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-Alman baş delegesi dün dinlendi--. 
( Dileğimiz şudur ki kons y önündeki tarihi 
vazifenin önemini ve genişliğini takdir etsin ) 

1 Alman delegesinin 
gereken tedbirleri 

Londra, 19 (Ö.R) - VON 
RlBENTROP Alman delegas
yonunu teşkil eden 28 üye ile 
birlikte hava yolile Berlinden 
gelmiştir. Görülüyor ki böyle 
bir delegasyon sadece bir nu
tuk vermek için değil, fakat 
müzakereye girişmek için gel
mektedir. Alman delegasyonu 
dün akşam konsey masasmde 
gözükmemiş ise de bu sabah 
orada yer alacaktır. 

marasma ıitmit ve B. Edenle 
hususi iş odasında bir ınllddet 
görüşmüştGr. Bundan sonra 
Alman delegesi Alman dışişleri 
bakanhğile telefonla görüı
müştür. 

Von Ribentrop bunun üze
rine forayn ofise gitmiş ve Vil
belmıtrasse ile görüşmeleri hak
kında haberdar etmek istediği 
bay Edenle tekrar görüşmüıtür. 

·nutku 
almak 

bitince Lokamo devletleri delegeleri konseyden 
An salonunda toplandılar 

çıkarak 
Kraliçe • • 

ıçın 

Von Ribtntlop 

mdan birkaç dakika &nce f' o
ra,• ofi1e gelmiftir. Bu da, 
mti•lıı•elere iıtirak edeceği 
riYayetine meydan açmış ise de 
hakik .... Alman deleaesi B. 
Edeme a&lfmek l.tiyordu. 
Aneak B. Eden d6rtler toplan
tıamda olduğundan Yoa Riben
trop Lord Carnavorn tarafın
dan lt.bıtl edilmiı •• onun 
neadinde de Ancak bir illi 
deldb ltalm11br. 

Voa Ribentrop koueyin bu 
8"D takip ec:lecett mlizakere 
...a1111 lirenmek iniyordu. 

Fakat lord Comavom bu uau
lün tamamiyle konseye aid ol
duğunu IÖyliyerek Von Riben
tropa konıey başkanı B. Bnosa 
müracaat etmesini tavsiye etti. 
Von Ribentropun B. Edenle 
olan görüşmesi ise ancak on 
dakika kadar sürmüıtUr. Bunun 
ıırf bir nezaket ziyareti olduğu 
kaydedilmektedir. 

Londra 19 (Ô.R)- Von Ri
bentrop dün akpm konsey 
başkanı 8. Stanley Brooı ile 
a6rütmüştür • 

Gelir gelmez VON RIBEN
TROP büyük bir f .. aliyet gös
termiştir. ilk önce Avam Ka· 

n •nr~.2XZ9.'7..bl ı WiiiP"" 

iLK TEMASLAR 
Londra, 19 (Ö.R)- Von Ri

bentrop Lokarnll muabedeıini 
imza eden devletlerin içtima- - Sonu 6 mcı sayjada -

mvz.wmm1ma ................................... ~ ................................ .., ................................ ı 

Kültür Park 
•••••••• 

Manasız ve yersiz 
dedikodular 

Her yıl bir az daha inkişaf 
edea Arsıulusal lzmir panayı
n~ Gazi meydanındaki yer 
kafi geJ111emektedir. Bunu gözö
Dünde latan ltelecliyemiz, yan
gın yerlerini imar etmek, hal
ka ıeniı nefes alacak park
lar yapmak ve panayırımıza 
liyık genit ıahalar hazırlanıak 
•akaadiyle KOltürparkı vücuda 
getirmek karannı almıştır. Bu
gün bozuk kaldırımlarını tamir 
ettirmek için mali varlıiı elde 
edemiyen belediyenin böyle 
~ilyonJuk bir işe iirişme:ıi 
Cidden ıaşılacak bir iştir. 
Enerjisine güvenmeyen, ha· 
Yalleri hakikat yapabilmek 
~udretini nefıinde bulamayan 
•nsanların böyle bir davanın 
•rkaaına takılmasına imkan 
tasavvur edilemez. 

Fakat denenmiş bir hakikat 
~ardır ki o da Şarbayımızın 
ınandıgı divalan büyüklerin 
•evgiıine, yıpranmak biJmiyen 
enerjisine dayanarak baıardığı· 
d_ır. Gözlerimizi üç sene evel
ııne atalım. Gazi meydanının 
arkasını karartan ankaza ve bu 
ankaıın ipsiz sapsız ahlaksız
lara aıiınak olduğu günleri 
habrbyahm. ilk defa burada 
Panayır açılacağı söylendiği za
~an birçok kimseler gülmüıler· 
dı. Hatta itiraf edeyim ki bunlar 
arasında ben de vardım. Sayılı 
IÜnler içinde bu harabelerde 
~ir mamurae yarahlacağına 
•0 anmak zorluğu ile kar
ta karııya idik. Fakat Panayı
ı:ın açılma günü gelince baya· 
lın hakikat olduğunu gördük. 
~~rinci panayır biraz toz toprak 
•çınde oldu. ikincisi asfalt yol· 
~arla süslendi. Bugün de o bir 
•~tiyaca yetmez bir devrime 
l•rdi. 

Netice itibarile lzmir pana
yırı bir çok devletleri i"6ilen · 
diren bir müessese haline geldi. 
Ve lzmir ıehri de yangın yer· 
lvindeki bliyük harabelerin bir 
\ualllıDdan kurtuldu, modern 
bir evlenme dairesine ıahip 

- Sonu 2 tnci ınlri/elk -
-•kkı oo.-o•ıu. 

Lokarnocu devletler anlaşabildiler mi ? 

Otuz hin aile 
Vaıington, 19 (Ô.R)- Ciddi 

ıurette su baskını tehlikesine 
maruz bulunan bükümet mer· 
kezini korumak için 1500 kişi 
çalışmakta, suların tecavü-
üne maruz kalan yerlere 

z . k 
kum torbaları yerleıtirme te-
dir. Vaşingtona sekiz mil uzak
ta sular 26 kadem irtifa bul
muıtur. Hükümet merkezinde 
harp zamanınd• olduğu fibi 
mOdafaa tertibab alıamqbr. 

Ne.york, 19 (Ô.R)-Su ba•-

açıkta kalmıştır 
kınından 61enlerin sayısı 60 
kiıiyi bulmuştur. Maddiğ zarar 
çok büyüktür. 

Vaıington Kızılbaç reisi ıu 
baskını felaketzedelerine yar
dım için üç milyon dolarlık 
lcil bir kredi istemiıtir. 30,000 
aile açıktadır. 

Nevyork, 19 (Ô.R) - Bütün 
Ahil kııımlanndan ıu baskın
lan olmuıtur· Bilhuıa Penail· 
•aaya devletinde zararlar ml
ıu.dir. BI~ macla ... Jİ 



Kültür Park ......... 
Manasız ve yersiz 

dedikodular 

VENi ASIR 

ŞERİR BABBRLBRİ 
---r--

Zarifi öldüren kimdir? Mükellefler 
--·-·-

20 Mllart o.,.a 

l ine bolu 
Faciası tahkikatı 

- Baş tara/ı l ind salıi/etf, -
oldu. Yarın da pavyonlar ora- . 
dan kalduıhnca 1ıalk nefes ala
cak bir bahçeye de kavu,acak. 

, Bir ;J;;·· .. y· .. ;~"gı ..... ~J;k···~;ı;;;·~d;·· ag" ır Y ~~!y~!~1~~~!!!~~!~ Buna mukabil eski panayır 
yeri için şehir bütçesi mühim 
sayılabilecek hiç bir fedakar
lık kabul etmedi. l 1 

mükelleflerinin yeni mali sene 

lnebolu vapuru faciası haıl! 
kında müstantildiktc yapılmak
ta olan talıkikat ıon safhada 
bulunmaktadır. Müddeiumumi
likce kaptan bay Mehmed Ali. 
üçüncü kaptan bay Rahmi, 
birinci çarhçı Halid ve ikinci 
çarhçının maznun sıfatile mah· 
kemeye verilmeleri hakkmdaki 
mütaleaya müstenid karar 

Belediyemiz Kültür park işi
ne önem vermeye başlayınca 

bazı yersiz ve mana.sız .dedi
kodular . kulağunu:a gelmeğe 
başladı. 

1 b 1 d h t k ıd ıd başlamadan yol inşaatında ça· 

,yara ı u un ıı ve as aneye a ırı ı . !:J:ı~1:i::'ta~~f.mı!1:ı~!;r:~~ f maznunlara tebliğ edilmiştr. 

Denil;yor ki: "En küçük bir 
yağmurda okalda.r diz boyu 
su içinde iken, belediye ,-ukan 
mahalJelerde sokak yaptıra

mazken Kültür parkla ujraşı
yor. Bunun manası kel başa 
şimşir tarakhr . ., 

Yaralı kendisine sorulanlara cevab vermemiş ve katil
leri ifşa etmeden hayata gözlerini yummuştur 

ram hazırlannuştır. Bu progra
ma göre bütün bedca müke1-
1efle.n önümüzc1.e'ki iki buçuk 
ay içinde yollarda çalıştmlacak-
la.rdı.r. Bu 11rctle hem yollar 
tamir e inş edilmiı ve em 

_ Burada i:>uiımmıyan maznunlara 
da mcıh& rinde tebliğat yapı
facak e 'karar onların da ce
vablarından sonra verilecektir. 

................................................ 
Otobüs imtiyazı 

Güzel. Bu kahve dedi-
kodularım yapan insanlar es
ki panayır yerinin ve bugün 
Kültür parkının nasıl yapıl
dığmı bir defa olsun sormuş 
araşdırmışlar mıdır? Tereddüd
süz cevab verebiliriz ki, bayır. 
Eier sormu~ araşdarmış olsa· 
lardı böyle bir dedikoduyu 
tekrarlamağa vicdanlan izin 
vermezdi. 

lzmir sokakJarmı su basdı
ğını, yukarı mahallelere ihti· 
yaca yetecek kadar yol yapda
madığmı biliyoruz. Sebebini de 
takdir ediyomz. Çünkti lı:mir 
kanalizasyonu bir buçuk milyon 
lira istiyor. Hatta bu kana
lizasyon yapılsa bile lzmir 
münhat bulunduğundan suları 
denize verecek makinelere mil
yonluk tesisat kurmağa ihtiyaç 
bulunduğunu fen adamJan söy· 
liyor. Belediye bütçesi bugünkü 
geliri ile ne bu tesisatı kura
bilir ve ne de yol yapmak şöy
le dursun mevcud yolları tamir 
ettirebilir. .Şu halde mali im
kansııhklar karşısında hiç bir 
şey yapmamak mı daha iyidir 
yoksa parasız: bazı mevcudiyet· 
ler yaratmak imkanlarını araş
tırmak mı lazımdır? Şüphesiz 
tutacağımız yol ikincisi olacak
hr. 

işte lzmir belediyesi de ken
disine böyle bir çalışma yolu 
seçmiştir. 

Şehrin sıhhatını tehdid eden, 
memleketin asayişini bozan 
harabeleri yok etmek için mü
teahhide arsa vermek suretile 
yan~m yerinin tesviyesini im
kan altına almııbr. Buraya 
kendi fidanlığında yetiştirdiği 
ağaçları diktirmektedir. 

Panayır için Ekonomi ba
kanlığının yardımı ile harabe
leri imara çalışmaktadır. Yine 
bu harabelerde Sıhhat ve Ziraat bakanlıklarına birer müze 
inhisarlar bakanlığına bir po
ligon Tayyare cemiyetine bir 
paraşüt kulesi ve daha bilmem 
hangi makama şu veya bu mües
seseyi yaptırtmak imkanlarını 

elde ederek şehrimiz bütçe· 
sinden on para çıkmaksızın bir 
Kültürpark kazandırmakta ve 
yangın yeri davasını kökünden 

Evvelki gece saat Jİrm.İ ikide 
Alsancakta yangın yerinde bir 
cinayet olmuştar. lbrahim oğlu 

Zarif yangın yerinde gezin
mekte iken önüne çıkan üç kişi 

tarafından bıçakla sağ kalça

sından ağır surette yaralan
mıştır. Yaralı geç vakte kadar 
hadise yerinde kalmış ve gö
rülüp kaldırılamamış, fazla kan 
zayı ettiğinden sabaha karşı 

287 
Muallim kıdem 
zammı alacak 

Muallimlerden ikiyüz seksen 
yedi kişinin kıdem zammı hak
kındaki liste Maarif vekiletin
den vilayete gelmiştir. Terfi 
eden muallimlerin kıdem zam
ları Eylülden itibaren verile
cektir. 

Kereste depoları 
Belediyece, şehir içinde ke· 

reste depolarınm ve satı~ yer
lerinin yangm yerinde gösteri· 
len yere oakilleri için verilen 
mühletin bitmesine daha on 
beş gün kalmışhr. Bau keres
teciler şimdiden kendilerine 
gösterilen yerlere nakle başla· 
m1 şlardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
halletmektedir. 
belediye bütçesine dokunmak
sızın tahakkuk ettiren bir rü
yadan dolayı geceyi gündüze 
katarak çalışanlara minnet his
leri beslemek lazım gelirken 
çalışmayı " Kel başa şimıir ta
~ak ,. diye tavsif eylemek en 
hafif kelime ile minisızlıkttr. 

Nerede kaldı ki panayır do
Jayısile her yıl sinesine yüzbin
lerce insan celbeden lzmir şeh· 
rinin bu yüzden temin eyledi
ği kazanç ölçü kabul etmiyccek 
kadar büyüktür. Türkiyenin 
ekonomik merkezindeki pana
yıra değer veren ve yardım 

elini uzatan büyüklere minnet 
ve şükran hislerini iblağ eder
ken menfi ruhlarm menfi pro• 
pagandalarına İi adamlarının 
kulaklarmı bkamak ı.aruretinde 
bulunduklannı hatırlatmak is
teriz. Zira dedi koduya kulak 
verenler iş yapmak kabiliyetini 
zaafa uğratmış olurlar. 
~akkı C>cak.oğ1u. 

için her nevi çiçeklerle küçük büyük çelenkler 

Fiyatlarda hiiyük 
Tenzilat yapıbnıştır 

kadar evel verilirse 
müşteri o kadar menun kalacaktır 

blıbn1dıit lıastahanedc öl- ı 
müştür. 

Zarif elli yaşlarındadır. Za
bıtaca isticvab edilmişse de 
kendisini yaralayanların kimler 
olduğunu kat'iyen söylememiş· 
tir. 

Hadise tahkikatına müddi
umumi muavini bay Ali el koy
muş ve hadise yerinde keşif 
yaptırmııbr. 

Maktulün yarab ve söyleye· 

bilecek vaziyette iken ıkendisini 
,aralayanların k imler olduğunu 
söylememiş olması hadisede bir 
sır olduğunu göstermektedir. 

Zarif genç ve ahlaklarından 
şüphe edilen bazı erkeklerle 
çok düşüp kalkan, elli yaşla
rında bir adamdır. Cinayetin 
buyüzden vuku bulduğu ku'ıı'
vetle tahmin ediliyor. Bazı kim
seler nezaret alhna ahnmışllr. 
tahkikata devam ediliyor. 

de beden mükellt!fleri vazife
lerini yapmıı olacaklardır. 

Beton lağım 
Şehirde şiddetli yağmur ya

ğınca bazı çukur yerlere ve 
bilhassa Kantar mevkii civa
rında bazı sokakları su kapla
makta idi. Belediye bunu na
zarı dikkata alarak Kantar ka-

lzmirin muhtelif yerlerinde 
Otobüs işletmek için Ankara
da sermayedar hir grup tara: 
fından Belediye reisliğine tek
lifte bulunulmuştu. Ankaradan 
gelen haberlere göre bu grup 
yakmda belediyeye tahriri ola.
rak müracaat edecek ve bele
diyece teklif üzerinde tetkika
ta başlanacaktır. 

•••••••••••• l rakolu önünden denize kadar 
bir beton lağım inşa ettirmiştir. 

iç bakanlığının bildirimi ! y .; .. " " ~ d 
Nu .. fus .. i agmur an 

Stok incirler 
iktisat vekaleti Türkofisten 

müstahsil veya tüccar etinde 
stok incir bulunup bulunmadı

ğını sormuştur. 
yazımına onem . ··· --
k b 

.d. Bır ev yıkıldı 
verme mec urı Jr Foçanm Bağarası mevkiinde 

şiddetli yağmurlardan bir ev 

Hususi surette öğrendiğimize 
göre tüccar elinde, çarş&da yedi 
sekiz bin çuval kadar incir ve 
naturel ve 3.4 bin çuval kadar 
da hurda vardır. 

Bu sene yapılacak umumi 
nüfus sayımına nüfus ana kü· 
tülderinin ve bunlardan çıkarı
lacak örneklerle sicillere isti
naden verilmiş olan hüviyet 
cüzdanlarınm esas teşkil ede
cekleri tabii olduğu i~ bakanp 
lıktan vilayete bildirilmiştir. 

Nüfus kütüklerinin ne su
retle ıslah edileceği hakkmda 
gelen emirde şunlar vardır: 

"Halkımızın çoğunun elinde 
nüfus kağıdı veya hüviyet cüz· 
danı bulunmadığı gibi mevcud 
olanlardan bir kısmınm da vu· 
kuata yürütülmediği cihetle 
yazım sırasında bilhassa köy
lerde esas defterlerden çıka
rılacak ve vukuah yürütülecek 
köy nüfus defterlerinden isti
fade zarureti kafidir. 

Muhtarın göreceği işlerden 
442 sayılı kanunun beşinci fas· 
hada devlete ait işler arasında 
36 ncı maddenin yedinci fıkra
sında her ay içinde köyde do
ğan, ölen, nikahlanan ve bo· 
şananJarın defterini yapıp erte
si ayın onuncu gününden evvel 
nüfus memurlarına vermek ve 
köyün nüfus defterini birlikte 
götürerek vukuatı yürütmek 
vazifesi çok açık ve kat'i bir 
ifade ile muhtarlara tahmil edil
miştir. Ayni kanunun 89 ncu 

maddesine göre kadın erkek 
nüfusu 150 den az olan köy
lerde köy kanununun hangi 
maddelerinin tatbik edileceğini 
vali veya kaymakamlar tayin 
eder. Binaenaleyh : 

1 ~ Gerek köy kanununun 
tatbik edildiği köylerden o1sun 
ve gerek nüfusu 150 den aşağı 
bulunsun her köy muhtarı en 
kısa bir zamanda köyünün nü· 

fus defteri örneğini ana kütük
lerden istinsah ettirecektir. Kö· 
yün nüfus defteri mevcud ise 
2330 ve 2576 sayılı kanunlara 
göre yeniden işlenmesi lazım
gelen vukuatın derci için ana 
kütüğü ile karşılaştmlıb nok
sanları tamamlanacakbr. 

2 - Bu defterler tesis edi
lince köy kanununun 36 ncı 
maddesinin hükümleri tama
men tatbik edilecek, her ay 
içinde köylerde doğan, ölen, 
evlenen ve boşananların defter
leri yapılıp köyün nüfusu ana 
defteri ile birlikte nüfus dai-

••• 
3 - Kanunun tahmil ettiği 

bu vazife köy muhtarlarmm 
görecekleri mecburi devlet iş
lerinden olduğuna göre defter
lerin mübayaa, tanzim ve saire 
masrafları köy bütçelerinden 
köy kanunu tatbik edilmeyen 
köylerde salma yolu ile köy 
halkmdan temin edilecektir. 

4 - Uumumi yazımda ve 
buna istinaden tesis edilecek 
sicillerde soy adlan asıldtr. 
Binaenaleyh kayıtlann istinsahı 
ve köy defterlerinin tesisi sı
rasında ana kütüklere geçirit
miş olan soy adları da aynen 
çıkarhhp köy defterlerine iş]e .. 
necektir. Ay sonlarında vukua
tın işlendiği sıralarda yeniden 
teşkil edilen soy adları köy 
defferlerine de işaret oluna
cakbr. 

5 - Her hafta yapılan işler 
hakkında rapor verilecektir. Bu 
raporlarda mesai neticesinden 
bahsedilecektir. 

6 - Çok yaklaşan yeni ya
zım sırasında ve yeni nüfus 
kütüklerinin tesisinde temin 
edeceği büyük faydaları göz 
önüne getirerek bu hususta 
esash tedbirler alınması ve bu 
işin en kısa bir zamanda ba
şarılması için vali ve kayma
kamların yakmmdan ve devamla 
alaka göstermeleri alınmış olan 
tedbirlerin muvafık olup oJma
dığımn mülkiye müfettişleri ta-
rafmdan kazalarda teftişi la
zımdır. 

iç bakanlığın bu emri üze
rine kaymakam ve nahiye mü
dürleri köy muhtarlarını davet 
ederek bu sene yapılacak nü
fus sayımı işleri etrafında gö· 
aüşmeğe başlamışlardır. 

' ........ . 
Kıskançlık 

Yüzünden cinayet 
Çeşmenin Alaçatı nahiyesine 

bağh T okoğlu mahallesinde 
Ahm.ed kızı 15 yaşlarında Şa
ziyeyi babasına aid fidanlığı 

sulamağa giderken önüne ge· 
çen Hacımebmed mahallesin
den Üsküblü Halid oğlu Şahin 
kıskançhk yüzünden bıçakla i 
yerinden yaralamak suretile 
öldürmüştür. Katil kağınışsa da 
az sonra tutulmuştur. 

.. • ••• 1 •• 

Teftiş 
Şarbay Dr. Behçet Uz dün 

yıkılmış ve iki kişi afbnda kal
mu~'a da etraftan yetişenler 
kurtarmışlardır. 

Yalnız iki keçi ölmüştür. 

Trikotajlar 
hakkında 

935 Mali yılı için tanzim edi
len iptidai maddeler tenu
lit cetvelinin muhtelif mensu
cat sanayii grubuna trikotaj 
sanayiinin geçirilmediği görül
müştür. Vekiller heyeti du gru

ba listeye geçmeyen, yün, ,pa· 
muk veya iplikten mamul sair 
trikotaj eşyası için yüzde kırk 
tezilat payının ilavesini karar· 
Iaştırmıştır. ..... 
Maliyede 
tayiynler 

Torbalı malmüdürü B. Hüs
nfı Giresun varidat müdürlü-

ğüne, Beyoğlu tahakkuk mü· 
fettişi B. İlhami lzmir varidat 

müdürlüğüne, Bursa tahakkuk 
başmemuru B. Necati lzmir 
tahakkuk müfettişliğine tayin 
ediJm.işlerdir. 

Nafıa kamyonları 

Vilayet nafia işleri için bu 
sene iki kamyon daha alacak
tır. 

Seferihisarda 
yeni bir köprü 

Seferihisarda balıkh ova ça
yı üzerinde bu yıl mühim bir 
köprü inşa ettirilecektir. -Bunun 
için yeni yıl bütçesinde tahsi
sat aynlacak, yolların daimi su-

1 rette tam!ri için daimi amele 
postaları , köprülerin tamirah 
mütemadiyesine bakmak üze
re de daimi köprücü postalan 
ihdas edilecektir. -·····-· · Sağlık 
konuşmaları 

Dün belediye dekterlan şar
bay Behçet Uz'un başkanlığın
da bir taplantı yapmışlardır. 

Öğrendiğimize göre bu toplan
tıda yazın yaklaşması basebile 
sıhhat işleri etrafında alınacak 
tedbirler görüşülmüştür. 

Nara atmıs • 
Vali Kazım paşa caddesinde 

sarhoş olarak nara atan Salih 
o~lu Ramazan tutulmuştur. 

Sarhoşluk 

Kemerde Kaathane cad.de
siude Mustafa oğlu lsmail sar
hoş olarak gürü]tü yaptığından 
yakalanmıştır. 

EL HAMRA Sinemasında TELEFON: 2573 

Bugün matinelerden itibaren yepyeni iki hakiki 
şaheser takdim ediyoruz 

1 -SEKOYA 
KAPLAN KIZ 

Şaşarak ve şaşırarak seyredeceğiniz sinemacılığın 

hakilô b;r mucizesi 

2 -HAVA 
Kahramanları 

Aşk, vazife, zevk, neşe, hayecan ve kanramanJak filmi 
Seanslara dikkat : 

3 de Hava kahramanlan 5 de Sekoya - Kaplan kız 
6 15 de Hava kahramanları 8 de Sekoya - Kaplan kız 
9 15 de Hava kahramanları 
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0perada kulaktan kulağa bir dedi-
kodu fısıltıları başlamıştı 

Katya, sevgili Katyam 
bilir misin ki burada senin için 
bulunuyorum. Beni ihata eden 
tehditlere, t~hlükelere .aldır· 
mıyarak senin ıçın buraya 
geldim. İmparatoriçe, grandük
ler, Kont Şuvalof, saray ve 
ıansölye Parise seyahat pro· 
jeme muhaliftiler. Hatta lmpa· 
ratoriçe Viktoryaya müracaat 
ederek Fransaya ayak atarsam 
&ldürülcceğimi bildirmesini on· 
dan yalvardılar. Benim mavi 
ıeytanım şimdi memnun mu
ıun? işte geldim. işte sana 
ıeldim. 

- Madam ki böyleymiş he
nıen sormadan Rusyaya dönü· 
nüz ve beni de birlikte götü· 
rünüz. isterseniz ben kılığımı 
değiştirerek Rusyaya dönerim. 
Nerede olursa • olsun, hatta 
Peterhof ormanında bir oduncu 
kulbesinde bile yaşarım. Elverir 
ki siz sağ olunuz. Artık, bu· 
rada huzurunuzdan, mektubla· 
rınızdan sonra beni sevdiğinizi 
bilirim. Kalbim rahattadır. 

- Hayır Katya ben bekle· 
mesini de bileceğim. Sana bir 
oduncu kulbesini değil, haya
b~ı vereceğim. Yemin ederim 
kı Katya serbestime kavuştu
ğum gün bu böyle olacaktır. 

Katya şiddetle imparatorun 
sözünü kesti : 

- Serbest... Sizin serbest 
elmanızı beklemek istemem. 
Bir başkasının ölümünü düşün
mek ve beklemek beni korku· 
tu_yor. " Başkaları ne diyecek· 
tnış ,, bu söze metelik vermem. 
isterseniz beni herdaiô -
reye olursa olsun götürmekte 
serbestsiniz. Böyle olmasında~n 
ne kaybedeceğim sanki? Şöh
telimi mi? Bunun ne ehemmi-
Yeti var? Ben Luizle Mişaya 
ne olursa olsun kimseyle ev
lenmiyeceğimi söyledim bile ... 
S - Onlara bunu söyledin ha. 

en bir meleksin Katya ... 
- Kont Strogofskinin sizden 

e · d' nur aldığını ve bir kome ı 
oy L . . h n~yacağını anlayı.nca . ~ızın 
~nı de Parise getırmesını te-

~•n. için Kontu istisna ede~ 
g~bı göründüm. Çok iyi kalplı 
~ır adam bu kont? Kendisine 

ent An kordonunu vereceği-n· . 121 umarım. 

teveccühle hareketimi istiyor
sun? Bu adam sakın hoşuna mı 

gidiyor? .. 
_ Elbette ki hoşuma gıdı-

yor ... Allaha ısmarladık ... Şimdi 
ona mülaki olacağım. 

Katya bu sözü söyler söy· 
lemez. atını dört nala kaldırdı. 
Ve imparatorun kendisini tuta 
bilmesine imkan vermeden 
onun kolları arasından uçtu 

gitti... .. 
Senjermen ormanının gok 

yüzüne baş ka!d.ıran . ağaçları 
haşmetli süvarının bır çılgın 
gibi küçük Amazonu takip et· 
tiğini gördüler, imparator atını 
mahmuzlıyarak Sent Hiler dört 
yol ağzından evvel Katyaya 
yetişti. Firari kızın atı.nı gem
lerinden yakaladı. lkısı de so
luk soluğa kalmışlardı. Bu ya· 
rış esnasında Katerinanın saç
larını tutan file ayrılmıştı. Bu 
saçlar şimdi genç kızın omuz· 
larında dalgalanıyordu. impa
rator kızın ipek gibi yumuşak 
saçlarını avuçları içine alarak 

hararetle öptü. 
_ Nihayet yakaladım Kat-

a Artık elimdesin. Şimdi 
y ... C'd 
har~keti izah et bakayım. ı -
den kont Strogofskiyi bana ter-

cih mi ediyorsun? Bana işkence 
etme... Ne kadar kıskancım 
bilmezsin. 

Güzel esmer gözlerinin alaylı 
ve yumuşak bakışlarıyla impa· 

ratoru süzdü. 
_ Size ne dedimdi? Hoşu-

ma gidiyor? Yalan değil.. ~ira 
'ben de siz ele onun sayesmde 
burada bulunuyoruz.. Yaşasın 
Strogofski .. 

Katya kahkahalarla gülü-
yordu. imparator da iülmek· 

teydi. 
_ Katya beni korkutuy.?r· 

sun. Bir dah& hissiyatımla boy
le oynama. Kal_b~min .. n~ kadar 
ıstırap çekeceğını duşun .. B.en 
payıtahtımda can sıkıntısı ıçı~
de boğulurken senin Napolı· 
deki şık ve zarif delikanlıla~ın 
kurtizanlıklarına hep baş çevır
diğini Napoli elçisinden öğren· 
mek hoşuma mı gidiyor sanı· 
yorsun. yemin et bana Katya: 
Benden başkasının olmıya· 

- Katya ne diye Kont caksın. . d" St - Bilme ı -
rogofski hakkında bu kadar .......................... .. ••••• ••••••••••••••• ............ K~~i·t~···k;rar verdi 

tENI ASIR Sahife 

Son Telgraf Haberleri 

Yüz bin muhacir gelecek l Ç~~kka 
Yevmiyelerini alamadıkları için grev 
yapan 150 amele işlerine başladılar 

Zaferinin 
yıldönümü .• 

Çanal<kale, 19 (A.A) 
Dün 18 Mart 915 boğaz 

.. ferinin yıldönümü ıyi haz 
lanmış bir prog.ram dahilin 
\'e pek büyük bir halk k'" 
lesinin iştiraki ile Halk 
şalonunda anılmış, şehitle 

mizin hatıraları taziz olu 

lstanbul 19 (Özel) - Nisan ayından itibaren 

Romanyadan memleketimize muhacirlerin nakline 

başlanacaktır. Bu yıl yüz binden fazla muhacir 

rosu san'atkarJarından bay Vasfi Riza ve Ha
zımı_n bu yüzden ilbay Muhiddin Üstündağın 
emrıyle onar günlük ye. miyeleri kesilmiştir. 

lstanbul 19 (Özel)- Yevmiyelerini muntazam 
alamadıklarını iddia ederek işlerini terkeden 
Süreyya paşa fabrikasının 150 amelesi bu sabah 

nakli mevzuubahistir. 

lstanbul 19 (Özel)- Bir müdded evvel yapı-
lan bir ankete cevab veren Istanbul Şehir tiyat- işlerine başladılar. .. muştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~..:/'~./'5'~..;'~~~}'~~~~~~ 

"Ben sulh !ıÜncisiyim .. ,, 1 Gene~~f ··G;~·~y;~·~ .............. . 
HitlerK önigsbergde verdiği söylevde taarruza geçiyor 
kararrından dönmiyeceğini söyledi. --Bir gazete diyor ki: Ribentrop'un karşısında 

hAklm yok, titreyen adamlar vardır ••• 
Berlin, 19 (Ö.R) - B. Hit- yüksek dil, en büyük kanun 

ler Köningsberg'de yeni bir y~pacaklardır. 
seçim söylevi vermiştir. Bil- "Debats., gazetesi ayni fikir-
bassa iç siyasadan bahsetmiş- dedir: Konseyin sabah celse-
tir. Hitler nutkunda dış siya- inde Von Ribentrop bir mu· 
saya temas eden kısımlannda zaffer gibi lisan kullanmıştır. 

Vaziyeti muhakemeye biricik 
salahiyettar olanın Almanya 
oldnğunu gururla söylemiştir. 
B. Hitler de Künigsbergde söy
lediği nutukta: Artık Versay 
muahedesi yoktur. Avrupa sul
hunun kahramanı benim. Hür
riyet ve şeref için benim ar• 
kamda toplanınız! demiştir. 
Fakat Alman hürriyeti ve Al-

B. ifil/er 
Versay muahedesine ş'ddetle 
hücum etmiş ve demiştir ki,: 

BEN SULH MÜNCISIYIM 
- "Fransız· Sovyet pak m 

bertaraf etmek için çalıştım. 
Fakat muvaffak olamadım. Bi· 
naenaleyh Almanyanın her ih
timale karşı hazır bulunmasını 
temin etmek vazifemdi. Yap-
dığını bozmaya beni yer yüzün
de hiç bir kuvvet mecbu~ .e~e
mez. Ben sulh mencısıyım. 
Hürriyet ve şeref namına bana 
yardım ediniz,, 

Paris 19 (Ö.R) - "Temps,, 
gazetesi diyor ki : Alma~ d~
legesi konseyde B. Hıtlerın 
nutuklarındaki delilleri tekrar 

etti. 25 senelik sulh teki finden 
bahsetti. Almanlar Lokarnonun 
hükümsüz bırakılmasının uıesu-

man sulhu! 
iŞ BiTMEDi 

11 Ouest-T elair ,, gazetesine 
göre iş bitmemiştir. Alman de
Jcgeleri bu akşamdan itibaren 
son derece faaliyet sarfederek 
kendilerine karşı çok lütufk r 
davranan Ingilizlcre karşı ma
nevralara girişeceklerdir. 

YENi LOKARNO 

Son bombardıman esnasında 
ltalyanlar gazlı bomba kullanmış 

Londra, 19 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

Şimal ve cenup cephelerin
deki şiddetli bombardıman de
vam etmektedir. Harrardan 
Royter Ajansına gelen bir tel
grafa göre, ltalyanlar Ogaden 

RAS DEST A SERBESTT 
Ras Destanın mahpus b 

lunduğu haberi Adis-Ababa 
resmen ya)anlanmaktadır. 
kumandanın şimdi Sidamo 
bnlunduğu ve Somali cephesi 
yollanılan yardımcı kuvvetler 
başında olduğu söylenmektedı 

Resmi bir Habeş tebliğin 

bildirdiğine göre, bir ltalya 

lfabeşısfal/{/a /lal an lwrek tı ıda11 t. ' ıli 11 
cephesinde büyük bir faaliyet ta' yare filosu dün yeni Gora 
göstermeye başlamışlardır. O· mi bombarduman etmiş ve ü 
gaden mıntakasında yağmur- saat süren bir bombardumand 
ların durması bu faaliyete im- gazlı bombalaada kullanılmıştır 
kan vermiştir. ltalyan tayyareleri öğlede 
GRAZY ANININ T AARRl JZU sonra tekrar gelerek bir ka 

Adis Ababada düşünüldü· 

ğüne göre, general Grazyani 
uzun zamandan beri beklen
mekte olan büyük taarruza 
pek yakında girişecektir. Har-

rar ve Jijigaya karşı yapılacak 
olan bu taarruz motörleştiril

miş kuvvetler vastasile Cibuti 
demiryolunu kesmek mal<sadını 
takib edecektir. 

Dagabur ve Sasabaneh ye
niden bombardıman edilmiştir. 

YENİ BOMBARDIMANLAR 

bomba daha atmışlardır. Hal· 
kın büyük b:r kısmı şehri tah 
liye ettiğınden ve gerek Go 

. ram ger~k şehir mıntalcası da
hilinde yatmakta olan yüzlerce 
yaralı emin yerlerde barındı
rıldığından gazın tahribatı mü
him değildir. Bununla beraber 
lngiliz kızı haçına mensup bazı 
kimse!crin gazlardan müteessir 
oldukları söylenmektedir. 

lTAL YAN TEBLIGI 

Sanayiciler lzmir J!anayı

rına iştiri~ ~~~~!!~~~~-
Ankara 19 (Özel)- Türkofıs reısı dok. t' Bu komisyona 

liyetini Fransaya atmağa çalış
tılar. Halbuki Versay mua~e: 
dt!sinin 42-43 üncü maddelerını 
çiğneyen onlardır. Onların a~
kerleri Ren bölgesini işgal "!dı· 
yor. Hadiseler Alman münaka
şalarının delillerinden daha be· 

liğdir. OYUNU 
ALMANYANIN 

Paris 19 (Ö. R) - 11 lntran
sıgeant ,, gazetesi konseyin 
kararına rağmen Almanyanın 
oyunu idare ettiğini yazarak 
diyor ki: 

11 Liberte ,, gazetesine göre 
yeniden gözden geçirilerek 
tashih edilecek yeni bir Lo
karno muahedesine doğru gi
diyoruz. Almanyanın 7 marttan 
beri mütemadiyen istediği mü
zakere hakkını kazandığını ka
bul ctmemeğe imkan yoktur. 
Böylece, yeni Lokarno yapma
ğa çalışılırken, Almanya emri 
vakiin temin ettiği bütün fay
daları muhafaza etmektedir. 
Bunun haricincle herşey boş· 
tur. B. Hitlerin, çok sevdiği 
formüle: yeni ve daha iyi bir 
Lokarnoya doğru gittiğinden 
şüphe edilemez. Tahmin edil
diği üıere lngiltere Fransaya 
ancak manevi muzaberetini 
bahşetoıiş; fakat Almanyaya 
karşı birşey yapmağı kabul 
etmemiştir. 

Londra, 19 (Ö.R) - Fran
sız çevrenlerinin fikirlerine 
göre konseyin bugünkü celse
lerinde Alman delegelerinin 
bulunması 'Fransanın beklediği 

Eritre mahafilinde söylendi
ğine göre, general Grazyani 
pek yakında Ras Nasibu or· 
dusuna karşı bir taarruz hare· 
ketine girişecektir. 

Habeşistandan gelen son ha· 
berlere göre, bazı Habeş vila
yetlerind\! ve ezcümle cephe
lere yakın bulunan mıntaka· 

Roma, 19 (Ö.R) - Mareşal 
BBdogliyonun tebligini iki cebhe 
üzerinde kayde değer mühim 
bir şey olmadığını bildirmek
tedir. Italyan hatlarına döner
ken yere düşiip parçalanan 
ltalyan bombardıman tayyaresi, 
beş kişilik mürettebatından 
dördü yaralanmış olduğundan, 
beşincisi tarafından geri dön
dürülmüştü ve makine bu su· 
retle Italyan hatları üstüne 
düştü. 

~iında bi~ sergi komisyonu teşekk~l e~mışa~~ayı doktor Behçet 
•nayi umum müdürü Reşat Bener, zmır ş 

\J:ı dahildir. . . . açılma ve kapanma 
Komisyon, Istanbul yerli .mallar serf1sıf1brikalar ayni tarihte 

2aınanını değiştirmiştir. _Bırç?k uluja . a arsıulusal panayırına 
~çılan sergiye iştirak ettıklerınden zmır 
•ştirak edemiyorlardı. panayırı olan lzmir 

T- k ... k ·netler arası 5 H . d ur sanayiinin bırıcı mı r llar sergisi 2 azıran a 
Panayırında temsili için lstanbul yer 1 uıa Izmir panayırı 1 • 22 
açılarak 15 Temmuzda kapanac~ktır. 
Eylul arasında faaliyet gösterecektir. J k 

Dini ayin yapı aca • 

V enizelosun cesedı kru-
vaz ·· rJe Giride gidecC?~-

. , cenazesi Cumartesı gunu 
Paris, 19 (Ö.R) - B. Venız.elos unt 11 de dini bir ayin Y.ap,. 

yunan kilisesine nakledilecek v~ sat adar kilise mahzenlerınde 
lacaktır. Cenaze sonra Pazartesıne 
Ltalacaktır. k • törenle biiyük devlet 

Pazartesi günü Lyon garında .as ekrı e bullu müteakip cena· 
d ·· terılece v k t • anıının hatırasına saygı go~ . k esine bağlanaca ve saa 

lenin bulunduiu vagon tfrindızı. ~d spbr. Yunan kruvazörü cena-
22 de h . rendı ı e ır 

Almanya kendi seçtiği bir 
saatta müzakereyi açmıştır. 

Karşısında hakim yoktur. Yal· 
nız kuvvet önünde titreyen 
adamlar vardır. Kuvveti en 

karar üzerinde müessir olmı

yacaktır. Konseyin vazifesi 
Almanya tarafından Lokarno 
ve Versay muahedelerine ya
pılan tecavüzü görüp bunu za· 
min devletlere resmi olarak 
bildirmekten ibarettir. 

larda dahili karışıklıklar baş 
göstermiştir. Habeş milliyet-
erver cemiyetinin dün A
dis Ababada yapbğı toplantı 
bozgunculara karşı şiddetli ted
birler alınacağı ilanı bu haberi 
teyid eder mahiyettedir. 

TA yy ARE Sineması y ARIN 
TELEFON: 3151 Saat 15 ten itibaren 

Aylardanberi beklenen Türkçe sözlü ve şarkth büyük şark opereti 

li Baba 
Mes'ut Cemilin enfes bestelerile süslenmiş şaheserler şaheseri ............................................................................................. ............................... AYRICA Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Seans saatları : Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Cumartesi 13-15 talebe ıeansı paıar ıilnü 13 te ilave seansı 
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Dikkat : Bu filim i in meccani karneler muteber d w • • 

MUSSOLINININ BÜSTÜ 
Asmam, 19 (Ö.R) - Negü· 

sün eski erkanıharbiye reisi 
Belçikalı albay Dövinkston 
Habeşistanı terketmiştir. 

Asmara, 19 (Ô.R) - Siyah 
gömleklilerin hücum taburları 
Amba - Alaji tepesine Musso· 
lininin büyük bir büstünü ka· 
yaları oymak suretile vücuda 
getirmişlerdir. 

Roma, 19 ( Ö.R) - Bugün 
doğu Afrikasına müteveccihen 
dört bin amele yola çıkmıştır. 

ltalya 
Buğday satın 

alıyor 
Roma, 19 ( D.E ) - Italyan 

hükümeti Arjantinden 600,006 
aterıinlik buğday sahn almııbr. 
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Timur Melik neden durmadan 
kavgalara atıldığını anlattı 

Sararmak sırası Canbeye g el
mişti. Titreye t itreye sordu: 

- Cebe ile de vuruştun mu? 
Timur Melik gülümseyerek 

cevab verdi: 
- Sen öz yoldaşlannı seven 

sadık bir gençsin. Bayrağına, 
can verirsin bilirim. Yüreğin 
rehat olsun. Cebe ile vuruşma
c' ım. Karakurumda bütün kabi
l 'erin ulular önünde Sengonla 
' ruştuk. Üç kerre kargı to
lt ışturdum. Dördüncüstinde 
S engun dayanamıyarak attan 
düştü. Sengun düşmammdı 
amma evinde tuz ekmek yedi-
ğimi düşündüm. Onu öldüre
cek m~vkide olduğum halde 
canına kaymadım. T emoçin, 
Buğurcu, Subektay, Bay Sun-
gar, Cebe ve daha nice ulu 
kahramanlar hep orada idıler. 

Ben yine hu kahramanlar önün
de Cemoka reisle de dövüştüm. 
Bir aralık silahlarımız kırılmıştı. 
Hemen Cemukayı atından al
aşağı ettim. Üzerine çullanarak 
aman dilettim. Cebe kavgadan 
sonra beni kenara çekerek her 
vakıtki gibi güle güle: 

- Timur dedi. Senin gibi 
bir adam yalnız kavga mey
danlarında, silah şakırhları, 
içinde ve ordularının başında 
dövüşür. Böyle ufak şeyler bi
ze yakışmaz. 

Cebe doğru söylemişti. Si
zinkilerden ayrılınca Nayman 
kabilesine uğradım. Hanları 
Göşlek oradaydı. Sen bu ada-
mı tanımazsın. Yaman silah
şordur. Onunla cia çarpışbm. 
Fakat doğrusunu söyleyim onu 
alt etmek için çok uğraştım. 

Bilmezsin bu kitapsız herif ne 
korkunç adamdır. Anlıyorum 
ki acı, keder silah içinden çık
mıyor. Yurdumdan başıma ge· 
len bir fenalığı temizlemek için 
aynldım. Fakat acımı hala 
unutmadım. Bana dua edersin 
değil mi Canbey ? 
Yavaş yavaş ortalık ağar

mağa başlamıştı. Timur melik 
kalktı : 

- Ey oğul, dedi. işte gün 
oluyor. Artık yola düşmeli •.. 

l 

Canbey Timurun kederini 
anlamadan ondan ayrılmayı is- , 
temiyordu. Sordu : 

- Gitmezden evvel kederi
ni bana söylesen olmaz mr ? 

- Yazak ki söyleyemem de
likanlı... Başıma gelen bütün 
belalar benim canıma kıymak 
isteyen bir kara düşmandan 
geliyor. 

- Adı ne? 
- Dinle beni : Bundan yüz 

elli yıl evvel Hasan namında 

bir çılgın hir çığır açmış ... Ölüm~ 
ahlaksızlık ve fesad kusan bir 
çığır. Ona girenler şeytana esir 
olmuş gibidirler. Bunların işi 

her ülkede tanınmış merd in
sanları öldürmek, şuriş ve fe-
sad salarak insan huzurunun 
düşmanı kesilmektir. Ahlak-

sızJı k lan ise aklü hayale sığ
mıyacak kadar geniştir. Bu çı
ğırın mesuplanna Hasaniler 
diyorlar. Hasan Horasanda Al
mud dağı tepesinde kendisine 
kala yapmıştır. Suriyede ve 
başka topraklarda da onun 
böyle yaptırdığı kalalar vardır. 
Araplar bunlara Şehülcebel 
" dağ ağları ., derler. Bunların 
bugün bugüne başkanları kim
dir, bilen yoktur. Ben .Mogo
listaııa giderken Almud dağın
dan geçmiştim. Burada bana 
saldırmak isteyen Hasanilerden 
ikisini S!ebertmiştim. 

O gün bugün bu adamlar 
bana düşmandırlar. Bir sabah 
yatağımın başı ucunda bir ka· 
ğıd buldum. Hasenilerin şahı 
göndermişti. Benden öc alaca-
ğını bildiriyordu. Ben böyle 
tehdidlerden korkmam. Ne va
kıt dilerlerse karşıma çıksınlar. 
Fakat onlar erce iş görmüyor
lar ki... Arkadan, gizlice sal· 
dırıyorlar. Nereye gitsem bana 
karşı binlerce hançer çevril .. 
miştir. Ben yine meydan oku· 
rum.. Yine korkmam ... 

Timur sözünü bitirmişti ki, 
dışandan bir taş geldi. Ayak· 
larının önüe düştü. Canbey he
men taşı aldı. Üstüne bir ka
ğıd sarılmıştı. Açıb, bakh. Bir 
mektubdu bu... içinde şu söz
ler yazılıydi: 

" Timur melike selam •. Sa
na üçüncü mektubumu bıçak 
üstün yazacağım. Ve ta kalbi
nin ortasına saplattıracağım. 

Şehülcebel 
Delikanlı mektubu Timura 

uzattı. O da yavaş yavaş oku
du. Sonra telaşsızca: 

- Bu ikinci mektub dedi. 
Sonra bulundukları yerden 
dışarı çıkarak mavi sisler içine 
doğru sert sert bağırdı: 

- Üçüncü mektubu da bek
liyorum.Tiz gönderin olmaz mı? 

Timur meliğin adamları ha
zırdılar. Hep birlikte atlarına 
bindiler ve dört nala sürerek 
sisler dumanlar arasında göz
den kayboldular. 

SEMERKANDDA 
Güneş yeni doğmuştu. Can

be yle yoldaşları, bir saat sonra 
Semerkand kasabasına girmiş
lerdi. Daldıkları sokağın iki 
yanında sıra sıra dükkanlar 
dizilmişti. Epeyce yürüdükten 
sonra geniş bir meydanlığa 
çıktılar. Bu meydanlığın üç 
çevresi yüce dıvarlarla çevril
mişti. Dıvarların ardında ise 
geniş geniş bahçeler vardı. 
Kerşıdan Ulucami görünüyor· 
du. Cami davarları yukarıdan 
aşağıya kadar çinilerle kapb 
idi. Hele havlaya yapılan ke
mer eşsiz bir sanat eseri sayı
labilirdi. 

- So11u var -
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SIHHAT EVi 
IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 

hususi bir hastahanesidir 
Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 

Burun ve Göz ha ıalıkları kabul eder. lzmirin biıtün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

'IHHAT EVJNWıN ameliyathan~si ve doğum 
~ ~alonu fennın en son te-
ra k kiyatına göre hazır1aıımıştır. 

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

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SIBHA T EVININ vasfıdır: 

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

s. 4-5 17 - 26 (78) 
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Sosyal tetkikler : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

terbiyesi 
-Y-a.za:n ; ~:lyazi. :iI.h.a.nıı. 

Yolda b:r çocuk görürüL 
Muziptir. Arkadaşlannı döğer. 
Onların üstünü başını çamurla 
kirletir. Ağza alınmıyacak çir
kin lafları besmele gibi ezber
lemiş önüne gelene savurur. 
Küçük büyük demez; tüyü çık
mamış arkadaşlarından tutunuz 
dn, beli bükük ihtiyarlara; sa
kallı yaşlılara kadar herkese 
onun diJi uzanır. Söver, taş 

atar. Yapmadığı kalmaz. Gö
rürüz ve sadece gözlerimizdeki 
ümidsizliğin donukluğuyla "aile 
terbiyesi,, yok der geçeriz. 

Yolda, tramvayda, kırda şu· 
rada buradasınız. Saçlarındaki 
parlaklığı gözlerinin ferinden 
almış gibi etrafını göremiyen, 
köşeli omuzlu yorgun bakışlı 
bir delikanlının ( l ) kimbilr 
evinden ne almak için çık
mış, veya bütün masumiyetile 
işine giden bir kızın temiz bu .. 
zurunu bulandırmaya çalıştığım 
görürsünüz. Serzeniş eder, önü· 
ne arkasına geçer, güler sınhr. 
Çirkin tecavüzlerile zehirli bir 
ok gibi onu zedelemek zorun
dadır. Görürüz "Aile terbiyesi 
yok., der geçeriz. 

Bir gün komşunuzdan sızıp 
gelen acı bir feryat oturmakta 
olduğunuz köşede sizi heye• 
cana düşürür. Ortalık altüst 
olmuştur. Mahalleli yollara dö
külmüştür. Her işleyen kafa 
kıvrılan istifham1arla burkulur 
durur. Valot geçmez haber 
yayılır: "Komşunun çocuğu eve 
geç gelmiş. Alkol kokusuna 
karışan tecavüzkarane hareketi 
anasını babasını müteessir et
miş ve biraz oğlana çıkışmış· 

Iar.,, Aile sıcaklığının içinden 
bu dipdiri ejderin nereden ve 
nasıl çıkabildiğini sormayız bile. 
işitiriz ve yalnızca: "Aile ter
biyesi noksan,, der geçeriz. 

Gazetelerin ilk sayfaları bir 
muallimin göğsünde işleyen 

kanlı bir hançerin acı hikaye
sini anlatır. 

Hayatın karanlıklarını kolay
lıkla geçebilmek için eline pro
jektör, bütün engelleri yırta· 
bilecek bir tılısım veren mu
allime karşı velinimete karşı 
bu derece ileri hareketin se
bebleri araştınlmaz. Işidince 

içimiz burkulur. Ümidlerimiz 
biraz daha söner. Kanlı satır
ların arasında kanayan gözle
rimiz nemlenir. Fakat yine mü· 
tevekkil " ne yapmala ailesi 
terbiye vermemiş ki ,, der yine 
geçeriz. Yine geçeriz. 

Demek ve geçmek; bundan 
kolay birşey olmaı. Deyib de 
geçmemek; işte bütün deva 
burada gizlidir. Deyib de geç
medin mi işte ogün kafaları
mızın maraı.ın teşhisini koyma· 
ğa ve ilacını bulmağa savaşa
cağı gündür. 

Zamanla yekununu kabartan 
ve aile terbiyesini ihmale uğ
ratan sebebler nelerdir? Bu 
sualin cevabı bizi ışıklı bir 
yola götürecektir. Aile cemi
yet içinde cemiyettir. Or2da 
en büyük idareci evin kadını
dır. Bu noktadan çoçukları 
üzerindeki büyük terbiye 
mes'uliyetini de erkekten evvel 
omuzlarında taşıyor. Bu bahıs
ta erkek muavin, ana esastır. 
Bu; hele bugünkü içtimai za
ruretlerin birisi ve belki de 
birincisidir. Şimdi ikinci ·bir 
sual sorabiliriz. " Öyle ise ka
dında ev ve Çocuk niçin eski 
sıcaklığını kaybetmiştir?,, 

Bence bunu şöyle hülasa et
mek mümkündür : 

1 - Bau. kadınlar evının 
dışındaki alemi daha cazib bu
luyor. Onlar bir lüküs peşin

dedir. Sarfiyatı erkeğinin ka
zancı ile denk değildir. Gözü 
,• - - - ı .. _..ı.ı •• ;-..., it-in ~il~ için· 

de olması lizımgelen birlik ve 
ahenk tesis edemiyor. Ve bu 
şerait de bir cepheli ve siste
matik bir terbiyede imkdn
sız kalıyor. 

2 - Kadında çocuk bir ga
ye olmaktan cıkmış bir tesa• 
düfün önüne serdiği manasız 
ve lüzumsuz bir meşgale ol.: 
muştur. O bütün rahahnı ço
cuğunu ulu orta yola salıver· 
mekte bulur. Çocuk nereye gi
diyor? Kiminle arkadaşbr? So
ran araştıran olmaz. Çocuk bir 
günlük uygunsuz itiyatlerile 
evine döner. anasını söver, ba
basını tanımaz. Yorgun argın 
odanın bir köşesinde sızar 
kalır. Ve bu bal küçükten 
başlar. Yaşı büyür. Mekteb 
çağında yalancılık biricik öğ· 
rendiği şeydir. Senenin büyük 
bir kısmını yolda geçirir. Sınıfı 
ilerilemez. Bir az daha büyür. 
Artık okumaz olmuştur. Kah
velerin devamla müşterisidir. 
işe tavla ile başlar. Bunu kA
ğıd oyunları takib eder. Para 
bulamaz. ilk günlerde borç 
bulmağa çalışır. Sonraları baş
kasının ce\>i onun kasasıdır. 
Nihayet ya elleri kelepçeli 
mahkeme huzurundadır. Ya 
edindiği kötü itiyatla evdeki
leri de zehirler. Onlan yoksul 
bırakır. Ve kim bilir nereye 
gider, kızsa olğunlaşmadan 
dipsiz bir uçurumda yuvar
lenmağa mahküm olur. 

Demek oluyor ki cemiyetin 
maddi ve manevi zenginliğini 
meydana getiren kadın, tabi
atın aksine bir yol tutmasile 
yani kadınlığını unutmasile irin
leştiren bir yaranın amili de 
olabilir. Demek kadın bir 
silih taşıyor ki iyi kul
landığı zaman yükseltici bir 
tılsım; fena kullandığı za
man hem cinsini ayaklar alhna 
seriyor ve hem de bulunduğu 
cemiyeti felece uğrahyor.Kısaca 
cemiyeti yükselten ve düşüren 
kadındır. Ve bundan dolayı
dır ki kadın; iç kanunlann en 
ziyade meşgul olduğu, devlet
lerin ehemmiyet verdiği mev· 
zuların başında gelir. 

Ademden beridir kadınlara 
gösterilen saygı bütün canlılı
ğını bu kaynaktan topluyor. 
bir toplantıda kadına ayağa 
kalkmak: tramvayda yer ver
mek, yolda muavenet etmek 
daha bilmem şurada burada 

ifrat saygı ve itibar gösteril
mek o kadının siyah gözlerine 
kıvrık lapiska saçlarına; narin 
endamına olmaktan ziyade 
cemiyeti ayakta tutan büyük 
kahraman kadının şahsında te-

celli etmesinden dolayıdır. Bu 
mutlaka böyledir. Çünkü ka
dınlara karşı saygı milletlerin 
medeniyet ölçüsü olmuştur. 
Kadınlar buna layık olmağa 
çalışmalıdır. 

Kocasını biricik erkek tam
yan; en büyük saadet ve se
vincini çocuklarının sevgisin· 
de bulan kadın büyük ve ya
ratıcı bir kıymettir. O; her 
gittiği yerde en yüksek 
takdirleri üzerinde toplar. Aklı 
başında bir kadın bu yoldan 
etrafında geniş bir caribe ha
lesi de yapabilir. Bu pek te 
zor değildir. Hududlanmızı aşıp 
gelen bütün cereyanları Türk 
zevkine, Türkün ezeli inceliğine 
uymak için evvela Türk anla
yışına göre milli potada erit
meli ve Türkleştirmelidir. Sonra 
da verilecek şekli cihana ışık 
salmış yine Türk ruhundan al
malıdır. 

Yukarıdanberidir saydığırr.ız 
az fakat genişlemeğe müsaid 
dejenere aile tipleri bu cere 
yanların kurbanıdırlar. Türk 
1&nasıl Bütün kıyafetinle, bütün 
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Şehinşahın yıl dönümü 
Atatürkle Riza Şah Pehlevi aras nda 

samimi telgraflar teati edildi 
Ankara 18 ( A.A ) - Iran 

Şahinşahı Rıza Şah Pehlevinin 
doğumlarının yddönümü müna
sebetile Atatürk'le Şahinşah 
arasında aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir. 

RtZa Şah Pehlevi hazretlerine 
Tahran 

Veladet şahanelerinin yıldö-

R.iza Şalı Pelılevi 
nümünü en sıcak ve saygılı 
kardeşlik duygulariyle kutlular, 
kudretli ve feyizli idareleri al
tında dost milletin hergün ar
tan inkişafını görmekle hisset• 
tiğim büyük st!vinci bilhassa 
kaydetmek isterim. 

Türk - Iran münasebetleri
nin sıkılığı, menfaatlannın bir-
liği siyasetlerinde tam bir ahenk 
tevlıt etmiştir. Zatı şahanelerine 
uzun ömür ve afiyetler diler
ken bu ayrılmaz dostluğun bü
yük bir yaradıcısını derin sevği 
ve saygı ile anmayı en zevkli 
bir vazife sayanın. 

Kamal Atatürk 

Kamal Atatürk 
Türkiye Reisicumuru 

Ankara 
Tevellüdümün yıldönümü mü

nasebetile zatı riyasetpenahleri 
tarafından vukubulan tebriki 
biraderanelefinc ve Iran mem· 
leketinin terakkiyahndan dola
yı izhar buyrulan meserretlere 
yürekten teşekkürlerimi su· 
narım. 

Menfaat birlikleri günden 
güne daha ziyade hissedilen 
Türkiye ve lran Milletlerinin 
kardeşçe ilgilerinin takviye 
bulması biı:ce de memnuniyeti 

Adliyede 
Terfi etmiyenlerin 

itirazları 
Terfi müddetlerini dolduran 

hakim ve müddeiumumiler için 
Adliye Bakanhğı tarafından 
hazırlanmış bulunan terfi def· 
terinde isimleri olmıyanlann 
itirazlarınl tetkik etmek üzere 
teşkil t!dilen itirazları tetkik 
komisyonu işini bitirmiştir. Ko
misyon vaki itirazların bir kıs
mını yerinde ve haklı bulmuş 
ve bunların isimlerini terfi def
terine idhal etmiştir. Terfi def
terindeki isimleri tasnif sure
tiyle terfie esas teşkil edecek 
olan listeleri hazırlamak üzere 
teşkil olunan adliye ayırma 
komisyonları bugünlerde top• 
lantılarına başlıyacaklardır. 

Taarruz 
Pazar yerinde Hasan oğlu 

gazcı Hasan sarhoş olduğu 

halde Mustafa kızı Ülkerin 
evine taarruz etmiş ve içeri 
girip yatmıştır. Şikayet üzerine 
Hasan tutulmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
adetlerinle, bütün inceliğinle 

sana Türk analığı yaraşır. Her 
türlü ilerleyişte beynelmilel bir 
vatandaş fakat Türkcülükte ko
yu bir müteassıp olacaksın. 

Türk olduğunu hep ön planda 
düşüneceksin. Bileceksin ki en 
yüksek ve şerefli medeniyet 
bayrağı senin tarihinde dalga
Jamr~ 

mucib olmaktadır. 
Ulu dostum olan zah riyaset· 

penahileri hakkındaki dostane 
hissiyahmı ve biraderane sami
miyetimi tecdit eder, yüksek 
rehberliğinizle terakkiyatı her 
gün artmakta olan aziz Türkire 
milletinin taalisini her vakit 
temenni ederim. 

Rıza Şah Pehlevi 
Ayni münasebetle dış bakan

lan arasında da şu telgraflar 
teati olunmuştur ı 

Ekselans M. B. Kazemi 
Dıı bakanı Tahran 

Majesta Şahınşahın doğumla· 
rınm yıldönümü münasebetile 
en hararetli tebriklerimi kabul 
etmenizi ekselansınızdan rica 
ederim. 

Türkiye ile Iran arasındaki 
kardeşçe dostluk münasebet

leri müstemir bir inkişafa maz
har olmakta ve majesta Şa

hınşahın Ankarayı ziyaretlerin
denberi iki komşu ve dost 

memleket arasında en müte
yemmen bir görüş birliği tees
süs etmiş bulunmaktadır. 

Majeste Şahı Pehlevinin mu
fahham şahısları ve dost Ira
nın saadet ve refahı için en 
samımı temennilerimi iblağ 

ederken Cumhuriyet hüküme
tinin yüksek barış davası için 

pek ziyade semereli olan Türk 
Iran teşriki mesai siyasasına 
derin bağlılığını bir kere daha 
kaydetmekle bahtiyarım. 

Dış bakanı vekili 
ŞÜKRÜ SARAÇOGLU 

Dış bakanı vekili 
Mufahham hükümdarım Ma

jesta Şahinşahın c\oğduklannın 
yıldönümü münasebetile ekse
lansınızın çektikleri telgraftan 
samimi bir surette mütehassis 
olarak en hararetli teşekkür
lerimi arı:a müsaraat ederim. 

Memleket1erimiz arasında ta
kip edilen sıkı teşriki mesai 
siyasasının yüksek hanş davası 
için ciddi bir zaman olduğuna 
kaniim. lran ile Türkiyeyi bir
leştiren kardeılik münasebet
lerinin inkişafını görmekle 
fevkalide bahtiyarım. 

Kazemi 
Dış bakam 

TüYkofis'in 
yeni bir eseri 

Türkofis, ikinci baş müşavir
lik neşriyabndan olmak üzere, 
"Yaş meyve yetiştiren memle
ketlerde ihracat ticaretı nasıl 
yoluna girmiştir? Yetiştirmede 
rasyonalizasyon ve ticarette is
tandardizasyon11 adlı bir kitap 
çıkarmıştır. Eserde yaş meyve 
ve sebze ihracatiyle uğraşan
lar için çok faydalı bilgiler 
vardır. 

Kültür 
Elli birinci sayısı çok güzel 

yazılarla çıkmıştır. Okurlar'
mıza tavsiye ederiz. 

Bir tavzih 
lzmir liman işleri umum mü

dürlüğünden gazetelere gönde
rilen bir mektupta son deniz 
kazası hakkında 17 Mart ta
rihli sayımızda verilen haber 
tavzih edilmektedir. Yolcunun 
kapı yerindeki zencirlerden bi
rinin yerinden çıkması yüzün
den denize düşmüş olmadığı 
ayağı kayarak kazaen düştü
ğü bildirilmektedir. --·-B. Sarron ın 
koııuşnıaları 

Roma, J9 (Ö.R) - On üçler 
komitesi Londrada cuma günü 
toplanacaktır. 

Paris, 19 (Ö.R)- Başbakan 
B. Albert Sarraut Sovyet bü
yük elçisi B. Potemkin ile In
giltere büyük elçisi sir George 
Cfarkı kabul etmiştir. 



Alman tecavüzü ittifakla teshil edildi 
Konsey, tecavüzü tesbit için reye geçtiği zaman 
yaln z Almanya muhalif rey kullanmış, diğer dev
let er delegeleri F ra sız iddias nı asvip etmişt · r 

r wns• 1 

Londra, 19 (Ö.R)- Uluslar 1 KARAR SURETi imzalıyen devletlere bu mUşa-
sosyetesi konseyi Alman teca- "Belçika ve Fransa hüku· hedeyi bildirmeğe genel sek-

legesi Von Ribenlrop söz ala
rak bu kararın kabulünden is
tinkaf ettiğini bildirmiş ve -ton-~üzünü ittifakla tesbit etmiştir. metlerinin 8 Mart tarihli isti- reterliği memur eyler. ,, 

1
;bah cel"esinden sonra saat dalan üzerine uluslar sosyetesi Bundan sonra devletler re'ye 

seyin kararım protesto ederek 
Lokarno paktının bozulmasın
dan Fransanın mes'ul oldı
ğmı söylemiştir. Alman dele
ge~i sabah ileri sürdüğü delil
Jerı tekrar ederek şunları ifave 

r .ıs de ~u tebliğ neşredilmiş- ..cl:'"T~-m 
~ır: Sabah B. Broos başkanla· 
gınd k' ·ık k a ı ı celsesinden sonra. 
.holnsey Lokarno muahedesinin 
l ~ı· h .ka ı akkınd ld Fransız - Bel-
çı a tebliğinin tetkikine devam 
etıni~tir. Hususi bir celseden 
sonra b k B aş an Alman delegesi 

von Ribentropu konsey ma-
sasında 1 w • B k yer a maga davet etti. 
traş andan başka BB. Riben· 

t
.k0

1
P ve Flandenin iştirak et· 

ı e. f"k· 
k 

n 1 1r teatisinden sonra 
o ' h" nsey Alman mümessilini aleni 

• ır celsede dinlemeğe karar 
verdi. Saat 15 de yeni bir cel
~c yapılarak Fransız - Belçika 

arar su ti . . nuld re pro Jest reye k o-
geçij~· Bu müzakereler şöyle 

A. VUSTURAL YA DELEGE-

S SiNiN iZAHA Ti 
ıs 4~at 15,'lS te hususi celse. 
B 'B ta aleni celse. Başkan 
ti~i ro~s.~vusturalya hükume
vak~ goruşlerini izah için mu
ğ at olarak başkanlık koltu
ş;~u terke müsaade istedi ve 

n arı söyledi : 
- ct s ın . . abah Almanya mü-
cssılınin . h tt•-· - .. l • d . ıza e ıgı goruş en 

B erın bir dikkatla dinledim. 

h·;t~tuk bizim vazife ve taah
sı~ _e~ınıi~i değiştiremedi Fran
da b elçıka karar sureti hakkın 
I< emen reye geçmek lazımdır 

onseyin 'f . - .. ve l" vazı esı umumı gu-
lo~ ık siıteminin bir cüzü olan 
\lak·arno muahedesine tecavüz 
\l .. r 1 olup olmadığına karar 

'" ttıekti ulu 
1 

r, Muahedelere riayet Or: ar sosyetesinin temelidir. 
tedba.ya çıkan vaziyete karşı 

ır · · tetl ıçın sarfedilen gay-
ere "kf d 1 · · d işti ~ k 1 ı ar arı nısbetm e 

borr~ etmek her ulus için 
Ç ur. 

B lŞBIRLIGI MÜMKÜNÜR 
det aşkan, Fransız ve Belçika 
t·· egelerinin ifadelerinde, bü· 
un d"' itid 

1 
unyanın takdirini celbeden 

\'e ~ Ve sükuneti takdir etmiş 
d k· on Ribcntropun nutkun· 

a ı .. k takd· su ünet karakterini de 
bütü tr ederek bu bava içinde 

1 
n devletler arasında elzem 

o lln iş b' rw. . k 1 ca'" .. ır ıgının müm ün o a· 
il Urnid' . Ö • • ına g stermıştır." 

liğiB .• ~roos Berline bir İf bir· 
ae ıçın yol göstermenin kon· 
\l/eu düşen bir vazife olduğunu 
birb. .1uslar Sosyetesi üyeleri 
o) ırıne yardım etmeğe hazır 
ba~azsa sosyetenin faydasından 
le .8e. yer kalmayacağını söy-

lllıştır. 

N· REYE GEÇiLDi 
sıf t~hayet B. Broos, başkan 
ol a ıyfe, kimsenin bir itirazı 
u~ olmadığmı sormuş ve reye 

ieçılec .... k egını bildirmistir. Baş· 
.~n reye Alfabe sırasiyle, ve 

Şoyfece işt· ~ k d'l v. . b'ld' nı · . ıra e ı ecegını ı ır· 
· 1Ştir.llkönce Lokamomuahede 

sınei ti k' .. ci I ş ra ı olmıyan üyeler, ıkın· 

Z 
0 arak Lokarno muahedesinin a . 

.. · rnın devletleri, üçüncü olarak 

... ırnan ı re a tına alınan devletler 
ray b\lereceklerdir. Bundan son· 
F •tkan reye arzedilen şu 
ok•nıız - Belçika karar suretini 

Ullluıtur: 

eylemiştir: 

.. - " Al~ oya. k~ndi topr -
gmda hökumranıyctini tam ola-
rak tesise mecburdu. Eğer 
kon~ey Alman delillerinin tet
kikine _daha fazla vakıt ayıra
bflseydı o zaman verdiği rey 
başka türlü olabilirdi. Almanya 
konsey tarafından verilen ka-
rarın tarihin hükmüne uygun 
düşmiyeceğinden emindir. 

Bunun üzerine B. Flanden 
de söz alarak dedi ki: 

- Eğer Alman hükumetinin 
müm~ssili bu beyanatı yap
masaydı ben de müdahale et
miyecektim. Şunu beyana mec-
burim ki arsıulusal bir l anunun 
hükmü altlnda kimse kendi 
kendine adalet teminine kal-
kışamH. Tekrar ederim ki 
Fransa Alman delegesinin söz-

Re11 i~f!a/ oıdasrı kumandanı Von 0/11ge halk arasmda leriyle yeniden tahrik ettiği "" hukuk ibtilifmm halli mesele-
kon.:ıeyi Versay muahedesinin iştirak etmiş'erdir. Alman te- sini. evvelki teklifi veçhile, 
42 ve müteakib maddelerile cavüzünün müşahedesi reye gir· Uluslar sosyetesinin himayesi 

askerlikten çıkarılmış olan Ren mekten istinkaf eden Şili ve albnda işliyen bitaraf bir mah-
bölgasine 7 Mart 1936 tari· delege göndermemiş olan ek· kemeye, yani Labey divanına 
hinde askeri kuvvetler sokarak vatör hükumetlerinin istisnasiyle havaleye hazırdır. 
ve bunları orada yerleştirerek müttefikan kabul edilmiştir. Al· BUGÜNKÜ C:ELSE 

aleyhte rey Verml·ş ı"se Başkan yarın konseyin kara-
Versay muahedesinin 43 ncü manya 

d b 1 
rma verilecek neticeyi tayin 

maddesine aykırı bir harekette e u rey sayı maz. 
E TROP Söz ALDI 

i~in. ye?i _bir celse yapılacağmı 
bulunduğunu müşahede eder RIB N bıldırmıştir. Bu celsede istik-
ve Lokarno muahedesinin 4 Başkan 8. Broos tecavilz miı· bnlde yapılncak harekete ve 
üncü maddesinin 2 nci fıkra- şabedesinin ittifakla kabul edil· güdülecek usule karar verile-
sma uygun olarak muahedeyi diğini bildirince Alman baş de· cektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Leh dış bakanının şöleni 
~ -- tt;: 

Haıt:ırlanan anlaşma, Fransız delege
lerinin bir zaferi telakki ediliyor 

.............................................................................. 

Vatikanm Ren meselesi işinde tavassuta 
haberi kat'i olarak yalanlandı giriştiği 

Londra 19 (Ö.R)- Von Ri- ı 
bentropun başkaohğında bulu
nan deligasyona merbud 16 
sekreteri taııyan bir tayyare:de 

Londraya gelmiştir. 
BECKIN ZlY AFETiNDE 

Londra, 19 ( Ô.R ) - Bay 
Beck tarafından verilen bir 

ziyafete bay Eden, Lord ~~
mavorn ve Van Zeeland ışti· 
rak etmişlerdir.Devlet adamları 
bundan istifade ederek Lokar· 

no devletleri arasındaki müza
kereler hakkında görüşmüşler
dir. Sabah bay Beck Leh 
sefirinin vrrdiği bir ziyafette 
bay Vinston Chuvehill ile de 

görüşmüştü. 
FLANDENIN BEYANATI 
Londra, 19 ( Ö.R ) - Bay 

Flanden Lokarno devletleri 

delegeleri arasında yapılan mü· 
zakereler bakkmda şu beya· 
natta bulunmuştur: 

_ Hazırlanan anlaşma lngi· 
liz kabinası tearafından tasvib 
edilirse, Fransız delegelerinin 
Londrada iyi bir iş gördükle
rini Fransız kamuyunun gör
aıesine iaıkio verecektir. 

LJay /Jek 
Londra, 19 (Ö.R) - Lokar· 

ııo devletleri arasında dün bat· 
layıb bu sabaha kadar devaaı 
eden müzakerelerin iyi neticesi 

bütün resmi çevrenlerde ve 
kamuyunun mümessilleri üze
rinde çok iyi tesir yapmışhr. 
Bu sabah dörtler lngiliz kaina
sımn anlaşma projesi üzerinde 
kararını öğrenmek üzere yeni
den toplanmışlardır. 

FRANSIZ KABINESININ 
TOPLANTISI 

Paris 19 ( Ö.R) - Uluslar 
Sosyetesi konseyinin içtimaın· 
?an sonra Londradan tayyare 
~le ~areket edecek olan dış 
ışlen bakam B. Flandinin saat 
18 sularında gelmesi bekleni
yor. Dış işleri bakanının Lon
dradan hareket ettiği teyid 
edilince, Başbakan B. Sarraut 
cumhur başkanından bakanlar 
kurulunu bu akşam toplanmağa 
davet etmesini rica edecektir. 
Bu toplantı saa 21 de Eliıe sa
yında yapılacaklar. 

Paris, 19 ( Ö.R ) - Londra 
müzakerelerinin şimdiki duru
munu öğrenmek üzera saylav· 
lar odası dış işleri komisyonu 
dün tohlanmıştır. Eğer vaziyet 
icabettirirse komisyon saylav
lar odasının tatili müddetince 
yeniden toplanacaktır. 

Roma, 19 (Ö.R) - Berlinde 

R cu 
Devletler bir 
sureti kabul 

karar 
ettiler 

~~~~--------- .... --~~~~~ 
Bir tebliğ 

Flanden 
neşredildi ve Bay 

parise avdet etti 

L Dussr/tlorpa11 lnr gô1111uiş ı•t Alman kuwctl rı Du s ldoı/ta 
ond~a. 19 _(Ö.R) - Alman 15.15 te son içtimalarım yap· 

delegesmm ıza.hahnı dinliyen dıktan sonra B. F1andin şu 
k~nsey . celsesi hakkında şu beyanatta bulundu: 
mutemmım malumat veril:yor: " Müzakereciler anlaşmaya 

Von Ribentrop konseyin ma- vardılar. Artık kabinelerin tas-
sasında } er almazdan önce, B. vibine arzedilecek olan an· 
FJandinden başlıyarak bütün laşma metnini hazırlam~k hu· 
delegelerin ellerini sıkmıştır. kukçuların işidir.,. 
Ah~an . delegesinin verdiği söy- B.Flnndin saat 15,25 de 
levm ılk kısmı şu mütaleaları Saint James sarayına gelmiştir. 
ihHvn ediyordu: Bir soruya cevap olnrak B.Paul 

"Alman ulusu şimdiki duru- Boncaur da şu beyanatta bu· 
munu aydmlatmak isteğile bu- lunumuşlur: 
rada kendini temsil ettirdi. "Dört devlet arasında kon-
Almanya, Lokarno paktının seye teklif edilecek tavsiyeler 
hükümsüzlüğüne karar verdiği hakkında anlaşma olmuştur. 
zaman, konsey üyesi değildi. TEBLIG: Filhakika dörtler 
Şu halde kararının s:!iklerini içtimamdan az sonra şu resmi 
ve neticelerini anlatmasına im- tebliğ neşredilmiştir: 

or o arno ev eti ara-kan verecek olan bu teması 110·· t L k d ı 
hiç şüp e iz Avrupa sulhu için sınd b' r anlaşma.ya varmağa 
faydalı olacaktır. çok çalıştı. Büyllk ve memnu-

"Lokarno muahedesinin da- niyet verici bir terakki elde 
ha imza edildiği dakikada du· edilmiştir Şimdiki vaziyet şu-
rum pek açık değildi ve birçok dur: 
gUçlükler gösteriyordu. Bunun Dört delegasyon bir metti 
sebebi Fransanın Lehistan ve hazırlamışlardır. Buna şimdi 
Çeko lovakya ittifakı idi. Bu kat'i şekli veriliyor. Bu 
ittifalcla' Lokarno muahade- metin, takdir hürriyetini mu-
sinin ruhuna uygun gelemezdi. hafaza eden hükumetlere 

SOVYET PAKTI arzedilecektir. 11 

"Halouki Almanya Ren böl- FLANDEN DÖNDÜ 
gesini askerlikten tecrit etmek Londra, 19 ( Ö. R ) - Bay 
taahhüdü altında kaldı. Bunun Flanden, konseyin Alman te· 
karşılığı olarak, Versay mua- cavüzünü ittifakla kaydettiği 
h d 

'l F k d celsesinde hazır bulunduktan 
e esı e, ransa en i silihla· 

noı da bırakacağım vadetmişti. sonra saat 17.15 de Croydon 
Bunu yapmadı. Almanya son tayyare alanından tayyare ile 
Fransız - Sovyet paktını Lo- hareket etmiştir. Kedorsey de 
karooya aykırı bir pakt teliik· saat 19 de beklt"nmektedir. 
ki eder. Londra, 19 (A.A) - Lokamo 

" Şurasını da kaydetmek is· devletleri konferansı sabahın 
terim ki Almanya anla•ma tema ikisinde nihayet bulmuştur. 

"' Konferanstan sonra neşredilen 
yülünü daima göstermiştir. Mec- resmi tebliğ şudur: 
buri askerlig· in iadesi karannı Top]a t d · b" k . . n ı a yem ır tel ·ike 
vcrirk~n B. HitJer Franaaya Al- ıhhyaç gösteren bazı noktalar 
man ordusunu üç yüz bin hakkında ihtiraz kayıtları ile 
asker olarak tahdit etmeği umu.mi bir anlaşma projesi 
teklif etmişti. Bu teklif Fransa tetkık olunmuş ve şayana kayd 
tarafından nazarı itibara ahn- terakkiler elde edilmi~tir. 
madı. ~ondra 19 ( A.A) _ Roy-

LOKARNOCU DEVLETLER tcrın öğrendig-ine göre b .. k" M'll J , ugun-
ANLAŞTILAR . ~· 1 eLt er cemiyeti konseyi 

Londra, 19 ( Ö.R ) - Lo- ıç ımaı .. ok~rr.10 devletler de-

k h d 
Jegelerımn ıkmci bir toplanh· 

arno mua e esini imza eden 
dört devlet aruında anlaşma sına imkiin vermek üzere cel-

t 
sesini bir aralık tatı"l cdecekti"r. 

am:ım olmuştur. Dörtler saat 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Papa vekilinin Ren meselesin
.de Vatikanın tavassut arzusun-

da olduğunu bildirmek üzere 
Alman hükumeti nezdinde te-

şebbüste bulunduğu yalanla
nayor. 

Paris, 19 (Ö.R)- Sabah Pa
riste tahmin edildiğine göre 

B. Flanden öğleden sonra Lon
dradan dönecek ve akşam bir 
bakanlar kurulu toplanacaktır. 
B. Sarraut cuma gllnU say)ay

lar odasmda beyanatta buluna
caktır. 

Mısırda 
Seçim faaliyeti 
Kahire 19 (Ö.R) _ Resmi 

gazete seçmenleri, seçim kanu
nuna uygun olarak, 2 mayıs 
1936 cumartesi günü saylavlar 
odası üyelerini seçmeğe davet 
e~e~ bir kral iradesini neşret· 
mı~br. Eğer bazı seçim daire
ferınde mutlak ekseriyet elde 
edilemezse, 10 Mayıs tarihinde 
buralarda yeniden seçim yapıla
cakttr. 



Bitler ne zaman 
harp açacaktır? 

Maddiğ seferberliği fikirlerin 
seferberliği takib edecek •.. 

Y"a:z:a:n: :ı:......ou.ı.s F'J.'8clıer 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alma11 şejleti11dm ffiflm n saıj kolu !fes Renin İş{!alini aıkadaşlamıa kllfluyor 

Prag, (Mart) - Louis Fischer kudrette asker olmalarını bek· mötörlerinin esas ihtiyacının 
" Neue Weltbuehne ,, gazete· lemeğe mecburdur. üçte birini kendisi istih-
ıinde şunları yazıyor: DAHA NE KADAR sal etmektedir 1938 de 

Hitler ne zaman harb BEKLIYECEK bu istihsalit ihtiyacının llçte 
açacak? Bu maksadla Rayh daha ikisini bulacakbr. Hazırlanan 

Berlinde son ikametimde bil- ue kadar zaman beklemesi li- program 1939 da yüzde yllz 
bassa bu suale bir cevab al· zımdır. Süel meselelerde safi· ihtiyacın içsel latihsalle tatml-
mayı umuyordum: hiyet aabibi bazı uzmanlara nini ihtiva etmektedir. Bundan 

Rayh'ın teslihat programı göre 1937 senesine kadar... başka Uçüncü Rayh şimdiye 
finansal ve gıdai kaygılarla Fakat ekser uzmanlara göre kadar muazzam petrol ihtiyat 
ciddiğ manialara rastlayacak ıse 1938 senesine kadar... depolan kurmuştur. Yabancı-
mı? Şimdi bu sualin cevabı ALMAN ORDUSUNUN lar Almanlann bu bazırlıklan-
"hayır" olacağına kaniim. KUVVETi na yardım etmektedirler. Ame-

MADDIG SEFERBERLiK En ciddi haberlere göre, Al- rikan Sokoni ıVacum Kompani 
Almanyanın endüstriyel (sa· man ordusu hilen 800 bin as- adi kalitede nafttan musaffa 

nayi) istihsalitı harp sonrası ker ve zabitten müteşekkildir. yağ istihsali için Hamburgta 
istihsali tının en yüksek haddine 1939 senesinde Alman yanın bir tasfiye fabrikası kurmağa 
varmıştır. Her ne kadar bu is· silah albnda bir milyondan başlamııbr, Bu tasfiyehane bu 
tihsalatın büyük bir parçasını ne fazla askeri ve iki buçuk mil- sene sonunda hazır olacaktır. 
gıda ne de giyim eşyası şek· yontuk muallim ihtiyat kuvveti MANEVi SEFERBERLIÖE 
tinde istihliike imkan yok ise bulunacaktır. Uzmanlara göre, DOGRU 
de Rayh'ın harp malzemesine işte topun ağzına gidecek olan Almanyadaki ıon ikametimde 
muazzam sermayeler bagla· bu insan kuvvetini hazırlamak Almanyanın baştanbaşa muaz-
makta devam ediyor. 1933 gerektir. Hitlerci Almanya ta· xam bir müstahkem mevkii 
ikinci Kilnunundan 1935 ilk rafından bugüne kadar ordu- andırdığına kanaat ettim. Uzun 
Teşrinine kadar sanayide ku'.- nun yeniden techizi ve or· ı:aman Almanyadan uzaklaştık-
lanılan işçilerin ve memurların ganizasyonu için on iki ınil- tan sonra oraya dönenler as-
hakiki gilndelikleri bir çeyrek yar altın mark sarfedil- keri arabaların fevkalade art-
azalblmıştır. O zamandanberi miştir. Alman · endüstrisi· tığını, Yeni "Wermacht"ın üni-
yapılan tenzilat ta buna ka- nin mükemmel malzemesi bu formaları sokaklarda kaynaşb-
tılırsa Hitler iktidar mev- maksada hizmet etmiştir. Kara ğını görürler. Matbuat, radyolar 
kiine geleliden beri Alman ordusundan sonra şimdi deniz mektepler ıafaktan gece yarı-
balkının hayat standarı yüzde kuvvetlerinin sırası gelmiştir. sına kadar Almanyauın barba 
otuz otuz beş nishetinde indiği Hamburgun en önemli deniz psikolojik hazırlığını yapmağa 
anlaşılır. Bu sukut hakikatta tezgahları olan Blohm ve çalışıyorlar. Böylece Almanyada 
daha büyüktür. Zira bir çok Voss'ta denizaltı gemilerinin fikirler de seferber edilmiştir. 
tahdidat hasebiyle halkın istih· ve diğer harp gemilerinin in· Hitlerin tabaalarına Almanya-
lakine tahsis edilen sanayı şası için o kadar hararetle ça- nın genişlemeğe, kolonilere, ip· 
mahsullerinin kalitesi de dü- lışıyorlar ki 1936 dan 1938 e tidai maddelere ihtiyacı olduğu 
şürülmüştür. 1936 senesinde de kadar devam edecek olan müd- söyleniyor. ltalya Habeşis-
devam eden bu vaziyet Rayh det zarfında dışarıdan her türlü tana karşı harbında da böyle 
dirijanlarını askeri programla- siparişler reddedilmiştir. bir propaganda ile işe başla· 
rının tahakkuku yolunda de- TA YY ARECILIGE GELiNCE mıştı. 
vamdan asla alkoymamaktadır. Tayyareciliğe gelince Goe- FAŞiZM VE HITLERİZM 
Almanyada ve hariçteki iyi ha· ring yıldırımlı bir hızla hava Resmi Almanyanın Sovyet 
ber alan müşahitler bu senenin kuvvetlerinin techizine çalış· Rusyayı tecavüzi emeller bes-
ilk yarısı zarfında Almanyada maktadır. Bu ateşli hazırlıkla- )emekle suçlaması bpkı ltalya-
harp istihsalitının hissedilecek rın esas davası iptidai madde- nın Habeşistanı mütaarriz say· 
derecede arttırılacağını tahmin lere bağlı bulunuyor. Döviz ması gibi birşeydir. Almanya-
ediyorlar. Alman ordusunun stokları imkan nisbetinde hu nın başka bir memlekete karşı 
uçak, tank, top ve saire sure· maddelerin ithaline sarfedil· taarrw; niyeti beslediği ve 
tiyle teknik techizatı 1936 se- miştir. Bugün ablokaya veya Nazi politikasının başka bi· 
nesi sonunda ordunun azame· ekonomik zecri tedbirlere ma· ricik neticesi harb olan bir 
tiyle mütenasip olacaktır. ruz kalacak bir almanyanın vaziyete müncer olacağı ispat 

Davanın daha bir safhası var· haddinden fazla uzayacak bir edilebilir mi. Rayh dirijanları 
dır ki Almanyanın henüz barba harpta mağlüp olacağı mubak· barışsever niyetler besledikle· 
hazır bulunmadığını söylemeğe kak bulunuyorsa iptidai mad· rini söyliyorlar. Şu halde kol-
müsaittir. Hizmeti mükelle e deler bakımından Almanyanın lektif ıüvene karşı Nazilerin 
kanunu mucibince kadroların fakir bulunmasındandır. Bunun şiddetli muhalefeti nasıl iyzah 
talimi ve hazırlanması başlangıç içindir ki Almanyamn bütün edilebilir? Hitler dirijanlarının 
devresindedir. Yeni kura efradı teknisyenleri ve ilimleri tabi· biricik kayguları Rayh tarafın-
büyük bir devletle harb için atın bu fakrını yeni buluşlariyle dan mütecerrid herhangi bir 
kafi derecede talim görmemiş· düzeltmeğe çalışıyorlar memlekete karşı bir saldırış 
!erdir. Sübaylar heyetine ve PETROL DA VASi halinde karşısında genel bir 
erkanı harbiye kadrolarına ge· Almanya yılda üç buçuk mil· cephenin kurulmasına mani ol· 
lince modern bir lıarbın zaruri yon ton petrol sarfediyor. Ken· maktır, 
kıldığı tecrübeleri elde etmemiş di toprağındaki petrol kaynak· 
bulunuyorlar. !arı ise ehemmiyetsiz denecek 
ÜÇÜNCÜ RA YH BEKLiYOR haldedir. Alman şimistleri mem-

Üçüncü Rayh milyonlarca leketlerinin bu zaafını bilerek 
yeni kura efradının kelimenin sentetik petrol imali hususunda 
bütün anlamıyla, hele teknik saşılacak ilerlemeler yapmış· 
anlamıyla uzun ve yıpratıcı bir !ardır. Daha şimdiden Almanya 
harbe tahammül edebilecek . askeri . maksatlarla kullanılan 

Satın alınan 
vapurlar 

Ankara, 19 (Özel) - Eko
nomi bal<anlığınca satın alınan 
vapurun tesellüm muameleleri 
~itmiıtir. 
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U. Sosyetesi konseyind 
Alman ban delegesi Von Ribentro 

Alman tezini izah etti 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Baş tara}ı / il({ sal'/ada - bu ruh iledir ki, Führer ma· man delegesinin nutkunu ta 
TARiHİ CELSELERDEN zide misali olmıyan bir teklif edebilmişlerdir. 

BiRi yapmıştır. Bu 25 senelik bir KUDRET VE AZI 
Londra 19 ( Ö. R) - ıulb teklifidir. Yani bunun Von Ribentrop söylevini v 

Uluslar Sosyetesinin bu müddeti, şimdiki nesilden daha rirken sesinde kudret ve azi 
sabahki umumi celsesi öteye gitmektedir. duyuluyonlu. Nutuk bitince, A 
saat t0,40 ta açlldı. Konseyin bu teklifleri ince· man deligasyonunun tercüma 
Başkan B. Broos celse- !emek için elzem olan salibi· tarafından lngilizceye tercü 
yl açarken Uyelerden, yete malik bulunmadığına edildi. Bu tercüme çok ine 
bir defa daha, fotoğraf- kaniim. Bununla beraber, bir itina ile yapılmıştı ve eld 
ların istemlerine katlan- bu mühim tedkikleri kon· kalacak bir vesika halinde ta 
malarını rica etmiş ve sey bilmemezlik de edemez. dim edilmek istenildiği göz 

:~:.~n ':~:::::. y~~m:~ Alman teklifi ile Avrupa çarpıyordu. 
bentropa söz vermiştir. ulusları arasında büyük bir aile INGİLIZCEYE ÇEVRILIRKE 
Başkan bu münasebetle kurulması için en sağlam bir Söylev lngilizceye çevrilirke 
Alman hUkOmetlnln ulus temel atılmıştır. Bunun için bu Von Ribentrop kollarını çaprasl 
lar sosyetesi konseyini teklif fazla tefsire muhtaç de- lamış, hareketsiz duruyor, göz 
tenvir etmek Uzere ken- ğildir.,, !erini bir noktaya dikmiş gib 
dlslne gönderilen dave- Von Ripentropp sözlerini görünüyordu. Bu sırada B 
ti kabul ettiğini hatırlat- ıöyle bitirmiştir: Flandin notlar alıyordu. Ter 
mıştır. " Dileğimiz şudur ki cüme bitince, Lokarno devlet 

RIBNTROPUN NUTKU konsey önUmUzdekl ta- !eri delegeleri bu sabah saa 
Von Ribentrop izahatına bat· rltıl vazifenin genlşllglnl ikiye kadar devam eden mii• 

hyarak ezcümle demiştir ki: takdir etsini" zakerelerine yeniden başlamak 
"Alman ulusu artık hak mü· Alman delegesinin nutku sa- ve Alman tecavüzünün gerek• 

eaviliğini tam olarak ele geçir· .at 11 İ beş dakika geçerek tirdiği arsıulusal hareketi tayiıl 
diği için geçmişin yanlıştan bitmiş yani tam yirmi dakika eylemek üzere Kraliçe An sa• 
bahsi üzerine kat'i bir hat çiz- sürmllıtür. !onundan çıktılar. Konsey ma· 
meğe hazırdır. Lokarno paktı SÖYLEV ALMANCA lDl sasında Fransız deleızasyonunıl 
ile, kin içinde alınan kararla- Von Ribentrop söylevini Al- temsil için B. Boncour kaldı: 
rın son izi de ortadan kalk· manca vermiştir. Uluslar sos· Söylevin Fransızca tercüme'1 
mıştır. Hüriyeti ve şerefi iade yetesinin bu devresi açılalı beri de bittikten sonra konsey saat 
edilen Alman ulusu komınlarile Almanca bir söylev ilk defa 3 de tekrar toplanmak üzer~ 
ıulh halinde yaşamağı ve Avru- olarak veriliyor. Zira şimdiye dağıldı. Bu fasıla delegelel'I 
panın yeni kuruluşuna itbirliği kadar bütün delegeler ya in- Alman delegesinin nutkunıl 
yapmağı samimiyetle ister. Al- gilizce, ya Fra11S1zca ftOZ söyle· tetkik etmek imkanını verecek· 
man ulusu uzun bir ıerginlik mişlerdi. Bunun için ancak Al- tir. Celse saat 12,05 de tatil 
devrini kapamak isteğindir. Iıte manca bilen birkaç delege Ai· edilmiştir. , 

[~k~;~~~;J~;ı~tı~;··;~ı;ş·;biidii~;·;i 
F ransız-Sovyet, Lokarno paktları Lahi divanına verilece~ 

- Baştara/ı ı nri sap17zd~··::._•••••·•·~İj;;;;kii~:··İ;İ;;;;İ;;;••t;İ~
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h~d~i'İirını lstlhkiimsıı 
Berlln 19 (Ö.R) - Si- taraf mıntaka Belçika ve bırakamıyacaklarını d• 

yasal çevenlerde •öy- Fransız topraklarına da saklamıyorlar. 
lendlğlne göre Almanya te,mll edlllrse Almanya INGILIZ DELEGELERiNiN 
ulusal hlklmlyetıne teal- bunu kabul edebilir. Al- KONFERANSI 
luk eden meselelerde manlarFransızların mUt- Londra, 19 (Ö.R) _ Sabah 
istisnai bir durumda bu- hiş Mojlno Hattı lstıh- t "k' k d d deıı 

.•.~.~-~.'!.'!.' .. ~!!~ ... ~.~.~-~.ı .... t;.~: .... ~!!!!!~!:~ ... ~~r.~.'!.~.'i.~ ... ~.!.~.. ~:~a;n~ebük~::tıe~v~z:ke
FRAN SJZ ORDU KOMiSYONU resinden sonra lngiliz delege· 

leri aynca bir konferans yapa· 

Şark ve şimaldeki hudut- ~:; v:rL:~:trn:a~a:v1!~=~iş::!: 
ıarı takvı.ye edecektı·r feransında hazırlanan yeni pro• 

jenin kabina önüne çıkarılması 
için ileri sürülecek delil ve ınii· 
lahazatarı teshit etmişlerdir. 

Fransız genel kmmap bac,kam general Oamelm ve Metz km•vetleri kuma11dant 
Paris 19 (Ö.R) - Ordu ko· söylemiştir. 

misyonu bugün Sü bakanı ge· Paris 19 ( Ö.R ) - Senato 
~eral Ma~:ırin t:ırafından verilen Sü komisyonu ulusal müdafaa 
ızahatı dınlemış ve hudutlarda kontrol komitesini teşkil et· 
alınan tedbirlerden dolayı mem- B k 't k t' ı 

· t" · b'ld" · t' G 1 miştir. u omı e ı a ann 
nunıy.e ını , 1 ır~ı.ş ır. . enera sıhhi vazi etlerini gözetecek 
Maurın kıt alar ıçın yem kışla- Y • • • • 
Jar yapmak zarureti üzerinde ve liz'.mgele? tedb~rlerı . bildı· 
ıırar etmiştir. Bakan bu mak- re~ektır. llerıd~ tayın e~ılecek 
satla mütemmim kredi veril· tarıhlerde komıtC' üyelerı şark 
meııi lizım geleceğini bildirmiş ve şimal hudutlarına giderek 
ve böylece memleketin müda- muhtelif noktaları teftiş ede-
faa aiıteminin tamam elaca ını c kle · 

-----·- - - • ·• L 

Londra, 19 ( Ö.R ) - Lo• 

karno muahedesini imza edeli 
devletler arasındaki prensip 
itilafı hakkında lngiliz hükfı• 

metinin kararını öğrenmek üze• 
re dört devlet delegeleri bu• 
gün de toplanacaklardır. 

Londra 19 (Ö.R) - Havas 
ajansının diplomatik muhabiri 
bildiriyor : 

B. Hitlerin Alman baş de• 
!egesi bay Ribentropa verdiği 
talimat Fransız • Sovyet pak· 
tile Lokarno paktının LaheY 
divanına havalesini Alman 
devleti namına kabul edecek 
mahiyette değildir. 

Almanya, Fransız • Sovyet 
paktının Fransız parlamentosu 
tarahndan tasdiki keyfiyetini 
Lahey divanında hükümler 
üzerinde tesir yapabileceğini 
iddia edebilecektir. Almanya 
meselesinin hukuki değil, siya· 
sal cihetten de tedkik edilme• 
sini istiyor. 

Londra 19 ( Ö. R ) - Söy· 
lendiğine göre Fon Ribentrop 
Lokarno andlaşmasile Fransız· 
Sovyet paktının Lihey divanına 
tevdiine, Almanyanın itiraz et• 
miyeceğini söylemişse de diva· 
nın verl':ceği hükme, Aloıaıl 
hükümetinin mütavaatta bulu· 
nacağı hakkında hiç bir vaıtl• 
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Müslümanların 13 Anası 
• • 1 Okurların ı 

Dilekleri -
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: 6 0 Yazan: Tokdll 

Abdullah kopan başın saçından ~utarak ayağa kalktı, baş 
gözlerini açmış burnundan, agzından kan boşanmış, 
dişleri gıcırdar bir halde Abdullahın ~lind~ k~~ıldadı 

Diye sormuş o da : 
- Ben Huzac kabilesinde

nim, Muhammede karşı asker 
topladığını işittim. Ben de sana 
iltihak etmek istiyorum. Nişan· 
cılığım kuvvetlidir, kuvvetim 
yerinde, kılıncım ağı gibi ... Mız· 
rağım taşı deler. 

Süfyan kendisini metb eden 
Abdullahı gözden geçirdikçe 
ona hak vermiş ve hatta bir 
ok tecrübesi bile yaptırmıştı. 

Süfyan Abdullahın sırtını 

okşayarak: 
- Hadi bakalım, sen be

nimle beraber gel 1 Beraber 
yoldaki askerleri toplar, bunla
ra katarak yürürüz. 

- Zat'!n Muhammedin kuv-
veti yok, etrafındakilerin çoğu 
onu terketmiş bir halde, bizim 
geldiğimiı.i duysalar hepsi de 
kaçarlar. 

d V ay Son dakika- bırkaç sanıye ıourdu, ve durdu. zaman ı. e 
!arını morarak ufuklarda sn- Abdullah ayaklannın ucuna 
rüklerken Abdullah kalkb, ça- basarak çadırdan çıkb ve ka-
dınn kapısına yürüdü, yavaşça ranlığa kanştı. 
dışarıya baktı, bekçiler uyu· · · · · • 
muş, yerlere uzanmışlardı. • • • · • 
Döndü, yavaşça kılıncını sıyır· Sabah!. Sızanlann üstüne da-

kıl ha güneşini doğurmadan Süf-
dı bu çok keskin bir ınçtı. 

Su~tyanın yattıg" ı yere ilerledi. yan·n bekçileri göıderini oğuş-
r turup hırlayarak kalkblar. Bir-

Süfyan yan yatmış bacaklarını birlerine bakıştılar, güldüler. 
ayırarak biçimsiz bir yabşla Üstlerini, başlannı düzeltip 
uıanmışb. kargılannı ellerine aldıktan 

Eğildi, gözlerine bakb.. sonra çadınn iki tarafına reç-
Sesi yok. Horultu var .. tiler. Sımsıkı durdular. Arasın-
Yavaşça Süfyanın baş ucuna dan dakikalar geçti, içeriden 

süründü. ses yok .. 
Kılıncını kaldırdı. Birisi ilerledi, ötekisine göz 
Süfyanın başına elini uzattı kırparak çadınn kapısında par-

ve birdenbire, şimşek süratiyle mağile bir delik aralıyarak 
içeri baktı, baktı fakat gözle-

kılıncını Süfyanın boynuna İn· rini daha açb, çadırı daha 
dirdi. araladı bir daha araladı, içeri 

Tok bir sesi Uyku hırıltısını daldı, 'içerden bağırdı: 
ba~ka sese sokan bir hırıltı K 1 

- A.man 
lıyalım. 

., - oşun. 

kaçırmadan yaka· ani bir depreşme. . Nöbetçiler içeriye daldılar. 
Abdullah kopan başın saçın· Gördükleri manzara kana bu-

- Zaten maksat ta bu değil 
mi ? 

- Sen yaman bir kahraman· 
sın galiba adın ne senin 1 

- Abdullah. 
- Abdullah gece benim ça· 

dırımda yat 1 Senin çadırın fa
lan yoktur. 

- Hayır! . 
Süfyan Abdullaha çadırları 

gezmesini, toplanan askerleri 
seyretmesini tavsiye etti, ve : 

- Etrafa, bütün kabilelere 
adaoılar saldım , toplantı yeri· 
miı burasıdır, biraz daha kuv· 
vet tedarik ettikten sonra bu
radan kalkacağız, şimdi birkaç 
Yiiz silahlımız var. 

Abdullah bütün çadırları gez
di, bir çoklarile görüştü, bir 
çok ikramlar gördü, burma 
Verdiler, süt içirdiler. 
Akşam oldu, bir meydanda 

büyük ateş yaktılar, çapulcu 
b.ir kaç kişinin çobanların elle· 
rınden döverek aldıkları hay· 
Yanları kestiler, ateşin üstünde 
Çevirerek kızartmağa başladılar. 

Aç ve bedevi araplar kıza· 
ran hayvanın dağılıp ortaya 
konmasını beklemeden her biri 
birbirinin hareketine mu sama· 
ha ederek uzun çift çubuklarla 
ateşte dönen hayvanların etle· 
tinden koparıp havı! havı! ye• 
meğe, yanlarında şarapları 
?l~nlar, etraftan şarap bulanlar 
ıçıp nara atmağa koyuldular. 

Karınlar doydu, kafaları bu· 
gulandı, defler meydana çıktı, 
lulunılu zurnalar ötmeğe baş· 
h clı. 

Gecenin yarılarına kadar 
ahenk, velvele ortallğı ~ınlattı. 
Nice sonra yanan klitiiklerin 
alevi sönmeğe, ateşlerin üstü
nü kül tutmağa, etrafa seri
lenler, horlayanlar çoğalmağa 
YÜz tutunca Abdullah; Süfya
nın çadırına girdi. Süfyan sır.
mış uyuyordu. Çadırının kapı· 

sında bekliyeıı kargılı nöbet· 
çiler Onun çadıra girmesine 
müsaade verildiğini beylerin
den İşitmişler, emir almışlardı. 

Bir postun üzerine hiç so· 
YUnmadarı silahlarını bile çıkar
madan uzandı. Yorgunluğunu 
biraz dinlendirmek istiyordu. 
-U~ku onun gfü.lerinden oluk 
oluk akıyor, fakat her uyku 
ba,tırıııasını dönen k yeniyor, 
111kudan çekiniyordu. Gecenin 
en ıssız zamanını bekledi. 

Ve beklediği saatlar geldi.Ay 
son ırünlerini, gecenin yarısından 
sonra sürüp sabahlan evvel 
ufukların kucağına atıldı~ı bir 

dan tutarak ayağa kalktı, baş lanmış, başsız bir cesetti, eğil-
gözlerini delicesine açmış, bur· diler bu Süfyanın cesedi idi, 
nundan, ağzından kan boşan· heps~ birden dışan uğradılar, 
mış, dişleri gıcırdar bir halde koşarak: 
A bdullabın elinde kımıldadı bu 

••• 
- Bitmedi -

Likler 
Bölge ve Halkevi 

okullar tiki 
Pazar günü bölge lik maç

larına devam edilecektir. Dün 
toplanan Futbol kurulu bu haf· 
tanın maçlarını ve hakemlerini 
aşağıdaki şekilde tesbit etmiştir: 

A takımları Alsancak ala· 

nında: 
Saat 11 de Burnova-Şarkspor 

hakem Fehmi Altay 
Saat 13 de Altay·Demirspor 

hakem Ferit Göztepe 
Seat 15 de K.S.K.-G6ztepe 

hakem Sabri lzmirspor 
B. takımları Halkevi ala· 

nında : 
Saat 9 da Karşıyaka-Gözte· 

pe hakem Mustafa Şenkal 
Saat 10,15 de Altay - llemir 

spor hakem Hamdi K S.K 
Saat 13,30 da Burnova-Şark 

spor hakem Baha Alt.a~ 
Halkevi mektebler lıkı: Cu· 

martesi günü Halkevi alanında: 
Saat 14.30 Lise-Sanatlar ha· 

kem Hüseyin Alt•nordu. 
Saat 16 Muallim-Karataş ha· 

kem Mustafa Altınordu. 
Halkevi kulüpleri !iki: Halk 

evi alanında: 
1 Hilal Saat 12.30 Kuru tay -

hakem Kadri Buca. 
Saat 14 9 Eylül - Yükselme 

hakem Mustafa Şenkal. 
Saat 15.15 Parkspor·Bayraklı 

hakem Ahmed. 
Bu maçlardan sonra :a~kspor 

Hacıhüseyinlerle hususı bır maç 
yapacaktır. Son maç Kahra
manların birinci takımı ile 
Tekaüd takım• arasında pasta 

maçıdır. 

Kalp para 
Demircilik yapan ~vş.ar ~ğl~ 

Ökkaş eline geçirdiğı bır yırmı 
b kuruşu bozdurmak üzere 
m~liye veznesine götürmüştür. 
Veznedar bu paranın kalp ol· 

d • u anlamış ve zabıtayı ugun .. 
haberdar etmiştir .• Okk~ş . bu 

Y ı Sadettin oglu Lutfıden para . .. 
aldığını ifade etıru1, ?. da ~u.ş· 
lerilerd~n 3 Idığını soylemıştır. 
lki•İ hakkında da zabıt tutul· 
muş, tahkikata başlanmıştır. 

• Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satı,ıar 
~ uzum 

Ç Cinsi u. Fiat 

117 y ı Talat 14 25 
97 S Süleymano 12 50 
53 M J Taranto 10 75 
5 Şınlak Z bi. 13 
272 Yekfın 

498892 Eski satış 
499164 Umumi satış 

incir 

15 ,50 
12 87 
12 62 
13 

Çu. Alıcı Fiat 
1278 N. Ali Hayda.- 5 

Zahire 
5 25 

Çu. Alıcı Fiat 
ıt55 Buğday 6 50 6 75 

5o Arpa 4 50 4 50 
10 Susam 19 lO 

245 balye pamuk 42 42 25 
17 harar " 

3 1800 Pamuk çekir 2 85 
11 ton " 

700 kilo yapak 43 43 
112 ka. ceviz 11 50 13 

5490 Ki. ko. deri 55 
6
5
40
5 

1644 K palamut 375 
t 727 kilo T. B. içi 50 53

7 269 kiloA. B. içi 40 4 
Bugün şube kitab~t~ne not 

ettirilen ve henüz vızıtası ya
pılmamış olan pamuk satışları: 
500 balye pamuk 42 50 42 50 
• rı 

Para Piyasası 
19-3-1936 

Alış 

Mark 50 15 
İsterlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 25 
Belga 21 10 
İtalyan lireti 9 96 
İsviçre F ran. 40 87 
Florin 85 25 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr.Şilini 23 37 

Kayıb 

Satış 

50 62 
622 

8 30 
79 85 
21 25 

9 98 
41 12 
85 62 
5 27 

23 87 

2318 numaralı beyanname 
için lzmir ldhalıit Gümrüğün· 

den aldığım ı z 104 numaralı ve 
1-10-935 günlemeçli Yunan şa· 
hadetname~ini kaybettik. Ye· 
nisini çıkaracağımızdan eskisi· 
nin hükmü kalmamıştır. 

Balcılarda 187 numaralı ti· 
carethanede 

Yuda Alkulumbre Mahdumları 
716 [615} 

Açık lağımlar 
Sokağımızın lağımı açıktır. 

Pis sular dışanda akıyor. Tram
vay caddesine iniyor ve kışın 
lağımı kapatıyor. Büyük yağ
murlarda tramvay yoluna da 
taşarak işlemesine mani oluyor. 
Fakat yazın o kadar sivrisinek 
yaratıyor ki bu güzelim ve ha
vadar semt bir hastalık yuvaaı 
halini alıyor. 

Sokağın ortasına kadar va
ran lağıma 30-40 metrelik yeni 
lağım yapbnlarak bu semtin ha
yati bir ihtiyacının giderilmesi 
için bütün mahalle bundan se
kiz ay evvel bir istida vermiş
tik. Yerinde keşif yapıldı. Ha
la bir netice alamadık. Şehrin 
sıhhi ihtiyaçlarını daima göz 
önünde bulunduran şarbayımız 
sayın doktor Behçet Uzdan az 
bir para sarfını istilzam eden 
bu dileğimizin yerine getirile· 
ceğinden ümid vanz. 

Salhane Şehid Kemal sokak 
sakinleri namına 

Mebmed Ali Oral 

Çeşme istiyorlar 
Mahallemizde su yoktıır. J::n 

yakın çeşme on on beş 
dakikalık yerdedir. Çoluk ço· 
cuk oradan gidip su alıyoruz. 
Susuzluk mahallemizin hayatt 
bir derdi oldu. Birçok mahalle 
lerde çeşme yapbrmak suretile 
halkın bu ihtiyacını karşılayan 

belediyemizden bizim de hali
mizi nazarı dikkate almasını 

ve mahallemizde bir çeşme 
yaptırmasını bekleriz. 
Eşrefpaşa ikinci Süleymaniye 
Deşteban sokağı sakinleri 

namına Akif Yılmaz 

lzmir Sulh hukuk hlkimli· 
ğinden : 

Işıklar köyünde eski 12 yeni 
85-1 depo eski 9 yeni 85 bir 
yağhane izalei şuyu suretile 
sahlığa çıkarılmıştır. 10 bin lira 
bütün müştemilatile beraber 
kıymetli olan bu depo ve yağ
hanenin 20-4-936 pazartesi sa
at on dörtte sulh hukuk mah· 
kemesi salonunda satışı yapı· 
lacaktır. Bu arttırmada tahmin 
olunan mikdarın yüzde yetmıt 
beş nisbetinde bedel verildiği 
surette müşterisine ihale edi
lecek aksi halde satış 15 gün 
daha uzatılarak ikinci arttır
ması 4-5-936 pazartesi günü 
saat on beşte yine dairemizde 
icra olunacaktır. 

Bu arttırmada en çok bedel 
verenin üzerine ihalesi yapı· 

lacaktır.Gayri menkul üzerinde 
hak talebinde bulunanlar elle· 
rindeki resmi vesaik ile bir
likte yirmi gün içinde müra· 
caat etmeleri lazımdır. Aksi 
halde haklarında tapu sicili 
malum olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalacaklardır. 

Şartname 30-3-936 tarihin
den itibaren herkesin görebil
mesi için açıkta ve gayri men
kulün evsafı şartnamede ya· 
zılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler kıymeti muhammene
nin yüzde yedi buçuk nisbe· 
tinde pey akçesi veya milli 
bir banka teminatı ibraz etme· 
!eri lazımdır. 

Yüzde iki buçuk dellaliye 
ferağ harçları alıcıya ve gayri 
menkulün vergi ve-sair kanuni 
mükellefiyetleri satıcıya ait 
olup ihale bedeli defaten ve 
peşinen ödenecektir. ihaleyi 
müteakip müşteri ihale bede
lini tamamen vermediği veya 
veremediği tııkdirde gayri men
kul tekrar on beş gün arttır· 
maya konulup talibine ihalesi 
yapılacak ve arada tahakkuk 
edacek bale farkı hükme ha· 
cet kalmadan vecibesini ifa 
etmiyen müşteriden alınacaktır. 

Daha fazla malumat a!mak 
istiyenler dairemizin 1827 sayılı 
dosyasına müracaatları iliin 
olunur. 714 (622) 

o 

DAIMON 
Da:moo markalı bu fonerler üç yüz ve beş yüz metreliktir 

iki pillileri üç yüz üç pillileri beş yüz metre mesafeyi 
ziyasile aydınlatır. Ayarlıdır, polis ve bekçiler 

için daha çnk lüzumludur 

Deposu : lzmirde Suluh3n civarında 28-9 Anadolu 
Hurdavat mağa:ıası Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

,. :;··,; • - ."' ' . - . ı·, •• • !.. . ' ---

lzmir Muhasebei hususiye mudür
lüğünden: 

Bedeli sabıkı 
Lira 
20 

ldarei hususiye akaratındun olup lzmirde Beyler sokagında 
Aras mektebi altında kain 35 No. lu dükkan 20-2-935 tarihin
den 31-5-936 tarıbine kadar müddetle kiraya verilmek üzere 
temdiden 20-3-936 tarihinden itibaren 10 gün müddetle artır· 
maya çıkarılmıştır. isteklilerin ihale günü olan 30-3-936 Pazar· 
tesi günü sabah saat 10 da depozito veya bank mektuhn ile 
encümeni vilayete müracaatları. 719 (616) 

Pastil Antiseptik 
B:.A..~Z"t:J:K: 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklarında, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 

lzmir kadastro müdürlügünden: 
ikinci Karantina mahalluinin Veysel sokağında 65 kapı nu· 

maralı arsa ağustos 315 tarih ve 505·54 sayılı tapu kaydile tah-. . 
mınen 200 arşın murabbaı olarak Italya devleti t ebaasından 
Petro kızı Amelyanın olduğu anlaşılmıştır. 

Bu yerin kadastrosu yapılmak üzeredir. Amelyarım ölü veya 
sağ olup olmadığı ve nerede bulunduğu öğrenilmediğinden bu 
arsa ile ilgisi olan kimselerin ellerindeki vesikalarla ilan tarihin
den itibaren 30 gün içinde Saçmacı hamam sokağında 20 numa· 
ralı binada bulunan kadastro komisyonuna müıacaatla ayni hak
lannı tesbit ettirmedikleri takdirde 2613 sayılı yasanın 22 mad
desinin H. fıkrasına göre devlet adına kayıd olunacağı ilan 
olunur. 704 (614) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Do: No. Lira 
725 Buca Yukarı mahalle Zafer sokak 254 eski 9 taj No.lu 250 

32,43 metre murabbaı kargir dükkan 
662 Bornova Topçukuyu 21 eski 23yeni No. lu 97,40metre 600 

murabbaı kiirgir meyhane dam halinde 
43 Darağaç Makara sokak 12 eski No. lu dükkan 600 
92 Buca a şağı köprülü sokak 10 eski No. lu kargirdukkan 150 

213 ~arşıyaka Alaybey Hayal S. 19 e3ki 23 taj No. lu 550 
hır oda aralık avluyu müştemil ev 

748 Bayraklı Muradiye caddesi 54 eski 73 taj numaralı 1000 
üç oda koridor matbah bağçei müştemil ev 

469 Ahmed ağa mahallesi vakıf hoca yeni ··ol 27 No.tajlı 1000 
73,30 metre murabbı mağazanın 8 de 3 hissesi 

424 Bayraklı Boınova caddesi 25 eski 109 yeni numaralı 850 
4 oda hayat kuyu bağçeyi müştemil ev 

Yukarda yazılı emvalin mülkiyetleri on gün müddetle arttır
maya konulmuştur. ihalesi 30-3-936 Pazrtesi günü saat 14 tedir. 
Satış münhasıran gayri mübadil bonosu iledir. 

706 (620) 

Milli Emlak müdürlüiünden: 
Karataş Polis karakolunun karşısında 188 No. tajlı ve 903 

metre murabbaı zemin üzerinde mebni olduğu tahtaııi ve fev
kani olmak üzere 24 odadan ibaret yahudihanenin dört hisse 
itibarile bir hissesi peşin para ile iki bin lira bedelle 6·4-936 
Pazartesi günü saat 14 de satılacaktır. Alıcıların 0 saatte Miti 
Emlak müdüriyetine müracaatları. 20-2 707 (613) 

Emlaki Milliye Müdüriyetinden: 
D. Nu. Lı 11 

95 Karşıyaka Eahariye Yemişçi pa~a S. tahtani ve fev· 
kani mutbah ~ofa kiler ve taraça ve tu ı umbayı müş· 
temi! 28 eski 28 yeni ve 28 taj numarale ev 850 

96 Karşıy aka. Bahariye Y' ınişçi pa şa sokağında tahtani 
ve fevkani beş oda sofa tança ınutbah ve kömtirlük 
ve tulumbayı ınüştemil 32,30 eski 30 ve 32 tahrir ve 
30,32 taj numaralı ev ve altında dükkan 1100 

Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin para ile ödenmek 
üzere müzayedesinde talip zuhur etmediğinden on gün müddetle 
uzatılmıştır. Alıcıların 26-3-936 perşembe günü saat 14 te milli 
emlak müdüriyetine müracaatları. 70'3 (619) 
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0na tevkifinden 
yerek kapıları 

- Hayır, size söylediğim 
Pardayan bir delikanlıdır. He
men yirmi iki, yirmi üç yaşla
rındadır. Gözleri donuk, ağzı 

garip bir gülümseme ile büzül· 
müş gibi, uzun boylu, geniş 

omuzlu, alaycı tavırlı, eli daima 
kılıncının kabzasında olan bir 
genç ... 

- Öyle ise bu onun oğludur. 
Kitalan bir şey anlıyama· 

mıştı: 

- Oğlu mu? 
Dedi. 
- Evet, bu Pardayanın De

viniyer pan&iyonundaki toplan
tıda ne konuştuğumuzu bildi
ğini söyliyordun. Peki bu adam
dan başka kimse bulunmadı

ğına emin misin? 
- Evet, emin değilsem bile 

öyle zannederim. 
- O halde bu Pardayanı 

ele geçirmek ve onu susturmak 
için bir çare biliyorum amma 
bunu siz nasıl öğrendiniz. 

- Bastil direktörü bulundu
ğum için onu bir kaç gün bi
zim odalarda yatırdım. 

- Şimdi ... 
- O kurtuldu. Şimdi dışarı-

dadır. Kendisini de bıraktım. 
Nasıl söyliyeyim? Ona tevki
finden dolayı özür diliyerek 
kapıları kendim açtım. 

Mareşal bir saniye kadar Ki
talanın aklını kaçırmış olduğuna 
hükmetmişti. Bastil direktörü 
sözüne devam ederek: 

- Buna şaşıyor musunuz? 
Bir dakika aklımdan çıkmıyor 

adeta sersem oldum. Bu adam 
hayatımı elinde tutuyordu. 
Onun için bırakmağa mecbur 
kaldım. 

Dedi, ve donmüş gözlerini 
öteye beriye çevirerek Bastilde 

geçen hadiseyi baştan aşağı 
anlattı; sözüne: 

- Siz ne fikirdesiniz? 
Cümlesile son verdi: 
- Bu fevkalade bir şeydir. 

Her halde bu delikanlıyı ken· 
dimize ısındırmalıyız, bunu da 
bana bırak ... 

- Kendisini tanıyor musu
nuz? 

- Hayır, fakat onu tanıyan 
birisini çok eyi bilirim. Haydi 
gidiniz ve rahat ediniz. T eh· 
like h3linde Mösyö dö Kizi iş
ten haberdar ederim. Tehlike 
yok, bugün yarın delikanlı bi
zim elimizdedir. 

- Şimdi rahat nefes almağa 
başlıyorum. Eğer bu haşarı ço
cuk bir kerre elimize geçerse 
hemen onu bana gönderiniz, 
bu defa artık kurtulamaz. 

- Siz rahat ediniz, yarın 
bu genç Pardayanıelleriayak
ları bağlı olarak size iÖDde
ririm. 

Kitalan tekrar arabasına bi
nerek gitti. 

Bu esnada ihtiyar pardayan 
da odasına girerek kendi elbi
ıelerini giydi ve Didiyayı ça
bucak giydirdi: 

- Bak bu olanı kimseye söy· 
lemiyeceksin, şayed bir kim
seye söylediğini duyarsam kar
nına bir hançer yersin. Sana 
yüz frank var. Bu ikisinden 
birini seç. 

Dedi. Bu suretie tehlikeyi 
anlayan Didiya: 

- Elbette yüz frangı ... 
Diye cevap verdi ve teklif

sizce torbadan paraları aldı: 
- Haydi şimdi git uyandı

ğımı vekilbarce söyle, ne ·lu
ruyoraunl Çabuk ol ko<.:a ııptal! 

- Baı llıtline! şimdi ... 

y AZAN : Mlşel Zevako 

dolayı özür dile
kendim açtım 

Pardayan bir koltuk sandal
yasına oturarak ayaklarını 

uzattı ve bardağa su doldurub 
sanki su içmekle meşgul imiş 

gibi görünerek işin sonunu 
bekliyordu. 

Dolambaçlı küçük merdive
nin önünde işittiği şeyler fik
rini tırmalıyordu. Konaktaki 
araştırmasını unutmuştu. O ko
nakta Mareşalın kendisinden 
gizlemek istediği adamın haps
edilib edilmediğini anlamak is
temişti. Oğlunun başına gele
bilecek felaket karşısında mak
sadını da unuttu. Yalnız oğluna 
keyfiyeti bildirmek çarelerini 
düşünüyordu. 

İşte Pardayan, Mareşalın ted
birli hareketinden dolayı Otel 
Domeme'de hapsedilen Jan dö 
piyen ile kızı olduğunu öğre· 
nemedi. 

ihtiyar Pardayan oğlunun, 

Bastilin zındanlarına atılacağını 
işittiği zaman çektiği elemi bir 
çok küfürler savurarak ve bir 
kaç bardak şarap içmekle mey
dana vurdu. Kendi kendine: 

- Hemen konaktan çıkarak 
Deviniyere gideceğim. Dışarıya 
çıkmaklığıma da kim engel 
olursa öldüreceğim, sonra .. Alt 
tarafı kolay ... 

Diye söylenib duruyordu. Bu
nun üzerine kılıncını kuşandı. 

Tam çıkmak üzere iken Ma
reşal dö Damoil geldi. 

- Nasıl bakalım? Eyice uyu
yabildiniz mi? Bu gece için 
hazırsın değil mi mösyö Par
dayan? 

- Monsenyör her şeyi eyi 
çeviren arkadaşlarınız var .. 

Mareşal biraz kızararak: 

- Kendim gelib sizi göre
cektim. Fakat uyuduğunuzu 

söyledikleri için rahatsız etmek 
istemedim. Yalnız uyanınca ba
na haber vermelerini söylemiş
tim. 

Dedi. 

- Bu aceleden ben de mem
nunum Monsenyör! Üç gün üç 
gece uyumamağa mütehammi
lim. Buyuruğunuzu bekliyorum. 

- O kadar büyük bir şey 

istemem. Gece yarısı her şey 
bitmiş olacaktır. 

- O saattan sonra... Artık 
serbest bulunacağım değil mi? 

- Evet! istediğiniz yere gi
debilirsiniz. Burada bulundu
ğunuz müddetçe bu oda sizin
dir. Yalnız yapacağımız iş biraz 
tehlikelidir. Hal aklıma geldi. 
Sizin ·delikanlı bir oğlunuz var 
değil mi? 

Pardayan heyecanla: 
- Evet Monsenyör! 
- Bu çocuğun icabında eyi 

kılınç kullanabilecejli umuyor 
musun? 

- Bu işte çok ustadır. 
- Öyle ise yarın her halde 

bana getir. Nerede oturuyor? 
- Soıııı Var -

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\luzafter Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma •c salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Hulôsi (rel 
Sinir hastalıklan 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 ) -
Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü vapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

lzmlr Belediyesinden: 
iki yüz seksen lira bedeli 

keşifli Eşrefpaşada pazar yeri 
onünde paket ve adi taşla kal
dırım yapılması işi baş sekre
terlikteki keşifname ve şart· 

name veçhile 27-3-936 Cuma 
günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
yirmi bir liralık muvakkat te

minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta komisyona ge
linir. 

10-13-17-20 608 (553) 

lzmir Sulh Hukuk mahkeme
sinden: 

Bucada Bomba sokağında 

9 11 I 1 No,Ju ve 11 odalı ev 
izalei şuyu suretiyle satılığa 
çıkarılmıştır. 

4800 lira kıymetli olan bu 
evin 20-4-936 pazartesi göa6 
saat 14 de Sulh Hukuk mah
kemesi salonunda satışı yapı· 
lacaktır. Bu artırmada tahmin 
olunan % 75 nisbetinde bedel 
verildiği surette müşterisine 

ihale edilecek aksi halde satış 
15 gün daha uzatılarak ikinci 
artırması 4-5-936 pazartesi gü
nü saat 15 de yine dairemizde 
İcra olunacaktır. 

Bu artırmada en çok bedel 
verenin üzerine ihalesi yapıla
caktır. 

Gayri menkul üzerinde bak 
talebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gün içinde müracaat etmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakların· 
da tapu sicili malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalacaklar
dır. Şartname 30-3-936 tari
hinden itibaren herkesin göre
bilruesi için açıkta ve gayri 
menkulün evsafı şartnamede 
yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
istiyenler kıymeti muhamme
nenin yüzde 715 nisbetinde 
pey akçası veya milli bir ban
ka teminatı ibraz etmeleri la
zımdır. Yüzde 2/5 dellaliye fe
rağ harçları alıcıya ve gayri 
menkulün vergi vesair kanuni 
mükellefiyetleri satıcıya aid 
olup ihale bedeli defaten ve 
peşinen ödenecektir. ihaleyi 
müteakip müşteri ihale bede
lini tamamen vermediği veya 
veremediği takdirde gayri men
kul tekrar 15 gün artırmaya 
konulup talibine ihalesi yapı

lacak ve arada tahakkuk ede
cek ihale farkı hükme hacet 
kalmadan vecibesini ifa etmi · 
yen müşteriden alınacaktır. 

Daha fazla malumat almak is
tiyenler dairemizin 1828 ıayılı 
dosyasına müracaatları ilAn 
olunur. 713 (618) 

D. operatör 

M. Nuri Arkan 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalarını her glin öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so
kak 5 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

1-26 (591) 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 

l\1ÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S.7) (3601 

S'rrrzy/.ZY2ZLCLZLJU:LLLCTLLYx7A 

. Göz Tabibi 

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

talıkları mütehassısı 

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

1-13 (505) H.3 

• Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneler! 
Ve Elektrik T edea vileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Sayesinde 
Kabildir 

Kısa, orta ve uzun dalgalı neşriyatı temi:ı 
1 

ve pürüzsüz bir şekilde nakleden 

1936 Modeli 
II~ 

537 Lambalı 

sayesinde musiki ihtiyacınızı tatmin edebilirsiniz 
Bu derece mükemmel bir makine şimdiye kada~ 
bu kadar ucuz fiata satılmamıştır. 

BiR SENE satışlar yapıyoruz 

PENETTI ve 
PARIENTE 

Telefon 2307 ikinci kordon-lzmir 
18-20 (597) 

,~ 

' En beyaz dişler 
onun dişleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOLIN kullanıyor 

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

!ıracak kadar temizler ve parlatır. Mikropları ağzı yakmadan, 
diş etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastalcklarına mani 
olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldu· 
ğundan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça 
ğazı ve dişleri te.mizlemeğe, nefesi tatlılaştırmağa kafi gelir. 

ÇABUK 
RAı-IAT 

TRAS OLMAK 
1STE R SENİZ 

POKER-PL 
o 

ALiNiZ. 

ilk ve orta okul 1 

talebelerine 
Herhangi bir sebepten ötürü 

derslerde geri kalanları yetiş
tiren, müsabakalara hazırlayan 
ve istenildiği göün ve saatlar
da ders durumunu yoklayan 
tecrübe sahibi bir özel öğret
men arayanların gazetemiz 
idare mlidürlilgline baş vurma-

.lan. (H.2) 

Göz Hetimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
T clefon: 3434 

(229) 

• 
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Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
. ORESTES vapuru elyevm 
lıınanımızda olup yükünü tah· 

( l!ye ettikten sonra on dört 
ınartta Anvers - Rotterdam ve 
Hamburg limanlan için yük 
alacaktır. 

1 HERCULES vapuru 21 mart
~ ta beklenmekte olup yükünü 
'tahliyeden sonra Burgns,Vama 

/ ve Köstence için yük alacaktır. 
HERMES vapuru 23 marttan 

28 marta kadar Anvers,Rotter
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINE 
NORDLAND motörü !ima· 

:nımızda olup Rotterdam-Ham· 
t trg-Copenhag-dantzig-Gdinia 
: oleburg·Uslo ve Iskandinavya 
\limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 29 martta 
beklenmekte olup Rotterdam 
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve ls
k1andinavya limanları için yük 
a acaktı• 

SERv.c MARITıME ROUMAİN 
BUGARESTİ vapuru limanı· 

ınızda oiup ayni gün Köstence 
S1 I u ına-Galas ve Brayla liman• 
arına hareket edecektir. 

ALBAJUL YA vapuru 17 ni
nisanda beklenmekte olup yü
kü .. nu tahliyeden sonra 19 ni· 
sanda Malta, Marsilya ve Bar· 
se~Eaya hareket edecektir. 

. LEŞ vapuru 20 martta 
gelıp 21 martta Malta-Marsilya 
ve l Barselon için yük alacaktır. 

!andaki hareket tarihlerile 
:avlunlardaki değişikliklerden 
c~nta mes'uliyet kabul etmez. 

k dzla tafsilat için ikinci 
h~r onda Tahmil ve Tahliye 
SPEsı arkasında FRATELLI 
ediı:c9 .acentesine müracaat 

T esı rıca olunur. 
~fon: 2004-2005-2663 

W. F. H. Van Der LIMiTET 

Z & C Vapur Acentesi 
HARAÇÇI KARDEŞLFR 

... ee o. 
CENDEU HAN BtRlNCl 

DEUTCHE LEVANTE LINIE KORDON TEL. 2443 
HERAKLEA vapuru 16 mart- THE ELLERMAN LINES L TD . 

ta bekleniyor. 20 marta kadar FLAMINIAN vapuru 23 mart-

H b ta gelip Liveıı>ool ve Glaago.-
An•ers, Rotterdam, am urg için yük alacaktır. 
ve Bremen limanlarına yük MARDINIAN vapuru mart 
alacakbr. nihayetinde Liverpool ve Svan-

ANGORA vapuru 26 martta sea'dan gelip tahliyede bulu-
bekleniyor. Anvers ve Ham· nacak. 
burgdan yük çıkaracaktır, THRSO vapuru niıan ipti· 
AMERlCAN EXPORT UNES dasında Liverpool ve Svansea-

EXCHANGE vapuru 19 mart· dan gelip tahliyede bulunacak. 
ta bekleniyor. Baltimor için ~ GRODNO vapuru mart ni· 
yük alacaktır. ı hayetiade Londra, Hul ve An· 

Johnston Warren Line_ _ . versten gelip tahliyede bulu· 
Liverpool • ~ nacak, ve ayni zamanda Lon· 

Q
UERNMORE vapuru 22 dra ve Hull için yük alacakbr. 

şubatta bekleniyor. Liverpool 
ve Anversten yük çıkarıp Bur· 
gas, Varna ve Köstence liman· 
\arına yük alacaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 

NOT : Vürut tarihleri, va· 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 seneıi 

için kabul etttiği 

4C> 

En sağlam 

purların isimleri ve navlun üc· 
retlerinin değitikliklerinden me 
suliyet k abu! edilmez. 

DUBURG vapuru 25 martta 
bekleniyor. Hamburg ve An· 
versten yük çıkardıktan sonra 

28 marta kadar Rotterdam, 
Anvers ve Hamburg için yük 

alacaktır. . . 
DEN NORSKE Middelhavılinıe 

Renk üzerine yün, ipek, pa· , 
muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

Oslo 
BA y ARD motörü 9 nisanda 

bekleniyor. lskenderiye,Dieppe 
ve Norveç limanlarına yiik 

alacaktır. 
Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

1.6 
Kunıt ile ve çok kolay bo

yamak isteneııiz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

J3C>'Y"' .A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 :E"Y°~ "t:J:L 

B A H A R A T deposudur 

ve en lüks Mobilye imal eder 

Çalışamıyor, 
"' ugramış 

• düşünmüyor ki 
GRIPIN 

1 Bir iki kaşe 
Onu bu yanm 

, 
bat ağnaile si· 
nir ağnlann• 
dan kurtar· 
mağa kafi ge· 

lecelı.tir. 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

GRiPi~ 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıkanaa, 

gripe, romatizmaya, baş ve di1 ağrılarına, nezleye, sinir, adete 
ve bel ağrılarile kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

METALLUM 

ECZACI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .............. SIHHAT Balıkyağı 

Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diier lim
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

kEMAL AKTAŞIN 
Zümrüd damlası kolonyası 

Maskülen • Erkek F eminen • Dişi 
iki cins koku üıerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku· 
cul11 • 
i . gu eczacılık gibi bir namus 
şı Yapmıştır. 

Zevk 

San'at 
T aktit edilemez 

1 zııtiri kokularile de meşhur 
t dBen Keınal Aktq diyor ki : 

e . 
h Dıın kolonyalanm yerine 
d .a!ka şeyler verilirse redde· 
ınız. 

ki~eııtal Aktaı kokulanma 
d ... ına varmağa imkln verme· 

Norveçyanın hıJis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sab' Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Eczanesi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Devlet demiryollarından: 

M. Tevfik BA YKEN ı 
Elektrik, telefon ve malze

meleri deposu Ve Simeııs 
fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

K t nakliyabndan hacıııi iıtiabisi üzerinden ücrete tabi · 

ter~~ olan 12 1 ınluk parmaklıklı vagonlar 20-3-93.J tR•'- '.-ı.e==========-========...--.~=== 
tutuma - · d • t t"b' k 
hiaden itibaren ası,;ııi sekiz ton uze~;~;~~ e ~ 01(;8~r. lzmir liman i~lerİ Um Um müdürlü-

Muhammen beedli 1000 lira olan Alsancak ve lzmir Kemer g" Ünden: 
la dan lzmir şehrine ve mütekabilen taşınacak emtea 

istasyon rıkliye işi 20-3-936 Cu:..ıa günü aaat 15 b lımir-Alsan· Anadolu ve Y .Asır gazetelerinin 1 '1 Mart 936 nüshalarındaki 
::~!ys i::i işletme komisyonunda pazarlık uıutiyle müteahhide ilanımızda görülen yanlışlıklar aşağıdaki ~ekilde düzeltilmiştir: 
verilecektir. . . . 1 - lltnının beşinci satırındaki ·Alsancak· Kelimesi. .• alınacak 

1 t klilerin 75 liralık muvakkat temınat vermelerı ve bu lfC yükleme ve botaltma ücretleri ... 
ir~~ek için aranılan •esikalar ve kanunt ı;nanileri olmadıi'ın• suretinde düzeltilmiştir. 

~ir beyannamelerle muayyen vakıtta komısyona müracaattan 2 - Onuncu satırada tatil günleri ve geceleri yapılacak an-

ıtzş:~~~meler Alsancakta 8 inci lıletme mefettitlik binasında bar hizmeti zammı yüzde elli yerine bir misildir ki elli kuruştur. 
Verilir 14-20 661 (582) 3 - Ahancakta "yüklenecek ve boşaltılacak eşyanın tari~edeki 

parasız · · ı , 
1gıni 

unutınayınu:. ~ 

~~~~~~~~~ 
ücret erinnen yapılacak tenzilat yüzde altı değil altmıştır. 

4 - Vapurlardaki vinc ücreti ac•."n~;ılara aittir. 

Pennl 
SiFA 

CZANESi 
ı\ltın, Nikel 
e~as bağa, Amerikan çerçe· 

erle, Fenni gözlük camları· 
n en tanınmış fabrika malı 
arak y "d . . . T 

0 
~nı en getırmıştır. 

z, guneı, spor, şoför, tay
re ·· 1 goz ükleri, barometre, ter· 
oınetreler her yerden çok 
Uzdur. 

l'OPTAN 

PERAKENDE 

Gözlftk lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : lzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 • 

İki milyon iki yüz bin lira sennaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENT AL KARPET MANUF AÇÖRER LİMITET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını s~bn almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Eınsa· 
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu· 
litı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve aabf fabrika derununda yapıl· 
maktadır 8~.S H2 43) 

724 (617) 

-
iLAN 

lzmir Muhascbei hususiye müdü
riyetinden: 
Bedeli muhammeni 

Seneliği 
75 

Yeri 

Kestelli caddesi 

Cinsi 

Katip zade medre· 
sesi avlusu 

Evkaf idaresi ile müşterek olarak idarei hususiyenin tasarruf 
eylediği lzmirde Kestelli caddesinde kain katip zado: medresesi 
avlusu ile müştemilatı üç sene müddetle kiraya verilmek üzere 
19/3/936 tarihi~den itib~ren on beş gün müddetle arttırmaya 
çıkarılmıştır. Kırasına talıp olanların şeraiti öğrenmek üzere her 
g.?n mu~asebei ?ususi~e müdüriyeti varidat kalemine ve pey 
surmek ısteyenle~ın de ıhale günü olan 2/4 '936 Perşembe günü 

•saat onda depozıto makbuzlarile Encümeni vilayete müracaatları. 
718 ( 621 ) 
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Almanlar: ifrat derecede nikbinlik iyi değildir diyorlar 
ovyetleri 
üsellah 

Al anya an 
us hücu 

hücum korkusu olmadı gibi Almanyanın da 
ğramıyacağı muha kak ddedilmektedir 

Kolo11ya11111 askeri iş17ali mii11asebetile Alman bayragı rekiliı'or 

Londra 19 (Ö.R) - Uluslar teminat muahedesinden neka-
•osyetesi konseyinin dün ak· dar memnun olduğunu göster-
pmki toplanbsında bütün de- miştir. 
legasyonlar srörüşlerini ortaya B. Beck'i takib eden Dani-
lı:oymuşlardır. marka, ispanya, Portekiz dele-

INGIL TERE: Dünkü telgraf- geleri Fransız - Belçil<a karar 
)ardan anlaşıldığı üzere lngiliz sureti projesini tasvip ettiklerini 
diş işleri bakanı B.Eden Al· bildirmişlerdir. 
manyanın Versay muahedesinin ROMANYA: Nihayet Ro-
Ren bölgesine aid 43 ncü mad- manya dışişleri bakanı B. Ti-
desini çiğ'nediğini kabul etmiş tulesko söz alarak Alman kuv· 
ve Almanyanın hareketini şid- vet darbesinin müşterek emni-
detle takbih etmekle beraber yet sistemini tehlikeye düşür-
tam manasile bir tecavüz vu- düğünü kaydetmiştir. Küçük 

antant devletleri adına beya-
kubulmadığını ve bir muhMama natına devam eden B. Titules-
tehlikesi mevcud olmadığını 

söylemiştir. Bu beyanattan çı

kan netice lngilterenin yıkılan 

emniyet binası yerine bir yeni
sinin yapılması için Almanya 
ile müzakere lehinde olduğu

dur. 
ITALYA: 
ltalya adına B. Grandi de 

Versay ve Lokarno muahede
lerine karşı tecavüzün inkar 
edilemiyeceği, ancak ltalyanın 
berkitelere çarptırılmış vaziyeti 
ile Lokarno muahedesinin za
mini sıfatiyle mevcud taahhüt
leri arasında tezat mevcud ol
duğunu göstermiş ve hükumeti· 
nin Almanyaya karşı taz)ik 
tedbirlerine iştirakinin beklene
miyeceğini söylemiştir. 

LEHIST AN : Sonra söz alan 
Lehistan dışişleri bakanı B. Bek 
Alman kıtalarının Ren bölge· 
ıine girmesile Lokarno mua
hedesinin tecavüze uğradığını 
Lehistan adına müşahede et
miştir. B. Beck şarki Avrupa 
için hiçbir teminatı ihtiva et
miyen Lokarno muahedesinin 
Lehistan tarafından hiçbir za
man teveccühle karşılanmadı
;ını hatırlatbkdan sonra 1925 
tarihli Fransız - Leh ittifakın
dan bahsetm~ ve bu kaJ'fllıklı 

ko Alman jesti ile Lokarno 
muahedesinin ancak şimdi meri
yet mevkiine girdiğini ve ancak 
bundan sonra Lokarnonun te
sirlerini göstereceğini söyle
miştir. 

Bu beyanat üzerine celse 
tatil edilmiş ve bu sabah saat 
10 da yeni bir toplantı olacağı 
karar altına alınmıştır. 

ROMA MEMNUNDUR 
Roma, 19 ( Ö.R) - ltalyan 

siyasal çevrenleri Londrada 
ltalya adına bay Grandi tara
fından yapılan beyanattan pek 
memnun olduklarını bildirmiş
lerdir. Bilhassa "ltalyanın tavrı, 

vaziyetinin İcab ettirdiği tavır· 
dır,, cümlesi çok doğru görü
lüyor. ltalyan-Habeş ihtilafının 

halline kadar ltalyanın bu ih
tiyatlı tavrı muhafaıa edeceği 

bildirili yor, 
NiKBiN OLMAMALI 

Berlin, 19 ( Ö.R ) - Alman 
gazeteleri Berlin hükümetinin 
Londra müzakerelerine mümes· 
zillerini göndermesi ifrat dere
cede nikbinlikle karşılamak 
doğru olamıyacağını yazıyorlar. 

Bu gazetelerin ifadesine göre 
Yon Ribentrop'un bu defaki 
vazifesi geçen senekinden çok 
daha güçtür. 

" Berliner Zeitung ,, başlıca 

fıkralarını yazmaktan sakındığı 
B. Litvinof'un nutkunu ciddi

1 .~ 
yeile tefsir ediyor. 

RUSYA HÜCUM ETMEZ 
D. N. B Rusyanın Almanya

dan hiicum korkusu olamıya
cağıoı ve esasen almanyanın 

da müsellah bir Rus hücumuna 
maruz kalamıyacağını yazarak: 
"Almanyanın Rusyaya karşı 
değil, Bolşevizme karşı kendi
sini müdafaaya mecburdur. 
Korkduğumuz maddi bir islila 
değil, manevi ve ruhi bir istila 
dır,,, diyor. 
FRANSA UYUŞUKLUKTAN 

KURTULMALI 
Paria, 19 (Ô.R) - Lokarno Solda Bay bay Edm ortada 

muahedesine Almanyanın teca· ortada boy Ffa11dm ve sagıla 
vüz ettiğini uluslar sosyetesi Jtatra11 Paris elrisi B. Cimli 
konseyi bugün müşahede ede- ERANSA ASABiDiR: "Ann giltereye güvenebilir. esastır. Fakat ati için harp he-
cektir. Londra müzakerelerinde dü Tenple,, ayni kanaattedir: Londra 19 (Ö.R)- B. Eden yulasını defetmek daha esastır. 
ki güçlükler gazereler tarahn- Fransa asabi, kararaız telaşlı- gazetecilere beyanatinda bugü- Bugün ağır bir darbe ile sar· 
dan acı acı tefsir ediliyor. dır. Hitlere karşı ne yapmalı ? nün vaziyeti yakın muhasemat sılan anıulusal itimadın, tek· 

"Petit Bleu,, diyor ki; "Ni- Konuşmalı mı? Fakat müsavi taşımadıi"ını söyliyerek demiş- rar tesisine çalışılmalıdır. " 
hayet uyuşukluktan kurtulma- olarak devletten devlele,sabit ve tir ki : B. FLANDENIN FiKRi 
lıyız. Şuradan bırakılan, bura- kuvvetli ulustan sabit ve kuvvetli VAKTiMiZ VARDIR B. Flanden: 
dan bırakılan Fransa Alman- başka bir ulusa söz açmalı, - "Çok şükür vaziyetin za- - Mesele yalnız hissiyatla 
yaya nihayet başbaşa söyliye- Böylece gizli kapaklı şeylerin, ruri kıldığı ihtiyatlı harekete değil; makul şekilde halledil-

•· · ·· 1 l"d' L k melidir. Zira Lokarno ve V ~r· cegını soy eme ı ır. o arno ne yalnız kalmanın, ağlatmanın geçme~< için vaktımız vardır. 

1 ? H b 
say muahedelerine yapılan te· 

o uyar iç İr şey. Anladık. önüne geçilir. ,, Bugünkü durumu Milletler ce-
F ransa ancak kendı' kuvvetı'ne " E N il d F . . cavüz, medeniyet ve sulh uğ-re ove e ,, e ransa- miyetı nızamnamesine uygun runda mesaisi esas olan bü-
dayanabilir. Bu kuvvet mevcut- nın ancak kendine güvenebi- bir şekilde tetkik etmek Millet- yük bir devlet tarafından ya-
tur ve svlb ile emniyetin biri- leceğini yazıyor. " Republik " ler cemiyetinin hem hakkı hem pıldığı için şayanı teessüfdUr 
cik ziminidir.,, gazetesine göre ise Fransa In- de vazifesidir. Sıılhu korumak demiştir. .. ı;p~~-y~J~ .... i ............ Konı erans······ıopıa·nıyor .......... . 
Durum iyi değildir 

R. Azana 
Madrit. 19 (Ö.R) - Vilayet

lerde bazı hareketler olmuştur. 
Tramvay kumpanyası memurları 
tramvay arabalarına ve elek
trik merkezlerine el koyarak 
tramvayları kendi hesablarına 
işletmektedirler. Bir madende 
ayni hadise olmuş ve maden
ciler işletmeyi kendi hesabla
rına çevirmişlerdir. 

Zirai ıslahat dairesi çiftçilere 
birçok arazi dağıtmıştır. Daha 
50.000 parça toprağın dağıla
cağı bildiriliyor. 

Birinci müfettişlik 
başmüşavirliği 

Ankara, 19 (Özel) - Birinci 
gen el müfettişlik başmüşavir
liğine iç bakanlık mahalli işler 
genel direktorü B. Naci Kıcımao 
atanmıştır. Yakında yeni vazi· 
fesi bafloa ıidecektir. 

Avusturya, Macaristan ve Italyan 
konuşmaları büyük önemi haizdir 

Viyana, 19 ( Ö.R ) - Şan- _ -- -
sölye Sehusehnig ve dışişleri 
bakanı Baron Valdeneg bu 
akşam Romaya hareket edi
yor'.ar. Bu münasebetle, iki yıl 
öcce Romada ltalya-Avusturya
Macaristan arasında yapılan 
müzakerelerin sadece şekli de
ğil maddi bir ehemmiyeti ol
duğu belirtiliyor. 

MACAR DELEGELERi 
Budapeşte, 19 (Ö.R) - Baı

bakan general Gömbes ve dış 
işleri bakanı B. Kanyaı Viyana 
ya hareket etmişlerdir. Oradan 
Avusturya delegelerile birlikte 
Romaya geçeceklerdir. 

NELER GÖRÜŞÜLECEK? 
Roma, 19 (Ô.R) - ltalya -

Avusturya - Macaristan konfe· 
ransına üç memleketin başba
kan ve dış işleri bakanlarından 
başka yüksek memurları ve 
teknisiyenleri iştirak edecek
lerdir. ltalyada bu toplantıya 
büyük bir ehemmiyet veriliyor. 
Birçok Avusturyalı ve bilhassa 
Macar gazeteciler ltalyaya ge
lerek faşizmin en yüksek eser· 
!erini ziyaret edeceklerdir. Bun
lar için hususi telefon hatları 
kurulacaktır. 

ROMADA HAZIRLIK 
Avusturya ve Macaristan el

çileri müzakereleri hazırlamak
tadırlar. Elçiler Avusturya ve 
Macar delegelerilli karıılamak 

Aaııstıırya vis şr111sö/yesi Stalıremberg lto/ra11 deı·lct adamloıi/e ı:öıu~uyoı 

üzere Floransaya gideceklerdir. Buna mukabil şansölye Şuş-
Bu konferans şansölye Şuşing' • nig ile general Gömböş ara-
in Prag ve B. Hodzanın Bel- sındaki mülakat iyi karşılan· 
grad ziyaretleri üzerine hazır- makta ve Avusturya - Macar 
lanmıştır. ltalyan gazeteleri bu gazetelerinin yazıları nakledil-
son ziyaretten bahsetmemekte mektedir. Bu toplantı Avrupa 
ve küçük antantın son faaliyeti protokolunu tamamlıyarak yeni 
ü:ı:erinde ıükfttu muhafaza et- direktifler kurmağa yaraya· 
mektedir. caktır. 


