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Londra, Paris ve Brüksel 
kabineleri dörtler uzlaşmasını 
tasvip ettiler. 

(.uıulttıriy~tiıı Ve Cumlıııriyet Escı-iııit! BeJ:çi.~i, S<ıbalılan_ Çıkar Siyası Gazeleclir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

, Hasta Avrupanın ateşi düşüyor 
iman ya 

Lusernde 

• • 
roJeyı ah e ers L zanda eya 

ko f erans toplanacak .. arsıu u a • 
ır 

--~"- Şimdiden anıa,ıldığına göre Al
manya kendi toprağında bitaraf bölge 
tekllflnl kabul etmlyecektır. 

Lokarnocuların projeleri lnglıtere 
tarafından Almanyaya tebliğ edlle
cektir. 

Londra 20 (Ö.R) - Londrada kuvvetli bir 
nikbinlik cereyanı başgöstermektedir. 

Londrada söylendiğlne göre, dört 
Lokarno devleti tarafından Almanya 
ile Lokarno paktı yerine yeni bir mu
kavele aktine esas olmak Uzere ha
zırlanan anlasma prejesl Almanya ta
ratından da kabul edlllrse, Mayıs ayı 
içinde Lozan veya Lusernde büy!Jk 
bir arsıulusal konferans toplanablle
cecektir. 

didi meselesini ve ilk maddelerin elde edilmesi 
gibi ekonomik meseleleri, paraların dururluğıı 
gibi finansal meseleleri ve nihayet bu devletler 
arasında kolektif emniyetin kurulması mesele
sini inceliyecektir. Tabii bu konferansta alına
cak bütün tedbirlerin Uluslar Sosyetesi kadrosu 
içinde olması esası şarttır. 

Londra 20 (O.R) - Resmi lngillz 
çevenlerl Fransız - lngillz mUzakere
lerlnln n a tlcesinden memnun görün
mekte ve böylece her harp tehllke
slnln önüne geçlldlğlnl blldlrmekte
dlrler. Buhran hallnde olan hasta Av
rupanın ate,ı ,ımdl dü,mUş bulun

Bu konferansa Lokarno muahedesini imza et
miş olan devletlerden başka Almanya ile hu
dudu olan diğer devletlerden Avusturra, Ç~
koslovakya ve Litvanya da davet .• edılecektır. 
Konferans bu devletler arasında sılahların tah- - 501111 aıtııırı sa/ıi/rtlr -

Mifii'""//...,,,,Aı.;;nyayı mahkôm eden karar heyecan 
maktadır. 

kütü?,~ane doğuran bir sükô!_ içinde verilmiştir 
Şimdi bir yol takip edilecektir ? nasıl Tarihi 

- Avni Do/fana -
hmirin ilim hayatında husu

ıiyeti vardır.. Bir zamanlar 
'fürkiyede çıkan gazetelerin 
tarih ııraları tetkik olunurken 
Rumca da olsa en eskisinin 
lzınirde çıktığı hakkında işiti
tiın vardır. lzmirin bir zaman
lar; insanı Iıtanbul gazetelerine, 
Dıecmualarına muhtaç bırakmı
Yııcak kadar zengin yevmi ga· 
zeteleri pek çok idi. Türkçe, 
Fransızca, Rumca, Ermenice, 
Yahudice gazete ve mecmua
hır ve mizahi gazeteler, millt 
ve ecnebi bir çok resmi ve hu
susi mektepler bu muhitte ir
fıın alakasının yüksekliğine de
lil idi. Gençliğimizin heyecanlı 
zııınanlarında okuduğumuz 
Nevzad merhumun (Hizmet) İ 
Uzınir), ( Ahenk ) gazetelerile; 
ıneşrutiyetin (Anadolu), ( itti· 
hııd) gazetelerini unutamıyoruz. 

h
Dün lzmirde yaşıyan gençlerin 

epsinin kalem ve fikir oynat· 
tı.kları bu gazetelerden hepimi
zın hayatında kalmış ne güzel 
ve tatlı izler ve hııtıralar var
dır!.. 

lstanbul gazetelerinin, padi
şahlııra methiyeler yazdığı, en 
esaslı mevzulara omuz silktiği 
zamanlarda eski (Hizmet) ga
zetesinin Türk diline, bu dilin 

Su baskını, sari hastalık 
ve ölümle karşı karşıya 
ölenlerin sayısı 112, maddi zarar 

yüz elli milyon dolardır 
k 

20 (Ö.R) - Dün akşama kadar feyezan neticesinde 
Nev) or , O . b · · d t 1 r ·1 d 56 kişi ölmüştür. bıo ne rı cıvarın a o uran a 

Pensı vanya a · ·ı · · t" p t 
k·ı t ı·k bir sabada dağlık arazıye ı tıca etmış ır. e s-

300 ı ome re ı 
b 't arar 56 milyon dolardır. 

urg ab z Ş k hükümetinde feyezandan ölenlerin sayısı 112 
On eş ar - O ·ı . · b l" Jdu 300 000 kişi açıktadır. Maddı zarar 15 mı yon 

/'azar günü Menemende 
lzmir, Manisa ve civardan 
gelecek gençlik toplulukları 
tarafından büyilk bir ihtifal 
yapılacaktir. Evvelce de işaret 
ettiğimiz gibi Menemende 
yapılacak toplantının mahi· 
yeti daha ziyade bir gösteri 
şeklindedir. ihtifale pazar 
günü öğleden sonra saat 
14,30 da başlanacaktır. 

Hazırlanan ihtifal proğra
mına göre pazar günü saat 
15,15 te Basmaneden özel 
bir tren hareket edecek: 

5 

~.enşeine, sadeliğe doğru yü
rumesine dair yazdığı ilmi ya· 
zılar arasında Rum bakkalların 
köylerdeki t~hripkar rollerine 
dair yazdığı yazılar, Halı, Üzüm 
ve incir mabsullerimize dair 
Dıünakaşalı makaleler uzun za
manlar vicdanlarımız ve kafa
larımızda birer içtimai ve ikti
sadi mevzu olarak yaşadı kaldı. 
Rumluk, Ermenilik cereyanla
rına yüksek bilgiferile mukabe
leye çalışan o zamanın kıymetli 
zümreleri içinde hürriyet için 
ş~hid olanları, ilim yolundaki 
cıbadının cezasını çekenleri, 
hiç bir taraftan teşvik görmez
ken okuyup okutanları hatırla
dıkça vicdanımda hala kısmen 
bugün yaşıyan 0 kıymetlere 
karıı derin bir şükran borcu 
kaynar durur. 

kışı ye a ıg 0 • ' F b "} · d doları bulmaktadır. Obio nehri bala kabarıyor. eyezan o gesın e 
.. 

1 
k yoktur Sari hastalıklardan korkuluyor. 

ıçı ece su . k d b. 1 1 
Nevyork, 20 (Ö.R) - Feyezan m~n~a asın : !n. er;e ke~-~· 

Bayraklı ve Karııyakada iki
şer dakika tevakkuf ettikten 
ıonra doğru Menemene gi
decektir. 

Akdeniz filosu lngiltereye dönüyor 

- Sonu 2 inri sa/ıi/etfe -
~e:f:lk i:ııce 

birçok köprüler yıkılmıştır. Felaketz: e ere yar ımkı.ç1~n ev fa ab e 
tertibat alınmıştır. Amerikanın biitun kızılhaç teş ı atı se er er 

halindedir. 

- Sonn 3 wıdi sahi/tdt -
+ t ti '=• ~~· .. 1ii1ım1111:1a. 

~kend~riye ... 20 {_ Ô. ~ ) - Ak~eniz lngiliz filosu baıamirab 
Amıral F14er Kraliçe Elizabet" dntnotile I.kenderiyeden Mal
taya Ye oradan lnııiJtereye hareket etmittir. 
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Milli kütübhane 
- Baştararı ı nt:i sayJa.da -
Çok dikkau .şayan idi. Mek

tepten Cuma günleri çakınca; 
Bize hava almayı, gezmeyi, is
tirahatı temin eden bugünü biz 
hep lımirin hususi iki kütüp
hanesinin kitaplan aruaoda ge
çirirdik. Yaşayıh yaşamadığını 
bilemediğim Giritli muhterem 
Ali efendi kütüphanesile, ona 
rekabet için açılan Yusufoğlu 
hanmdaki kütüphanede geçen 
hayatımızı bugün dahi hasretJe 
anmaktan baş alamıyoruz. Ora
da,biz genç talebeler sikin si.kin 
okurken hocaları, muharrirleri, 
o günün kafalarını görür ve 
onların birer gazete veya mec
muada çıkan yar.ılanna alaka 
göstererek onlar gibi olmaya 
çatışırdık. Bu iki kütüphane 
nedense meşrutiyetten sonra 
y~ıyamadı. Ali efendi; kütüp
hanesini, insan kalabalığından 
rahatsız olmuş gibi Eşrepaşa 
mahallesinin yüksek ve insan 
uğramaz bir kahve köşesine 

nakletti. Hatiraları ihya için 
bir defa oraya gitmiş idim. 
Eski s~künetli ve fakat ulvi 
manzaraya karşı şimdi köşeye 

atılmış kitapların kahve dumanı 
ve gürültüsü İçinde küflendiğini 
görmek manzarası çok acı idi. 

Siyasi inkılaplar; eğer derin 
bir ihtiyacın ve hakiki bir se
viyenin ifadesi olma:ılarsa ne
tice, ilmin aleyhine oluyor. ilim, 
mevkiini kazanmak ve bulmak 
için zamanın tanzimkar hük
münü bekliyor. Meşrutiyet bize 
ilk zamanlarda böyle bir tesir 
yaptı. Her kes bilgin olmuş 
idi. Kitapları unutmuş, yevmi 
gazetelerin fıkralarını bir ilim 
hazinesinin sermayesi zannet
miş idik. Ceplerimizde taşıdı-

ğımız ufak ciddi kitapların ye
rini, yevmi gazetelerin muhte
lif namlar taşıyan çeşid nüsha
ları tutmuş idL Her kesin di
lindeki davaya, falan salahi
yetli müellifin ilmi mütaleası 
değiJ, falan gazetenin ismi ve 
hüviyeti meçhul bir yazıcısının 
dipsiz ve istinatsız fikri delil 
oluyordu. 

Fakat, hakikatlar yürüyordu. 
O günlerin boş yere pala sal
lıyan alim geçinenleri; (siyaset} 
hayatının mevcudiyetini yaşata
bilmek için çok bilmeye, ciddi 
okumaya; havadan gelen ma· 
lumatların rüzgarla uçub giden 
malumatı yerine, köklü ve is· 
tikbali yapan vukufa malik ol
makla kabil olacağını takdir 
edenlerin karşısında sönmeye 
ba,şladılar .• Bu sönüt o uyanı
şın mükafatı idi.. 

Her kes okumak istiyor, fa
kat kitap ve vasıta bulamıyor
du Yürekte, vicdanda öğrenmek 
ateşi tutuşmuş ve fakat bu 
ateşi artıracak ve şuurlandıra
cak ocak ve ocakçı yok idi. 
Itiraf edelim ki; lzmir bunda 
da birinciliği aldı. 

lzmir buJunduğu yerin müs
tesnalığma, ilmi iftiyak iıtisııa
lığını da ilave etti, bir kütüp· 
hane lüzumunu takdir etti. 
Bugün öldükleri için adlarını 
saygı ile anmak mecburiyetinde 
bulunduğumuz Eytamcı Abidin, 

doktur Şelıri gih.i aıeaıleket 
evJitJarımn yoksulluk içinde, 
suf ıahsi itibar ve haysiyet
lerini ortaya koyarak başarmak 
istedikleri bu büyük ve esasla 
işin temeli bundan takriben 
(25) sene evvel ablmış, bugün· 
kü ( Milli kütüphane ) açılmış 
idi. Fakat kütüphaneye kitab, 
kitaba da para, paraya da 
mcaba lazım idi. Bu lüzum yine 
yoksulluk içinde hakikat saba
sına çıkarıldı. O zaman ( iz
mir 1 in bütün sinemaları hep 
Rum ve ıErmeni mahallelerinde, 
Kordonda idi. Sinema ~meşru
ti yet) ve (Milli kütüphane) ih· 
dis olununcaya kadar Türk lzmi
rin ve lzmrrlilerin malı olama
mıştı. (Kütüphane) nasıl milli 
bir duygunun ifadesi idiyse 
(Sinema) da milli ihtiyacm bir 
zadesi oldu. Fakir ve mütevazi 
haliyle Beyler sokağında açı· 
lan Sinema, Türkler için büyük 
bir izzetinefis davasının halline 
sebeb olmuştu. Artık Türkler 
de bir Sinema sa.bibi olmuştu. 
(Kütüphane) Sinemanın saye
sinde arhk ölmiyeceki. Sinema 
da milletin teveccühiy]e yaşıya
caktı. Netekim öyle oldu. 
(Milli kütüphane), o zaman lt
tib.ad ve Terakki binaıınm bir 
köşesinde Sinemanıu verdiği 
ufak irad saye.tinde her gün 
artan kitaplariyle mütevazi ça• 
Jışıyordu. Okuyaıılannı artın
yordu. Bu, hakiki hayata, ilme 
ve ilim afkma doğru bir akıntt, 
mes'ud bir akınb idi. Burada 
bugünün lktisad vekili, o günün 
Ittihad ve Terakki katibi 
mes'ulü olan Celil Bayarın, iz. 
mir valisi Rahminin bu kütüp• 
hanenin yaşaması için yaphk· 
ları hizmetleri minnetle anmayı 
borç sanırım. Kütüphaneyi can
dan bir alaka ile benimsiyen, 
kütüphaneyi yaratmak ve ya
şatmak için adeta gece evlerine 
gitmiyecek kadar çalışao kıy· 
metJi arkadaşlara dünün, bu
günün, yarının evlatları her za
man şükran borcu taşıyacakbr. 
Şu dakikada hepsinin isimlerini 
hatırhyamıyacağım için saya
madığım ve eksik bırakılma· 
sından hicab duyacağım için 
yazmamayı tercih ettiğim bu ar~ 
kadaş isimlerini, Milli sinema 
cemiyeti nizamnamesi birer 
birer taıımaktadır. Bütün lzmir 
ve memleket cvlitları; nefa 
feragatınio, çabımak ve ilme 
bağlılık göstermenin müıtc:so'! 
tipleri olan bu bemıehrilerı 
birer birer bilmelerini, bakla
larmda hürmet göstermelerini 
ricayı, ablild ve milli bir borç 
tanınm. 

Meyhanecilerin 
müracaatı 
Şehrimizde meyhane işleten 

bazı kimseler yaz mevsimi mü
nasebetile geceleri saat dokuz
da kapatılan meyhanelerin sa
at ona kadar açık katmasına 
müsaade edilme.sini istemişler· 
dir. Emniyet direktörlüğü, be· 
tediyenin muvafakatı şartile bu
na müsaade etmiştir. 

Alsancak Mes'udiye caddesi 
------

Kubiliy Günü 
için her nevi çiçeklerle küçük büyük çelenkler . ........... . 

Fiyataı·da hüyiik 
Tenziiit yapı1ınıştır 

kadar evel verilirse 
müşteri o kadar menun kalacaktır 

Hey' et -.. , 
Salı günü gidiyor 

----
Afyon - Karakuyu - "isparta 

demiryo!unun açım törenine 
lzmirdeu gidecek olan vilayet 
parti ve belediye erkanından 

mürekk~p heyet, Sah günü 
saat 1. 4 ıtc şehrimizden lspar• 
taya hareket edecektir. Aydın 
ve Denizliden gidecek b ~yel
ler de bu trene alınarak lspar
taya gidilecektir. 

Esnaf ve Ahali bankası 
genel toplantısını yaptı 

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

Bankanın elde ettiği neticeler hisse-
darlar tarafından alkışlar la onaylandı 

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

1 Nisandan itibaren temettü tevziine başlanacak 

Gelen müfettişler 
Mülkiye müfettişlerinden 8. 

Ali Sürür ve Orhan Sami vi-
layetimiz işlerini teftiş etmek 
üı:ere Ankaradaa şehrimize 
gelmiılerdir. -
Toprak bayramı 

Bugün toprak bayramıdır. 
Bornova ziraat mektebinde 
saat IS de toprak töreni ya
pdacak, Yali F azh Güleç ile 
bir çok davetliler törende bu
luaacaldardır. 

Esnaf ahali bankasının yıl

lık genel toplantısı dün saat ' 
15 de ticaret odası salonunda 
idare meclisi reisi bay Hamdi 
Akyüreğin baıkanhğı altmda 
yapılmışhr. (%mirin sinesinden 
doğan bu ulusal banka hersınıf 
halka faydalı olarak çahşdığı 
için etrafına samimi bir alika 
topLyabifmektedir. Bundan do
layıdır ki, içtimaa hissedarla
rın büyük bir ekseriyeti iştirak 
eylemiş buluau1orda. Hükümct 
namma komiser olarak Eko
nomi bakanlığı aıuralob komi· 
serlerinden bay Ziya gelmişti. 
Celse açahnca umumi müdür 

Pamuklarımız 
··-·-·· 

Türkofiste dün mühim 
bir toplantı yapıldı 

Tiirkofis direktörü Bay Ziya 

1 - 2 - 936 Tarihinde mer'i- bakımlanndan hangi vasıfları 
yete 2iren 2~03 sayılı pamuk haiz olması lazam geldiği hak-
11tahı kanunu ahkamına göre kında Tftrkofude direktör 
memleketimizde ekilecek pa.. bay Ziya Orgon'ın riyas~ti 

muk cinsleri iktisat V ek.aleti· albnda alakadar pamuk ihra-
nin mütalaa111 alınarak Ziraat catçılarımız içtima ederek mü-
Vekiletince tesbit ve diğer ne- talealan alın111L1hr. 
vi pamuk tohumlarmın ekil- Ofiıce bu hususta tanzim 
mesi menedilecektir. Bu iti-
barla pamuklarımızm dış pi- edilen rapor merkeze gönde-
yasalarda "daha fazla sürüm rilmiştir. Bu içtimada ayrıca 
temin edebilmesi ve müşteri- Çekoslovakya ile yenilenecek 
lerimizi tatmin edebilmesi için ticaret anlaşması hakkında da 
renk, tul, incelik ve mukavemet müdavelei efkar edilmiştir. 

Transit işleri 
-------------------------------

Romanya meyvelerimize 
ayrı :bir tarife yaptı .. -.. 

Romanya hükumetile yapılan 
Köstence transit anlaşmasma 

dair Türkofis merkezinden lz· 
mir şubesine aşağıdaki malu
mat bildirilmiştir : 
1- Romanya hükumeti Kös

tence transitile gönderilecek 
taze meyvelerimiz için ayrı bir 
tarife tesbit etmektedir. 

Şimdilik yalnız elma için 
aşağıdaki tarifenin tatbik edi
leceği bildirilmiştir: 

5 Ton 10 Ton 
T.L. T.L. 

lstanbuldan Ber- 37.60 34.20 
line 

tt 

" 

Dresdene 31.50 
Lejpziğe 36.60 

28.60 
33.40 

2 - Köstence transit an
laşmasının Nevyork listesinde 
cenup meyvesi, fındık, kuru 
üzüm ve incir, zeytinyağı ile 
gösterilen grup aşağıdaki mad
deleri ihtiva etmektedir: 

a - Kuru üzüm 

b - Kestane 

c - Badeın 

d - Fıstık 

ve incir 

e - Portakal, limon,mandalin 
f - Ceviz ve fındık içi 
g - Zeytinyağı 

lıay Atıf idare meclisi rapo
runu okudu. 

Raporda bölgemizin ekono
mik durumu bütün vuzuhuyfa 
izah ediliyor, Bankanın hisse-

Bankalflll uilaJ·cf/i müpiiıii Baı• Aft{ 
darlara ait menfaat/arı gözö
nünde tutulmakla beraber ulu
sal ekonomimizin ülküsünü 
teşkil eden ulus gücünü art
tırma ve ulusun refah seviye
sini yükseltme yollarında ve
rimli bir çalışma yolu tutuldu
ğu tebarüz ettiriliyordu. 

pilancoya dayanan izahatta 
bankanın emin ve salim mua
meleleriyle elde ettiği netice
ler birer birer anlatılıyordu • 
Banka 1935 yıhnda umumi 
masraflarından 8473 lira 16 
kuruş tasarruf yapmış ve iş 

hacmini genişleterek bankaya 
59,549 lira 65 kuruş safi kir 
temin eylemiştir. Bu :karm yüz
de onu ihtiyat akçesine ayrıl
mak suretiyle bankanın ihtiyat 
akçesi yekunu 55,707 lira 97 
kuruşa çıkarılmıştır. Banka bu 
sene beş yüz liralık bir müessis 
hissesine 31 lira 83 kuruş, beş 
yüz liralık bir hisseye 31 Jira 
50 kuruş, yüz liralık bir hisaeyc 
630 kuruş, on liralık bir hisseye 
de 63 kuruş temettü dağıtacak 
ve tevriata bir Nisan tarihinde 
başlayacaktır. 

Raporun okunmasını mütea
kip Hususi muhasebe müdürü 
bay Adil müzakerabn talikını 
ve bir encümen teşkil edilerek 

plançonun tetkikini tekJif ey
lemiştir. Hayli uzun süren mü
nakaşalardan sonra keyfiyet 
reye konulmuş 18 reye 732 
reyle bu teklif reddolunarak 
heyeti umumiye ıbankamn idare 
meclisi azalarma ve murakib
lerine itimadı bulunduğunu te
barüz ettirmiştir. 

Hissedarlar tarafından soru
lan bazı suallere banka umu· 
mi müdürü bay Atıf muk
ni cevaplar vermiş; rapor 
b.lanço on reye karşı yedi yüz 
küsur reyle onaylanmış ve idare 
meclisi azaları ibra olunmuştur. 
Kur'a ite çıkan idare meclisi 
azalarından Hamdi Akyürek, 
Alaşehirli Kazım, Nebi oğlu 

Mehmedin yerlerine yeniden 
seçim yapılmış ve ayni şabısfar 
yed~ yüz küsur reyle mevkile· 
rinde ipka edilmişlerdir. Umu· 
mi vilayet meclisi namına idare 
meclisince seçilen Bayraklı Al
kol fabrikası sahibi bay Ta· 
}atın memuriyeti tasdik edildi. 
Banka meclisi idare azası iken 
ölen Meserretçi bay Nurinin 
hatırasına hürmeten bir dakika 
süküt edilmiş bankaya yaphğı 
güzide hizmetler saygı ile 
anılmıştır, Müteakıben müra
kıplar intihabına geçilerek eski 
mürakıplar Bay Nazmi Uker 
ve Kamil Ocakoğlu vazifele
rinde ittifakla bırakılmışlardır. 

Büyüklerimize h ·ssedarlarm 
tazim his erinin bildirilmesi 
hakkındaki teklif alkışlarla 

onaylanmışbr. Esnaf ve Ahali 
Hankasının dünkü toplantı da 
önümüze &oyduğu neticelerin 
bütün bölgemizde sevinçle kar
şılanacağına ~üphemiz yoktnr. 
Çiftçisine, esnafına, tüccarına 

faydaJı olmasını bilen bu Banka 
Drayetli ve Temiz ellerde her 
gün bir az daha kuvvetini 
artırmakta, Ekonomi terbiye
mizin kuvvet bulduğuna canlı 

örnekler yaratmaktadır. 
idare meclisi adlarını ve 

Müessesenin dirayetli Müdür 
ve Memurlarını candan kut
lularız. 

Sinemasında 
TELEFON: 2573 EL HAMRA 

Bugün matinelerden itibaren yepyeni iki hakiki 
şaheser takdim ediyoruz 

1-SEKOYA 
KAPLAN KIZ 

Şaşarak ve şaşırarak seyredeceğiniz sinemacılığın 

hakiki bir mucizesi 

2-HAVA 
Kahramanları 

Aşk, vazife, zevk, neşe, hayeean ve kanramanJık filmi 
Seanslara dikkat : 

3 de Hava kahramanları 5 de Sekoya - Kaplan kız 
6 15 de Hava kahramanları 8 de Sekoya - Kaplan kız 
9 15 de Hava kahramanları 
Saat yediden itibaren birinci mevki 25 kuruştur. 

~. ~- . . . . \ . ; 1 : 
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Gazeteler imparator . A;leksandr a 
suikasd yapıldığını bıldıryorlardı 

. . • ü~; • .. bu t;dbirlere rağmen impara-
- Bem dınleyen bu Y Al k d .. üncü Napol-

w k 1 .... d ve tor e san r, uç 
agaçlar bu uş ar onun e f k t'nde olarak Sent . d · k · yonun re a a ı 
atımın başına yemın e erım ı 

1
• • t ederken ıslık· 

k 1 · · Şape ı zıyare 
yalnız sizi sevece , ya nız sızın ] 

1 
k lanmıştı Sarayın 

. . d d v • ı ar a arşı . 
olacas?ım. Zaten s.ız~ .aı egı d' 1 'nde alayı bekliyen 
miyim? Beni istedığınız zaman, mer ıven erı k b 1 · kt k tlar arasından ısa oy u 
rstediğiniz yere getirme e avu a ·1 ı d' 
serbestsiniz Müsaade ediniz de bir adam ayrılarak ı elrk~ 1

: 
· k *d' mcı oğlan kı'ığına gireyim. Kola Bu Şarl F!o sv ı ı. . 1 d' 

Dolgoruki adını alayım. Sonra Aleksandra dogru ıler e ı. 
özel hizmetinize alındığımı ~a· Yumruğunu göstererek hay-
rayda ilan ediniz. Kardeşı~ kırdı: .. .. 
Kolaya ne kadar çok ben~edı· _ Yaşasın Polonya mosyo •.• 
ğimi bilemezsiniz. Bundan kımse Rusya büyük elçisi bu hare· 
şüphelenmiyecek. Zira K:ola ketten büyük bir infial duymuş, 
kız kılığına girerek. Lwzle bunu bir hakaret sayarak Fran-
birlrkte Vezüv eteklennde bol sız hükumeti nezdi.nde teşeb-
bo\ seyahat edecek... b" ta girişmişti. Üçüncü Na· 

K "l" n Çıl· usa . . d h - atya, gu uyorsu.. l a gelince yarın ıçın a a 
gınsın. Sevinç ve neşenın coş- po ~on h .. d' eler çıkmasmdan 
kunluk dalgaları yüzünde do· va ~m ab ısl h Hele Çar 

. k d .. 1 endışeye aş amış . 
laşıyor. Bır bahar a ar guze - 1 b' de basmane 
sin. Bense Elize sarayının dört Aleksandr a ey ın d k _ 

. k · · .. · ı r yapılmasın an or duvarı arasına gırme ıçın numayış e l t _ 
v k d Ruslar yapı an eza 

şimdi senden ayrı~maga mb~cl.. h~yotrt u. kadar heyecana 
burum. Hatta senı oraya ı e ura an o . . 

O k l lardı kı ımparatorun 
götüremiyorum. Fakat ~era- daphı mlış M skovaya dönmesini 
d k. b ı L mdakı ya· er a o a ı a oya, ongşa . • . ikinci Aleksandr 
rışlara geleceksin. Strogofskı ıstıyorlar.dı. d bu şekil-

. l · e bir f ırarı an ıran 
hu hususta benden emır a mış- ıs k t' 'ddetle reddet· 

v. • v • de hare e ı şı 
tır. Sana gönderecegım çıçegı kt d' 

. d' me ey ı. göksüne takacağını ve şım ı * •• öpeceğim bu küçük ellerle ba .. 
na işaretler yollayacağını vaad 
et. Tanrıdan bir bu güzel el· 
lere izdivaç yüzüğünü geçir
meme imkan bahşetmesini yal-
varıyorum. 

Menekşeler ve güllerle süs
lenmiş olan saltanat locasında 
yanında imparator Napolyonla 
Lnparatoriçe Öjeni, Prusya 
Kral ve Kralıçesi Iınparator 
Aleksandrın yanında bulunuyor
lardı. Prenses Katerina Dolgo• 
ruki bir yanında yengesi Pren· 
aes Luiz Dolgoruki, öteki ya· 
nında Kont StrogofJa birlikte 
Rus büyük elçisinin locasında 
yerleşmişti. Luiz, Katerina?a 
tahsis edilen kırmızı kadıfe 
koltuk üzerinde imparatorluk 
armasını taşıyan bir kurdelaya 
sarılmış enfes bir çiçek buketi 
olduğunu gördü. Katerina bu 
buketi aldı. Ve kızararak kok
ladı. Gözleri parladı. Ve ken
disine refakat eden Kont Stro· 
gofskiye teşekkür edeceği yerde 
gö2lerini imparatorun locasına 
dikerek onu çiçeklerla selam
Jadı. Luiz bu sahneyi hayretle 
seyrediyordu. imparator ayağa 
kalktı ve eğildi. Operanın bil· 
yük salonlarını dolduran a.r~~: 
tokrasi gözlerini Rus elçıligı 
locasında bir yıldız gibi parla
yan Katerinaya çevirdiler. 
Katya çok sevimli bir jestle 
hüketi göğsüne iliştirdi. Rus 
marşı çalındı.Herkes ayaktaydı. 
Operanın son perdesine kadar 
seyirciler imparatorun zaman 
zaman durbinini Katyaya çevi
rerek onu seyrettiğine dikkat 
ediyorlardı. Bu göz kamaşhran 
güzel kimdi? Herkes buna me
rak ediyordu. Nihayat bu me· 
rakı tatmin edenler bulundu. 
Kulaktan kulağa bir isim ya
yıldı: 

- Katya . . • Prenses Dol
goruki ... 

- Evli mi acaba? 
_ Hayır ... yengesinin neza-

reti altında bulunuyor. 
. '? lmaparatorun metresı mı· 

- Şaşılacak şey doğrusu ... 

Ertezi günü, beş hazirand~t 
muhalefet harekete gelmiştı. 
~hir bin türlü dedikodular 
içinde çalkanıyordu. Korkunç 
hadiseler beklenebilirdi. Fran
~,, .... ı....~ft.. ı. .... ihtimal~ karsı 

Ertesi günü, 6 hazi~.a~ per-
şembe ... Longşamda buyuk as· 
keri geçid resmi yapılacaktı. 
imparator kendi Jocasında Pa: 
riste bulunan iki Rus as~lzadesı 
prenses Mişel ve Katerın ~oJ
goruki için yer ayrılmasını ıste
mişti. Fakat mevkiler boş kal· 

mıştı. 

Ras - Dü • Rampar sokağın: 
daki otelde göriimceyle yengesı 
arasmda bir kavga olmuştu. 

- Sonu Var-

YARIN 
Menemende Kubilay 

abidesi önünde büyük 
ihtifal var 

__ Baştara/ı birinci salıi~ede - . 
Devlet demiryolları ıdaresı 

Menemene gidecek olanl~ra 
yüzde elli tenzilit~ı . tarıfe 
tatbik edecek ve gıdıp gel
me biletler 34 kuruş olacak-
tır t ihtifale kablmak istiye!1 
bütün yurddaşlar bu tenzı· 
litlı tarifeden istifade ede
bileceklerdir. 

Ayni ıtün saat. 12.50 de 
Manisadan özel bır tren k~-
k k ve Menemene gelecektır. aca . M 
Devlet demiryolları idaresı a-
nisadan hareket edecek tre~ 
için de ayni surette yü~de t:Ilı 
tenzilatlı bir tarife tatbık ede-

cektir. . 'ki . 
lzmir esnaf ve işçi bırli erı 

t 13 50 de otobüslerle yola saa , k ,. 
çıkacaklardır. Ihtifalde as erı 
bandonun da hazır bulunması 
temin r.dilmiştir. Menemene 
gidecek heyetler ve halk grup-

ı aat 14,30 da Yıldıztepe-
arı s 'd . " .. d 

deki Kubilay abı esı onun e 
yer almış olacaklardır. . 

Törene, lzmirden gıaldece_k 
ı süel bandonun ç acagı o an • k 

istiklal marşıyle başla~aca v~ 
ilk önce lzmir ve Manısa pa~ı 
örgütleri adına bir söylev verı
lecektir. Ondan sonra ordu 
adına kıtanın en genç subayı 
tarafından bir söylev ve öğret· 
menlerle Menemen halkı adına 
da iki söylev verilecektir. Her 
söylev azami on dakika süre
cektir. 

Söylevlarden sonra çelenkler 
ve çiçekler konacak ve Mene
mene dönülecektir. Menemen 
belediyesinin ve partinin müna
sip göreceği yerde toplantılar 
yapılacaktır. Iımire dönüş saat 
17

1
34 de Menemen istasyonun-

Son Telgraf Haberleri 

-

• J . .. ~ . ~ .. ~ ~ 

Afyon 
• •••• 

Nakliyatında 
tenzilat 

Ankara, 20 (Özel) - Öğ
rendiğimize göre Devlet demir 
yolJarı idaresi, Nisan ayından 
itibaren afyon mahsulünün 
nakliyatında yüzde altmış nis
petinde tenzilat yapacaktır. Bu 
tedbir sırf af yon müstahsilini 
himaye içindir. 

Bey oğlunda 
Bir cinayet 

Notorler imme muteme- Kabineleri dörtler uzlaş· 
di olarak tarif ediliyorlar masını tasvih ettiler 

Ankara, 20 (Özel) - Yeni noterler kanonu hazırlanmıştır. 
Bugünlerde kamutaya arzedilecektir. Layihada noterler amme 
mutemedi olarak tarif edilmiştir. Noterler hariçte başka bir 
vazife alamıyacakJar, yalnız üniversite profesörü olabileceklerdir. 

Noter kanununun neşri tarihinden sonra noter olmak istiyenler 
iki yıl müddetle noter dairelerinde staj göreceklerdir. Noterlikte 
işler müracaat sırasiyle ğörülecektir. Tercih yoktur. 

•• 

Olüm uaı 

Düşman 
• 

sanıye er 
tayyarelerini 

ema vedecek 
Bu şua bin metre mesafede hiçbir 

canlı mahluk yaşatmıyormuş 
L ndra (D.E) - Ingifü: erkanıharblarmdan kimya mühendisi 

M. ~ocks~ın keşfettiği şua hakkında şu malumat veriliyor: 
Düşman denizaltı gemileri lngiliz gemilerine torpil savurmak 

u e tahmini 200 metre yakına geldiği zaman bu şua saye· 
.ze~e derhal imha edileceği gibi 1000 metreye kadar yüksek-

ıın · · d · h d'I k . B deki tayyarel~r de aynı şuaın tesırm e ım a e ı ece tir. u şua 
aym mesafe dahilindeki bütün canlı mahlukları da mahvedecek 

bir kuvvet taşımaktadır. 
Kimya mühendisi Locsk tecrübesini yapmış ve büyük muvaf-

fakıyet göstermiştir. 

Kral Alman delegesiyle konuştu ' ·-----~~~~ 

T. Rüştü Arasta B. Eden 
tarafından kabul edildi 
Londra 20 (Ö.R)- Sabah Von Ribentrop kral tarafından ka

bul edilmiştir. Kral öğleden sonra Fransız devlet bakanı B. 
Bonkuru kabul etmiş ve daha sonra Uluslar sosyetesi genel sek
reteri B. Avenol ile yeni lngiliz müdafaa bakanı ile görü~müştür. 

B. Eden Alman delegesi Von Ribentropun ziyaretini kabul 
ettikten sonra öğleden sonra saraya giderek kral tarafından kabu' 

edilmiştir. 
Londra 20 (Ö.R)- Von Ribentrop ile 20 dakika görüştükten 

sonra B. Eden Türkiye dış işleri bakanı B. Tevfik Rüştü Arası 

kabul etmiştir. 
Londra 20 (Ö.R) - Konsey başkanı B. Broos saat 14,50 de 

Bugingham sarayında kral tarafından kabul edilmiştir. 

TAYYARE Sineması 

Londra, 20 (Ö.R) - lngiliz 
kabinesi Lokarno devletleri 
arasında vukubulan anlaşmayı 
tasdik etmjştir. 

Paris 20 (Ö.R) - Kabine 
Reisicumhurun başkanhğmda 
toplanmış ve B.Flandinin iza
hatım dinledikten sonra dağıl
mıştır. Havas ajansı kabinenin 
bu anlaşmayı tasdik ettiğini 
bildirmektedir. 

Brüksel, 20 (Ö.R) - Başba
kan Van ZeJand bakanlar ku
ruluna Londra müzakerelerini 
anlatmış ve hazırlanan anlaş· 
manın mahiyetini bildirmiştir. 

DENiZ 
Uzlaşması imza 

ediliyor 
Londr 20 (Ö.R) - lngiltere 

Amerika ve Fransa arasında 
deniz anlaşması Salı günü imza 
edilecektir. Bu mualiedeye de· 
nizaltı harbı hakkındaki hü
kümler konulmıyacak, bunlar 
ayrı bir protokol halinde mu-

Kabine anlaşma e~aslarını 1.as
vib etmiştir. 

Berlin, 20 (Ö.R) - Hüku
met gazeteleri Londradan ge
len haberlere bakarak Lokarn<ı 
devletleri arasında hasıl olan 
anlaşmanın Almanyaca kabulü 
mümkün olmıyacağmı yazı· 

yorJar. 
Dün akşam Alman başba

kanlığında mühim bir konfe· 
rans toplanmış ve Londra tek· 
lifleri müzakere ve tetkik edil· 
miştir. Anlaşma suretini A lman 
kabinesi henüz tasvip etmemiş· 
tir. 

Fransız 
Saylavlar odası 
ğörüşmeleri 

Paris 20 ( Ö. R ) - Parla
mentonun, saylavlara yeniden 
seçilmelerini temin için seç
menlerle temasa girmek imka
nını vermek üzer~ bu akşam 

mesaisini tatil edeceği haberi 
teeyyüt etmemiştir. Saylavlar 
odası kendisine verilmiş olan 

kaveleye zeyledilecektir. bütün mühim kanun projeleri· 

Afgan dış bakanı n~ biti!miş ise de bunların .!11~" 
• . hım bır kısmı Sencelonun onu-

Marsilya, 20 (Ö.R) - Afgan ne henüz çıkmış bulunmakta-
dış bakanı F eyz Muhammed dır ve hükumet parlamento 
Han buraya geldi. devresini kapamazdan önce bu 

1. spanyay~ kanu.nların kab~I edilmiş o!ma· 
" sım ıstemektedır. 

yumurta ihracatı 
Istanbul 20 (Özel)- Son yir

mi gün içinde limanımızdan is
panyaya 4400 sandık yumurta 
ihraç edilmiştir. 

Konseyin hususi 
celsesi 

Londra, 20 (Ö.R)- Konsey 
saat 17 de hususi bir celse 
halinde toplanmıştır. 

Bugün 
Saat 15 ten itibaren 

Konseyin 
toplantıları 

Londra, 20 (Ö.R) - iyi ha
ber alan mahfeller milletler 
cemiyeti konseyinin Londra
da ki toplantılarının Perşembe-
ye kadar süreceğini tahmin 
ediyorlar. 

lzmirpalasta 
Verilen büyük süvare 
Şehrimiz tecimerlerinden B. 

Sabri Süleymanoviç'in kayın 
biraderi bay Muzafferle mü· 
hendis bay Alinin kız kardeşi 

TELEFON: 3151 

Aylardanberi beklenen Türkçe sözlü ve şark•lı büyük şark opereti 

bayan Bedianın evlenmeleri şe
refine evvelki akşam Izmirpalas 
salonlarında çok mükellef bir 
ziyafet verilmiş ziyafeti muh-

Ali aba 
Mes'ut Cemilin enfes bestelerile süslenmiş şaheserler şaheseri 

............................................................................................ 
•• 

111111111 
.................... AYRICA Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Seans saatları: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Cumartesi 13-15 talebe seansı pazar ıünü 13 te ilave seansı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dikkat : Bu filim için meccani karneler muteber dev ildir 

te.şe?1 bir süvaı·e takip eyle
mıştır. 

Şehrimizin tanınmış tecimer
leri, banka müdürleri, iki tara
fın Türk ve ecnebi samimi 
dostları hazır bulunmuşlar, ge-
ce yarısından çok sonraya ka
dar neş'eli bir gece geçirmiş
lerdir. 

Genç evlileri tebrik eder 
kendilerine sonsuz saadetler 



T emoçinin Rüıası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler 
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Semerkand şehri Terhan Hatunu 
ağırlamağa hazırlanıyordu ••• -·-·-·· o, .a•ıe gilH 1ebile ,...... 

blar. Yn 11 lllla •caia al-

tmcla •=·-·· Km lra-- • .... Biru lhde kl-
'6k ..... .. dlklrAnı ...... 
Ora,. giltUer. DlkkA r ulü· 
w .. -- geldi. ı.... di
ljle kon11fUyorda. sa.lı im 
aalaplmaclaima 11ı1Dce Tlrk· 

• d. p ! pYll' ı: 
Beyimizin lahjma b.kıa

,...,k olduğunu uladım. La· 
lda INJimiz o kadar •fa ,.. 
,... ld ..... dilini bilr aad-. 
C..t.e, abamlawak cenb 

Alma ada sBmrGk bulrwwda 
kendilerini zorla gllmrlk daire-: 
me ~ ..,.. Çelak 
lasifi girdi. Onan &zerine 
Jllrldlyse de Çolak dalla atik 
dan&Dllllf, bir daman gibi ı&z· 
dm uçmaftu. Arbk birbirine 
arap AÇ1 ııni dol&flllll itlerle 
ajrqacaklardı. Vakit geçirme· 
den atJanna bindiler. ipek paa· 
ruun yolunu tuttular. Burada ea 
giizel dBkkamn &ntlndea ge• 
çerken dBkklncı bir hahq 
kaleye ipret etti. Canbey sim· 
IİJah 1tlzll IB admmn atma 
aalclıpu ılıcla. Oıt1nebdar 

- Benim lnlaiaacl• w zenci yld ~ Ş.pm 
ae? Hayvanlana1 için itiraz Ptkm t. adama baktı. Habet 
ot, kendimiz ~ hiru JiJecek g&ler yliztiyle: 
halabilir miJiz, Jm1I .a,le.. - Afam Htlseyin, belinde 
- H-• beJimia... alba loala ~-t~yu atlaya H. "- Wclemea •J· seMm eder eledi. 

mata bqlacla : Hind kebam Sarma iılemeli Batdad ka-
nı .. Şif ... ~ w. o... • ...... elhile ,.,.... ... 
wbeti vu .• HelYa var •• Paatar- rine altın dtlfmeft Mr ~-
ma var •• Mub var.. geçirmif, bapu dhim aank 

- Banlar çok 7emek •• Sen ........, aakalm Iİ9rİ k..,.k 
kmla ..,._. bir adam atar 

atlara biraz umra, bize de bi· ap yaklafb. Etraftakiler OD& 

ru ekmek birkaç IİI ıetir lllYll giateriyorlarclı. 
Jeter.. - O.likanh laot ~ 

As IOara üç yolcu inlerine canım .... kmban ... Fakir 
konan yemep istekli istek& eYİIDe inip dinlenmeden nni 
1emefe koyuldular. Ye111ek J•la çıkarmam, dedi. 
Mtiace Caaabey bir albn verdi. C.-., wda: 
.&..-- nHanın arbmnı verirken - ..... ...._,.. RDliD 
-na ..--- ·- değil mi? rnuelife bqladt.. Ba bdar 
_. ılceheleria caafaruu ak- - Ta keadili .. Sea de Caa 
r- bey.m.. Ylid llikabla adam 
m1fb. Cu parayı uymadan anyormD? 
cebine koydu. Gitmeje dav- _ Evet.. 
.. DClll.,..Fabt blabalafm içiD- - Caabe1 ..m ajarla bir 

ele Nlynm ninde de nat ,.tdızaa var. Dla,.,a pldltm 
pldilderi yamalı suratlı herifi p mBneccimlerin ana ne kıs· 
glrmlftl. Meı'um bakı ... ltir met okudaldanaı bilmem, am· 
adamdı &a.. Ozerimlede a;.r ma içime do~r ld. ylce 
elbiseler vardL yanındaki b- bnet ve lmdrt ı=WM ol.ak· 
bra bitla Semerbat kadın- sm. Zenginliklere bnpcıkma. 

Bu alqam Ulacamide boca 
lan p.i wıka ...... bir Necmectdlaia .... ••· O. 
kama biamifti. Canbe1 bir ke· dialemeje ~ llilWWi• için 
wa bldlırek •klaa& 8a ba11rh clile.._ .. L ' •cak ... 
laerifia yialaclen btblew. Hamm Stdtu Tekeı Ceaal· 
,--. S•- ,.. .. sa ...... nria kanii " Terı.a hatm • 

- Ber, .. c-ık 2 lallc- da bup Semerkan'a ayak 
lad+ ada buacak. Camie ıelecektir. Ba 

_ E•e~~lrdGm... biilge prenefince bdmlar 
.-zaıteli. peqembe, cama ıh· 

Yamalı ilkemleye yerletfi. leri c:ma1e p&laa. s-n• ı• 
Etraf.da keaclini daealeri gir· ıehri, ılkelerf bla .- .... 
mem•mlrtea geliyorda. Fakat .. Tekeı Hu ,, .. an. "T.-
m•kaıklcakll ki iç ıicelaeJi baa hat.. • aplamak içia 
s&-1111. Hatta _.__ ller baytlk baatlık ppıyor. Ş.. 
harelretimi ......... ~ da .. •i, K Terla• ........ 
DllJOI... .... .. , ııı .. 5-i belki ---

c..ııe, y ........ t.ı.ib ...... -..: ~;, deiiLM e. ........ 
JÜD mi, etmeyim ai .Uye dl- beni ner .. mi ı ld... 
tlalrken o, kalabalığın ara11na _ Bilmem... y abu fU ka· 
bntb ve gam.. kaylaelcha. dan• ct.ycia. Bir 11-am 
Tam bu sırada bir 1eı d•ydu: var-. n bata •kmbclaflDJf-

- Canbey yamalmm yanaa- Sonra illİ kacluı •armıt-·· Biri· 
Alaki ••ela .. ddflm tc.- nia Mil AJte. diieıillia 1Cara
hw14iıea Aytetfir. gizlll Beıam•at- lkiıi .. .,._ 

.,....... keacliliDi canaia- nia 1ard•m1Dlr kurt.imara bek· 
den yaralayan M ı8zl dUJ'llllCe Jiyorfrrmıf ... 
llqmı çeYirdi. _ IJitıatıtM -
•••••••••• .. • ... •••••••••••••••••••• ... • ..... •••••••••••••r:r .... ...., ı ........... . 

iddianame serdedildi 

Arkadaşını öldüren 
alebenin tecrimi • tendi 
Asr liae·sc\m ark•dep ~ I '- ilatarda buluadaiu halde 

ke. .. r ıc.,..,. td ı lair •amemekte 11rar etmesi JI· 
ıa-.a y8111Niew Wptdla ,... daden dojaa Wial llllticeai 

-. &ld•Jli .. I •ıliJWek ... 
ı....lc-etinin- eu&Ji ~ 
bir ıebeb n}'tfmelr nretile 

ceza kanunun• 5' •• 
449 ncu maddelerine ılre IS 

- lıabıine karar verihno
.W. hkatlta .,.._ .... 

Viliyet genel meclisi 
Dünkü toplantısında Menemenlileri 
ilgilendiren önemli kararlar aldı 
Vilayet meclisi müzakereleri hakkındaki gazete 

havadisleri kontroldan geçirilmeli mi? 
•••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Villyet -1 mec'W dla 
-t 14 de Yillyet salonunda 
tap11._11br. Vrli Fali Glleç: 

- CelaeJi açıyorum. Demif 
ve buadan soma Kemalpqa 
umumi meelia ualıfma meçilniı 
olan Şevketin mazbatası okun• 
mut Ye ittifakla kabul edi.lm 
ba maıbataclaa soma eıki 
zahba hltlsuı okaaaae •• 
Mustafa Mthıir (lzmir) il& ala· 
rak: 

- Gazetelerde ,.... ~ 
.a.lerim mlnuehetile paete
lere werileeek mlakere w.1-
llbnm kontroldan geçme1ini 
dyledip zahta ,...ı.alf. 
Halbuki &yle delildir, kon· 
trol tabiri •iarclar, bea 
HDU llJlı•ecf•. Gaze
teci arkadqlar zrbetlan he· 
yettea .... ... el- 'af•, Zap
ba o mretle dtlzeltilmelinl 
rica ederim. Demif ve bu de
iifiklik yapılarak ıeçea mll
zakere zapb kahul edilmiftir. 

Düa 10Dr& idris (T"ıre) llİll 
kazama bu& kiylerinde mek· 
tepler iap eclilmui bakkmdald 
teklifi okunarak maarif enci· 
menine gladerilmiıtir. 

TOPRAK BAYRAMI 
Bugiln saat ıs de BonMna 

ziraat mektebiade ,..,.111cak 
toprak bayramına Yillyet ama• 
mi •eclia azismdan beı ıahn 
jftirak etmeli '9ekk11Hla mek• 
teb mldlrllftlnln dantiyui 
HWGft Yali .......... . 
ikiac:i reisi ile mut wlmovi 
azllarmm iftirllderi ka'bal 
eclilwittir. 

25 martta Afyoa-KarakuJ11• 
Isparta llemir,ol- afi'
tlrellİDe Yillyettea ittirak etli
lecetl içia aw-' aecliltea bir 
•ı•-E9Çilerek Yillyet erkbile 
beraber --- İçİll HÇİlll ,... 
pdmuı •ali tarafıaclan aecliae 
teklif edilmit ve bazı ualar; 
nliaia •"'•lib lkeceti arka
... slttlrmeaiai iıtemiflene de 
mticecle HMaa (Bergama) ma 
ipret reJi ile seçimi yapdmııfır. 

MUHTELiF IŞUR 
fıtanbal lnİYenife8İllde ob

yan Niıir tarafından bahlil için 
lr•di•• , ............... 
m.da ı••- 'ı oldwia ilticla 
oku-ı, maarif enclmenhle, 
memllbt a.ıt•••• tSS 
lilclp_.. alaale ,..nfma· 
• "9tlmdelrj teklf •blıüJe n 
btidp aclmeal11iae, W.. Ye 
arali verlfileri • •rııW im· 
... ,.,. denedileceiiadea ta
diJM k• ·.,ısLn içia tabıiı ' ayn••• laaklqpd,eki teklif ile 
JOI inpab için 935 nafta b&dçe 
..... 12518 lirahk .... ılmle 
J8P"•• hak••drld teklif 
'8clçe wll-iae g&aclerilmit 
• ..... •• üali bankam=• 
11111umi meclia ..... kaa 
aeçilmeai için mlb.akereıe bat· ........ ........ : 

CELSENiN TATIU 
- Arkaclqlar 1 Celleyi ... 

dllkilra tldil eclecejim. H.....t 
olarak baa ıeyler konapca• 
caiız. Demit ft cea.. tatil 
ec:lillllİflİr. Salo...ıa ..._an eli... 
ıe,idlerle ... -harrirleri 
llia ••• ..ıı•daa 'ıkmı~lar
"-r. C.... mç3'-ca Elnaf n 
Ahalı bankuma umumi meclia 
aamma iştirak edecek mnm 
.... i pli rerle ,.,,-.. 31 
reyle hay Talat,._.._. ..pl
mİftİr. 

ZlltAAT IANKASI AZASI 

-ci'nMt olaa a•rw• Wrleri f Anbt Mutafa llllnlr ba-
oknnarak kahal edilmit. Ke- nan amamt mahiJette Wr te-
........ lrannuda birbirine 
çok yalan olan 7.aamet ve Te
pekay klylerillİll birlettirilerek 
( Zumet k&Jll ) mmı aiti.da 
ka, kanunile idare etli\m11i 
lllllYabk ıiilillmll. Tireaia 93 
Dlfula Rahmetler kiylala 
... k.. k&,IDe bati·-·· 
Torbalmm Beleabqa •• ICmk· 
lar kl11eriaia T orlaala bn-· 
dua ahaarak Baca ..w,.-e ......... -=""'-... ._leket 'w.taılinde 
ftktile tedari edifmit olan ve 
timdi tedaw lcretlerinin 
tahsili imlrlm buhswaclajın· 
clu. 1476 1iraJak lllacapa 
tah+tt .... eçilerek .... 
bakkmclaki teklife bul mlbıa· 
hplrra ıelsll.ipt va 1

• Ya
lllf Ziya (BaJmclır) tema içfn 
borçhmaa haczi kahil emvali w....... ll:amıelditlnl. 
enelemirde ba cihetin arqb· 
rilaiamı teklif etmif, blltçe 
eaclhneni namma -Nuri Fettah 
(lzmir) izahat Yererek demil
tir ki; 

B. NURi F'E i ! AH 
- Bu paraaua tahıili için 

batla idari .-bml• harekete 
ıeliıilmit, alllt., llelediye ve 
idare talıkibt J&pmif. bir 
kl•ının çok fakir oldnklea 
ıtıtlmllf, Wr lm-m Bat-
dada, ıurap ban,. git-
tikltri. ....... ....ki.. -
.................. tal.il 
imk1D111 oldup aeticuine 
.......... Bir ....... 
balvnaiMmlfbr. Şimdi memur 
bulum we ,...JI ••...,_. 
ftlİfette ola alta kiti Y..tlr 
ki b-ı.rm laoraa ola 114 
irum tah111iae unm ede
c:eiiz. Fakat taheftl •kln•ı 
.. 1476 ..... terkini il
....... 8a hmata karar _. 
rilmelİlli rica -.... 
TEJ00N EDiLEN BORÇLAR 

8a iulaattaa 10ara enclme
llİll mabatumtla terkİlli İ8te
n• paramn terkinine karar 
ftrilaait .. e.,..m ldluma 
Yillyet ialmemeaiade ı&ıteril
memiı alan Ba,.dır .. •ıer 
ı..ı,.tim .. ill•'iatililı .... 
m&11 hakkmdald dilekleri 
kaW ·•·ut1t,. •ı _., 
6paamia '" Jılmda 828 ld
.. tetlaft içia •lracaat etmif, 
illç ........... 25 kiti J&bnl· 
-" -etile .......... - ..... 
........ telilm ....... ild idil 
....... 1 kacha ........ . 
......... " .. f•liJlll ipi 
1485 lira ıarfedilmit .WıQa 
me,.bı)fw. 

llENEllEH AZALABININ 
ISTEKLDI 

il••••_.._ ... sn 
.. tabirinde ,.... tidcletli 
,......-.. Gediz 1wi1M1cki 
IJl111k ilprl Jamacla Petendf 
admtlahi '""'diP bosuı.- fO• 
lmİn aa albllÜ kalcbfa 
ve eski mecra tlzeriadeki 
klprl cleljinin Hl ıularım ala· 
_,_. ftliJıelte bulundup, 
bu plifle Gediz aebriui11 bir 
ma.ldet 1oma Mly&i k&prll 
etnflllclaki ........... alllre
ceji we klpıliAa wlllkta 
kalacatı bildirilerek eski mec• 
ra lserindeki k&prtinün ıalalu 
ft ,mİ köprtl fOASIDID yeri
m ••fttlıı·· ·•. 111,..,. ba-
11 illYeler yapdmuc için hl-••et ..... 81 ....... 

menni oldu;mm ılyfemitlf' de 
Vali ı 

- Ketfini yapbralm, mim· 
kime hiz kencB bltçemfzdea 
yapbnm. Çllnkl mlbim •• 
blytlk bir k&prl mevzuahalıl
br. Mna&k g&rllyor muunaz? 

Demif, valinin teklifi mna
fık glrtllerek ..... azala
rmın hu takriri Nafia endlme
nine g&aderifmittir. 

MENEMENiN ELEKTRiK· 
LENMESI 

Menemen .... Kemalill hll
ttla balrrm fzmire otwtlk 
telefoala baıjlanmaa için 78,600 
lra arfl Ye ha mretle lmlir 
kazalanmn ba medeniyet va· 
aıtramdan illifade ettirilmeli 
llakb.daki takriri okmua1f1,Yal 
"•aa bllylik bir it olclajama. 
hllctmet merkai ...... te
minatta bMmafm mıaıfalt 

olaapı .., ...... K...a (ile
ne...) • alank timdilô kir 
telefonlan için sekiz a•ede 
21,000 lira harcuacap ve 

muldelf -·- hllçelerÜMlell 
aynJ.cak tabaiarla bn"nn 
otomab"k telefonla bmire '-i· 
l•malrn pek &il miimklba ola
capu liyltıwif, Mumla lfllnir 
de tUriıia lehincle balam .. 
ve neticede ufia enclm..m. 
pnderilmeai kabul edilmiıtir. 

MENEMEN YOLU 

~en .-•• parke veya ufalt 
olarak ,., ' 1Ya, ba auret• 
le Meaemea'lilelist •hhrt• 
lannm kw MR ~ima-
da geçea aeae umamt mec
Iİlce ftrilmit oı.. k11n1r in
rinde ... ,ı, ........ 
Kemal, ba itia lall& J1111bnlma· 
clağındu tiki1ette balanmuı, 
Naii& e"Cftmeainin ha maele 
•uiatle mqpl olaaaa kabul 
:-:..:1•1..1 •• .... _, .. 

iÇME SULARI 
IWplwa dalaman.,_ 

n"-ada madma .... t 
yaplst1 .. k• binr ,,,. •• , ..... 
olan Urla iplelerile Çtıpae 
plljuua ela ı&z &albıcle tatal· 
.... hakkındaki takriri okunan 
doktor <>mum Yanaa (lullı) 
.az alarak ia .. h...., ~ 
ele Hfaiiuan Ntaldajın laa pfaJı 
mya içmeğe gidenlere fayda 
yerine zarar verdiğini, burada 
pek ibtidai teai•t baluadufwm, 
Çqme ahcalarmın, bilbaıA ça
mur HDJOtlll •UDD•nı• t .. amea 
mllltmeJ vazif9118 ofdapaa 
mlatmıp . 

Balço•a alacalanna yapddafı 
ıa"bi &u yerlere de bak•lma11111 
•e IA:aml+a mCMlena teaila· 

ncucla ıetirifmuiai ulat· 
mıı, Cetme helediyeaiaia ça· 
... b..,osuvda J&fbnml ... 
dajaw~-edıa 
ClS) lira r'ink .,_.._ ı..a
mm -..ı et.it IJ 1 dui: ,,, •u lı u•a ı WçWs ib1iJecıa 
cenb vew•e•ğilli, laalbald lıı. 
, ... .,..,.... .... bua 
lMlt, 'esin tliplift ft slle-
ıelr pkbldswmt •sh ·,11r. 

Val: 

Borsa Haberleri 
111111 ....... . 

~ ............ .. 
-<Y'Pr+tlliiiQ)C» aza ... 

ç.. Cinai 
129 S Slleymano 12 

Fiat 
16 

35 Colak o Nuri 12 50 
11 YITatat 12 25 
10 M J Taranto 11 SO 
6 Snilak z bi. 13 
191 YekGa 

499164 Elki atq 

13 
12 25 
11 5G 
15 

499355 U111111111 labf 
Zerll"Pll 

Kilo Alaca Flat 
25000 !. Lni 45 45 
1655 O. llalaar. !6 25 37 

Zlllalre 
Ça. Aha 
320 Bajday 
67 ton .. 

7 

39 s.... 19 

F..t 
7 51 

10 Nelmt '75 
19 
'75 
!I 51 

4251 9'0 ·-- .... s 877 W,ep111111k40 
41 Uru " 
Barb ..... kitabetilae ll8t 

ettirilen ve bmls .me.. ya
,.ı.--,-. ............ mı: 
270 B. iMi a P.42 50 

Para Piyasası 
20-3-1936 

Alıt 
Mark 50 ıs 
..... 619 
Fr. FIUfl 8 28 
0.- 80 25 
.... 2110 
• ...,.. .. 996 
lnipe Fna. 40 87 
F-. IS 2S 
Kr. Çelnılı S 24 
Amr. • 23 'Si 

Sabf 
5062 

622 

·~ 7985 
21 25 
991 

41 12 
8562 
s 27 

2387 

Tepecik pazar yeri 
Belediyece Tepecik balk... 

ihtiyacı nazarı dikbte ab
narak Kem..te temidk .._ 
m br•-U Wr pazaF 1-' 
yaplu ' is•e oWsj o ,.....,. 

.... • .. ... ft 
dtizeai tr.,mJ....,tfn'. Y • .,. 
samla ..t 8.30 da ilk ,_. 
lmrulrcak ve belediye reİll 
doktor Bollcet U& bir Mink 
irad ederek .... apc:akbr. 
Nutukta pazularm ı.yatı ... 
latma Amili olduju tebarb et· 
tirilecektir. 

Beledlr• ellCll ... al 
BelediJe daimi eaclmeai 

diba mldor Bebçet. Ua'• bat· 
kanlapacla toplmalfbr. 

' ....... . 
Zabıta haberleri: H---T1p 1 dld ı lıı zwl ı•lui• •• ut•• ecıMa Salla ojlııa Ali 
evilMle'-'••adaiı Wrmada 
eYiae aiıilrıi• ;afta bir te•ke 

• .......... 40 lra klf· 
metiacle alta Ye ziaet laukah 
bir bdm kol .. tİllİ korcloaile 
birb"lde çahp kAÇllUlbr. 

y11c11z......,_ 
~efp ıs• Haaaaewl&l ao· 

kap.da otaran Maatafa otla 
Alledclin erde bulunmadıfı bir 
arada •eans lbmetplu ula
.ıa-,aa S.Jlı• Y.WU adm
clald m bpldald ..... kilidi 
koparmak wetBe i~ye ıfrip 
bet .. U,methtde Wr •••lo 
ve ~ .. ..J•tli••• Wr 
eat.i p' ılr. Ham .,... 
m:yew. 

y· .......... 

T••• ......... o. ... 
..ı "-• ye. 
çalan ayni maha otur18' 
Naıallab otla Ali YA6-•mıt· 
br ffmız, IUÇUDU itira'f ebnİf 
tir. ...... ............. ..._.._ .. .. ~ .....,... ...... 
iGin de kua Wedi1e1i11& tav· 
., ilanlı& .,......... Baların 

lGI brlimle tetkiki çok snih· m 
•e para iıine mütevakkıftır. 
Mlluade ederseniz takriri na· 
la. bltçe ft 11lıhat uctlmea• 
leıfne glslclerelm. 

Dedi, ı&lılleeek batlr• 
..... h 1 ••i•ir11 atı. 

ta ... ·U.lilıl ---

• 



VENi ASlff d•hlt•. 
c ..... 

B. Eden'in diyevi 
Konsey üyelerinin merd 

B. Flandenin parlamentoda söylevi ka~an takdire şayandır 
''S Ih • • h~lA hJ .. k tt D J Emnıyet sarsılmışt1r. Devletler Ren'e 

U IÇID' aıa te U e meVCU ur• ost anınıza asker sevk etmiyeceklerdir 
•• ki b be k d• • d k tı• Londra 20 ( Ô R ) - B guvenme e era r en ımız e uvve ı ~~=~~p :::::;-±~: h~k~: 
olnıalıyız. Kuvvet, yalnız ordu değildir.,, :.~:tir::.~:::,_"e ~~~~ 

beraber Alma11 hlkümetiain 
kat'ı cevabmı vermemiftir. 
Umumiyetle &annedildiğine g&
r~ Alman çevrealeri bu proje
yı 'u günlerde tetkik edecek· 
lerclir. Bu mtıakerelema aeti
ceıi ne olana olsan Alman 
hükümetiain yapdan tekliflere 
retle mukabele etmediği ~hem
m · yetle ka ydedilmektedır. 

mütekabUen tasdik etmifle:clir. 
Alınan karan, muahede uıull 

man F ransaa tezi lnsiliz kamo
yu hllnde daha açık bir mu• 
hit bulacaktır. Ancak samimi
yetle temenni ederim ki Alman 
hlikameti kara:ınıa vahametini 
t'e yapbğı jeıtin kanuuuzJuğu
nu anhyarak kendisine yapıla11 

Paris, 20 (Ô.R) - Saat ıs l kUYvetler yerlefCC81dir ki. baa· 
• 8. Flandin saylavlar oda- lann orada balanmaa ar11a111• 
llnda mühim beyanatta bulun- sal kanunUD otoriteahü P dairesinde değiıtirilmedikçe, 

bir şey detiftirmit olmıyor. 
Muahedede ayai zamanda Al

manya lehinde de mevcud olan 
teminat timdi yalnız Fransa 

lllUftur. B. Flandia kürsüye terecektir. ReQ b61gesinin ka· 
çakbğı vakıt on glladen beri Jaa kısmındaki Alman kunet-
ıec:eli gr.ndüzlü devam eden leri 7 matta bildirilen kllllll· 
~~kerelerin yorgan)uğunu lan apıyacak, Almanya b61-
d lli etmeyordu. Sözleri bir çok 

ef• sa ve soldan alkışlandı 
•e nutkunun sonu bütiln oda 
~rafından ayakta alkışlandı. 

Utkun meti şudur: 
SULH ESERi 

"Hükimet siıe enclİfe gün
lerinden sonra sulhl takYi1e 
edea bir emer getiriyor. 10 
'1art tarihli beyanabnda bükü· 
illet Rea bllgeüin ifralile 
lokarnooun bomlmumdan ml
teesair olanın yalnız Fransa 
~~adağını, Avnıpa nlbanun 
lltikbali ile Uluslar sosyetesi 
lllukadderatının mezuu bah· 
IQlduğunu söylemifti. Hük6met 
~lnıan tecavüzünün müphedesi 
;~ne konseye müracaat etti. 
~e halinde g6receğimizyar 
d bununla mefl'UtlU. Zamhı 

t•letlerle ilk fikir teatileri Pa
liıte oldu. 10 Martta fasiliz 
h6ktmeti bunlann Londraya 
11•1dini istedi. 12 Marttaa beri 
IQGqkereJer Loadrada devam :tti. Buna itiraz etme-
ık. Zira F rauanın auİDİ la

tiliı kamoyuna daha yakından 
duyurmaga imkan verecekti. 

FRANSA MOZAKERA TA 
HAZIRDIR 

F raasa Almaaya ile mü· 
takereye hazır olmakla be· 
taber bu mizakereleria em· 

~-• •~ki karfYUlda olmasını 
'i10U1 eclemoacli. Oace anaala
lal kaaunun yeaidea .. ,,. slr-
-- gerekti. lltbakere 12 
"-rttaa 19 Marta kadar p-
teli ... dldl denm etti. Kon· ae, ilk ince Almaa tecarizü-

:ı• mQfahedesile metpl oldu. 
ı.... del~gesi tarafmdaa aerd 

edi&ea delilleri dialedi. Al· 
..... ,.,. kendini mlclafaa 
et.a.k imkAm yeriJmebizia 
-.ıa1tüqı eclilclijiai arbk iddia 
ecleaaeıiz Bundu __. teca• 
•&a teabit edillDİf ve iJPi lal
~ ke,fi1eti bildinaek 
"eticetiae vanlmqbr. 

FLANDENIN USULO 
Fr .... laiklmeti R• bil· 

IOliacle uki cl11111111m tama· 
lllİJle iclacle eclilllleaiai t-•
lli ederdi. Eter Lokarao ... 
•heclaiai w eclea cleYietler 
Bertmc1e ldfa1et& ft alİ8Iİ Wr 
~,.,.. .......... rc1. 
~ U.kin vardı. Fakat birle 
~ir •-hflllata imkin olmada· 
.... =••t ptiriace ö1le bit 
k.rar kabul ettirdim ki hiç ol· 
-._ emri nki a...ıa- ı•· 
r:.::-kkuk etlin. Alma•J& 

maalaecl..min feslaiai 
:--- tlstenaek içia laakuld 
eliler ileri •ircll. h maeleyi 

~aile, adalet clinnma ftl'llleP 
Yet eclileektir. 

ARsiuLUSAL KUVVETLER 
Diler taraftaa Almanya ile 

111lıakereler beldeairken Almu 
htikGıneti Ren blJgesiacleki 
~netlerini Fransa ve Belçika 

11dat1anac:1an 20 kilometre geri 
Ye cebaap davet edilecektir· 
&.. 20 ki .. aetrelik Ah•a tqp· 

Ko on 4 a ffindm/JUTE 8/Jldeşl Dnillıdt aslıuluin 1tPt mmi 
geye barb malzemesi g&ader· ı ye ~lçika menfaatine .. imza 
miyecek, istihklm yapmıya· edihnıtfir. Dojnıden dogruy• 
cakbr bir tehdid clej:ille de b&yle 

. HUDUDA KUVVET bir tehdid ~~~1:8 mllsai~ 
GÔNDERMEYCECIZI olan Alman. ıt1•li bızım emm

yetimis ~ bat derecede 
Diğer tataftaa Fransa Ye ahim bir iaJüa ıebep oldu. 

Belçika mtbakerelerin denma i.mm deYletler ibti,.ç halinde 
devresinde hudut bllgeDe archmJarmm beman yapalmall 
yeniden kunet 16aclermemell ~. mleaer oJmau içiD Fra111& 
kabal etmiflerclir. Bu taalahlt· ve Belçika ile lblmPlen an
leriD ifama ar11alaal bir ko- ı.,...ıan 1apacaklarCLr. 
misyon nezaret edecektir. Ko- Yokla açak Wr tecavllz ba· 
misyonun mtıdabalesi Ren b&lge· &nd~ ~ rarda~m yapıllDUI 
sindeki tecavüze karP. Fransa l"cikebilirdi. lnptere bu te~
leeell• olmı,an teminat Yer- ~izi kabul etti. IJal,a, na: 
mektetlir. • ilııliJat tedH illi Jetia ı15lljlll• ,.,.... .._t 
ile Alman jestiadea ileri ploa ~ P!-di ve o da ma• 

bi 
hi t yafakat ettı. 

YHiyet muvakkat r. ~a J~ STREZA SULH CEPHESi 
.... ktadır.Ren bil,_nm kati Lokamo maalMdai ,.na. 
YUiyetiai ancak ~I •I- 1.,. .. rt1hkh yardam -
sakerelerclen .-ra ta,. .le- laerillde sulhun ua .. ı karal
cektir. Bu mllakereler de an• mua için yeai bir mub•ele 
cak f'I ilk tartlar Almaayama kenulaa bile bu teminat ha 
kab• llıeriae açılacakbr. •abnleye de pecektir. 

HUDUDUMUZ Blylece Streıa •ulh cephesi· 
EMNiYETTEDiR ni de yeniden kurduğamuu 

Şum iJAwe edeyim ki FraDSll memnunuz. Cenevrede kabal 
ve Belçika topraklannın bir ettirdijim teklif mahaı•ahn 
lamı•• da ......... bir kav- "~ berldtele!18 clunaaaını te• 
Yetin ifgal etmesi bahis mevzuu mın edecektir. 
clelilcllr. Bu mütbit bir bak· ALMANYA KABUL 
mlık olurdu. Bu tedbirler mec- EDERSE 
a.te,Franıız delegesi kendilerin.. Elde edilen neticeler gayri 
d• vatanpe"erlikclenialmai• kAfi olabilir. Belki buılanna 
b

L. mahtar olmadı.x.. kimseler gire Fra.- Ren bllplini 
S\' 7 •• Almaayaya tamamen tahliye 

tarafıadan teakit edildi. Bun· ettirmeli idi • Belki kunet 
lann hareketi bizim itimizi tedbirine IMf vurmalı idi • 
ancak gtlçleetirmiıtir. Bana zamin devletlerin yardı· 

FIRKALARIN FEVKiNDE mını elde edemezdi • Bunun 
HiZMET için mutedil bir teklife iftirild 

Biz fırkalarm iistilnde Fran- tercih ettik. Almanya bunu 
saya hizmet ettik. 7 Mart Al- kabul edene ıulb için yeni 
_.. fesih karan kartısıoda 19 imkinlar açılacalı.br. Redde· 
Martta d6rt devlet Lokarnoaun dene, lngiltere hemen dara· 
baki olchai•• terft .......... ·- ,...._ tetkiki .,......... . . 

tek&flerin itidalini takdir ed~
cektir. B. Hitlerin sözleri bana 
bu lbnidi veriyor. 

Mlzakereler ancak se · mden 
sonra yapılacak ve Fran ız hü
kumeti bunlara yeni bir oto "te 
ile girecektir. Bu mlukerelerden 
Ren b&lgeai içia yeni bir vazi· 
1et, garp devletleri arasında 
bir brtılıkh yarda mukave
lesi çıkacakbr. Fakat Avrupa 
nlbu uclec:e prp memleket
leri arumdaki mllauebetler 

r. dı:
. 

rta Anapa n f&rld A•· 
rupa doatlanmm unutmıyo· 
ruz. Anapa kadro1a11da umu-
mi emniyetin tamyesi aran
mahclır. Lokarno dev et eri 
konseye itte bu fikirle bir 
konferans içtimaıuı teklif edi· 
yorlar. 

Ba program, Adece U us ar 
ıoeyetelİ pakbnın maddeleri-
Dİll ve makanizmuının ı -
lahı ile olmaz. Metinler ve 
muahedeler· n üstllnde baki· 
katlar vardwr. Bu real"teleri 
göz önünde tutmak gere r. 
~ ardua ıçin lnalli& dele a o
nundan ehemmıyeti kimse t -
r~fınclan mkir edılemıyecek 
bır mektup aldık. Metni şudur: 

"D6rt Lokarno devletinin 
müıterek bir hareket hatti 
Diyet ettikleri bu sırada rcs· 
men temin etmeğe memurum 
ki uzlqbrma gayreti akim ka· 
hr.. ltalya ve lngiltere bükü· 
metleri: 

1 - a - Yeni vaziyet k&l'fl• 
aıacla hemaa •'-amk tedbir-
leri tetkik içm Fraua •• Bel
çika hokbaetleri iaceliyecek· 
terdir 

B - Lobrnoya tevfikan \er 
vuata ile Fraua t'e Belçikaya 
lıemu ,ardıma mtlştereken 
karar Yerecelderdir. 

C • Bana lw1abk hlk6me• 
tillis içüa mitekabi&Jet temi· 
nah alınacak n talırikaz bir 
tecawlbe bqa memleketinizin 
...UJetiai korumak içia b~r 
tedbir keaclisiyle mü-vere 
edilecektir. r-

D • Bu maksatla genel kur
maylar aruanda temaı teaia 
edilecektir. 

2 - AJnca .... a muha· 
fa1a11 içia -...,m Uluılar 
IOIJelelİ IJelİ olan diğer 
•..&eketlen t.aYliyelerdo btae 
lulllll&llDI temine çalışacakbr. 

Baa ce•renler Londra ye 
~aria •!~dald birli;in ge•· 
flrecelW ............ alda• 
dıldannı g6rmekteclirler. Omld 
edelim ki vaziyet ba tedbir· 

lere ilzam 11etermiyecek ve 
Almanya teklifleri kabul 
edecektir. Fransa bunlann 
muvaffakıyeti için bütiln bibnil 
niyeti ve zeklaıyle çahpcakbr. 

Fakat ıulb için bili tehltlke 
me•aattur. Bana kartı Fransa 
kuvvetli olmalıdır. Dostlukla
ramıza ghenmekle beraber en 
evel kendimize güvenelim.Fakat 
kuvvet yalnız ordu, donanma ye 
tayyare dejildir. F rauanın ...... •ca kaneli manevi biriktir. 
Bu birlik benim veya yerime 
plecek hekanıp ilerideki mil· 
zakerelerin mevkimi tahkim 
edecektir. Fransa daima ulu• .... ,. ....... _ .......... 

B. EDENiN BEYANATI 
Londra, 20 (Ô.R) - Avam 

ka aras ada B. Eden Saat 
15,25 de beldenilea mtibim be
yanabna yapmqbr. Demiştir ki: 

- Lokarno muıbedeaini im· 
za eden Dirt deYlet aras oda 
anlaflD& hisıl oJmaş ve biiku· 
metlerimizin taıYibiae arzedil
m&ftir. 

laakerelerin tuihçesiai 
ıapdakclaa ..,.. Almaa hlldi
metinia konsey lllln'fe bir 
mlimessiliııin balunm .. ve ml
AYİ prtlarla glrliflerini izah 
etmesinin tememaiye şayan 
giriild6ğllnil bildirmit ve kon
sey ilyelerinin enerji, hür ve 
muttefik kararlannı takdir et
miıtir. Teldiflere gel nce: 

INGIL TERENiN GA YESI 
lngılterenıa gayesi araaulusal 

kanunun iadesi şarb etrafında 
Avnıpa emniyetinin yeniden 
k rn a m h z n y c gay· 

1 t ~ S.cla 
de ı r. Z a &u emıu· 

Y t ço ddetJe sars lmı hr. 

l,,,;ııntmiı J-enı müü muda/aa /11ıka111 
Sır Tho as lnskip 

Nlbalrere devam ettiği miicl· 
detçe Almanya Ren b61gesin· 
deki kıtaalarının mevcudu art· 
tmnamagı, kıt'aların tevziat.na 
degıfdirmemegi ve iatilalrilll 
yapmamarı teahbud etmelidir. 
Fransa ve Belçika ela ayni devre 
iç nde buclud. bilgesine yeni 
kuvvetler göadenaemeji teah· 
bud edeceklerclİI'. 

Erk nt ha biyeler arasmda 
y pı cak muzakere hakkında 

B. E n bu projen"n ancak 
tabr • bir hlcma ibtimaliae 
k rfl hazar anaca nı kaydet· 
mı ir 

Kanlı ç&~jjişmalar 
imparatorun ordusu Italyanların 

ileri hareketini durdurmuştur 
Loacln, 20 (A.A) - 1fabet 

meabauadan gelen haberlere 
gire, Aalıangi g516 ile Amba· 
Alagi aramada çok çetin çar
Plflllalar Yobbalmaktachr. Apl 
haberler impantona lmmaa-
dmll albadald bnetlerin hiç 
olmaaa muvakkaten ltalyaa 
ilerle1ifine mani oldağaau ih
sas etmektedir. 

Habeı mahafiliade aylea
dijine g6re, Ogaden cephe-

• .mde yaptlacajl haber Yerilen 
ltalyan taaı ruıu heniz bazırlak 
devresinde bulunmaktadır. Ro= ajauuun Aclia-Ababa 
_. ... ~ çektiji bir telgrafta 
Am .. ·Alaıi ceaubunda çetin 
Ye kanlı çarpıt_ .. , vukubal-
dujunu haber vermektedir. Ba 
haber Adiı·Ababacla da teJid 
edilmektedir. ItalJular blıtln 
kuttetlerini nrfeclerek Aıuıı 
gll6ne doiru ilerlemeğe çahf-
maktadarler. Fakat Habefler 
'8k fkldetl ..-abil taarm• 
lmrla laaillıılerlle manffala· 
yeti~ -1 elmaktadırlar. Ha· 
betler meftilerinde tutunmakta 
olclaldannı llylemekte, fakat 
her iki w.fm 3ju zayiata 
upaclıklanm da ilive etmek· 
tedlrler. 

Hallet kuvveUerlnln 
•vk•cenı bizzat lmpe .. 
rator tanlından idare 
edllmektelllr. lllylendl-
ııne gire H be' impa
ratoru gllnde ao -• 
çallfmallta ve ltalyen 
topçu ve hava kuvvat
lerlnln allnden gine 
flddetlenen bombertlt-

lm-

ADIS-ABABA 
1IOŞAL TILDI 

Dla cenuplu ..ı-~ 
J&D tanaruinia Aclia -
istikametinde açtaldan ..... 
lllace •llratli tedbirler •""•• 
ve tehir tabliye eclilmiıtir. Fa-
~at bu .. arada tayyarelerin ge
nye dondllkleri telefonla laa· 
ber verildiğinden tehir yeai· 
den ıükiin bulauqtar. 

yedi ltalyaD tayyareai dla 
Daaabar berinde ve _,. 
ltltlla Somali, Opdeacle -
hir ketif~ ,. ............ 
KIZILHAÇA SALDIRIŞLAR 

Royter aju11 muhabirmla 
AdW-Ababaya glııderdiii Wr 
telırafa gire, lnpz kızılha
çına menıab olan Dr. Melly ile 
yllzhap Steven• ve Ton•head 
Gouramın ltalyan tayyareleri 
tarafmclan bombarclamaa edilir
ken yaralaamıılardır. 

Hollandalı Dr. Van Sehelea 
de yaralanmıfbr. S&yleadijiae 
Rlre, ID111iz kızılhaçı memast
IAn zehirli gazlardan mllteeair 
olan birçok Habq askerini 
tedavi etmiılerdir. 

Mevzuu balısolan 6ç ln-'1i& 
bombalarla tahrip edilen Ha-
bq kızılhaçı tayyaresinde ba· 
lun~nlar~n yardımma koftuldan 
v_akit IDltralyöz atqinia teli· 
rınden kurtulmak için birkaç 
def~lar yere yatmak mecburi· 
yetınde kalmıtLardır. 

Beynelmilel kııalhaçm mii
meııili B Junonua Roytv ...., 
lıabirine .ayleditiae ıöre tala• 
rip edilen Habet tanare'.i ,.. 
rah bulanan Dr. Van seı.ehllll 

Ata-Al.aba~ ~~~B~ 



21 marı 1939 

Türk knzının az mı Bitlerin bir söylevi 
2100 metreden paraşütle atlıyan 
Bayan Yıldız intibalarını anlatıyor 

"Haklıyı 
hakkı 

ve haksızı tayin 
yalnız · tanrınındır 

etmek 
... ,, 

MÜNIH 15 MART lunmalıdır. Evimizde kendimiz ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" Bundan sonra 4000 - 6000 metre gibi arsıulusal 
irtifalardan atlıyarak rekor tesis etmek emelindeyim.,, 

Tiirkiymi11 ılk pam~utçu km ba
pıın yıldız Uçman'ın 2000 melıe lfti-

Ja lan kem/isim paraşutla aşcufıı a 
{ı/mnsı bizde rmi 1Jac;ltfa1t ıuı1<1o;uf 

fı o ubeltri ba/w1111uiıııı kır111ellt bir 
rtkor o/atak sal'tllllaktadır. Rara11 
} ıltlız son tecmbesiıu şörle a11/ııll ·ar: 

- Cumartesi sabahı ' 
uçuş alanında idik .. Hava 
o.dokça soğuk.. Para
şutla athyacaktım. Fakat 

kaçtan athyacağım belli 
değil.. Heyecan içinde 

verilecek emri bekliyo· 

ru m .. Kendi tahminim FF@% 
700 veya 800 metre ... 

Sovyet uzmanı bay 
l\nohin yanıma geldi: 

- 2000 metreden at-
hyacaksm 

Dedi. 2000 metre ... Bu 
sözlel'e bitmem neden 
birdenbire kendimi ısm-

irtifa saatının işareti: hırçm rüzgar beni boşluğa doğ-
- 2100 metre... ru itmiye çalışıyor. Öğretmen 
Mötörün muntazam işleyen Vecihi: 

sesi birdenbire kısıldı. Paraşu- - Atla Yıldız. 
turna sarıldım. Kanada çıktım. Emrini verdi. Sol elimi dik-
Şimdi kanadın ucundan aşağı· meden bıraktım. Sonsuz boş-

luklar içine atılarak hal
kayı çektim, 

* • • 
İşte şimdi bir çiçek 

gibi açılıveren paraşu· 
tumla başbaşayım. Tıpkı 
salıncak içinde oturur 
gibi sallanarak ve para· 
şutla ruzgirın keyfine 
uyarak aşağıya doğru yol 
ahyordum. 

On on iki dakika sonra 
uçuş sahasında arkadaş

::;x:&g:. lanmın arasında idim. 
:';i, - Daha yüksekler

AN> den atılmak ister misi· 
~:;::: niz ? 
X: ~ --., - Şllphesiz evet . • 

Dün akşam Münihte u rıutul

mıyacak nümayişlerden biri ya· 
pıldı . Nazi partisi, bu derece 
muazzam bir propaganda gay
reti şimdiye kadar gösterme
miştir denilebilir. Yapılan nü
mayişte ~adece 300,000 The
resienwiese bulunmakla kal
mamış, Führerin söylevinden 
sonra kadın, erkek, ihtiyar, 
genç 200,000 Alman hepsi el
lerinde meşaleler olduğu halde 
Hitlere bir minnettarhk işareti 
olarak şehirde dolaşmışlardır. 

"ASLA BOYUN 
E('.;MEMEYİ V AADETMIŞ 

BULUNUYORU M.,, 

. ................... ....--,,.,. 

B. Hitler 
yenlere bunu üç yıldan beri 
gösterdiğimi söyleyebilirim. Av
rupa şifayab olmak isterse gü
veni olmalıd1r. Fakat ayni za
manda paratönerler müsavi bu-

hakim olmak isteriz. Kendi 
görüşümüze göre mes'ud ol· 
mak isteriz. A lmanyada emir 
ve kumanda Alman milletinin
dir. Dışarda bizim sırtımızda 
görüşülmesini kabul edemem. 
Haklıyı veya haksızı ayırmak 
hakkı yalnız Tanrınmdır. Ve 
ben siz Almanlardan başka 
hakim tanımıyorum. ,, 

29 MARTTA YAPILACAK 
PLEBiSiTiN MAHiYETi 

Hitler önümüdeki 29 Mart 
referandumunda aşağıdaki üç 
nokta üzerinde Alman milleti
nin hükmünü istemektedir. 

"Cesaretle hareket etti mi 
etmedi mi? 

11 Almanya onun idaresi al
tında uyandı mı uyanmadı mı? 

"Dünya karşısında Alman
yayı iyice müdafaa etti mi, et
medi mi? 

Hitler Alman milletinden 29 
Martta, yabancılnrm islediği 1 
jesti yapmasmı istiyor. 

Führer şu neticeyi ıkarıyor: 
O zaman dünyaya söyleyece
ğim: 11 Söyleyen ben değil'im. 
Alman milletidir . ., 

dıramamıştım. Seviniyor
dum, fakat muvaffak 
olup olamıyacağtm yalnız 
kendim için bir İ!ltifham 
olarak düğümlenip du
ruyordu. 

.\,;., ?' Bundan sonra 4000, 6000 

,,:~i' ~r~ıulusal değeri olan 
t·<. ' ırtifalardan atılarak rekor 
~\:ii0L tesis etmek emelindeyim. 

Hitler 21 pare topla selam
landıktan sonra söylevine baş
ladı. Ve şanları söyledi: 111933 
te tarihe ayakbastığım zaman 
bütün siyasal partileri ortadan 
kaldırmak istedim. Bütün me
suliyetleri, tarihi mesu1iyeti 
yalnız başıma deruhte etmek 
istiyordum. Bunun için de mil
letin güvenine muhtactım. Bu 
güveni elde ettikten sonradır 

ki, büyük Almanyayı, serbest 
bir Almanyayı ihyaya giriştim. 

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

- Tereddüt ediyordu
nuz şu halde ... 

- Tereddüt mü, hayır. 

""·'0.?l ff k 1 \%\: ·: Muya a o mamama im-

"Ve söz verdim: Asla boyun 
eğmiyeceğim. Ben daima ken
dime şunları söyledim: 

Hasta 
. ateşi 

Avrupanın 
düşüyor 

- Baş tara/ı 1 inci salııfede -
Verilen emri yerine 
getirmemek hiç mümkün 2100 md rfflm paraşutla atf11·an ilk paraşiitcii lürk 

. kan var mı ? Kararın o 
kadar kat't ki... Bir, iki 
yıl sonra behemehal bey· 
nelmilel müsabakalarda iyi 
derece alacağımı umuyo-

OmuzlarındaAlman milletinin 
şerefini taşıyorsun. Onun kuv
vetini temsil ediyorsun. Bay
rağı taşıyorsun.,, 

Hitler aon hareketinin se
beblerini izalı ettikten sonra 
dedi ki: 

Konuşmaların başından beri 
Fransız ve Belçika delegasyon· 
}arının takındıkları tavır mem
nuniyet uyandırmışhr. Almanya 
tarafından proje kabul edildiği 
takdirde, Almanyada hududun 
berisinde teşkil edilecek bit~af 
manbkaya gönderilecek Arsıu
lusal zabıta kuvvetinin mevcu· 
diyetini şimdiden tayine imkan 
olmadığı bildirilmektedir. Di
ğer taraftan, bu &arsıulusal zabı
ta kuvvetinin yalnız Alman 
toprağında mı, yoksa hududun 
diğer tarafında Fransız ve 
B~lçika topraklarında mı yer
leştirileceği hali münakaşa 
mevzuu olmaktadır. 

ketlerin de projeyi kabul ede· 
ceklerinden şüphe edilmemekte 
ve bu artık olmuş bitmiş sa
yılmaktadır. mü . . . Bilakis sevinç 

içinde idim.. Bu uçuş benim için 
kıymetli bir rekor olacaktı. 
Tuhaf bir his bu !.. insan her 

-yeni ıey önünde sevinçle hü
zün arasında bir durgunluk 
dakikası geçiriyor. 

Vakit gelmişti bile.. Uzun 
hir seyahata çıkar gibi kalın 

kız/ bayan YtldLZaı iki pozu 

sınt seyrediyorum. 
- Büyük heyecan geçiriyor

dunuz tabiiğ ... 
- Tamamen değil ... Bu ka

çıncı tecrübemdi. işin heyecanı 
irtifam artmasında idi. Aşağısı 
namütenahi bir boşluk... Çeh
reme çarpan sert, soğuk ve 

-·· ~-~ 

F~~;·f,;;] 

rum. TUrk kızının, Türk 
kadınının sesini rekor kabul 
edilecek kadar yükseklerden 
bütlin dlinyaya duyurmak en 
büyük arzumdur. 

- Modelciliğe başladığmızr 
söylüyorlar? 

- Modelcilik herşeyden üs· 
tün iyi bir spordur. Küçük, 
motörsilz tayyare modelleri 
yapmak görUnüşte çocuk oyn-

cağı gibi birşey.. Halbuki işin 
içyüzü tamamen başka ve cid
didir. 

- Modelciliğe nasıl başla
dınız? 

- Mütahassıs bay Romanof 
bana modelci olmağı teklif et
ti. DerhaJ kabul ettim. Atöl
yede bay Romanof o gün bana 
tahta üzerinde çizilmiş bir per
vane verdi. Üzerinde çalıştım. 
Tuhaf bir tesadüf eseri olarak 
birinciliği kazandım. Şimdi ikin
ci tip modellere başladık. Bu 
tamamen ayrı bir zevk.. 

" Böyle hareket edişim sul
hun menfaatıdır. Alman Mille
tinin ikinci sımf bir millet sa
yılmasını asla kabul etmiyece
ğim. Büyük bir millet olarak 
herkesle beraber. Müsavat 

hakkımız redderlilirse herkes
den ayrı... " Ben kaderimin 
bana çizdiği yolda gideceğim.,, 

.. ARKA KAPIDAN DECIL, 
BÜYÜK KAPIDAN 

GiRMEK iSTERiZ ,, 

INGILIZ KABiNESiNDE 
Paris, 20 ( Ö.R ) - lngiliz 

kabinesi gibi, Fransız bakanlar 
kurulu da dün akşamki celse· 
sinde dörtler tarafından haz1r
lanan anlaşma karanm kabul 
etmiştir. Bununla beraber, proje 
henüz Belçika ve Italya hüku
metlerinin tasdikine arzedil
mediğinden kat'iyet kesbetmiş 

Türk kuşu talebeleri tatnfından yapılan modell~r uçuş teaübesindm evvel .A.d.ııa:n. Eli.1e;e "t 

" Biz büyük bir milletiz ve 
öylece muamele görmek iste· 
riz. Bizi arsıulusal mahkeme· 
ler huzuruna sevketmelerini 
kabul eımiyeceğiz. Arka ka
pıdan girmeyi reddedeceğiz. 
Gireceğimiz yere büyük me· 
rasi~ kapısından girmek iste
riz. ,, Herhangi bir orga
nizmanın bana istediğini tah
mil etmesini anlamam. Bugün 
benden bir jest bekle· sayılamaz. Ancak bu memle-

bir tulum giyindim. Başhğımı 
aldım. Sıkı sıkı bağladıktan 
sonra bir defa paraşutları mu
ayene etti. Benimi~ birlikte 
erkek arkadaşlardan Hikmet te 
atbyacaktı. Bu sırada ilk emir 
verildi : 

- Paraşutları tak ... 
Paraşutları geçirdim. Ben 

kurıuoi renkli (U.2) uçağında, 
Hikmet (kordon) da yerlerimizi 
aldık. Pervaneler döndü. Ve 
hareket emri: 

- Bir, iki. emniyet ateş!., 
Pervaneler dönmeğe başladı. 

(U.2) de benimle birlikte meş
hur tayyareci bay Vecihi de 
uçuyordu. Bir kaç saniye sonra 
kalabalığı kaybettik. Havalara 
açıldık. Belki on dakika bu 
vaziyette gökler alemine sıçra
yışlar yaptık. Artık aşağısı 
görülemiyecek kadar küçül-
müştü. Gittikçe irtifa alıyor 
ve yükseliyorduk. irtifa saatın
dan gözlerimi ayırmıyordum. 
1000, 1200, 1500, 1900 ... En 
heyecanla dakikalar... Her ta-
raf dümdüz. .. Elma dağının 
sırtına yaslanmış gibiyiz .. Mo
törün :;esinden başka bir şey 
işidilmiyor .. Sanki gökler ale
minde yapa yalnızdım ... Hayır 
yalmz değilim... Beni, be11den 
ziyade bir kuvvetle himaye 

~------------------------------------------------------, 

' 
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METiN ALMANA YAYA 
TEBLIG EDiLECEK 

Şu halde bu anlaşmadan son· 
ra yapılacak ne kalıyor diye 
sorulabiJir? ilk iş projeye Al
man yanın da iltihakını temin 
etmektir. Metin Almanya hü
kumetine diplomasi yolile ve 
lngiliz hükumeti vasıtasile gön
derilecektir. Proje 15 sahifeyi 
ihtiva etmekte olup bazı nok
taları gizli tutulmaktadır. 

Lonera 20 ( Ö. R) - Ka· 
bine kurulunun içtimaına git
mezden önce dış işleri bakanı 
B. Eden bir buçuk saat kadar 
Alman baş delegesi B. Von 
Rebentrop ile görüşmüştür. 

ALMANLAR PRO jEYI 
MÜTEKABiLi YET ŞARTI 

iLE KABUL EDECEKLER 
Londra, 20 (Ö.R)- Londra· 

da dört Lokarno devlet anlaş· 
ması hakkında Alman delegas
yonu çevrenlerindeki tefsirler 
emniyet verici mahiyette de· 
ğildir. Almanyanın Fransız -
Sovyet pakh hakkında Labey 
arsıulusal adalet divanına mü .. 

racaatı kabul etmiyeceği bil• 
diriliyor. Zira Almanya Ren 
meselesini hukuki bir mesele 
değil, ancak siyasal bir mesele 
saymaktadır. Diğer taraftan 
Almanya kendi toprakları için
de arsıulusal bir zabıta kuvveti 
tarafmdan işgal edilecek bit 
bölge tesisi,ancak ayni şartlarla 

bunun gibi bir bölge F ransıı 
"toprağı içinde de tesis edildiği 
takdirde kabul edecektir. 

BEY AZ KIT AB 
Londra, 20 (Ö.R) - lngiliz· 

kabinesi dört Lokarno devleti 
delegeleri tarafından hazırla

nan proJeyı kabul etmiştir. 

B. Eden bunun hakkında avam 
kamarasında mühim siyasal 
beyanatta bu"lunacakt1r. Lokar· 
no devletleri hakkında cereyan 
eden müzakerelerde,elde edilen 
anlaşma hakkında bir beyaz 
kitab neşredilecektir. ---
Fuhşa teşvik 

iki namuslu kadını fuhşa teş
vikten suçlu S. ve Z. isminde 
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cı Bayındı aye 
Fa ma üç genci birden sevmiş i 
Ethem ve Hüseyin Sadıkı kıskanarak nasıl 

öldürdüler ? Asıl katil kimdir? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bayındır, 20 (Özel)- Geçen meğe çahşmışlar ve onu kadınlı yere sermiştir. 
tıün Bayındırda işlenen bir bir eğlentiye çağırmışlardır. Sadıkın ü~erinde bir çakı 
Lir cinayet sadık adında, bir Bu daveti kabulde tereddüt bile bulunmuyordu. Esasen bu-
'tencin ölümüyle neticelenmişti. bile etmiyen Sadık arkadaşla- nu cani arkadaşlan muhtelif 

Bu ölüm tasmim edilmiş ol- vesilelerle anlamıt bulunuyor• 

duğu için yakalanan katiller lardı. 
~akkında Bayındır savamanı Ev kenarda olduğundan silah 
Ahmed Gündoğdu idam cezası sesleri duyulmamış, katiller de 

talebinde bulunmuş ve suçlular kaçmışlardır. 
Ödemiş ağır ceza mahkmesine Canilerden Etem kendini 
~evkedifmişlerdir. kolundan hafifçe yaralıyarak 

Cinayet, işlenişi itibarile, ba- doğruca karakola koşmuş: 
ait denebilecek bir şekilde - Bizi basblar, beni yara· 
ohoakla beraber garib bir ladılar, arkadaşım Sadıkı da 
esrar perdesine büründüğünden vurdular, demiştir. 
elde bulunan suçlulardan han- Vaka mahalline koşulunca 
gısinin hakiki katil olduğu henüz son nefesini vermemiş 
~enüz lesb ı edilememiş ve bu olan Sadıkm Yerebilcliği ifade 
nokta Bayındır ve Ödemiı mu· bi.diseyi lıitüıı çıplaklığıyle 
lıitinde oldukça merak ve alika meydana çıkarm~ş, caniler ya· kalanmışlardır. Basit sanılan 

uyandırmıştır. Hadise kadın bu cinayetin mahkeme safha-
yüıünden olmuştu. sına aid olan çapraşık nokta-

Maktul Sadık Bayındınn ta- farına geJince: 
nınmış ailelerinden birinin çocu- Bayındırsaı-anıam Ahmed Oimdoğdıı Katillerin tabancalan ayrı 
ğudur. Fatma admda bir ka· rının arkasına düşmüş ve üçü marka olmakla beraber maktu-
dınla alakadardı. Fatma ayni birden eğlenti yerine varmış- lün vücuduna saplanan kurşun· 
zamanda Etem ve Hüseyin lardır. Gittikleri yer, Ba· lar aynıdır. Halbuki her iki 
admda diğer iki delikanlıyı da yandırın kenarmda Saime adlı tabanca da ateı edilmişti. 
•evmekte idi. bir alüftenin evidir. Saime evde Acaba bunlardan hangisi ölü· 

Bu üç genç te birbirleriyle yoktur. Bir müddet beklerler. me sebeb olmUftur? 
arkadaştırlar. ilkin iyi giden Bu ara Hüseyin kadını ara· işte adliyeyi meşgul eden 
bu dostluk sonradan bozulmağa mak bahanesiyle dışan çıka- cihet budur. Müddeiumumi fa .. 
yüz tutmuştur. Zira Etem ve rak etrafı gö~etlemiş, sonra ilin idamını talep ederken mak-
Hüseyin Fatmayı Sadıktan kıs- eve dönmüş ve ubir şey bula- tulün kalp nahiyesi dahiline 
kanmnğa başlamışlardır. Hadi- madım., demiştir. isabet ederek ölümüne sebebi-
seden birkaç gün önce Sadığı Sadık, arkadaşlarının halinde yet veren kurşunlar kimin ta• 
görerek : bir başkalık hissetmiş olduğun- rafından atıldı ise onun ölümü· 

- Fattnadan vazgeç. yoksa nü istemekte ve Ödemiş mah· 
dan oradan uzaklaşmağa te· 

ikibetin fena olur!. Yollu teh- kemesinin bu nazik noktaya şebbü etmiş ise de canilerin 
ditte bulunmuşlardır. dikkatini çekmektedir. Canile· 

Sadık bu tehdite aldırış bile kendisine sarkıntılk etmeye baş· ri~ ikisi de bu hususu itiraf et 
etmiyerek meseleyi sadece ladıklarını görmüştür. momekte birleşik oldu'ldan i~• 
başka arkadaşlarına anlatmak- Bu hareket üzerine orada mahkeme heyeti çok müşkil 
la iktifa etmiştir. duramayan Sadık: mevkide kalmış -.e adliyt"ciliğin 

Aradan birkaç gün geçince Bırakın beni, gitmeliyim. bütün inceliklerine müracaat 
Etem ve Hüseyin Sadıkı bula- Demişse de iki caninin ateş- etmek mecburiyetile karşı kar-
rak kendisine karşı yine eskisi ledikJeri tabancalardan çıkan şıya gelmiş bulunmaktadır. 
gibi dost ve arkadaş görün- kurşunlar zavaUı delikanLyı H. GONAY ........ 
Alnıanyayı mah ô.m eden karar heye
~an verici bir sükôt içinde verilmiştir 

"Biz Almanlar UluSlar sos
yetesi konseyi tarafmdan veri· 
len mahkümiyet hükmünü bize 
ulaşmış saymayız. lng'iltere ar• 
sıulusal yeni bir sullı konferan

sının itimaını teklif etmekle B. 
Hitler tarafından yapılan tek-

- Baş tarafı Jna sav/ada - Alman baş delegesi Fon Ri· 
ASKERi VAZIYET bentropun Uluslar Sosyetesin· 
DEGIŞMIYECEK deki beyanah Londrada derin 

Bu tedbirler Fransanın şim· bir tesir yaptı. Bilhassa beya· 
diki askeri vaziyetini değişti- nabn siyasi kısımları üzerinde 
recek cieğildir. Almanya hü- durulmaktadır. 
kiımetinin muvafakatile Alman Fransız - Sovyet paktnıın 
toprağında hududdan başlıya- Avropa muvazenesini sarsmıı 
tak 20 kilometre genişliğinde bulunduğu anlaşılmış gibidir. 
bir bölge arsıulusal bir zabıta Yeni görüş nihayet vaziyete 
kuvveti tarafından işgal edile- hakim olacaktır. 
cektir. A lmanya gayri askeri GAZETELERiN TEFSiRLERi 
bölgede balen bulundurmakta Berfin, 20 (Ö.R) - Alman 
olduğu kuvvetleri arbrmı- gazeteleri gayri askeri bölge-
yacak ve istihkamlar in· nin işgali meselesinin hukuki 
şa etmiyacektir. Diğer taraftan değil siyasal bir mesele oldu-
Rcn bölgesinin muhtelif nok- ğunu ve Lahey divanının 
talarmda bulunan alaylarını bir böyla bir meseleyi muhake.me-
noktaya tahşit te etmiyecektir. 1 ye salahiyettar olmadıgın• js-
Böylcce AJman kuvvet darbe- pata çalışıyor. 
sinden ıleri gelen vaziyet kar· " Lokol Anzeigei ,, gazetesi 
şısmda dört Lokarno devletinin diyor ki: "Almanya Fransanın 

liflerin bütün kıymetini anla· 
mıştır. 

"Börsen ZeituDg" kimsenin 
Almanyayı muhakeme etmek 

hakkını haiz olmadığını yauyor: 
Konseyin karan hukuk maskesi 
altında alınmış bir karardır. 
Eğer Lokamo muahedesi jhlil 

edil~se, imzacı devletler tah
min edildiği gibi siJibtarıru 
bırakmamakla herkesten önce 
bu muahedeyi bozmuşlardır. 
Her zeki adam kolayca anlıya· 
bilir ki bu mesele sırf ~a!ım 
bir meseledir. 
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SIHH • 

1 
Alsaııcak vapuı· iskelesi yakınında 

lzmirin en mükemmel hususi 
HAST ANESiDiR 

CerraBhi • Doğum - Kadın • 'Ç:.cuk - Dahili - Kulak - Bu
gaz - urun G·· h - oz astahkJarnıı kabul ve tedavi ed 

SIHHAT Evinin Ameliyathane ve _doğum salonları fennin e:r· 
- son leraklôyatma göre hazırlanmıştır. 

Hastane ucretleri : iki lirad· 1 1 
B 

· · d an >aş ar. 
U para IÇID e hastan - f •t • Son derece temizl"k, e u~rke ı, ı aç Pl arası, hekim parası dahildir. 

ı m_u. emme bakını ve şefkat Sıhhat 
evının vasfıdır 

Ameliyat ücretleri H..nlka çok ucuza. temin edilmiştir: Mesela on 

.. 

operatör ücreti ve ilaç masraft b . gun. Sll:'HAT ev~nde yatmak ameliyat olmak 
ameliyatların on günlük bütü epafısı dalbliıl libır fıtı~, bır apanui it ve buna benzer 

0 masr e radaıı ıb rettir. 

Dogum Ücretleri: On gün SIHHAT evinde yatmak, yemek, çocuk 
masrafı ıve ebe doktoru ücreti ve d .. 
:rafı dahil elli liradır ogum mas-

Göz, kulak rabinı hast ı kl . · 1. 
Yine on gün SIHHAT eri~de kalm k .~ 1 aı l anıe ıyatları 

• a yemek, ilaç ve doktor ücretieri dahil elll JiracLI'.. 

AmelıyatSIZ tedavi olacakla_r?an on_gün SIHHAT evinde yatmak, 
yemek, ıliç,, bekım parası dahil yalnız 20 liradır 

SIHHAT Evinin ınuhterenı doktorlaı·ı 
Hurufu heca sı~asile aşa""' ıda .. t ·ı . . 

--········-····················· g gos en mışür. .... . ....••.•...•....••••. 
:·:·····························-·······················":::::················································· . . D h ................ . : : a ili hastalıklar :: K d ................................. :·~ 
: : M E a ın ha~tahklaı·ı .: : 
E E utahassıslart a MutahasSls1arı ~ ~ 
E E Birinci sınıf dahiliye mut.ahaaısları c Birmci ımf mulabassıs\ar E ~ 
: : doktor Hatib oğlu Esat .§ do· or Fikret Tahsin : : 
~ ~ HUseyln lbrahlm Salor :: " Kazım Karal E : 
: : LUHi Sabri : " Yusuf Ziya U n ~ ~ . . - .. 
: :····································· ::··········································· .. ·········= : ... . ···-········ .. ··- .. E E Cerralıi hastalıklar E ulak - Bu~az - Burun ~ E 
E E Mutahassıslan E Hastabk1arı mutahassısları E E 
• • - BiTİnci f tah 1 • • 
: : Bırinci sınıf operatörler :: mı mu assıs ar : : : : E do tor HU eyin Hul • cura : : 
: : doktor operatör Arlf Yarca :: .. Ziya Göl<sin : .. 
: : All ,.. •• . •• : : " ,, " 9'1za :-· .................................................. : : 

E § " " " Esat ctmcoz ~ Göz h· ~talıkları E ~ 
: : "' ., ,, Milat Baran = .... · : : : : .. - Dınncı ımf mutabassıs • • 
E E 'ff " Nuri Arkan E dohtor Burhaneddin ~ ~ • • Bengü •• 
• • ıu:; :: 

iJ ASABiYE MUTAHASSISI Faik Muhi d n ~ ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ••••••••••••••••• • • ••••••.•..••••..•••••.•.••••••••••••••••••••••.•.••••• ······················································iii 

Sıhhat Evi Müdürü : o~b~~:n•\··At)i.i("'.ÇAGI~AR•••H 
Hastalarımıza bütün kolaylıklar g ·s1ıe ili D h'Jd lardan karşılanır. Hasta yanında bİ k .r. a ı eo geJecek 'hastalarımız jstasyon· 

lflır. Dahilden gelen hastalann sahipİe:in~sty"ı" !Jakıııle~ne en büyük kolaylık va
ELGRAFLA günü gününe ma1iimat verlliT.as a armm sı ıatları hakkında mektupla, 

TELGRAFAORESI :. IZ_!'llR SIHHAT EVi TELEFON No. 297• 

Gece ve gunduz dogum ve hasta kabul olunur. 

D. operatör 

M. Nuri Arkan 
İzmir memldcet but.nesi 

hariciye şefi 

Hastalannı her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Numaozadc so
kak S numarah muayeneha· 
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayeneha--::ni 3t_25 
Evi 2~~ 

.. .A 
OKSÜRÜ 

zu~ 
( URUBU 

iş birliği temin edilmiş olacak ittifaklan yüzünden tehdit al-
ve bu kayıtlar içinde Alınanya tmdadır. Ren bölgesinin işgali 
ile müzakere açılabilecektir.Bu ile Fransız· Aman meselesi Çocuk diltUnne mmı.l• .. _________ .. ~1 

d 
Yeni Manifaturaalorda 31 El 

müzakerelerin gayesi, bozulan henüz halledilmiş değil ir. 
1 b 

sayıb aite evinde oturan Mus-

l-26 (591) ...... ················•~>•••·······~~····· 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

arsıuıusal teminat yerine yeni- Fransa manen ve siyasa a· 
!erinin ikamesi için uluslar sos· kımdan haksızdır. Meselenin tafanın niklihS?ı kansı f elhiye 
yelesinin yardımından istifade Lahcy divanı tarafından tetki· geceliyin oda kapısının çalın· 
etmektir. Askeri tedbirler ara- kinden ne ı.-ıkabilir? dığını işiderek korkduğunden sında fiili Alman tecavüzü ha· Fransız illifaklan ve bilhassa hamile olduğu iki aylık çocu· Herhangi bir sebepten ötürü 
lindc hemen yardım için F ran- Sovyetlerle ittifak larafınd aıı ğunu düşürdu • ü şikil yet edil· derslerde geri kalanlan yetiş· 
sız· Belçika erkiinıbarbiyele· tehdid edilen Almanya Ren diğinden tahkikata başlanmış liren, müsabakalara hazırlayan 
· ı h k ve kadın memleket hastane· rı e lngiliı: erkanıharbiyesi ara- bölgesinde hükümraniyet a • ve istenildiği göün ve saatiar· 

d l 1 
'd k w c sine yatınhmşbr. sın a teknik anlaşmalar yapı - aranı yenı en orumaga me • ... , • , ,. • da ders durumunu yoklayan 

ması da vardır. Bu yardım bur olmuştur. H ] k tecrübe sahibi biı' özel öiTıet-mütekabı"l olacaktır. " Deutsche Algemenie Zeti· avac 1 ve spor o E 
men 1 o muannid öksürüklerle br.nn "ıt ast v 

ALMANLAR NE DiYORLAR uig,, lngilizlerin tavnndan mem- Havacılk ve spor meaııua· arayan ann gazetemiz ğünün kat'i ilacıdır G" ... v ~ ' m, ve bogmaca ôksürü• 
Berlin, 20 (Ö.RJ - Alman nunluk göstererek şunlan yazı· sının 163 üncü saJlsı çıbufbr• iclare müdürlügüne haı vurma· • . '.'llüslerı zayıf olanlara vikaye edici 

--~~'.-.&.!LL----..--~..&...o.ı ..... .._....._~.....!......1UJ~~~~~~~~~~~~T~a~TS1~·~y!e~ed~e~ri~ı~. ~~~~~~-tan::~·~~~~~~~(H~.2)~~~~~~t~~~~~~te~sır~ı~ş=ay~a~n~ı~d~ik~k~a~t~tır~~'.....:_~~~~~~~_j - NGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu • !ıtanbul 



PARDAYANLAR 
- 111 - YAZAN : Mlşel Zev.ako 

Şayet bir şey olursa mutlaka ko
nağın uzaklarında olacaktır 

Sen Jeneviyev dağı cihe
tinde .. 

- Oğlunuz papas veya dok
tor mu olmak istiyor? 

- Hayır! Fakat hepsi mey
hane müdavimi ayyaş, kavgacı, 
şakacı, geveze olan talebeler 
ile beraber gezmeği pek sever. 

- Pekala! ·Öyle ise bu deli
kanhya itimad edebilirim değil 
mi ? 

- Bana itimad ettiginiz gibi. 
Mareşal odadan çıkb. Eski 

kurd kıhncını belinden çıkara· 
rak: 

işte, işler yine değişiyor. 
Mademki yarın çocuğu buraya 
getireceğime inanıyor o halde 
bu gece bir şeye teşebbüs et
miyecektir. Bu gece gece ya· 
rısmdan sonra serbest kaldı

ğım zaman Deviniyer pansyo
nunu doJşmm. Bakalım ne ola· 
cak? Şimdi biraz uyku kesti
reyim! 

Diye mırıldandı. 
Bunun üzerine Pardayan ya

tağa uzandı. Saat onda flanri 
dö Monmoransi son tedbire baş 
vurdu. 

Yalnız seyısı, vekilharcı, 

ruhu olan Jil, Jan dö Piyen 
ile kızının götürüleceği yeri bi
liyordu. Binaenaleyh daha evel 
adamını La Haş sokağına gön
dererek yeşil kapılı evin cıva
rmı gözetlemesini tenl>ih etti. 

Vikont Daspermon, Lahaş 

sokağımn ağzına kadar ara
bayı götürecek ve orada yere 
inerek Mareşal arabayı hay
vanlarının dizginlerinden tutup 
evine kapısma kadar götüre
cekti. 

Pardayana gelince bu da 
arabanın gerisinden gelerek 
Daspermon'un durduğu yerde 
kala~aktı. 

Bu suretle arabanın son du
rak yeri Mareşal i]e Jil' den 
başka kimse bilmiyecekti. Za
ten Pardayan bu arabanın 

içinde ne olduğunu bilmiyordu. 
Saat on birde Ortes, Vikont 

Vaspermon Pardayanın odasına 
ğiderek : 

- Hazır mısınız mösyö ? 
- Hazırım .. 
Her iki adam beraberce aşa· 

ğıya indiler. Bu eımada Ortes 
mareşabn kararını Pardayana 
söyledi. Pardayan : 

- Azizim bir sorgum var. 
Arabada kimin bulunduğunu 

biliyor musunuz ? 
- Hayır, siz biliyor musu

nuz? 
- Böyle bir zanda bulunur

sam asılacağım. 

Konağın avlusunda araba ha
reket etmek üzere idi. Şüphe
siz, götürülecek adam evvelce 
bindirilmişti. Çünkü arabanın 

körükleri sım sıkı kapalı ve 
kilitli idi. Daspermon da ara
bacının yerine oturmuştu. Hay
van üzerinde bulunan Hanri 
Pardayana son defa vazifesini 
tekrarladı : 

- Araba yavaş gidecektir. 
Siz de on adım geriden gele
ceksiniz. Bir kimse yaklaşmak 
isterse tereddüt etmiyeceksi· 
niz ... Anladınız ya ? .. 

Cevab olarak Pardayan man
tor.unun altında tuttuğu yalın 
kılıncını gösterdi. Bundan baş
ka, yanında bir tabanca ve bir 
de hançer vardı. 
Mare~al işareti üzerine ko

nağın büyük kapısı açıldı. Hanri 
öne geçti. Araba da kendisini 
takib ediyordu. Pardayan ka
ranlıkta etrafına bakarak yü
rüdü. Kendi kendine : 

- Sayet birşey o!ursa mut .. 

lak konağın uzaklarında ola
caktır. 

Dedi. Araba ilerlemiş bir kü
çük sokağa sapıyordu. Birden~ 
bire bir tabanca sesi sessizliği 
yırttı. Mareşal: 

- Ileri!. 
Diye bağırdı. Kurşun boşa 

gittiği için Daspermon hay
vanları kamçdayarak araba 
dört nala gitmeğe başladı. 

Kısık ve titrek bir ses: 
- Alçaklar! Kadm hırsızları! 

Durunuz!.. 
Diye yükseliyor. Araba ile 

Mareşal kaçmışlardı. 
Tabanca patlar patlamaz bir 

adamın araba arkasından koş
tuğunu Pardayan gördü. Ve 
kendi keDdine: 

- Şimdi sıra bize geldi. Hu 
serseri herif, arabanın arka· 
smdan kendisi kadar koşucu 
geldiğini bilmiyor galiba ... 

Dedi. Pardayan arkasından 
yetişti bir kılınç savurdu. Lakin 

tam bu esnada arkadan gele
nin farkına vardı, yana sıçra· 

yarak kılınç darbesinden kur
tuldu. 

Pardayan bu hareketten isti-

fade ederek araba ile bu ada
mın arasma girmiş bulundu ve 

yolunu kesti. Kılınçlar şakır· 
damağa başladı Karanlıkta bir· 

birlerini güçlükle seçiyorlardı. 
Müthiş bir çarpışma oldu. Her 

iki tarafın meharetli kılınç kul
lanışları kavganın varacağı so

nuçu yekdiğerine anlatabiliyor

du. Kılınçların yırblan bir ipekli 
kumaşın hışırdısına benzer bir 

gıcırtısı bir küfürle beraber işi
dildi. Karşılıklı küfürlerden 

sonra kılınçlar indi. 

- Babacığım! 

Diye bağudı. ihtiyar Par
dayan da 

- Oğlum! 

Cevabını verdi. Bunun üze· 
rine her ikisi de kıhnçlarını 

lunlarma koydular. ihtiyar Par
dayan ile oğlu şimdi birbirle

rine sarılmışlardı. Bir daki
ka kadar sükuttan sonra 

şövalye arabanın hangi ta· 
rafa gittiğini anlamak için 
kulağını yere koydu. Fakat bir 
şey işidemedi. Endişe içinde : 

- izlerini kaybettik. 

Diye hayflandı. ihtiyar Par
dayan ise bu bir dakika içinde 

çocuğuna ne söylemek lazım

geleceğini tasarlıyordu. Elini 
kalçasına dayayıp: 

- Oğ:um uzun zamandır 
seni görmemiştim. Şimdi tekrar 

buluşuyoruz amma bu nasıl bu
luşma? Baba öğütlerini dinlemi· 

yen asi bir evlat olarak kar
şıma çıkıyorsun. Sizi zaafı kal-

binizden doğan bir cürmü meş
hut halinde görüyorum. Ken· 

disine ait olmıyan bir işe 

karışan, imdad istiyen adam
lara koşan bir oğul olarak 

buluyorum. Size, erkeklere ka
dınlara ve batta nefsinize bile 

güvenmemenizi söylemiştim. 
- Sonu var -

Kiralıl< Fırın 
Memleket hastanesi civarın

da son sistem makina ve be
lediyenin tarifi veçhile yapıl

mış fırın kiraya verilecektir. 
Talip olan lzmir Yemiş çarşı

sın~a 52 nnmaraya lbrahim 
Şinasiye müracaat etsin . . 

1 - 3 ( 623 ) 

Dünya, günün 
rini bekliyor. 

en son 
Herkes 

başında ıızaklardan 

haberleri bekliyor. 

haherle
makine 
gelecek 

1.936 Modeli 

TELEFUNKEN 
Radyosuna sahip olanlar en iyi haberleri, en temiz 

de her halde bir radyoya 
ve en 
sahip •• •• •• puruzsuz olarak alırlar. 

ve 1936 modeli 

Siz 

olunuz 

T LEF 
Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli 

neşriyatına herhalde hayran olacaksınız 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--··~~~~~~~~~~~..,-~~~~~~~~--

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. Gazi Bulvar! 
IZMIR 

lzmlr Beledlyeslnden: 
- Senelik kirası altmış lira J 

bedeli muhammenle üçüncü 
Kahramanlarda Selanik sokağın• 
da 6440 metre murabbaındaki 
bahçe başsekreterlikteki şart• 
name veçhile 7-4-936 salı günü 
ıaat 10 da açık artırma ile 
iha edilecektir. iştirak için 4.5 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa· 
atta komisyona gelinir. 

18-21-26-31 691 (603) 
- Senelik kirası bin lira 

bedeli muhammenli Güzelyalı-
daki deniz banyolarının bir 
senelik kirası baş sekreterlik-
teki şartname veçhile 3-4-936 
cuma günü saat 10 da açık 
artırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için yetmiş beş lira
hk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat meklubu 
ile söylenen gün ve saatte ko· 
misyona geJinir. 

18-21-26-31 
- Sahibinin belediyeye olan 

tanzifat vergisi ve tenvirat res 
minden toplanmış borçlarının 
tahsili için tahsilat komisyonu 
kararile haczolunup satılığa 

çıkarılan lzmirde Müşir Fevzi 
paşa bulvarında 34 adanın 46 
ili 51 sayılı ceman 980 metre 
murabbaındaki arsaları (1840) 
lira· üzerjnden talibine ilk iha
lesi yapılmıştır. Zam ile talip 
olanların bu ilan gününden iti
baren on gün içinde yüzde 
yedi buçuk teminat akçesile 
beraber belediye muhasebeci
Jiğine müracaat etmeleri ilan 
o~nu~ 738 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

yüz on sekiz lira bedeli mu· 
hammenli 56 sayılı adanın 48 
sayılı arsası ile beher metre 
murabbaı üç yüz seksen kuruş-

tan altı yüz doksan beş lira 
kırk kuruş bedeli muhammenli 
56 adanın 46 sayılı arsası 
7-4-936 salı günü saat onda 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile ve açık arbrma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz alt
mış altı liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün 
\e saatte komisyona gelinir. 

2 - 600 lira bedeli keşifli 
Eşrefpaşada hacı Mehmet ağa 
sokağında yeniden yapılacak 
lağım işi baş sekreterlikteki 
keşif ve şartname veçhile 
7·4-936 salı günü açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
kırk beş liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün 

- 1 - Beher metre murab
baı dört yüz kurustan \>in .bes 

, ve saatte komisyona gelinir. 
21, 24, 28, 1. 737 (628).' 

·:." .· ' . 
••• ' • .. 1 

Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 
8038 40 Bir pilli kristal camh ve ayarlıdır seksen metre 

mesafeyi gösterir. 
8651 iki küçük pille yanan lambaların en iyisidir, ayar

lıdır. Yüz yirmi metre mesafeyi gösterir. Yuvar
lak camlıdır. 

8638 40 Düz camlı iki pilli ve ayarlıdır. MektepJiler için 
en çok beğenilen bu fenerdir. 
iki büyük pille yanan bu fener kristal ve düz cam
lıdır iki yüz elli metre mesafeyi gösterir 
Bir pilli bilhassa mektepliler için imal edilmiş mu
habere için işaretli alfabeli fenerdir. 
w -

Umum deposu lzmirde Suluhan civarında pdemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

lzmir liman işleri genel direktör
lüğünden: 

Körfez vapurları için bir milyon gayri mamul karton bileti 
yaptırılacaktır. Talip olanların örneklerini görmeleri ve fiatlannı 
bildirmeleri için bir hafta zarfında idareye müracaatlan ilin 
olunur. 21-24 727 (625) 
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F ratelli Sperco 

_______________________________________ , ____ __ 
V A . W. F. H. Van Der LIMiTET 

apur centesı Zee & Co. Vapur Acentesi 
HARAÇÇI KARDEŞLFR 

ROYALE NEERLANDAiS CENDELI HAN BiRiNCi 
KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE KORDON TEL. 2443 

ORESTES vapuru elyevm HERAKLEA vapuru 16 mart- THE ELLERMAN LINES LTD. 
limanımızda olup yükünü tah- ta bekleniyor. 20 marta kadar FLAMINIAN vapuru 23 mart-
lı.ye ettı"kten sonra on dört d H b ta gelip Liverpool ve Glasgov Anvers, Rotter am, am urg 
martta Anvers - Rotterdam ve için yllk alacaktır. 

k ve Bremen limanlarına yOk 
Hamburg limanlan için yü MARDINIAN vapuru mart 
alacakbr. alacaktır. nihayetinde Liverpool ve Svan-

HERCULES vapuru 21 mart- ANGORA vapuru 26 martta sea'dan gelip tahliyede bulu-
ta beklenmekte olup yükünü bekleniyor. Anvers ve Ham· nacak. 
tahliyeden sonra Burgns,Varna burgdan yük çıkaracaktır, THRSO vapuru nisan ipti-
ve Köstence için yu"k alacaktır. RT LINES AMERICAN EXPO dasında Liverpool ve Svansea-

HERMES vapuru 23 marttan d b 1 
28 marta kadar Anvers,Rotter- EXCHANGE vapuru 19 mart- dan gelip tahliye e u unacak. 
dam ve Hamburg limanları için ta bekleniyor. Baltimor için GRODNO vapuru mart ni-
yük alacaktır. yük alacaktır. hayetinde Londra, Hul ve An-

SVENSKA ORIENT LINE Johnston Warren Lines veraten gelip tahliyede bulu-
En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

NORDLAND motörü lima· Liverpool nacak, ve ayni zamanda Lon-
nımızda olup Rotterdam-Ham· QUERNMORE vapuru 22 dra ve Hull için yilk alacaktır. 

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değitikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. burg-Copenhag-dantzig-Gdinia NOT : Vürut tarihleri, va-

Goteburg-Oslo ve lskandinavya şubatta bekleniyor. Liverpool 
limanları için yük alacaktır. ve Anversten yük çıkarıp Bur-

ROLAND motörü 29 martta gas, Varna ve Köstence liman· 
beklenmekte olup Rotterdam !arına yük alacaktır. 
dam, Hamburg, Copenhage, CHULDT 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve Is- ARMEMENT H. S 
kandinavya limanları için yük Hamburg 
alacaktı•. . DUBURG vapuru 25 martta 

SERVIC MARITıME ROUMAIN bekleniyor. Hamburg ve An-
BUGARESTİ vapuru limanı- versten yük çıkardıktan sonra 

mızda olup ayni gün Köstence 28 marta kadar Rotterdam, 
Sulina-Galas ve Brayla liman· Anvers ve Hamburg için yük 
!arına hareket edecektir. alacaktır. 

ALBAJUL YA vapuru 17 ni- DEN NORSKE Middelhavslinje 
nisanda beklenmekte olup yü- Oslo 
künü tahliyeden sonra 19 ni· BA YARD motörü 9 nisanda 
sanda Malta, Marsilya ve Bar· 

bekleniyor. Iskenderiye.Dieppe 
selonaya hareket edecektir. k 
PELEŞ vapuru 20 martta ve Norveç limanlanna yn 

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

ilandaki hareket tarihlerile tarihleri ve navlun tarifeleri 
navlunlardaki değişikliklerden hakkında biç bir taahhüde gi-
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci rişilmeı:. 
kordonda Tahmil ve Tahliye N. V. W. F. Hanri Van Der 
binası arkasında FRATELLI Zec & Co. 
SPERCO acentesine müracaat Birinci Kordon Telefon No. 
edilmesi rica olunur. 

2007 
_
2008 Telefon: 2004-2005-2663 

ECZACI 
KE jAL AKTAŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek Fenıinen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku· 

culuğu eczacılık gibi bir namus 

işi yapmıştır. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 
eden Kemal Aktaş diyor ki : 

Benim kolonyalarını yerine 

başka şeyler verilirse redde· 
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabına varmağa imkan verme· 
diğini unutmayınız. 

Fenni 
Sif A 

ECZANESi 
Altın, Nikel 
Has bağa, Amerikan çerçe· 

velerle, Fenni gözlük canılan
nın en tanınmış fabrika malı 
olarak yeniden getirmiştir. 

Toz, güneş, spor, şoför, tay· 
yare gözlükleri, barometre, ter
mometreler her yerden çok 
ııcıızdur. 

TOPTA.N 
PERAKENOi 

Gözlük 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

4C> 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnıı: 

~6 
Kurut ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz hir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

:BC>°Y'" .A..SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 :E'Y'°:L "'CJT , 

B A H A R A T deposudur 

............... ~~i'.ii'.i.'~~····~·~i~~~~~··············~ 
Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sabf Yeri 

BAŞ DURAK 

-. . . . . . . . . . . . . . 
• . . . 
• • • • . 
• . 
• • • . 
• . 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

Izmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyo., lunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniye otelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
tldlr. Bay Ömer Lü~ lz:mir .. ~kı:rt ote~i~in müe•
sisidir. Kırk bir •enelik tecrubelı ıdareıını herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

BlltOn bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

. iZMiR 1\ 

1 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Sirket.n ;'ılı r!.ez ve .Fııhrıka~ı: lzmırılo llalkapınarda.lır 
·Yerli PamutJundan At, 1 aygare, Klipekbaş, DetJtrmen, 

Geyik ue Leylak Markalarını lıavi her nev_i Kabot bezi 
imal eyl~ıııekte olup malları A vrnpaaın aynı tip ıncoKa 

oatırıa faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 308'7 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

(H 1) Per. 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer !im
halara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 
olursunuz 

M. Tevfik BA YKENı 
Elektrik, telefon ve malze

meleri deposu Ve Simens 
fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 • 79 

Tel. 3332 

Devlet Demiryollarından : 
Aşağıda yazılı gayri menkuller 25-3-936 çarşı.mba günü saat 

on beşte lı:mir Alsancakta 8 mci işletme binasında pazarlık 
suretile ayrı ayrı birer sene İçin kiraya verileı:ektir. 

isteklilerin aşağıdaki miktarda mu vak kat teminat vermeleri ve 
işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyannamelerle 
komisyona bizzat veya tahriren müracaatları lazımdır. Şartna
meler Alsancakta komisyonda ve Sarayköy istasyon yazıhane
sinden parasız alınır. 

Mevkii Cinsi Muhammen senelik Muvakkat 
kira bedeli teminat 

L. K. L. K. 
Sarayköy istasyonunda Bir antire ve iki 30,00 2,25 
8 harita No.lı bina içinde oda yazıhane 
Buca istasyonunda büfe "e önündeki bahçe 150,00 11,25 

15-21 626 (585) 
Üç senelik muhammen kira bedeli 540 lira olan lzmir Alsan

cakta Birinci kordonda eski itfaiye binası karşısında bir büfe 
ile önündeki bahçe 3-4-936 Cuma günü saat 15 de lzmirde Al
sancakta 8 inci işletme komisyonunda paz:!rlık usulile ve üç se
ne için kiraya verilecektir. isteklilerin 4050 kuruş muvakkat te
minat vermeleri ve işe girmeye kanuni bir manileri bulunnıadı
ğına dair beyannamelerle komisyona müracaatlan lazımdır. Şart
nameler Alsancakta 8 inci işletme komisyonundan parasız alınır. 

21-26 738 (624) 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre, hac

::.::dilen Orhaniye maha lesinde Yusuf dede caddesinde kain 158 
• .;yılı bina tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıka
rıldığından pey sürmek istiyenlerın Defterdarlık tahsilat kale-
mine gelmeleri. 21-24-27-31 735 [626] 

Havagazı Ucuzladı 
Piıinne ve ısıtma işlerinizde temizlik ve rahatlık isterseniz: 

HAVAGAZI kullanınız 

Yapacağınız yeni tesisatın keşifleri ve yapılmış tesisatı
nızdaki bozukluğun tamir ve bakımı mütehassıslarımız 

tarafından bedava yapılır 
Belediye gaz ve saat kiralannı mühim 
oisbette ucuzlatmıştır. 

Fabrikamızın kok kömürlerile katran, zift ve kreozotları 
her cihetçe bütün emsaline faik ve ucuzdur. 

Müracaat Yeri : 
Belediye Havagazı idaresi 

TELEFON : Fabrika 2294 
Büro 2326 

1-6 (583) 

Belediyesinden: 
1 - Nanisa şehrine isale edilmiş olan fenni sudan binalara 

peşin para ile yapılacak branşman işi yirmi gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Yapılacak branşman adedi üç yüz olub mubemmen be
deli dört bin beş yüz liradır. 

3 - ln~aat şartnamesini görmek veya tedarik etmek istiycn
lerin hergün ve eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin ihale günü 
olan 3113/936 tarihine musadif salı günü saat 15 de muvakkat 
teminat akçesi veya banka mektubu ve ehliyet vesikaları ile 
birlikte belediyeye müracaatları lüzumu ilan olunur. 

18-21-24-27 693 (6011 
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ler komitesi bu a am toplanıyor 
lngiltere zecri tedbirlerin tatbikinden sarfı nazar etmiş 
Dörtler projes·ni Almanya kabul ettiği takdirde Fransadaki seçimden v 

l yadaki plebisitten sonra projenin tatbikine geçilecektir. 
Londra '20 ( O. R ) - Dört- ! 1 

Jer anlaşması hakkındaki be
yaz kitap bu akşam neşredile
cek ve Avam kamarasında B. 
Baldvin veya B. Eden tarafın
dan beyanat yapılacaktır. 

Berfin 20 ( Ö. R ) - Dün 
akşam Şansölyenin dairesinde 
mühim bir toplantı olmuştur. 

Seçim propaganda seya!ıatı 

yapmakta olan General Göring 
Breslavdan tayyare ile acele 
dönmüştür. Bütün bakanlar ve ı 
nasyonal sosyalist partisi ileri 
gelenleri Şansölye Hitlerin et- i 
rafında toplanarak Londrada 1 
dörtler anlaşması üzerinde gö- ı 

rüşüyor ve B. Yon Rebentro- \ 
pun gönderdiği haberleri bek- 1 
liyorlardı. 

Londra, 20 (Ö.R) Yon 
Ribentrop sabah yanında iki 
eksper olduğu halde Londraya , 
gitmiş ve hemen B. Eden ta
rafından kabul edilmiştir. 

ANLAŞMA METNi 
ALMANYA YA BILDIRILDİ 
Londra, 20 ( Ö.R) - Dört 

Lokarno devleti delegeleri 
arasında kararlaştırılan anlaş

ma metni Alman delegasyo
nuna bildirilmiştir. 

Paris, 20 (Ö.R) - Dörtler 
projesine göre Uluslar sosye
tesine düşecek vazifenin te
ferruatı şunlardır: (Şu kadar 
var ki, Uluslar sosyetesi, proje 
Almanya tarafından kabul 
edilirse, ancak Fransadaki se
çimden ve Almanyadaki plebi
sitten sonra harekete geçebi
lecektir.) 

KARŞILIKLI YARDIM 
1 - 1924 protokoluna uy

gun olarak Avrupada karşılıklı 
yardımın kurulması; 

2 - Son ltalyan - Habeş ih
tilafile kifayetsizliği sabit olan 
16 ncı maddenin tatbik şekli
nin ıslahı, 

3 - Silahların tahdidi, 
4 - B.Hitlerin tekliflerinin 

incelenmesile ilgili diğer her 
hangi meseleler. Görülüyor ki 
bu plan geniş, mübhem ve he
nüz uzaktır. Tamamile Uluslar 
Sosyetesi kadrosunda olmak 
üzere, Mayıs ayı içinde gözden 
geçirilecekt:r. 

INGILIZ SiY ASASINDA 
ŞÜPHELi NOKTA 

Paris, 20 {Ö.R) - Fransız 
gazeteleri Londra müzakerele
rinin bittiğini ve bunların artık 

Uluslar şosyetesi kadrosunda, 
yani normal kadroda devam 
edeceğini kaydediyorlar. 

"Echo de Paris., lngilterenin 
tavrı üzerinde duruyor: lngiliz 
siyasasında şüpheli bir nokta 
vardır. ltalyaya karşı berkite
leri tatbikte acele edilen lngil
tere şimdi ltalyaya karşı her 
türlü bergite tedbirlerini kabul
den imtina etmektedir. Eğer 
kolektif emniyet bu ise ve 
eğer hesaba giren yalnız 
devletlerin menfaatleri ise 
bundan feragat etmek daha 
iyi olur tim:liki halde te
lı:addüm eden kuvvettir. Hak 
hllkllmsüılilğe diitınüftür. ln
riJtere bizi berkitelere ıliriik-

Alman siiel k11vvetlerimn Karlisrohede bir eeçit resmi 
)emek istediği zaman, önceden şekil alacaktı. legasyonuna bir dakika rahat 
filosunu Akdenize tahşid et- HARB iHTiMALi UZAKTIR bırakmıyan 12 günlük çalııma 
mişti. Eğer Fransa da 8 martta " Ekselsiyor ,, gazetesi bir lizımgeldiğini hatırlatıyor. 

seferberlik ilan etmiş olsaydı, harb ihtimalinin; hiçolmazsa " Oeuvre " Londra görllı-

' 

Fransız dtvltt bakam 
Pot Bonkur lonarada 

ile kaydediyor. 
iSTiKBAL EMiN DEGILDIR eğer Lokarno devletleri masa- şimdilik, bertaraf edildiğini meleri neticesinde ne olursa 

sında emrivaki siyasasiyle yer kaydetmekle beraber bu neti- olsun kolektif emniyetin ko- "Figaro,, ise istikbal için 
almış olsaydık, işler başka bir ceye varmak için, Fransız de- runmuş olduğunu memnuniyet emin değildir. Almanya harp 
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Dünya Su h konfe ansı toplanacak 
Japonya ve Amerika~ın da iştirak edecekleri bu 
konferansta bütün dünya meseleleri görüşülecek 

Londra, 20 (Ö.R) - Lokar
no devletleri tarafından ve vü
cuda getirilen anlaşma Alman
ya tarafından kabul edildiği 

takdirde ağlebi ihtimal önü
müzdeki Mayısta Brüksel veya 
Cenevrede iştirak etmf'k iste
yen her devletin bilhassa Ja
ponya ve Amerikanın da dahil 
olacağı büyük bir sulh kon
frransı toplanacaktır. Konfe
ransın programı şudur: 

1 - Heyetlerin tekliflerinin 
tetkiki, 

2 - Orta Avrupa mesele
sinin halli, 

3 - Silahların tahdidi için 
bir anlaşma yapılması, 

4 - Finansal ve Ekonomik 
meselelerin dünya ekonomi 
konferans programına göre 
halli .• Ticaret serbestisi, umumi 
ve hususi krediler meseleleri 
bu arada tetkik olunacaktır. 

ANLAŞMA METNi 
DERCEDILDI 

Paris 20 ( Ö. R ) - Lond
ra dörtler anlaşması metni bu 
akşam Londra ve Pariste ayni 
zamanda neşredilmiştir. Bu 
metne konseye dört devlet 
adına teklif edilecek aşağıdaki 
karar sureti projesi ilişiktir : 

Konsey, kendisi Asamble ta· 
rafından Lokarno muahedesi
nin sulhu korumak ve emniyet 
hissini takviye etmek için bir 
çok defa tasdik edildiğini ve 
aşağıdaki noktaları ~özönünde 

tutarak: 
SULHUN MU HAF AZASI 

1 - Muahede hükümlerin~ 

sıkı sıkıya hürmet arsıulusal 
münasebetlerin ve sulhun mu· 
hafazasın ın esas şartıdır. 

2 - Hiç bir devletin mua-

esas prensipidır. 
3 -Almanyanın Versay mu

ahedesinin 43 üncü maddesini 
bir taraflı olarak Lokarno 

Almfllı askeri kuvvet/C1ütüı yaytlışı111 gösteren bir lıarifa 
hedelerle kabul ettiği taah- muahedesinde gözönünde tutu-
hütleri, diğer tarafların rizası lan usullere müracaat etmek-
olmaksızın bir taraflı olarak sizin ihlal etmesi bir tecavilz-
bozamıyacağı hukuku düvelin dür . 
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B. Litvinof Sovyet 
siyasasını izah etti 

Londra, 20 ( Ö.R ) - Sovyet elçisi bir toplantıda Sovyet, 
Fransız paktının Almanyayı kat'iyen istihdaf etmec!iğini, bunun 
Avrupa sulhunu korumağa ve Avrupa emniyetini temine matuf 
oldolduğunu söylemiştir. B. Litvinof muhafazalı:ir saylavlar tara
fından Avam Kamarasında tertib edilen bir toplantıda Sovyet 
aiyaııaııının temayülleri J\akkıada da izahat v-iftir. 

- --·-.----. -

KONSYIN MÜTALAASJ 
Konsey şu mütalaadadır: 
1 - Bir taraflı hareketile 

Alman hükümeti bir hak ka
zanmış değildir. 

2 - Bir taraflı hareketin 
ihdas ettiği Avrupa emniyetini 
tehdid eden vaziyet karşısında 
teşkil edilecek bir homiteyi 
uluslara lizımgelen tedbirleri 
tavaiyeyt: memur eder. 

Diğer cihetten Alman hüku-
metinin Fransa-Sovyet muahe
desinin Lokarno ile uygun ol
madığını ileri sürdüğünü nazarı 
dikkate alarak Alman hüku
meti meseleyi Lihey adalet 
divanına arza ve müstacelen 
bir karar vermesini ıica etmeğe 
ve Fransa ile Belçika gibi ön
ceden divanın kararını kabule 
davet eder. 
Almanyanın bir taraflı ha

reketin Avrupa snlhu için bir 
tehdit olduğunu gözönünde tu
tarak Lokarno muahedesinin 
1 ve 4 üncü maddelerindeki 
taahhütl'!lrden fiilen Uluslar 
Sosyetesi üyeleri tarafından 
paktın 11 inci maddesine uy
gun olarak uluslann sulhu ko
ruyabilecek tedbirlerin alınma
sına konseyin tesbit etinesini 
muvafık bulur. 

Konsey şu noktaları göz 
önünde tutar: 

1 - Dört lokarno devleti 
adına Lokarno muahedesinden 
ileri gelen hak ve taahhütlerin 
mer'iyet mevkiinde kaldığı 
hakkındaki beyanat; 

2 - Ren bölgesi vaziyetinin 
bozulması hasebile dört dev
letin dütWıdükleri tedbirler 
haldı:ı•daki beyanat. 

yapacaktır, diyor, Fakat acaba 
böyle bir harptan sonra hayati 
ıartları şimdiden daha mı iyi 
olacak? Halbuki geçen tecrü
be ile isbat edilmiştir, harbı 

yapan kaybedecektir. Diplo
masi akim kalmamalıdır, harp 
olmamalıdır. Ancak harp ol
maması için kuvvet muvazenesi 
etraflıca muhakeme edilmeli
dir. Kuvvet muvazenesini yalnız 
sathi olarak incelemek kara
rından böyle bahsetmek kafi 
değildir. O vakıt mesele
nin çıkar tarafı olmaz. 

BARIŞ ÇALIŞMALARI 
Londra, 20 ( Ö. R ) - On 

üçler komitesi öğleden sonra 
Sen Ceymis sarayında toplana
caktı. Başkan B. Madariago 
muhasemata nihayet verilmesi 
için güdülecek yol hakkında 
ltalya ve Habeşistan hükümet
lerile temasa girecektir. 

Londra, 20 (Ö.R) - Bugün 
yapılacak 13ler komitesi toplan
tısı yarın saat 15.45 e talik edil
miştir. Bu talik B. Edenin talebi 
üzerine yapılmıştır. lngiliz dış 
işleri bakanı bu akşam dörtler 
arasında hazırlanan anlaşma 

hakkında avam kamarasında 
beyanatta bulunacağından ko
mite de hazır bulunamıyacaktı. 

Uluslar sosyetesi konseyi ise 
bu akşam ancak saat 17 de 
toplanarak B. Edenin hazır 
bulunmasına imkan verecektir. 

iT ALYA ALAKAL! 
DECIL MI? 

Paris 20 (Ö.R) - Romadan 
bildiriliyor: 13 ler komitesinin 
içtima edeceği hakkındaki ha
ber ltalyan kamoyunun gözüne 
çarpmadan gelib geçmiştir. 

Romada Cenevreye ltalyan 
cevabı arefesinde bütün dün
yanın B.Mussolini tarafından 
verilecek kabul cevabını en 
esaslı bir mesele olarak bek
lediii hissi vardı. Fakat Alman 
jesti ve hununun neticeleri 
ltalyan-Habeş meselesi o va
kıtanberi ikinci sıraya indi. 

ITALYA MUVAFFAK 
OLUYORMUŞ 

Şimdi Afrikada ltalyan aske
ri ileri hareketi mukavemet 
görmeden devam etmektedir. 
Diplomatik sahada ltalya ve 
Habeşistan arasında tam ma
nasile hiç bir müzakere olma
mıştır. Bununla beraber sun
dajlar yapılmıştır. Verilen ha
berlere göre ltalya kısa bir 
müddet içinde Adis - Ababa 
ile doğrudan doğruya müza
kereleri tahrik edebilecek mev
kidedir. Fakat bundan önce 
uluslar sosyetesinin takınacağı · 
vaziyet hakkında emin olmağı 
istemektedir. 

Aynı çevrenlerde Lildirildi
ğine göre, ltalyan müzakere
lerinin uluslar sosyetesinin va
sıtası olmaksızın yapılması ve 
sadece olub bitenden sosyete
nin haberdar edilmesi ve böy
lece Cenevrede müdafaa edi
len tezde istendiği gibi sos
yete misakına riayet gösteril
miş olmasını istiyor. Yeter ki, 
uluslar sosyetesince kabul edi
lecek bir hal ıuretine varılıınl 
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