

Fta!lsızlamı tehdit allmda göıdiıklen Strazbuıg şehri olmadığını yaz
bu defa da Almanların aley- 1 makta ve bilhassa ikinci şarta 
hinde çalıştığım yazıyor. tenkit etmektedirler. 
INGILIZ KAMOYU VAZiYETi Mamafi Deyli Herald Alman 

KA VRIY AMADI cevabı metninin tam tercüme 
Paris 16 (Ô.R) - Tolo:zda edilmediği mütalaasını ileri 

çıkan " Depeche ,, gazete· sürmekte ve bu tercümenin 
sine göre Inııili:z kamoyu "derhal müzakerata başlamak" 
vaziyeti tamamiyle kavrıya- yerine "imkan hasıl olduğu 
mamıştır. Fakat sir Austen zaman müzakerata başlamak,. 
Chamberlain gibi işin . içine şeklinde tashihi lazımgeldiğini 

Fransızların tarassut dürbünleri 
iİrmiş dikkatli siyasal adam- bunun da ikinci şartı daha az 
lar az değildir. Eski dış baka- kat'ileştirdiğini söylemekte~ir. 
nı şunu kaydetmiştir ki mesele TA YMIS GAZETESiNE GÖR8 
Fransa ve Almanya arasındaki Times gazetesi başmakalesinde 
eski kavga değildir. Fransanın B. Hitlerin tekliflerinin tetkik 

edilmesini istemekte ve Fran· 
güvenliği meselesi bife değildir. sa ve müttefikleri böyle bir 
Arsıulusal bir ahlak, bir ka- tetkikten hiç bir :zarar gör· 
nun olup olmadığı, yoksa mezler. Bu tetkik semere ve· 
Avrupanın yine kuvvet hii- recek ve Avrupa tarihinde bir 
kimiyeti devrine dönüş dön- dönüm noktası olacaktır. De-

miyeceği meselesidir. 
FRANSA TEHDiT 
SEVMiYOR 

Paris, 16 (Ô.R) - Senato as 
başkanı Bay Lucien Hubert 

Alman - Fransız ihtilafı hakkın
daki bir nutukta Sovyet paktr 
hakkındaki Alman iddialarını 

reddettikten sonra demiştir ki: 
- Eğer Lokamo pakhnı 

zamin olarak imza eden dev
letler Avrupanın ıarkında ve 
ortasında Alman karanndan 
emniyetlerinin sarsıldığını du
yan memleketlerle birlqirlene 
Mhn··= ldu ,.pleWlir. Al-

mektedir. --Yeni Paraguay 
hükumeti 

Paris, 16 (Ô.R) - Birleşik 
devletler, Arjantin, Brezilya 
Pero yeni Paraguay hükume· 
tini tanımışlardır. Yeni hüku
metin Amerika devletleri tara· 
fından tasdikini kutlulamak üzre 
Asonpsiyon'da bir tören yapıl· 
mışhr. Kolonel Franko bir em;r 
name neşrederek ihtilalciler 
iş başına geleli beri ilan 
edilinit olan örf I idareyi ilga et
miı ve Bolivya ile sulh vaıiye• 
tiai kat'ı olank kurmuıtur. 


