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Son Dakika: 
HAKKI OCAKOGLU 

.A..EIC>N":E Ş:EFt..A..İTİ 

Devam mUddeti•Tü;kiye içinr=ariç için 
Senelik . . . . . . . l.JOO 2500 
Altı at/llk . . . . . . -- 7f~ 1900 

Haberleri 5 inci 
sahifededir 

TELEFON : 2a97 

Cw;ı1awiy~tıtı Ve Oımı1Hu·iyet Eserinin .8e1;çisi, Slllta1tlan Çılm>' Sitıasi Uazetedfr Yeni Asır matbaasında basılmıştır. :;; 

-Hitlerin cevabı Londraya bildirildi u. 

u ce ş Si 
r .• 

Ren bölgesinde Lihey divanına 
-------------------------------

Tahkim faaliyetini hadden aşırı 
ilerletmemeyi kabul edecekler 

Gitmeyi, muahedelerİn orada 
edecekler tetkikini kabul 

-
Berlin 31 (Ö.R) - Alman cevabının kat'i cevabı henüz tesbit 

edilmemiştir. Öğleden sonra yapılan kabine toplantısı bunu ka-

kaktır. Fakat Fransa-Sovyet paktının Lokarno mu
ahedesine aykırı olub olmadığı meselnsfnin i..ahey 
arsıulusal adalet divanına havalesl belkl reddedll
ml1ecektir. 

rarlaştırmakla meşgul olmaktadır. Şu halde Alman !11uh~~rası 
ancak bu akşam geç vakıt ya lngiliz büyük elçisi Sir Erıc Fılıpse 
verilecek; yahud Von Ribentrop bir tayyareye binerek kendisi Alman toprağında, arsıulusal bir zabıta kuvvetinin kontrolu 
bu cevabı Londraya götürecektir. altında 20 kilometrelik bir bölge tesis teklifi, Versay muahede-

Paris 31 (Ö.R)- führerin karşılıklı teklifleri bugün Londraya sindeki bir taraflı tedbirlere avdet mahiyetinde olacağt ve Al-
bildirilmiş bulunuyor. lnKiliz hükümeti bunları derhal Lokarno man ulusunun şeref ve haysiyeti ile telifi imkansız bulunduğu 
muahedesin: imza eden diğer üç devlete bildirecektir. vesilesiyle red olunacakbr. 

Tahminlei"e göre yeni Alman notası evvelkiler~ Fakat FUhrer Fransızları tatmin için belki de Ren 
den pek farkh olmıyacaktır. Arsıulusal kanunun bölgeslndakl askeri kuvvetlerini arbrmamağı ve 
yeniden meriyet mevkiine girmesi ve Ren bölge- batlemıfı olan tahkim faallyetlnl hadden a'ırı bir 
slnrJe muhafaza tedbirleri ahnması hakkındaki tek- . surette lerletmemeğl kabul edecektir. 
lltlere verilen cevabin yine menfi olacağı muhak- RibC11tr:p Lolldracrt otdde:_ı rıkarken - Sonu 4 ülldi sa/ti/ede -
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Gençlerin 
hakkı 

- -··---
Gençlere 
bırakılıyor 

Hergün işsizlikten şikayet 
eden birçok gençlere rastlıyo-
ruz. 

Çabşabilecek kudrettedirler. 
Fakat enerjiJerini sarfedecı-k 
Hba bulamıyor, işsizlikle kör
leniyorlar. 

Devlet, iş hacmını genişlet
mek için büyük gayretler ya
parken iş darlığından şikayet 
edilmemek iycab ederdi. Tari
himizin hiç bir devrinde, dev· 
Jet, halkan işi ve ekmeğiyle 
bu kadar ilgilenmemiştir. Dev
letçiliğimizin belirli vasfı halkı 
gözetmektir. Endüstrimiz bu
nun için kurulmuştur. 

Kapitalist ülkelerde olduğu 
gibi, bir tarafta refahın en yük
sek seviyesine çakan bir avuç 
insan, öte tarafta açlıktan ne
f~sleri kokan bir halk yığını 
bı2im anlamadığımız şeydir. 
Devlet bütün yurddaşları refaha 
kavuşturmaktan, herkese yaşa
mak hakkını vermekten başka 
birşey düşünemez. 

Sosyal ilgisi bu derece geniş 
bir rejimde iş darlığından .şika
yetlerin hakiki sebebi nedir? 
. Bunu araştırmak, ekonomik 
hayatımızın bütün kolları üze-
rinde incelemeler yapan uzman
lara aiddir. Ancak onlar yan
lışsız bir hüküm verebilirler. 

Toprakla meşgul olmayan ve 
oldukça iyi bir tahsil gören 
gençlerden özel teşebbüslerine 
istinatgah olacak küçük bir 
sermayesi olmıyanlar gözlerini 
devlet müesseselerine diker
ler. Bunu tabii görmeliyiz. Bu
gün artık devlet, sadece bürok
ratik iş sahalarına değil, ayni 
ıamanda müstahsil iş sahala
rına da sahiptir. Onların bir 
çoğunu kendi idare ve kon
lrolu altında tutmaktadır. Bu 
bakımdan devlet kapısı memu
riyet kapısı olmaktan çıkmıştır. 
Onun kurdnğu müesseselerde 
on binlerce işçiye, teknisyene 
it vardır. 

- &mu 2 inti saltiJed~ -
9a.~ke_'& BllaYa 

Hararın bombardımanı takbih edildi Hauptman 
Sabaha karşı 

Lord Robert Sesil sivil halkın kurban gittiği 
bombardımanları insanhk namına protesto etti 
HAR~RDA t 

Kiliseler, Fransız 
konsolo hanesi ve 
hastahaneler yandı --·--300 klslden fazla ölU ve 

yüzlerce yarala var 
Londra, 31 (Ö.R) - Avam Yona11 Hornrclan bir göniııüş 

Kamarasında bir çok saylavlar Cecll slvll Habe' halkı- ve lnsanhAa aykırı olan 
söz alarak Habeşistanda son nın kurban gittlgl ltalyan bu hareketlere nlhaıet 
günlerde çoklaşan ltalyan hava hava bombardımanlarını verllmesl için ltalya hU- Lord Scsıt 
bombardımanlarını takbih et- lnsanhk namına protes- kUmetl nezdinde teteb- ber B. de Madarigani böyle bir 

10 etmiştir Hatrp Habe, bUste bulunulmasını la- k J 1 k mişlerdir. B. Eden münakaşaya • ma sata ge ece olursa Italyan 
karışarak on üçler komitesinin dı' ı,ıerl bakanhğmın leml,tlr. Diğer hatipler hükümetinin münakaşayı red 
Habeş protestosunu aldığını ve Cenevreye gönderilen ve bu arada Kanterburl etmiyeceği bildirilmektedir. 
ltalya hükumeti nezdinde te- bir notasına göre, Hal- piskoposu da Lord Ce- Londra, 13 (A.A) - Lordlar 
şebbüste bulunarak zehirli gaz yanların zehlrll gaz kul- elle ltllrak atmltlerdlr. kamarası dün Italyanların Ha-
kullanılmasını meneden 1925 landıklarını kaydetmiş Roma 31(Ô.R)-13 ler komi- beşistanda boğucu gaı kullan-
anlaşmasına riayet edilmesi lü- ve bunu protesto eyle- tesi başkanı B. Madariaganinin dığı iddiası hakkında müzake-
zumunu habr)atacağını bildir- ml,llr. Bu vaziyeti şld- komite tarafından ltaJyan Habeş rerelerde bulunmuştur. 
miştir. detle tenkit ettikten son- Harbını kesmeğe yo! açmak Lord Halifaks hükumet na-

Londra, 3t (Ö.R)- DUn ra Lord Robert Cecll, üzere verilen vazifeyi yapmak mına yaptığı beyanantta genel 
Lordlar kamarasında Cenrvrede bile bile im- için Romada bulunduğu haberi dikkatın Habeıistan harbından 
söz alan Lord Robert za edilen anlaşmalara tekzib ediliyor. Bununla bera- - Sollu 4 nncü saııJada . .... s~ı~diY~ ......... '. .................. MiithiŞ ..... 1>1r· .. cına·y·····eı··· ................ .. 

........ 
C::~~e~.;~~:=;:k Genç bir kadın iki kurşun ve 19 

karar verecek b k d b • Jt d d• 
şe~i~ediy!~btelif 0:~:~~~ind: ıça ........ ~!. ..... ~.~~ .... ~ ...... ~~ ..... ~ ... ~~.~ .. ver 1 
otobüs işletme işini bizzat üze
rine alarak idare etmeğe karar 
verdiğini yazmıştık. 

Belediye makine mühendis
liğince bu iş ile uğraşılmaag 
ciddi surette başlanmıştır. Muh
telif acentalar belediyenin iş
letmek istediği otobüsler için 
ŞarbayJığa bazı tekJiflerde 
bulunmuşlardır. Aldığımız ma
lumata göre belediyenin işle
teceği otobüsler benzinle değil 
mazotla işliyen neviden a1caak 
ve çok az bir masrafla çalışa
caktır. Bu makineler icabında, 
Sovyet Rusya ve lngilterede 
olduğu gibi teksif edilmiş ha
•• gaxı ile de itleyebilecektir. 

-5"1111 WMi ulU/ılM - -

Dün sabah Tepecik semti 
tüyler ürpertici bir cinay~te 

sahne olmuştur. Hüseyin oğlu 
Mehmed isminde bir adam genç 
karısını iki yerinden kurşunla 
ve 19 yerinden de kasatura 
ile yaralıyarak feci surette öl-
dürmüştür. Hadise hakkında 
aldığımız malümatı şu suretle 
tesbit ediyoruz: 

- A!ılen Kütahyanm Ahı 

Mustafa mahallesinden Çal 
oğullarmdan 35 yaşlarında Ha
san oğlu Mebmed Pınarba
şında oturmakta ve 25 yaşla
rında Hasıbe adında yine Kü
tahyalı genç ·bir kadınla evli 
bal ..... ktachr. Bayu Halibe 

namuskar, müteassıb ve uslu 
bir kadındır. Mehmedle Hasibe 
altı senedenberi evli bulunmak
tadırlar. Mehmedin kansını 

çok sevdiğini ve fazla kıskan
dığını söyleyenler de vardır. 

Bayan Hasibe dört günden· 
beri oturmakta olduğu Pınar
başından Tepecikteki eniştesi
nin evine misafir gelmiş bu-
lunmaktadır. Mehmet bir ar• 
kadaşi)e dün saat yedide ka
rısının misafir bulunduğu eve 
gelerek karısı Hasibe ile pek 
az bir müddet aynca konuş
fiıktan sonra arkadaşının sila
hını kaparak kadanın üzerine 
iki el ateı ctmittir. Çaku kur-

ıuolardan biri Hasibenin gog
ıüne diğeri de bacağına isabet 
ederek biçare kadını yere ser· 
miştir. 

Mehmed bununla kanmamış 
ve bir kasatura çekerek za
vallı kadmm vücudunnn muh· 
telif yerlerine 19 defa sapla
mıştır. 

Kadın bu darbeler albnda 
can vermiştir. Katil koca kendi 
silahını alarak cinayet yerinden 
kaçmıştır. 

Hadise tahkikabna müddei
umumi muavini bay Mütax el 
koy~uı ve bazı ıabitleri din
lemiıtir. Tahkikata de•am edi-

... !c~kli!. . 

Elektrik sandalyasmda 
can verdi 

Trenton, 31 (Ö.R) - Ha· 
uptman'in idamından 33 saat 

evvel f divanı toplanarak 
eujersey valisinin Hauptmanın 

tecil kararı ferdasında şahsen 

yapmağa başladıgı tahkikat 
raporunu dinlemiştir. Bu iyza
hat beş saat sürmüştür, 

Kamonoliji mütehassısı Ro
berin verdiği rapor da gözden 
geçirilmiştir. Af divanı ölüm 
cezasını müebbed küreğe teb
dil edebilir. Hatta yeni bir te
cil kararı da verebilir. Ancak 
divan bu salahiyetini pek na
diren kullanmışhr. 

!1a11pt111a11 

Trenton, 31 (Ö.R) - Af di
vanı, Hauptmanın cezasının 
ikinci tecil talebini reddetti. 
Bu divan sonuncu merci oldu
ğuna göre yeni bir sürpriz ol
mazsa Hauptmanın bu gece 
saat 20 de elektrik sandalye-
si.ne oturacağı muhakkak gibi
dır. 

Nevyork, 31 (Ö.R) - Katil 
Hauptman bir kaç saat sonrCJ 
elektrik sandalyesine oturacak
tır. idam hükmünün infaz edi
leceği öğle vakti kendisine 
tebliğ edilmiştir. 

Litvinof Varsovada 
.ı. 

Varşova, 31 (Ô.R)- Sovyet 
dış işleri bakanı B. Litvinof 
busuai tekilde burada buJun
maktadır. 



Sahife e 

Gençlerin 
hakkı 
Gençlere 
bırakılıyer 

- Baş t11ra/l inci sav/ada -
Bugüne kadar işsiz kalan 

gençleri üzen bir durumla kar• 
ıılaşıyorduk: Yeni açılan iş 
sahalarında mütekaidler önemli 
yer tutuyorlardı. Bu sosyal 
haksızlık göze batmakta idi. 
işsizler soruyorlardı: "Mütekaid 
devletin kendisine verdiği ma
aşla yeterek bir köşeye çekil
meli değil midir?" 

Kanları kaynayan genç un
surlar iş beklerken artık isti
ra hata çekilmeleri zaruri olan 
yurddaşlara gençlerin hakkı 

olan yerleri ve mek iş hacmını 

daraltmaktan, tam randımanlı 
bir faaliyeti imkansız kılmaktan 
başka bir netice vere bilir mi?." 

Yıllarca amme hizmetinde 
çalışmış olan bir yurdd~~· ih
tiyarJa ~nca sefafotie karşılaş· 
tırmamak bir vazifedir. Tekaüd 
maaşı bu sosyal endişenin kar .. 
şılığıdır. Bir kez bu endişe 

zail olunca yeni yetişenlerin 
haklarını tanımak lazımdll'. On
lar da çahşmağa, işsizlik denilen 
afetin yıpratıcı tesirlerinden ko ~ 
runmağa muhtaçtırlar. işte 

devlet, bugün bu adaletsiz
liği kısmen ortadan kaldırmış 
bulunuyor. Askeri ve mülki te-
kaüd kanununda yapılan de
ğişiklikler bundan sonra "ah
lak noktasından hükmen veya 
nizamnamesi ınucibince sicillen 
tekaüde sevkedilenlerin devlet, 
hususi idare ve belediye hiz· 
metlerinde ve hususi kanun
larla teşkil edilen veya serma
yesinin en az yarıst devlete 
ait olan banka ve rnüessese· 
lerde ve menafii umumiyeye 
hızmet eden cemiyetlerde,, is· 
tihdam edilmiyeceklerini tasrih 
etmiştir. Böylece sosyal bir 
adaletsizlik sebebi daha orta
dan kaldırılmış, gençlerin hak
ları gençlere bırakılmıştır. ...... 

.. ... ... 
Otobüs işletecek 
Şehir mecllsl bugün 

karar verecek 
- Baş tarafı / inci say/ada -
Kordonda işleyecek otobüs 

arabaları 45 kişi istiab edecek 
şekilde ve iki katlı olacaktır. 

Diğ~r semtlere işletilecek 
arabalar ise tek katlı olacaktır. 
Bu otobüslerin şaseleri otobüs 
şasesi olarak getirilecek ve 
karoserleri burada yaptırılacak-
tır. Belediyenin getirteceği oto
büslerin yolcu için çok rahat 
olacağı söyleniyor. 
Şarbay doktor Behçet Uz 

dün makina mühendisi ile bir
likte, beledi.yenin işleteceği 

otobüsler için garaj ittihaz 
edilecek o~an eski nhbm tram
var ahularınm bulunduğu yer
de tetkikat yapmışlardır. Bura· 
sının bir garaj haline konması 
için belediyece lazım gelen 
değişiklik yapılacakbr. 

Belediyenin şehirde otobüs 
işletmesi için bütçeden tahsisat 
ıyrılmast meselesi şehir mecli
sinin bugünkü topJaobsında 

görüşülmesi muhtemeldir. 
Tahsisat kabul olunduktan 

sonra belediyenin yapacağı 

siparişler üzerine nihayet iki 
ay sonra makineler şehrimize 

ıetirilmeğe başlanacaktır. 

Tayin 
Trakya umum müfettişliği 

iskan müşaviri bay Edibin iz
mir iskan direktörlüğüne, lzmir 
iskan direktörü bay Tahsinin 
de Istanbul hukuk müdürlüğü
ne tayin edildiği haber alm
mıshr. 

YENi ASlk ı Nisan ---& 
>•• ••• 

ŞEHİR HABERLERİ 
Dil işleri 

._. -
.Maarif veka!etinden şehri· 

mizdeki alakadarlara gelen bir 
bildirimde dil devriminin oku[-

Altıncı iz mir fuvarı . Şehir 

B .. .. ·ı A r· d 1 1 . Meclisi toplanıyor utun Vl ayet ve ICaret O a arı ZDllr şebi• meclisi bugün •••t 

lardaki gidışi üzerine etüdler 
yapılmastna karar verildiği ve 
ilk mekteblerin son sımfJan ile 
orta mekteblerin birinci ve 
ikinci smıffarmda Türkçe ders .. 
terinde talebenin yazdıktan 
yazıların tedkikine lüzum gö
rüldüğü bildirilmiştir. Bu sınıf-

f 
• • h • k 16 da nisan devresi toplantı-

U Varı ıçın ta sısat ayıraca ;J~:·;:::'~~t·t~~!~u:m,:ı;: 
lardaki muallimlerin Türkçe 
derslerinde talebenin yazdıkları 
yazılarc!.an beğendiklerinden bir 
kaç tanesi istenmiştir. Bunlar 
Türk dili tedkik cemiyetine 
gönderilecek orada tedkik olu-

..................... .... ....................... bay lığın bazı teklifleri görüşü .. 

iç bakanlık, siyasal ve ekonomsal bakımdan iz mir 
verilmesini vilayetlere bildirdi fuvarına önem 

Dahiliye Vekaleti bütün ·vi .. 
layetlere bir bildirim göndere
rek bütün firmalarla ticaret 
odalarımn lzmir fuvarına iştirak
lerini bildirmiştir. Gönderilen 
tamim şudur: 

lzmirin istirdadından sonra 
lzmirde açılan fuvar günden 
güne arsıulusal kıymetli bir 
mevki ihraz etmiştir. Arsıulu-

lzmir fuvarınıo ekonomsal du
rumdaki bu mevkii ehemmi
yetle gözönüne ahnmakla be .. 
raber lzmirin Türklük naza
rında haiz olduğu siyasal mev· 
kii yükseltmek ve bilhassa iz
mir için yapılan büyük müca
deledeki heyecam daima tek .. 
rarlamak için bununla bütün 
vilayetlerimizin yakından ala
kaları milli bir ödev mahiye
tinde telakki edilmektedir. 

">;;~ 

/(ültıir prk içiflde kurulan lzmir /a11aamıa ağaçlar dikilirken 
bütün Sanat ve Ticaret ğı bu sırada vali arkadaşları-
erbabmın değerli mallannı mın bu mevzu üzerinde bizzat 

Serginin zenginliğini her sergiye göndererek umuma alakadar olarak bütçelere ge-
viliyetten gelecek mahalli el teşhir etmelerini, kendileri reken tahsisatı koydurmağa te-
işleri ve her türlü dış ve iç için faideli olacağı kadar mem- min eylemelerini ve konulan 
ticaretimizle alakadar olacak leket için de değerli bir hiz- tahsisabn da vekllete bildi-
maHar temin edecektir. Kendi· mettir. Bütün hususi idareler, rilmesini rica ederim. 
!erini dış ve iç piyasaya tamt- belediyeler bütçelerile ticaret Dahiliye Vekili 
mak istiyen müstahsillerle odalan bütçelerinin hazırlandı- ŞÜKRÜ KAYA 

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

Dış 
Y :ni yıla girerken J Bir doktor 
ulkelerde üzüm mahkum oldu 

Şehrimiz doktorlarından dok-

u•• ru•• nu•• bu yıl az olacak tor Levinin hakaret davasından 
sulh cezh mahkemesinde mu-

hakemesi neticeleemiş ve 3 
gün hapsine ve bir lira ağır 
para cezasına ve beş lira zararı 
manevi vermeğe mahkum edil
miştir . 

Ticaret odasımn muhtelif 
kaynaklardan aldı&-ı malumata 
göre dış ülkelerde yeni yıl 
kuru üzüm rekolteleri için şim .. 
dilik aşağıdaki tahminler ya
pılmaktadır: 

Yunanistan : Hava pek ku
rak gitmektedir. ileride bere
ketli yağmurlar yağmazsa re-
koltenin yüzde elli azalması 

ihtimah vardır. Giritte de 
Mart ayından ikinci Teşrin so· 
nuna kadar hiç yağmur yağ· 
mamuıtır. bağlarda budama 
ameliyesi ilerlemaktedir. 

Kandiyede 1, 2, 3, 4 ve S 
numaralı Sultani üzümlerden 
iki bin ton stok vardır. Buna 
makabil iri taneli 6 numara
dan ve Karabucamn 21, 24, 25 

B. Nurettin 
Kayas çiftliğinde tesis edi

lecek olon inekhane için tetki
kat yapmak üzere şehrimize 
gelen Ziraat vekaleti Zeotekeni 
şubesi müdürü bay Nurettin 
tetkikatını bitirmiş ve karaca· 
bey harasma gitmiştir. 

numaralarından mevcut kalma .. 
mıştır. Danimarka Kandiyedeo 
daha geçen hafta on beş bin 
kutu Sultani çekmiştir. Bu da 
gösteriyor ki Iskandinavya mem 
Ieketferi ölü mevsimde dahi 
Yunan üzümüne karşı ala-
ka ){Östermektedirler. 
· Avusturalya;mahsülü fenadır. 
Daha iki ay evveline kadar bu 
yıl lngiltereye 17 bin ton 
üzüm gönderileceği ümid edi
liyordu. Halbuki şimdi ancak 
12 bin ton sevkedileceği anla .. 
şılmaktadu. 1935 te 18, 1934 
te 20 ve 933 te 40 bin ton 
gönderilmişti. Diğer taraftan 
lngilterede stoklarm az olması 
fiatlar için ümid verici bir vazi
yettedir. 

B. ilhamı 

Defterdarhk varidat müdür .. 
löğüne tayin edilmiş olan Be
yoğlu varidat tahakkuk mü· 
fettişi 8. İlhami şehrimize ge
lerek yeni vazifesine başlamış 
ve bütün maliye şubelerini tef
tiş etmiştir. 

Yerli mürekkeb 
Bir TUrk gencinin 

muvaffaklyetl 
Fransada uzun müddet boya 

f abrikalannda nazari ve ameli 
staj görmüş Bay Mehmed Ali 
namında bir Türk gencinin 
lıtanbulda yerli matbaa ve 
gazete mürekkebleri yapbğını 

lstanbul gazetelerinde oku
muştuk. Bu sanatkar, üzerine 
aldığı bazı boya işlerini tedvir 
için şehrimize gelmiş ve bu 
vesile ile matbaamızda nümu
nelik olarak mürekkeb yap
mıştır. Yapılan mürekkeb şim
diye kadar hariçten tedarikle
diğimiz mürekkepler ayarm
dadır. San'ata bihakkin aşina 

bu Türk sanatkarım takdir 
ederiz. 

ELHAMRA SiNEMASI TELEFON 
2573 
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BUGU~ 
Y almz şaheserler vücuda getirmekle bütün dünyada iştihar eden, güzeller güzeli, beyaz 

eşsiz melikesi, altın sesli Macar yıldızı 

MARTHA EGGERTH 
Amerikaya gitmezden evvel en son olarak Avrupada vücuda getirdiği ve geçen ay Bey

oğlunda MELEK sineması salonlarını mütemadi alkış tufanile 15 gün inleterek senenin bütün 
hasılat rekorlarını kırmağa muvaffak olan 

KLO -KLO AŞK YOLU 

1 

lecektir. 

nacaktır. 
Bu meyanda en mühim me

sele belediyenin şehirde oto
büs işletmesi için bütçede 
tahsisat ayrtlması hakkındaki Nisan maatı 
tekliftir. Geçen devrede encü- Bugün bütün daireler memur-
menlerde kalmış olan mesele- Jarına Nisan peşin maaşt veri· 
ler de görüşülecektir. lecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Viliyet meclisi 
..... _,. ... ----------------

Dünkü toplantıda bazı 
önemli kararlar aldı 

1 Vilayet umumi meclisi dün 
\ saat 14130 da vilayet salonun-

1 

da ilbay Fazlı Güleçin başkan· 
lığında toplanmışbr. Geçen 
zabıt bazı tadilat ile kabul 

Mükellef yol amelesi tahsisa· 
tından 12588 liranın mahsubu 
hakkındaki Muhasebei hususiye 
müdürlüğünün teklifi bütçe 
encümenine, Bergama - lvrindi 
yolunun Abançeşme mevkiinin 
ta ları çekilmiş ve toprak tes
viyesi de kısmen yapılmış oldu
ğu halde ikmal edilmemiş bu· 
lunduğundan bu yolun döşeme 
ustası ücreti olarak beş yüı 
lirahk tahsisat kabul edilmesi 
hakkındaki bay Nafiz (Berga· 
ma) nın teklifi Nafıa encüme· 
nine havale edilmiştir. 

edildikten sonra gelen evrakın 
. okunmasına başlanmış, hususi 

idarelerce yapılacak inşaat ve 
tamirat tahsisatınm nafia fasıl· 
ları arasına konulması İcab 
ettiğinden bu işleri yapacak 
fen memurlara için büdçeye 
1500 liralık harcırah tahsisab 
konulmast hakkmdaki Nafıa 

Vekaleti mektubu nafıa encü
menine havale edilmişdir. Kü1-
türpark için vilayet büdçesinde 
tahsisat aynlması hakkındaki 
vilayetin tezkeresi de büdçe 
encümenine havale edilmişdir. 

iLiM EVi 
Bergamadaki asarıatikayı te· 

tebbü edecek yerli ve yabanct 
ilim adamları için Kültür ba
kanlığınca inşasına başlanan, 

fakat ikmal edilemiyeceği an
laşılan ilim evinin Vilayet büt .. 
çesinden 6-7 bin lira sarfile 
ikmal edilmesi hakkında Ber
gama azasından bay Nafizin 
takriri okunmuş ve ilbay : 

- Biz bunun için ayrıca 

tahsisat koymayız, mevcut tah
sisahmızdan bir buna miktar 
tefrik edebiliriz. Ancak bunu 
yapmak isterken Kültür ha .. 
kaolığınca bu binanın vilayete 
terki şarttır, dedi. Bundan 
.Honra takrir nafia ve bütçe 
encümenlerine gönderilmiştir. 

KAHRAT KÖPRÜSÜ 
Üç senelik programa dahil 

bulunan, fakat yapılmıyan Kah-
rat köprüsü için bütçeye tah
sisat konması hakkındaki bay 
Edib (Tire) nin takriri Nafıa 
encümenine, Tire - Gökçen, 
Gökçe - Eğridere - Paşa yay
lası yollarının 3 yıllık programa 
konması hakkındaki takrir de 
Nafıa encümenine gönderil-
miştir. 

KÖY MUALLiMLERiNE EV 
Doktor bay Osman Yunus'uo 

köy muallimlerine köylerde ev 
yaptırılması ve bir ziraat tarlası 
alınması hakkındaki takriri 
üzerine köy muallimlerine mes• 
ken bedeli namiy)e bir tazminat 
esası mevcut ve kanunu mah
susla bir müddet için tecil edil
edilmiş olmasma binaen vilayat 
gelir ve g iderlerinde muallim
le re ev yaptırmak için bir mevzu 
bulunmadtğına,ziraat tarlalarına 
gelince; bunların tedarik ve 
tatbiki köylünün isteğine bağlı 
vezaiften olduğu cihetle kültür 
bütçesini alakadar etmediğine 
dair maarif encümeninin maz
batası okunmuş ve kabul edil
mekle beraber ziraat1e iştigal 
etmek istiyen muallimlere yer· 
lerinde kaldıkları müddetçe 
bir miktar arazi temini içio vi
layetin köyl.i nezdinde teşeb
büste bulunması ekseriyetle ka .. 
rarlaştmlmıştır. 

ikinci kordonda Reddiilhak 
mektebi olarak işğal edilen 
Yunanlı binasının kira parası 

olarak Milli emlak müdürlü· 
ği!ne verilmesi lazımgelen 2026 
lira için Maarif bütçesinin icar 
faslma tahsisat konması hak· 
kındaki maarif encümeni maz· 
batası bütçe encümenine gön
der ilmiş ve celseye son veril· 
miştir. _ ......... . 

Komünist suçluları mahkemede 

Suçlular hükiimeti tahkir 
etmediklerini söylediler 

Adliye koridorunda hüküme· 
tin manevi şahsiyetini tahkir 
edecek şekilde bağmb çağıran 
ve enternasyonal marşı söyliyen 
komünist suçlusu Salaheddinle 
lsmai), Yusuf, Hayri Tekin ve 
arkadaşlarının muhakemelerine 
dün asliye ceza mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Maznunlar böyle bir suç iş
lemediklerini söylemişler, din-

I 
suçtan haklarında karar tef· 
him edildikten sonra ad-
liye koridoruna ç1ktıkları 
sırada önde bulunan komünist 
Salaheddinin arkadaşlarına yap· 
tığı bir işaret üzerine evvela 
yuha diye bağırdıklarını , sonra 
marş söylediklerin, jandarma
lara tecavüzl,ar vaziyet aldık-
larım söylemişlerdir. 

Bazı şahidler de ağırceza Aşk, müzik, neşe, çılgmhk ve en güzel şarkılarla süslenmiş hakild bir sanat harikası 
Seanslar : - 5 - 7 - 9,15 Cumartesi ve pazar 1,30 da başlar. • lenen şahitlerden bazıları ağır 

ceza mahkeıııesinde başka bir 
mahkemesinden çıkarıldıkdan 
sonra mahkumlarla bera~ 
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Başbakan Ereğliye gidecek Bir çete 
• ••••••• 

imha edilmiştir 
~eycanlı Mülakatlardan sonra ni- Ekonomi .bakanı ve ekonomi bakan

lığı uzmanları da iştirak edecek 
Ankara 31 (Özel) - Üç yıl· 

danberi Türk-Iran hududunda 
şekavet yapan Halil çetesi 
uzun zamaı~danberi takib edil· 
mekte idi. Bu çete avenesiyle 
birlikte imha edilmiştir. 

hayet Rusyaya 
Aleksandrın açtığı mahfaza

da, Romaoofların meşhur mavi 
elması güneşten kopmuş bir 
parça gibi ışıldayordu. Çar 
Fransaya seyahatinde Katerina 
ile gizlice nişanlanmayı aklına 
koymuştu. Bu elması da onun 
için getirmişti. 

Katya mağrurane başını 
eğdi: 

- Hayır dedi. Şimdi olmaz. 
Bu elmas yüzüğü kabul ede
bileceğim günü sana söyliye
ceğim. Senden başka bir şey 
iatiyeceğim. Hatta bu dakika
dan tezi yok yapılmasını is
terim. 

- Söyle, emret... Ne ister
ıen yapayım sevgilim. 

Katerina şomine üzerinde 
duran ikinci Aleksandrın büs
tünü göstererek : 

- Bunu bana ver, dedi. 
Büst Sevr mamulabndandı. 
İmparator protesto eder gibi 

cevap verdi : 
- Nasıl olur c:cim.Bu üçün

cü Napolyonla imparatoriçanın 
hediyesidir. Bilmem ki verebi
lir miyim? 

- Bu büstü bana ver diyo
rum. Yemin ettin.istiyorum. 

- Ben kalbinde olduktan 
ıonra büstüme ne ihtiyacın var 
Katya? 

- Ver onu diyorum. 
- Peki al.. Senden hiç bir 

feyi esirgemiyeceğimi bilirsin. 
Katerina kedi gibi sıçaraya

rak ıömineye koştu. Büstü 
kaldırarak yere attı. Büst parça 
parça oldu. 

- Katya ne yaptın? 

- Çok çirkin bir şeydi bu .• 
Sana hiç benzemiyordu. 
Aleksandr büstün kmk par-

çalarına canı sıkılarak baktı. 
Katya devam etti: 

- Üzülme Fransız impara-
. toru büstün ne olduğunu so· 

rarsa açık kalan pençerelerden 
giren rüzgarla yere devrildi
ğini söylersin. istersen benim 
kırdığımı söyle ... 

FRANSA YA VEDA 
Gizli randevuların enfes he

yecanlarını daha iki gece ya
şadılar. Üçüncü gece . impa
rator yaverlerinden birinin man
tosunu giyerek Katerinayı biz
zat Nöyide matmazel Treponun 
Yanına götürdü. 

dönüyorlardı ... 
meyi kabul etmişti. Genç Pren
ses Dolgoruki ile eski müreb
biyesi imparatordan bir gün 
sonra hareket edeceklerdi Çar 
önce özel trenini Paristen bir 
kaç istasyon ileride durdura
rak Katerinayı gizlice kendi 
va~onuna almayı düşünmüş ise 
de sonradan bu projeyi ter
ketti. Hayatını tehlükede gör
mekteydi. Yolda bir anarşist 
bombası treni uçuıabilirdi. Kat
yayı o kadar çok seviyordu ki 
böyle bir tehlükeye maruz bu
lundurmak istemezdi. Kateri
naya gelince o imparatorun 
bir gün evvel gitmek iste
yışını siyasi sebeblere at
fediyordu. Mürebbiyesini de 

büyük zorlukla kandırabilmişti. 
Matmazel Trepo Katarinaya 

kapısım açmış, onu kendi ça
tısı altında misafir etmiş ol-

makla beraher genç kızın iti
raflarından sonra vicdanı rahat 

değildi. Öyle zannediyordu ki 
Katyanın hareketinde kendisine 
de bir mesuliyet payı vardır. 
imparatorun gözdesine sırdaş
hk etmek hoşuna gitmiyen bir 
işti. Katarina kardeşinin evine 

dönünce o da Nöyideki yuva
sına dönmek istiyordu. Hatta 
Rusyaya giderken bunu şart 
koşmuştu. Katyaya açıkça sör 
lemişti : 

- Seni Petresburga getir
di~dan sonra ben döneceğim. 

Artık orada kalamam. Maksad 
sana yoldaşlık etmekse, uzak
tan blltOn ruhumla seni dü§ÜD

mekten, senin için dua etmek
ten geri kalmıyacağım. Bundan 

sonra hayahnın zorluklar, hatta 
ıstıraplarla dolu olmasından 
korkaram. Yalnız şunu unutma
yınız kmm. Fransada sizi daima 
düşünen, Nöyideki küçük yuva
sına kabule amade bulunan ih
tiyar bir dostunuz vardır. En 
ıorlu şartlar içinde ona inana
bilirsiniz. Başınızdan geçen aşk 
fırtınaları sükunet bulduğu gün 
bir az dinlenmek, sükunete ka
vuşmak için Nöyiye gelebilir-
siniz. 

Yine unutmayınız ki düşün-
cesizce hareketiyle size şerefi
nizden fedakarlık yaptıran 
adam allaha karşı büyük bir 
memleketin mukadderatından 
mes'uldur. Onun aşkına biraz 
asalet katmasına yardım ediniz. 

- Sema Var-

Tekaüt kanunu Kamutayda 
saylavlar arasında hararetli 

görüşüldüğü 

münakaşalar 
sırada 
oldu Buda peşte 

Ankara 31 (Özel) - Kamutayda askeri ve cede tadil kanunu kabul edilmiştir. 
mülki tekaüt kanunu müzakere edilirken müna- Ankara 31 (Özel) - Başbakan ismet Inönü 

Radyosunda 1~iirkiye 
konseri 

kaşalar oldu. Manisa saylavı bay Refik Şevket lzmitteki kağıt fabrikasmm açtlmasından öne~ 
Denizli saylavı Mazhar Mufit, Burdur saylavı Ekonomi bakanı Celal Bayarla birlikte memle-

Ankara, 31 (A.A) - Buda· 
peşte radyosunda yarın akşam 

bay Mustafa Şeref, Çanakkale sayJavı bay Ziya kette bir tetkik seyahatı yapacaktır. Başbaka-
Gevher ve daha birçok saylavlar söz alarak 

Türkiye saatı ile tam sekizde 
genç san'atkirlarimızın eserle
rinden istifade edilmek sure-

münakaşaya iştirak ettiler. nm seyahabnı Kayseriye kadar uzattıktan sonra 

M.. k · b tt• en kt 1 b'lh Ereğli ye de gidecegw i ve Eregw li limanını tetkik una aşayı ıca e ır no a ar ı assa tile bir konser verilecekdir. 
· hlA kA ·· ı·· - t · · ı 30 1 edeceği anlaşılmaktadır. Bu seyahate Ekonomı· gayrı a a 1 suçun şumu unun ayınıy e Y1 Konsere Türk musikisini anla-

hizmet ettikten sonra ölen memurların mirasçı- bakanlığı uzmanlarından bazıları da ı'ştı'rak ede- ·1 tan Macarca bir konuşma ı e 
larına verilecek ikramiyeler noktaları idi. Neti- ceklerdir. b ı kd 

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••• ••••••••• •••••••••••••••••• ••••••• ••••••••••, 1111 , ••••••• aş anaca ır. 

Komiser Münir öldü 'ö~·ş~;~ .... l~'hiiik~"'fŞ;;~ti""""""'"" 
Kumkapı yangınında iki Fransada şimdiki kadar 

ev kül haline geldi vuzuhla hissedilmemişti 
Istanbul, 31 (Özel) - Gece vaktı Kumkapı nişancasında bir 

yangın çıkmış ve iki ev kül haline geldikten sonra söndürüle
bilmiştir. Bu kısımda evler ahşap olduğu için büyük bir teblüke 
atlatılmıştır. Yangmın söndürülme~ine nezaret etmekte olan 
birinci komiser Münir birdenbire ölmüştür. B. münir Son za-
manlarda lzmir polis kadrosundan alınarak lstanbula tayin edil
mişti 

169 Numaralı ltalyan tebliği 

ltalyanlar 350 kilomet
relik sahayı işgal etmişler 

. Roma 31 (Ô. R) - 169 Numaralı tebliğ: Asoblandan hareket 
eden kıtalanmız gerek hararet gerekse arazinin kayalık olması 
ve her kaynaktan mahrum ulunması hasebile çok güç olan 
arazide 350 kilometrelik bir yürüyüşten sonra 11 Martta Ausa 
sultanın hükumet makarrını işgal etmişler ve askerler ahali 
tarafınddn sevinçle karşılanmışlardır. Bu işgal Ausa arazisi 
üzerinde ltalyan kontrolünü tesis etmektedir ki 3 sonkinun 1888 
anlaşmasile zaten bu himaye tesis edilmişti. . . 

Şimal cephesinin garp kısmında 26 Martta Avrıenon ışgal 
edilmiş ve kıtalar Depare cenubunda ileri hareketine devam 
ederek Dekol mevkiine varmışlardır. Tayyereler bütün cephede 
büyiik istikşaf ve bombardıman faaliyeti yapmışlardır. 

Roma 31 ( Ô. R ) - Ausanın zaptı çok mühimdir. Burası 
Habeşistanın petrol belgesidir. Asuada lngiliz s.o~alisinde Z~ila~a 
varacak bir boru hattı yapılması mevzuu bahs ıdı. Banker Rıketın 
Roma ve Adis - Ababaya son yaptığı seyahat bu hadisenin 
ışığı altında tetkik edilmelidir. Şimdi ltalyan askerleri Harrar 
istikametinde yürüyebilirler. 

Roma 31 ( Ö. R) --: Haz~randan beri Afrika sef~ri 7 milyar 
110 milyon liret (bir mılyar lıraya yakın) masrafı mucıb olmuştur. 

Fransada seçim hazırlıkları 

Saylavlar odasının feshe 
dileceği bildiriliyor 

Paris, 31 (Ö.R) - Eski Fransız bakanlarmdan Reims şarbayı 
B. Marchandeain bir nutkunda cumhur reisi Fransanın, mukad· 
derahna emin olması lizımgeldiğini, Herke3 memleketin iyi mü· 
dafaa edildiğini duyamadıkça bunun mümkün olamıyacağm' 
söylemiş ve demiştir ki: 
-Hariçten memleketimize karşı uzatılan tehditler şimdi o kadaı 

açıktır ki bunları tarife lü:rnm yoktzr. Bunların kaşısınga ulusal 
müdafaa zarureti hakkında hiç bir münakaşa caiz değildir. Al· 
manya, Hitlerden önce, fakat bilhassa Nazi rejimiyle hezimeti 
kabulden daima kaçınmış, muahede hükümlerini daima münakaşa 
etmiş, taahhütlerini reddeylemişti. Bu arsıulusal durum sosyalist
lerin milli müdafaa tahsisatını reddetmelerini hiç haklı gös
t.eremez. 

INGILTERE 
Denizlerde azanıi suret
te silahlanmaya başladı 
10 Dritnavt, 5 kruYazör ve sayısı beJli ol· 
mı yan denİzaltıgenıileri inşasına başlanıyor 

Londra, 31 ( A.A ) - Deyli 
Telgraf gazetesinin verdiği bir 
habere göre, lngiliz hükumeti 
bu hafta sonuna kadar aşağı-
daki harp gemilerinin 
emrini verecektir: 

10 dritnavt , 
5 Kruvazör 

inşası 

Matmazel T repo, Çarın tek
lifi iizerine Rusyaya dönüş se
yababnde Katyaya yoldaşlık et-

'"B:"H;~;~·"F~y;i'"''H~'d~d''';~i·~ş;~;~, 
inhisarlar yaprak tütün şnbesi · Tokyo, 31 (Ô. R) - Sovyet 

Paris, 31 ( Ô.R ) - Hükumet parlamentonun aeçim ıslahatı 
ve askeri ıslahat projelerini paskalye yortularından 6nce karar
laşd1rmak üzere çalışmasını aceleleşdirmesini istemeğe karar 
vermişdir. Bundan sonra mayıa içinde yeni intihabat yapılması 
için Saylavlar Odası feshedilece kdir. F esh tarihini ve yeni inti
habatın tarihini kararlaşdırmak Cumur başkanının hakkı oldu-

1 - Tayyare gamisi, en az 
12 destroyer ve adedi henüz belli 
olmıyan denizaltı gemisi ve 
topçeker. Bu proğram lngilte
renin büyük harbden beri tat-

bik ettiği en geniş proğram· 
dır 1937 yazmda üç kruva· 
zörün daha yapbrılması muh· 
temeldir. Yukarıdaki gemiler rı 
yekun tonajı 175,000 ton ve 
masraflan 35 milyon lngiliz 
lirası tutacaktır. Bununla bera
ber bu siparişler 25 kruvazör, 
birçok dritnavt, torpito muh· 
ribi, topçeker ve denizalh ge
misi İnşasmı derpiş eden beş 
senelik planının ancak ilk mer
halesini teşkil etmektedir. ......... 

Çin \B. Gömböş 
n;tüdürü bay Ha~n ~ eyzi .. te~- Mançuri hududundaki hadise-
fıan Antalya mustakıl mudu- ler meselesi bir Japon - Sovyet 
riyetine nakli tekarrür etmistir. konferansı neticesinde musip 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ğundan bu hususda henüz hiçbir karar verilmemişdir. 
edenlerden bir kısmmın bağı- şekilde halledilmiştir. 
rıh çağırdıklarmı, marş söyle
diklerini, fakat bunları ya· 
panların kimler olduklarını 
ya yıkı ile bilmediklerini 
söylemişlerdir. Maznunların bu 
suçu işlediklerini ve hükumet 
aleyhinde bağırdıklarını gören 
ve söyliyen şahitlere karşı ge
rek Saliiheıttin ve gerek arka
daşları inkarda ısrar etmişler: 

- Bu şahitler hepsi öğre
tilmiş, ayni şeyi tekrar ediyor
lar, demişlerdir. 

Bilhassa, maznunlardan Sa-
laheddin gayet yüksek sesle 
bağırarak: 

- Ben Türkiye Cumhnr:ye-
ti aleyhinde nasıl bağırırım . 
komünistlik Cumhuriyettir. Hem 
komünistler yuha diye bağır-
maz. Marş söylerler, demiştir. 

Gelmiyen şahitlerin celbi için 
mubakeme başka bir güne bı
rakılmıı!ır. 

HARRY BAUR 
~- .... , 

San'atının irişilmez kudretini ispat ediyor 

Hayat Acıları 
Onun yepyeni bir tarzda çevirdiği hakiki bir san'at eseridir 

TAYYARE 
iki gündür bu filmi 

Si.neması görmek için gelen
lerle dolup boşalıyor 

-~---

Bu filme ilave olarak ALI BABA-bu hafta - da .... gö:t:::cektir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••• AYRICA Türkçe sözlü FUKS dünya Haberleri 
Seans saatleri : Hayat acıları 2 30 - 5 40 - 9 15 

Ali Baba 4 5 - 7 35 

-
Komünistleri 

Misyonerleri öldürmüşler 
Pekin, 31 ( Ô.R) - Hiiku

met kuvvetleri kızıl kıtaat ta
rafından işgal edilen şehirler 
üzerinde uçuşlar yapdılar. 

Çing - Gangdu komlinistler 
tarafından muhasara edilmiştir. 

Mamafih hükumet kıtaaları 
gelinceye kadar kızılların bu 
şehrin muhasarasına nihayet 
verecekleri tahmin ediliyor. 

Londra, (E.E) - Shensi'den 
bildirildiğine göre bir kaç In
giliz misyoneri, çocuklariyle 
birlikte Pingyanfuda Çin asi 
kuvvetleri tarafından katledil
mişlerdir. Öldürülenler arasın
da Dr. Stanley Hoyte ve ha
yam üç çocuğuyle birlikte, Mr. 
Trickey, eşi ve iki çocuğu Mr. 
Aubrey Persons, Miss Robers 
ve Mr. Knifl'ht vardır. 

1 izahat verdi 
Budapeşte, 31 (Ô.R) - B. 

Gömböş vekiller kurulunda Ro
ma görüşmelerini anlattı. Mtc· 
lis, B. Gömböşe mesaisinden 
dolayi teşekkür etti. 

Bulgar bakan! ida~ 
ma mahkum oldq 

Sofya, 31 (Ö.R) - Hiyaneti 
vataniye ile suçlu bulunan sa· 
bık dış bakan albay Koleflt. 
Kalendrof idama mahkum edil· 
diler. 

Halter 
Rekoru kırıldı 
Leningrad, 31 (Ö.R) - GüllE 

kald11ma (Halter) şampiyonu 
Siding, sol elile 186 kilo kal
dırmış ve bu suretle yeni bir 

.dünva rekoru tesis etmiftr. 
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Evvelki gün Harrar üzerine 
yapılan bombardımanda, Halkın 
şehri boşaltmakta gösterdiği 
çabukluk aayeainde yalnız dört 
sivilin öldüğil zannediliyor Fil
hakika halka bava taarnızunu 
haber veren top sesiyle bom
bardımanın başlaması arasında 
yalnız yanm saat geçtiği hal
de bombardıman başladığı 
anda bütün halk kırlara iltica 
etmiş bulunuyordu. 

Royter Ajansının ltalyan 
cenup orduları neıdineeki mu
habiri Gorahiden bildiriyor: 

ltalyanlara göre, Harrar bom· 
bardımanının sebebi şehrin sü
el ÜS olarak kullanılmış olma
sıdır. Bombardıman sivil hal
kın büyük bir kısmının ve bu 
meyanda kilisenin aüel malze· 
meye sığınak olduğu haber 
verilen Fransız Katolik heye· 
tin şehirden çıkdığı hakkında 
alınan malüman tahkik edil
dikden sonra yapılrnışdır. 
BiR TA YY ARECIYE GÖRE 
Bombardımana iştirak eden 

bir tayyareci bana dedi ki: 
- Habeşler h!ç şüphesiz 

bizim açık ve müdafaasız bir 
şehri ve sivil ahal yi bombaya 
tuttuğumuzu söyliyeceklerdir. 
Fakat ben bunu reddederim. 
Biz şehrin ı alnız kıtaat veya 
süel malzeme işial edildiğini 
gösteren fotograflar üzerine 

Hi erhü ti 
Anlaşma olursa uluslar 

sosyetesine girecek 
Bir Alman tecavüzü, lngilterenin 

vaziyetini açıkca gösterecek 
Paris, 31 (Ô.R) - Gazete· 

ler Hitlerin kazandığı zaferi 
tefsire devam ediyorlar. 
"France de Bordean., diyor ki: 
Netice samimi bir rey sayıla· 
maz. 1933 senesindeki sol ce
nah ve merkeze mensub 17 
milyon muhalif nasıl ortadan 
kaybolmuştur? Zaten seçim 
neticelerini Nazilerden başka 
kimse kontrol edememiştir. 
Bakalım B. Hitler bu zaferden 
iç ve dış siyasa için ne netice 
çıkaracaktır. 

ve Fransa, Belçika ve lngilte· 
reye pakt teklif ederken bunu 
Avudurya ve Çekoslovak· 
yaya da teşmil etmiştir, 

Fakat madam ki Uluslar 
Sos.<et~sine girmeğe de ha· 
zırdır. Bütün bu ayn ayn 
mukaveleler yerine bir tek mu· 
kavele yapılmalıdır. Herkesin 
iştirak edeceği bu mukavele 
her kes tarafından riayet edil
mek sartile, sulhu temin ede
bil r . 

HUKUK MÜSAVATI 

• 

Oenrta/ Oraz, ani 
evvelden tesbit edilmiş olan 
~ı~ımlannı bombardıman etmek 
ıçın aldığı mız talimata tama· 
men riayet ettik. 

Filhakika bombalar şehir 
dışına düşmüş ve müstahkem 
yerlere benzin ve mühimmat 
depolarını vo kamyonların hu-

/f \ on Rıb<ıı/rop 

INGıL TERE İMZASINA 
SADIKTIR 

Paris 31 (Ö.R) - Erkiinı· 
harbiyeleri müzakeresinden 
bahseden Eden, aksi ispat edi
linceye kadar lngilterenin im
zasına ve teahhütlerine sadık 
kalacağını inandığını yazarak 
diyor ki: lngilterenin taahhüd
leri münakaşa edilemiyecek 
kadar sarihtir. Lokamonun za• 

mini sıfatile, tahriksiz bir Al
man tecavüzü karşısında Fransa 

ve Belçikaya hemen kayıdsız 
muavenete borçludur. 19 Mart 
anlaşmasının 3 üncü fıkrası da 
aynen şunu kaydeder : "R~o 
bölgesine yapılan tecavüz Lo
karno muahedesini imza eden 
devletleri taahhüdlerinden ibra 
edemez, bunlar aynen bakidir.~ 

Bundan sonraki fıkrada tah
ribsiz bir tecavüze karşı alı· 
nacak tedbirleri hazırlamak 
üzere erkanı harbiyeler ara· 
sında teknik bir teınaSl lngiliı 
hükümetinin hemen kabul et· 
tiği bildirilmektedir. 
MÜZAKERELER NETiCESiZ 

KALIRSA .. 
Nihayet 19 Mart anlaşma 

ı teklifi üzerindeki müzakereler 

neticesiz kaıırsa lngi:iı: hüku
metinin alınması gereken pra· 

tik tedbirleri hemen Fransa 
ve Belçika ile birlikte tedkik 
edeceği kat'i olarak taabblid 
edilmiştir. Bunlar tam ve sarih 
taahhüdlerdir ki kıymetini kim
se inkar edemez. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lunduğu yeri tabrib etmiştir. 
Bombardıman mühim hasaratla 
birçok kişinin ölmesine ve ge· 

nel paniğe sebeb olmuştur. 
Gerçi kadın da ölmüştür. Fa
kat bunun sebebi Habeş as
kerlerinin adetleri veçhile kan
larını birlikte bulundurmalari
dır, 

Adis-Ababadan dün alınan 
telgr~f~ göre, beş Italyan uçağı 
Dessının 80 kilometre cenu
b~nda ve Adis-Ababaya l90 
kılometre uzaklıkta Uorrabai· 
luya kadar gelmişlerdir. 

NE ISTEYORLARDl 
~çakların dün sabah şafakla 

Adıs • Abal,;a'dan hareketi mu
karrer olan ve fakat son daki-
kada ' · d seı erın en vazgeçilen 
Habe-ı posta tayyaresini ara· 
dıl lan zannedilmektedir. 

Harrardan dün Adis-Ababa
ya gelen bir yolcunun ifad sine 
göre, Bombardıman 250 ili 300 
kişinin ölmesine \ e yaralanma· 
sına sebep olmu tur. 
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PARDAYANLAR 
YAZAN : Misel Zevako . -118-

lşte her ne 
sevdiğim 

bahasına olursa olsun 
kızı kurtara'cağ!m ... ....; __________ .,..... .... _. .... ________ ___ 

- Zavallı oğlum ! 
- Evet, zihnim dağınık idi. 

Ü mid, korku, sıkıntı fikrimi 
alt üst eden binlerce şeyler 
metanetimi sarsmışdı. Nihayet 
işi neticelendirmek için taban
cayı patlatır patlatmaz araba 
dört nala kalkdı. Ben de ar
kasından koşdum ve yetişecek 
idim amma arkamdan birisinin 
koşduğunu hissettim. Başımı 
çevirdim. Bir adamın elindeki 
kılınçla bana saldırdığını gör· 
düm. Yana sıçradım.. Alttara
fım biliyorsunuz. Bu adam da 
sizsiniz babacığım. 

işte karanlık meyhanenin dar 
salonunda, gecenin sessizliği 
arasında, basık bir tavanın 

siyahlanmış girişleri altında ve 
kmk ayaklı masanın başında 
şövalye babasma bunları anlat
mıştı. 

Babası, kendisini göz ucuyle 
ve üzüntülü bir takdir bissile 
bakarken Şövalye de uzun "bir 
sessizliği yırtarak : 

- lşte günü nasıl geçirdi
ğimi doğruca anlattım. 
. Dedi. ihtiyar Pardayan oğlu

nu karanlık ve kederli düşün .. 
celerinden kurtarmak için : 

- Hikayt:n bir günlük ... Ben 
ise şimdiye kadar yaptığın şey
leri anJatmakhğını istiyorum. 

- Ah babacığım! En son-
dan başlamakhğıma sebep işin 
önemli olmasıdır. Daha doğ

..ısu hayatımın bu iki kadına 
')ağh bulunmasıdır. Ya bunları 
kurtaraeağım ya öleceğim. 
Şimdi size bir şey soracağım. 

- Sor oğlum! 
- Siz arabanın arkasından 

gidiyordunuz değil mi? 
- Evet, hatta bu arabaya 

yaklaşmak istiyen adamı bile 
öldürmek ödevini yüklenmiştim. 

- Öyle ise arabanın nereye 
gideceğini biliyordunuz değil 
mi? 

- Hayır, bilmiyordum. 
Şövalyenin son ümidi de sön

müştü. ihtiyar Pardayan söze 
ba,hyarak: 

- Bu arabanın içindeki ka-
çmlan kadınlar kimlerdir? Eyice 
biliyorsun değil mi? 

- Evvelce kızını kaçırdığı .. 
nız anayı hatırladınız ya ... 

ihtiyar Pardayan titredi ve 
sarardı. Şövalye: 

- Bu kız, Luiz Dö Piyen .• 
Daha doğrusu Lüiz Dö Mon
moransi .. 

Dedi: 
- Onu seviyor musun? 
- t:vet, hem çok seviyo-

rum. 
Başını önüne eğerek dü-

tünceye dalan ihtiyar Par
dayan: 

- Ne kötü iş! 
Diye bağırdı: 
- işte her ne bahasına 

olursa olsun bu sevdiğim kızı 

kurtaracağım.Arabada bu kızia 
ana~n vardı. 

- iyi biliyor musun ? 
- T amamile bunlar on beş 

gön evvel kaçırıJdılar. Ben Ma· 
reşal de Damvilden şüphelen
dim. Bu şüphem kat'ileşti. Fa
kat bunları nereye götürdü. 

- Ah! Şimdi anlıyorum.Ma
reşal, kona~ında hapsettiği 

kimselerin benim tarafımdan 

bilinmemesini istiyordu. Türlü 
türlü tedbirler almıştı. Eğer 

bunun böylt: olduğunu bilmiş 
olsaydım. n" iyi olacaktı? On
ları kurtarırdım. 

- Fakat babacığım nasıl 
oluyor da sizi mareşalm hiz-

- Dün akşamdan beri ! Hat· 
ta orada göz hapsine bile alın
mıştım. Yalnız mareşal bana 
gece yarısından sonra serbest 
kalacağımı söyledi. O saatte de 
sana gelecektim. 

Bunun üzerine ihtiyar Par
dayan, Pon Dose hanında Ma
reşale rastladığım ve bunun 
ne suretle neticelendiğini oğlu
na anlattı. Şövalye de bütün 
başından geçenleri anlatt. 

Bu sözlerin sonuna erdiği 
zaman güneş de doğmak üzere 
idi. 

ihtiyar Pardayanın otel Dö
meme dönerek bu işte canla 
başla çahşdığmı anlatması ka
rarlaştırıldı.Bu da Jan Dö Piyen 
ile kızının ne olduklarını anla~ 
mak için en iyi bir çare idi. 

- Bu işin bütün tafsilatını 
bilmesi lazım geJen bir adam 
vardır ki o da arabayı süren 
Vikont Daspermondur. Zora 
kalırsa bunu da söyletirim. En 
kısa bir zamanda ne olduğunu 
öğreneceğim. 

Sözlerini arkasından bildirdi: 
- Ben de Mareşal Fraosuva 

dö Moomoransiye bu geceki 
hadiseyi anlatacağım. Sonra 
seni de Deviniyer' de beklive
ceğim. Düşününüz. 

- Ahmak! Deviniyer dedin? 
Bir daha bastile mi gitmek 
istiyorsun! 

- Çok doğru! Bunu düşü
nememiştim. 

Şövalye sokağa kadar ba
basını uğurladı. Uzaklaşırken: 

- Babal Deviniyerde sadık 
dostumu bıraktım. Mademki 

ben oraya gidemiyeceğim. Bari 
siz gidip araymız. 

Dedi. 
- Pekala! Bu dostun kim· 

dir ve ismi nedir? 
- Pipo isminde bir kö

pektir. 

- Sen burada kalacaksın. 
Epeyce zamandır. Martoki Koni 

meyhanesinin sabibile aramız 
pek eyidir. Burası belalı bir 
yerdir. Hiç bir polis kellesini 
koltuğuna almadan içeri gire-

mez. Onun için burası emin 

yerdir. Sana eyi bir oda ha
zırlasınlar. 

Baba ile oğlu tekrar kucak
laştılar. ihtiyar pardayan uyu
yan meyhaneci karısını uyan
dırdı. Eyi bir yer hazırlamasını 
tenbibledi. 

- Sonu var-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mahkumiyet 
Cumaovasi nahiyesinin Tor

bah yolunda Şeytan damları 

mevkiinde hizmetkar Murad ve 
Aliyi öldürtmekle suçlu aşiret 
halkından Molla Osmanın ağır 
cezada nakzen devam eden 
muhakemesi neticesinde ölüm 

cezasına bedel 11 sene ağır 

hapsine karar verilmiştir. 

Fuhuşla mücadele 
komisyonu 

Fuhuş ve fuhuş yüzünden 
bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün sıhhat müdür

lüğünde doktor Cevdet Saraç
oğlunun başkanlığında toplan-

mış ve nizamnameye aykırı 
hareket edildiği için iki umumi 

evin muvakkaten kapatılmasına 
karar vermiştir. 

Bir tayin 
lzmir Belediye doktoru bay 

~ Siyası mımmnmm ~ 
~ llHHllHllHHH icmal~ 

ulis arkası Bitaraflar 
·-· .. ·· Silaha sarıldı " CZZZCL/./27...2'7.xY/Z./LLL'.LZ'O---

Lon ra konferansına 
aid bazı intibalar 

lsveç'in hava kuvvetieri 
arbyor R ende bir ayda 

neler oldtı? --
Cihan hadiseleri arasında, 

Almanyanın Milletler cemiyeti 
tarafından suç1u ilan edildiği 
kısa devreler kadar dikkate 
değeri olanı henüz kaydedil
memiştir. Bu suçlunun ilan 
edildiği ana kadar çok çetin 
gün ve saatler geçti.Çarşamba 
akşam1 Milletler cemiyetinin 
mukadderatı hali bir kıla asıl
mış duruyordu. 

iN GILIZ KADINLARININ 
• SULH TEZAHÜRLELRI 
Perşembe günü öğleden son

ra, konsey, bir parça gecikmiş 
olarak, toplantısını yapb. Ce· 
nevredeki mekanizmayı ve iş
lerin mahiyetini bilen herkes, 
burada, dikkate değer bir 
bava estiğinin farkmda idi. 

Cenevrede her şey iubikten 
geçirilir, .laboratuvarda hallolu· 
nur. Cenevreliler, Vilson rıhtı
mında can sıkıntılarını gider
mek için bir aşağı bir yukarı 
dolaşırlar. Onlar, büyük mu
kadderat itlerine karşı fevka· 
ilde bir metanet göstermekte
dirler. 

Halbuki, Londra bu metaneti 
gösterememektedir. Toplantı 
başlamadan saatlerce önce, bu 
büyük ıehirde fevkalade hadi
seler cereyan etmekte olduğu 
anlaşılıyordu. 

Birdenbire N Almanya hanı 
istiyor, biz neden istemiyelim?!,. 
ibaresini taşıyan büyük levha
larla taksi otomobilleri peyda 
oluverdi. Bu ibareler hem ln
gilizce ve hem de Almanca 
yazılmışb. 

Lord Beaverbrook'un gaze
telerini satan kadınlar, ıathk· 
Jarı gazetelerin havadislerini 
ilan eden levhalarında: " Av· 

. rupa kıtasında birbirlerinin ka-
falarını yarıyorlarsa, bize ne?,, 

Sen Ceymis sarayımn avlusu 
anünde birdenbire, ellerinde 
açılmış ıemsiyeler taşıyan ve 
bunlann Üzerlerine, ( biz sulh 
istiyoruz 1 ,, ibaresini yaımıı 
kad1nJar dolaşıyordu. 

Londra, bu toplanhyı büyük 
bir panayır günü gözile görü
yor. Tıbkı Moslay'ın toplantı
lan gibi birşey. 

Halk, S4:n Ceymis sarayı 
önüne yığılıyor ve o koskoca· 
man bahçeyı çeviriyorlardı. iri 
yan lngiliz polisleri• ise, gilç 
beli intizamı temin edebili· 
yorlardı. 

NÖBET BEKLIYEN 
MUHAFIZ SUBAYI 

Saray kapısının önünde, mu
hafız alayının bir sübayı dimdik 
duruyordu· Kral ise hali Prens 
dö Gal bulunduğu zaman otur-

duğu sarayda yaşamaktadır. 
Buna göre MilletJer Cemiyeti 
toplantısını lngiliz kralının mu
hafızları korumaktadır, 

Askerlik her yana sinmişti. 

Sen Ceyms sarayındaki bütün 
toplantı müddetince bu cihet 
hissediliyordu. Sarayın, o muh
teşem koridorlannda bir aşağı 
bir yukarı lngiliz askerleri do
laşıyorlardı. 

Sarayın holünde kurulmuş 
olan gazetecilerin kabineleri 
arasında kıralın uzun boylu 
muhafızları geziniyorlardı. Bu 
iri yapıla askerler, laciverd, 
kırmızı ve sırmalı bir üniforma 
taşımaktadırlar. Dışardan gelen 
dinleyiciler arasında nizamı, 
polisler temin etmekle mükel
lef idiler. Buradaki manzara, 
daha ziyade bir lngiliz mah
kemesini andırıyordu. Adeta 
Mari Dugan'm muhakemesi 
yapılıyormuş gibi bir şey. Top· 
lanh salonunun da her iki ka· 
pısına İngiliz neferleri dikil· 
mişti. 

HER ŞEY INGILIZDI 
Her şeyin lngilizcesi ileri 

sürülüyordu. Sen Ceyms'de bu
lunanlara lngiliz olan ne varsa, 
hepsi gösterildi. Tekmil aara
ym ışığı meşaleleli avizeler• 
den euafa yayılıyordu. Sıı Ma
jeste'nin yemek salonımda ku
rulmuş olan büfedeki yiyecek 
ve içecek şeyler de İngilizdi. 
ON BEŞ TANE ALTINDAN 

YAPILMIŞ KÜÇÜK 
MiKROFON 

Kısacası, dünya tarihi, aıyasal 
kanaatlar, diplomasinin muvaf
fakıyetsizliği, hepsi, bir evet 
ve l;>ir hayırla halloluoacaktı. 

Bu evet ve bayır, Almanya-
nın suçlu olduğunu ilin ede
cek iki kelime idi. Bu suç 
ilin edilirken, Fon Ribbentrop 
da hazır bulunuyordu. 

Her bakanın önünde birer 
küçük albn mikrofon duruyor
du. Bu mikrofona her devletin 
mümessili bir tek kelime söy-
ledi. Iıe Şili ile başlan
dı. Şili milstenkif kaldı. 
Bunun arkasmdan Ekvato• 
ra sıra geldi. Başkan iki 
defa, Ekvator, diye bağırdı; 

fakat hiç cevab veren olmadı; 
mikrofonun önünde kimse 
yoktu. 

Sporcu dili ile, vaziyet he
nüz Almanyanm lehine olmak 
üzere, 0-2 idi. Bunun arkasın
dan ispanyanın mümessili Ba
çia'ya soruldu. Yeni sosyalist 
devletinin yepyeni dış bakam, 
mikrofona bir 0 evet,, dedi. 
Sıra ltalyada idi. ltalyanın mü-

İsveç kralı 
lstokbolm, 31 (Ö.R) - Hü

kumet, milli müdafaanın, hava 
kuvvetlerinin tayyarelere karşı 
müdal&a vasıtalarının modern· 
leşdirilmesine ve kuvvetleşdi
riJmesine karar vermişdir. 

Meclise takdim edilecek ka
nun şimdiye kadar tahsisattan 
on milyon kronluk fazla bir 
tahsisat istemektedir. Merkez 
ve sağ cenah partileri sosyal 
demokrat hükumetinin teklif 
ettiği projeden daha fazla ola
rak mtidafaa vasıtalannın tak
viyesini istiyorlar. 

Kopenhag, 31 (Ô.R) - Ha
ber verildiğine göre hükümet 
yakında Riştag meclisine ulu
sal müdafaanın takviyesi için 
bir proje vereeektir. Bu proje 
yeni tayyareler ahomasını 
ve istibkamlann takviyesini 
iıb'bdaf etmektedir. 

Lüsern, 31 (Ô.R) - ısviçre • 
Federal meclisi memleketin 
mftdafaa kuvvetine katılmak 
ftzere son siıtem kırk tayyare
nin sabo ahnmasına karar 
vermiştir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
messili de gayet sar.h bir 
Hevet" dedi. Albay Bekin sesi 
yanın metre ilerden işitilmiye
cek kadar hafif çıkb; o da, 
.. evet,, diyordu. Tıtulesko, 

kuvvetli çıkan erkekçe sesiyle 
cevab verdi. T.R.Aras'ın "evet,,i 
iyiden iyiye ititilmediğinden 
tekrarlanarak soruldu. Litvinof 
konsey masasının başında, bir 
parça yorgun bir tavur takın
mıştı; anlaşılan gece geç yat-
mışb. "Evet,, dikkati çekecek 
derecede hafif çıkb. Ondan 
sonra başkan kendi kendini 
çağırdı. (Bir nezaket eseri 
olarak a b c ıırasındaki yerini 
Şiliye bırakmıştı) Arjantin de, 
gayet kayıtsız bir tavırla HEvet,, 
dedi. En son Eden sesini çı
kardı. Onun .. Evet,, inde de 
bir yorgunluk, bezginlik sezi
liyordu. Ve bu ııEvet,. Edenin 
ilk defa kullandıgı Fransızca 
b. HE .d. 11 vet,, ı ı. 

Londra, mart, 1936 
Nores Vi11er fumal'dall 

Mart 7 - Alman kuvvetleri 
Ren'deki gayrı askeri bölgeyi 
işgal ettiler. 

Mart 8 - Fransa hükumeti 
karari1e Ren hudutlarını kuv
vetlendirmek üzere hududa as
ker sevkıyatı yapıldı. 

Mart 9 - Mr. Eden lngil:z 
parlamentosunda verdiği söy-

levde: Almanyayı, daha neler 
istiyebileceği hususunda tec
rübe ediyoruz, dedi. 

Mart 10 - Lokarno delege· 
leri Pariste toplanddar. 

Mart 11 -- lngiltereo Alman· 
yadan Rendeki kuvvetlerini 

sembolik olarak geri çekib çek· 
miyeceğini sordu. 

Mart, 12 - Almanya, Jngi· 

liz teklifini reddetti. Lokarno· 
cular Londrada toplandılar. 

Mart, 13 - Fransa ve Bel· 
çika, Almanyanın yeni kir Lo· 

karno paktı imzalamağa gönül· 
lü olup olmadığını sordular. 

Mart, 14- Uluslar Sosyetesı 
Londrada toplandı. 

Mart, 15 - Hitler. Sulh pla· 
mnın konuşulmasında ısrar edi· 
yor. 

Mart 16 - Uluslar sosyetesi 

böyle bir sulh planının yalnı2 
Lokamocular arasmda kenuşu-

labileceği cevabını AJmaoyaya 
verdi. 

Mart, 17 - Almanya, Von 
Ribentropu Londraya gönder
meğe karar verdi. 

Mart, 18 - Lokarnocuların 
Ren' de lngiliz ve ltalyan kuv-

vetlerinden mürekkeb askeri 
kuvvetlerin kontrol vazifesini 

görmeleri hakkındaki karar
ları münakaşa ve reddedildi. 

Üç devlet erkambarbiyelerinin 
temasa geçmeleri kararlaştı-

rıldı. Fransız Sovyet paktanm 
tedkikinin Labey adalet diva
nına havalesi onaylandı. 

Mart, 19 - Fransız ve In
giliz kabineleri fevkalade top-

Janblar yaptılar. Almanya he
nüz mütereddittir. 

Mart, 20 - 22 - Bir tevak
kuf devresi geçti. 

Mart, 23· - Mr. Eden par
lamentoda meşhur söylevini 
verdi. 

Mart, 24 - Almanya bütün 
teklifleri reddetti. 

Mart, 25-26-27 -28- Hadise
ler tevekkuf devresi geçirdi. 

Mart, 29 - Almanyada ple
bisit yapıldı. AJman milleti 

reyini Hitlere verdi. B. Flanden 
bir söylev verdi. 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarının 

Yeni Naklettiği Büyük Mağazanın 
Bulunduğu Mahal 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sa11sı: &7 Y~zan: Tokdll 11 

Bu söz üzerine süt anasının mehtaptan ışık toplıyarak 
parlıyan gözlerine düşünce ile dalıb bakan 

Muhammed, bir kaç saniye sonra ••. 
Zeyd en son sozunu: 
- Çok mukaddes babaa

ğıml Arbk benim rahatım se
nin emrindedir. O da istemi
yor, ben de istemiyorum. Bize 
boşanmak emrini ver .. 

Muhammed ağır ağır leydin 
elini tutarak: 

- Hayır dedi, hayır! Boşan
mayınız, mes'ad olursunuz .. 

Zeyd Muhammedin dizlerine 
kapanarak: 

- Allabın istemediği, senin 
reva görmiyeceğin bir 1ıiclise 
çakmuım istemezsen bunu 
blyle deme!.. 

- Analığım buna ne diyor. 
- Hiçi.. Beni ve onu teselli 

ediyor, fakat Zeyneb teselli ve 
nuihattan almıyor .• 

Muhammed bir diifündü ve: 
- Git bana süt anamla be· 

raber gel, sizi burada bekli-
yeceğim .. 

Muhammedin yanından fırh
yan Zeyd on dakika sonra 
Ümmü Eymenle berabu geldi. 

Muhammed ayağa kalktı, 
analığının elini Z5pta, elinden 
tutarak: 

- Oturt Dedi. 
Yere bağdq kara• analığı

cnn yanmda Muhammed bütün 
ıatvet •e ilıtipm dinia.ini eski 
tevazu ve.Qkarile mezcederek 
oturdu .. 

- Ya Muclae Zerd bana 
~ok şeyler anlabyor. 

Ümmü Eymen Muhammedin 
elini tutarak: 

- Othaml.. leydin alderi 
doğrudur. Ben onlan belki bu 
bir buçuk sene içinde bir bu
çuk kerre bin barqtıi'dım, ol
madı. Artık seain emir ve izi
ninle bnp••••nna blclL. 

- Bugüaldl kaYıalanaa ... 
bid oldun mu? 

- Dinlemiyeyİlll cli1e aylucla 
gezindim •. 

- Kim balda idı? •• 
. . . . . . . . 

- Neden sustun? 
- Sözlerim kifi değil mi 

Muhammedi 
Bu söz üzerine süt anasının 

mehtaptan ışık tophyarak par
layan gözlerine düştince ile da
lıb bakan Muhammed, bir kaç 
saniye sonra: 

- Peki! Gidiniz evuuze. 
Zeyd sen yann sabah namazm
dao soma beni gör. 

Zeyd Muhammedin ellerine 
kapandı. Muhammed bundan 
ayralmca süt anasının alnından 
ve ellerinden öptü. 

- Siz gidin .. 
- Ya siz! 
- Ben de gjderim, bele siz 

!{İdin! 
Zeydle ihtiyar karı · ayrıldı· 

lar .. 
Muhammed evine dönmiye

rek Medinenin dışında ağır 
ığ1r yürüdü, ilerledi, ilerledi ve 
ta Cennetülbaki dedikleri me
zarlığa kadar ilerledi. Gönlünde 
bir eza ve azab yaşıyordu. El
lerini göğe kaldırdı: 

- Yarab! Yarab! Ben de 
kulum, beni affetl 

Ve bir sürü niyazlarla yere 
diz çöktü, mehtab mezarlığı 
uhrevi bir ışıkla bürümüş. Ona 
dünya ile ahiret arasındaki 
01eıken mübhemiyetini tecelli 
eHirmiş, korkudan ziyade he
yecan ve esrarengiz hisler do
iuracak ilahi bir manzara ver
mitti. 

Muhammed laap içiacle kea-

1 

- Saatlar yürüdü.. Ayşe ona ilerlemek istedi, 
• • • • . • • • • • içinden gelen bir his: 
• . . . . . . . • - Dön geri diye emir ver-
Ayşe yatağmın içinde kımıl- miş gibi şiddetle geri döndü, 

dadı, elini uzattı, eli boş ya· hiç bir ses çıkarmadan, ayak-
tağa uzandı, döndü. Gözlerioi }arının ucuna basa basa evine 
yarı açtı, yarı uykulu bakb. koştu, yatağına sokuldu, kalbi 
Muhammed yatakta yoktu, ya- çarparak Muhammedi bekledi •• 
vaşça kalktı, gözlerini oğuştu- • • . • . . • • 
rarak etrafa bakındı, ıtıksız bir • • . • . . • . • 
odanın içinde gö:deri karanlık- - Ya Muhammedi beni affet 
lan delerek kocasını aradı. Se- senden t6phelendiğim için 
çemedi, kalkb. aradım. 

Ellerile yokhyarak: - Nerede? Ve niçin şüphe-
- Ya seyyidi! Ya Muham- lendin? 

medl diye hafif ve samimi ses- - Bogiin benim sıram iken 
lerle onu aradı, yine yoktu. eşlerimden birisinin yanına gi-

Endişesi arttı, dışan çıkta: der diye onlann odalarında 
- Ya Muhammed.. aradım, bulamayınca dışanda 
Ses yok! 
Bugün sara onundu. Ve bi- aradım ve seni mezarhk yanan-

liyordu ki başka eıletme git- da clua ederken gördüm. 
mez, hilcrelerin dıpna çıkb, Muhammed gülerek Ayıeyi 
mehtab vardı. okşadı: 

- Ya Mob•mmed... - Sen mi idia o?. Bir aralık 
Yine see yOk.. ileride bir karaltı g&mlttüm •• 
Derledi, mescide pdi, kim- - Benim kusaramu bağqlal 

ıeler yok! Muhammed bu aöıe iltifat 
- Ya Muhammed... ve neYaziflerile cevab ver~i. 
Çıtf Hiç sea yok!. • . . • • • • . 
Çıkb, Medinenin içinde bir Erteli sabah kendiaini gören 

sairifilmenam gibi ağır ağv Zeyde: 
ilerledi: - Tahammül etmeğe, ka-

- Ya seyyidi! 
- Ya Muhammedi nnla llelebed Ômik" sürmeğe 
Hiç amma! Hiç .ea yok! çaJııırsan da\ıa eyi olur. 
Medinenin dıflna çıkb, boı- - Bu kabil dejill 

lakta atlualarmı luzlqtudı. - Peki Zeydl Ona boşal 
Muhammed! 
_Ya AINl.MM. eiW. Zeyd MU•mmedia ayak1f· 
_Ya R_.H naa kaputh. Mall-ed onu 

• . • .. .. • .. • Jerdell kaldltdı, diif6nte Ye 
Yok, yok. yok. •• L. Melatab merlaametle kanıık bir nazarla 

sikin ve parlak.. ama uzun onun gözlerine 
Koftu, kofha, yola mezarla- baktı. 

im yakınındaa JeçİJOrdu. Bir- • 
denbire durdu. karpcla bir laa- • • ti' Arada iki, iç •J geç .• 
yalet vardı, mezana icind• u• d 
rekebiz daran bir laayaled... Ze,d Zepebi bopmııtı. Zey 
Titredi, iliklerine 1taclar &per• ve ZeJBeb bu bof&Dma ile ra-
di ye fakat ·yine durcla, elik- hat Ye Rllmete U99flllUŞlardı. 
katla bakb. Fakat Muhammedi endişe sar-

Bir ses.. ...ta. Zepeb bopndıktan 
Bir hazin aal... soma bef, on gin bekledi. 
- Y arabl Y arabl Kumla- Mahanunedden gelen yoktu, 

nau bağlflal haber yokta, bir ay bekledi, 
Ba ses, Maham•edia aesi yine ses çıkmıyordu. 

0 d' - Sot1u Var -
1 ı. • •••• 

·········Aı;;·~ ............... 'f3i;··;;p~~ 
Jepelin balonu uçtu İmdad işareti verdi 

Königs Hofen 31 ( Ô. R) - Nevyork, 31 (Ö.R) - Ka-
y eni jeplin balonu ba aabah yalaklara oturup imdacl ip.reli 
4,30 da cenubi Amerikaya ha- veren Ongara vapuru bir So•-
rekt ett. Balon arsıulusal va- yet buz: k1ranı tarefından ba-
ziyetten dolayı Hollan~dan lundu. V apar ikiye balibamlt· 
geçmişdir Fransa, kendi. l~f- tür. içindekilerden boğulanlarla 
ra;ından balonun geçmesı ıçın kurtulanl belli de-

l ·ı · bil l'kd ann aaJUI yapı an ı timase memez ı en w ·ıclir 
relmiftir. Balonun mürettebab 11 

• 

40 ~işidir. 2.0 yolcu•u •ardır. Fransanın emni-
3 nısaada Rıyo 06 Jaaeyroya 
varacağı t~~iu edili1or. Roy- yeli İçin 
ter mababın de yolcular ara-
sındadır. Loodra 31 (Ô.R)- Bakanlar 

C kurulunun yannla toplantısında 
enevre Fransa·Belçika-lngiltere erkim 

hayvanat bahçesi ~i~eleri müıaker~lerinin han-

ô H 
gı tanhte başhyacagı kararla,. 

Cenevre, 31 ( .R) - ay-
vanat bahçesi iflas ettiğinden tırılacakbr. Almanyanın vere· 
bahçedeki bütün hayvanlar ceği cevab ne mahiyette otursa 
Avrupanın muhtelif müessese- olsun gelecek müzakerelerin 
ferine ıahlacakhr, yilrümesi için Fransaya emni· 

Japon vapuru 
tehlükede 

Hong Kong 30 ( Ö.R) -
T elyan vapuru dün akpm im· 
clat işareti vermiştir. 

Vapur kayalıklarla dolu bir 
mantakada olduğundan yarcla
mma plilememiftir. 30 kitini• . 

yet ve güven vermek bakımın
dan bu müzakerelere kat'iyen 
lüzum görülmektedir. 

B. TITULESKONUN 
ZiYARETi 

Londra 31 (Ô.R) - 8. Eden 
Romanya dıt işleri bakam B. 
latuleıkoyu Londradan hare· 
ketinden &nce bu sabah kabul . . 

•• 

Uç aşk arasında 
Sevgili Norman; 

Benim bu hitabımı işidenler bizi 
karı kocadan ziyade iki sevgili 
zannedecekler. Ne zaran olur 
Norman, böylesi belki de daha 
cazip ve göz alıcı olacak ve 
henüz ev:ilik sıralarına ermi
yenleri hiç değilse teıvik ede
cektir. 

Herşeyden önce şunu aöyle
mek isterim ki buradan ayrd-

ları da vardı. Buna rağmen 

lehinde dütünmek için kendi
mi zorluyor ve yapacağım mu· 
kabelenin kabil olduzu kadar 
maddiğ olmaktan uzaklaşma
sına çalıııyordum. Yani sana 
mukabelei bilmisil yaparak in
tikam almak hevesine kendimi 
kapbrmamak azminde idim. 

* • • 
Daha sonra ... 

Mağlüp olmuştum, Nor
man... Senin çok yüksek 
aşkın, maddiğ tezahür

lerden uzak durumuyle 
beni tatmin etmeyince 
mağlubiyeti kabul ede-

rek kendim için, 
daima biraz daha 

dimi seyrederken gizleriai 
kapar ve kendimi sizin yanı 

başmızda farzederim. 
Lailbalilikten hoşlanmadığı· 

mı bilirsin, Normaa ... Griad· 
Jtı'yi bana soğutan hisler işte 
burada toplanıyordu. Sonra, 
onu bir daha görmek istemedi& 

* • • 
Bilmem habrJıyabilecekmisia. 

N orman... Benim senden ew 
hayabmızda bile kaÇ111m•,. 
çalışbğım günlerin birinde seDİll 
hiç beklemediğin bir teklifte 
bulunmuştum. O gün seninle 
beraberce uzaklara ve uzaklar• 
daki kırlara gitmiştik. O gün 
yeni bir tecrübe, kendimi ka
zanmam için bir tecrübe yap
mak istiyordum. Üç afk ar .. n
da yapacağım bu recrübeden 
zararla çıkmak kendim için 
büyük bir kayıp ola~kb: 

- Kocam, aşıkım •eya ço
cu kluğumdan beri ha· 
yalimi saran insan .• 

Seninle Norman... O 
«ün taze otlar 
arasına yattık. 

• • • - Sen, beliti dr. Mlb .• O günkü drlia harrütimdm şüphe l(Uıdesuı 
man benım ıçın nekadar büyük ıiddetle çarpan kalbim için bir 1 Ne kadar da bariz hayret duy-
bir acı olmuısa, tekil itibariyle sevgili aramağa koyuldum. O gulara arasında bocalıyordun. 
~i~Ie?mi t~crübe etmem. için bir violonistti. Gridley'i tanı- Kendimden geçmiş gibiydim, 
ıyı bır vesile olmUftur. Hiç de- yacaksm Norman... Hiçte çir- o zaman... Derin bir teslimi-
ğijse kendi kendimi ölçerek kin bir in.tan değildir . Bil- yelle, adeta Grindley'le baya-
bayabmı11 ileri gualeri hakkmcla hassa dudaklarıadai kıvrım- !imdeki adamın kollarına abhr 
bir karar •enbİf olacağun. lar çok hOfWDa gidiyordu. gibi kollanna atıldım. Öyle 

ilk mektubundaki 9'1:s&brlar Fena bir çocuk ta denemez ona. sıcak ve bir arzu ile seni öp-
üzerinde durmak İiterim: onu sen, kendi ~linle bana tüm ki, Norman ... Çok eminim 

- ·Eat.eBe. aeadea bir ricam taaıtilla'll .. ..,i bif hataya dilt- •en hali, o gOnkü deliliğimden 
var.. Herıeyi, ıimdiye kadar mlttftn. Çok geniş dti§ünüyor- dofayt hayret içindesin. 
olanlan °bana hiçbir yerini giz- elan. Bana emniyetin vardı. 
leineden anlat... Belki de ha- Çtinkü benim senden başka 
yabmıza keneli arzumuzla daba bir erkeği sevebileceğimi zin-
taıe bir cereyan vermek fır- bar hatınndan geçirmiyorduo. 
satinı kazanınz. Şunu da unut· Bu büyllk prensib batanı, 
m. ki• b • k ld bayanının heryerinde daima 

en senan ocan o a- k w 

öum kadar k da da ulagında aramanı ümid ede-
a- ar a fllWD ,... • N K 

Şimdi, aevgiJi N Sana nm, orman... adın yalnız:-
h • l.l..J:... ;::8~-; lıkdan kurtulduğu sırada her-

erteJI Oııuagu lfl 1111.1ab,o- t&rlG kirliliğe tenezzül eden 
rom... bir mahllk oluyor, iyi Norman. 

Seninle, Norman. EYlendiği· 
mlz zaman hayat ne iyi idi. Ben daha ilk günden itibaren 
Birbirimizi ne kadar da çok Gridley'i bu hisle, yani hoşu-
seviyorduk. ilk kiliseye gide- ma giden yerlerini düşiiaerek 
ceğimiı giln ben ne kadar da tanıdım ve alakalandım. Onu 
çok diifünmllı; ewleadiktea bir an için çok sevdiğimi iti-
aonra o tereddüdüme ne ka- raftan kendimi menedemiyo-
dar da çok gill.mll§tiim. rum. Hem öyle çok seviyordum 

Senin o zaman bir 9Özün ki, senden ayrılmağı düşündü-
vardı: Evlilik aıkın mezarıdır, ğüm dakikalarım bile olmuşdu. 
diyordun. Bense buna inanma- Bir gün, Norman... Soğuk 
mak için kendimi ne kadar bir kış günü idi. Grindley beni 
i~i bir samimiyetle zorla- ziyarete gelmisti. Bir aralık be-
yordum. Ôyle koallflln da- ni çok sevdiğinden, benim en 
daklan daima ea atar ceza- basit bir arzum için hayatının 
larla uyuşturmak için nelere bütün köşelerini karartmaya 
kalkıtbğımı habrbyacaksın. Ben yetecek kadar bir fikri sabite 
daima, hayatamm her yerinde mal'k olduğunu söylüyordu. 
sevmek ve sevilmeği arzuladı- Bu çocuğu da yavaş, yavaı 
ğım için senin bu sözünden hayatımın çerçevesinden uzak-
ideta kırılmıştım. )aştırmak telbükeleriyle dolu olan 

Sonra, hakiykaten böyle sözlerden hoı'anmadığımı ken-
günlerimiz geldi. Aramızdaki disine anlattım. 
o hararetli alika yerini daha O dakika, G,.ndley'ın alnını 
ince alikalara barakb. Adeta kırıttıraa hatları görseydin bu 
birbirimizi sevmiyor, fakat buna iyi çocuğun beni nekar içli bir 
m-.kabil, ilk günlerdeki delice sevgi ile arzuladığını anlardın, 
sevginin yerini bir arkada, Norman ... Sonra, bir aralık ben 
samimiyetine terkediyorduk. boy aynasmm önünde saçlarımı 

Sen, Norman... Bu hayat düzeltmiye çalışırken yanıma 
şeklinden daha çok bo,lanıyor, geldi. Dikkat etıim. Hiç de-
gibivdin. Hiç bir şikayetin ğilse aynada gölgelerimizi bir-
yoktu. Çünkü beni görmediğin leştirecek oyunlar tatbikine 
zaman sevgili kitaplarınla baş çalıştığını farkettim. Gülümsi-
bata kalarak vakitlerini harcı- yerek ona: 
yordun. - Ne yapıyorsun, Grindley 

Senin bu ihmalin beni dedim. ' 
derinden derine sanıyor ve Çehresi kızarmııtı. O zaman 
Adeta sana karıı içlik bir artan cesaretiyle söyledi: 
d61maqbk hissediyordum. Bu - Ben, dedi. Bazan gece· 
ibmaline verebilece~i~ ma- leri, odamda yalnız kaldıiım 

Hepsi bu kadar, Norman .. 
Öteki mektubumda seni, daha 
az sıkacak haberler ~enniye 
~lışycağıma emin olmam iste
rım. 

T:stellr -

Çeviren: 
.A.d.n.a:n. ::Bllgec 

u.-,~~z 

IZMIRIN 
Çok kazançlı ve 
çok tanınmış 
BiR KIRAATHANESİ 

Devren satılıktır 
İstekliler hemen, Karşı

yakada Sütçü çıkmazında 
62 numaralı evde oturan 
Bayan Emineye baş vur
sunlar. 

H.3 4-15 (,78) 

Muayenehane 
nakli 

Odemlt: Hastane cad
desindeki muayenehanemi 
sayın halkımıza ve köylüle· 
rimize bir kolaylık olmak 
üzere Gazipaşa caddesinde 
7 numaralı binaya nakletti
ğimi, fukaraya da eve!ce bil-
dirilen günlerde meccanen 
bakmakta olduğumu bildi-
rırım. 

Doktor 
Ramiz GUndojidu 

Ödemiş 
1-3 (670) 

Yeni Telef on 
kılavuzu 

Mart 1936 zarfında basılan 
yeni telefon kılavuzu şirket 

veznesinde sahlmağa baflan
mııtır. Fiyab pul llcretleri 

dahil yalnız ıs kuraftw. 



S.ftHe a 

iMASl'Q itACl 
·KANZUK 

Doktor 

:cems'in 
Nasır 
iLACI 

ın .. 
OZA'L 

YEN1Asnf 

lflQJ!JID#il. iP ' iiid'if?!~ 

~ Doktor 

~ Sabiha 
Süleyman·. 

~ Çocuk hastalıkları ~ 
x ınütehassısı ~ 
§ Pazardan maada her gün ~ ı 

öğleden sonra 3 - 6 ya ka- ~ 
t'! dar ikinci Beyler sokak 81 ~ 
... ~ numaralı muayenehanede ka
~ bul eder. ~ 
'~/X//.7XL/1/L;/,/i/T./7./-XZZZJ, 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

l\'luzalf~r 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 

~e:- iHH "% 

DOKTOR 

IZMiR YüN Mensucatı .. 

Türk A. Şirketinin 
• 

· uma~ a rt a~ı 
~ 

1.,arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SılGI~AJI · · --------
1 :zARit~ -- ~ ~ ... --

-v·E UCUZ ı >UR 
ı: l ctw.,. JaDffJ'.tl:/IQ!GrLZ7.ZZ:cAZLZYJ~~d/'~Z/L/'/LLLZ'/Z.:ZZ.Z:ZL3 

Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

:::::::::::::::~:: SATIŞ YERLERi · :::::::::::::::::: V//YZZ/YZ/LJ CV/7~..;D'..&.l3 
:::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda ŞARK HALI T A ş 
186 Numarada • • • 

~~:':a!t:İ~d:- F AHRi Kandemir oğlu 
f7//LZZZ7"LZL:L/ff~.AZ7..h.7.:L/L.Y//./L/XxY/LZLZZJV:/./YZT/ZZ/./'L7/Z'L//.X/'L//7/L//.YL./J 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza ~ Hulüsi (rel DOKTOR JEMSiH 1 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden· çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

1 ' ., ~ . ... . ·' 

Izmirliler lstanbulda nerede hu luşurlar 

. _r.:, ,,. . ' r .. 
. . ' 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbuJda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten Hatlar 
müthiş ucuzdur 

ECZACI 
KEMAL AKTJ:~ŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek F eminen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hila l eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku

culuğu eczacıhk gibi bir namus 
işi yapmışbr. 

Zevk 
San'at 

T akJit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerme 

başka şeyler verilirse redde· 
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabma varmağa imkan verme· 
diğini unutmayınız. 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 

~·' 

lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 
haciz edilen Ahmed ağa mahallesinde başturak caddesinde kain 
2 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle 
satılığa çıkanldığmdan . pey sürmek isti yenlerin Defterdarlık 

T ahsi)fıt kalemine gelmeleri. 
~7-1-6-11 796 C668) 

!'< 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
···························································~ Kardeşleri ve Struğo .. ~~.~~~!!1.1~~! •• ~i~~.~~!~~!!~!~.~i.~~~-~-~~!~~~~!~~! ... 

CZX/LL7/JL/..ZZ7ZZZ/JLZZ':/.JL/Z/Y/ZZJV//L''7"P.'f/TL:"/.'TBZ27!Y.~/.'/.ZY!Z72.Z!D".2'Y2"'~ 

Pazardan mada her gün ~ ............................. ı ............................ ... 

. ~ ~ ~ · .. ~ .. ... - ~ .. ' . ·~ : ~ ' üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarım PAST~L FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFÔR PASTİLFOR 
kabul eder. ( 3436 ) 

mlill ............ ırm ..... ~ PAST~L .FOR . P PASTİLFOR 

PASTİL FOR PASTiL FOR PASTİLFOR lzmlr Be lıedlyeslnden: 
- 1 - Beher metre murab

baı dört yüz kuruştan bin beş 
PASTİL FOR PASTİLFOR 

· Kullananlar 
yüz on sekiz Jira 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 

PASTiL FOR Nez]eye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTiLFOR 
p ASTİL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- PASTİL FOR 
p ASTİL FOR ları hastalanmaz, boğazları ağrımaz. p ASTİL FOR 

PASTİL FOR PAS1J iL FOR P PASTİL FOR 
56 adanın 46 sayılı arsası 
7-4-936 salı günü saat onda 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile ve açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz alt
mış alb liralık muvakkat temi
nat m·akbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün 
\. e saatte komisyona gelinir. 

PASTiL FOR P R PASTİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL F STİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL TİL FOR TİL FOR 
PASTİ OR 
PAST R 

2 - 600 lira bedeli keşifli 
Eşrefpaşada hacı Mahmut ağa 
sokağında yeniden yapılacak 
]ağım işi baş sekreterlikteki 
keşif ve şartname veçhile 

PAST 
'PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 

7-4-936 sah günü açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
kırk beş liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte komisyona gelinir. 

21, 24, 28, 1 737 (628) PASTİL FOR PASTf1T'llllllM• 

R 
.·OR 

. FOR 
İLFOR 

ASTİLFOR 
OR PASTİL FOR 

L FOR PASTİLFOR PASTİL FOR 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlü
ğ~n~en: 

Izmir ithalat Gümrüğü müdürlüğünün umumi çatı öndele saç
larınıu değiştirilmesine ve font yağmur borularının ekme kolla
rının sülyen boyası ile salmastıra yapılacaktır. 

Bu iş 5292 lira 78 kuruşluk bedeli keşifli tamir işi 2490 sayılı 
kanun hükümlerine tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi 6-4-936 Pazartesi günü ve saat 15,30 da ithalat 
gümrüğü müdürlüğünde yapılacakbr. Bu işi alacak istekliJer 
936 yılında ticaret sicilinde kayıtlı bulunması ve işleri yaptık
larına dair Nafia müdürlüğünden musaddak ehliyet ve Tıcaret 
odası vesikalarının ihalesi muayyen olan günde komisyona 
ibrazları lazımdır. Bu işe ait k~ifname ve fenni şartnamesi 
Nafia Müdürlüğünce tasdikli olup dosyasındadır. istekliler her 
zaman şeraiti ve yapılacak işi anlamak üzere ithalat Gümrüğü 
müdürlüğü levazım ve ayniyat servis şefliğine müracaat ederek 
malumat edinebiJmeleri için keşif ve şartnameyi görebilirler. 
Bu işe iştirak edecek erbabı san'ahn yüzde 7,5 hesabiJe 396 

1 lira 88 kuruş muvakkat pey akçesinin ızmir ithalat gümrüğü 
veznesine yatırdıklarına dair aldıkları makbuzlarım ihalesi 
yukarıda tayin edilen müddeti muayyenesi zarfında komisyona 
ibraz etmeleri mecburi olduğu erbabı san'atın malumu olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 1-5 818 ( j 

4'L ooyçe Oriyantbank' 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZMiB 
.MJi HK.EZl : BERI,fN 

Almangada 17/i Şubesi Mevcuttur 
8eı maye ve ihtiyat akçesi 

165,000,000 Hayhsmark 
Ttirkıyt'de ŞnbeJeri: ISTANBUL ve 1ZM1R. 

l\lu.nr<la ~nbeleri : KAHİRE ve 18KENDER1Y.E 
Her törlö banka muıunelA.tnı ifa ve kabul eder 
< ALMAl-4 YAJ>A ; seyahat, ikamet, tahsil ve saire için 

• rb,·eıı l<eraitle REGISTERMARK &atılır. , ( h-;:.l) · • 

lzmir MiHi Emlak Müdürlüğünden : 
S~ş L~ 
S. No. 
135 Buca aşağı mahaJle Belediye sokak numara 6 eski 40 

dükkan 
136 Buca aşağı mahalle 9 çeşme sokak 27 eıki 19 taj ve 50 

şimdi 27 taj numaralı dükkan 
137 Buca aşağı mahalle çay sokak 4 eski 2 taj ve şimdi 100 

4 taj numaralı dükkan 
138 Buca yukarı mahalJe intikam sokak 31 eski numaralı 20 

dukkan 
139 Buca yukarı duatepe sokak 12 eski 10 taj ve şimdi 100 

12 numara taj dükkan 
140 Buca yukarı zafer sokak 7 eski 7 taj numaralı kirgir 100 

dükkan 
141 Buca yukarı tınaz tepe 21,23 eski 17 - 1 taj ve şimdi 25 

numara taj alan dükkan 
142 Buca yukarı tinaz tepe 6 eski numaralı dükkan 20 
143 Buca aşağı mahalle üç kuyulardaki mecidiye caddesin- 100 

de 1 - 2 ve şimdi 1 numara taj alan kahvehane 
144 Buca aşağı nalbant Mehmed sokak 46 eski 30 numara 250 

tajlı fırın 

145 Buca aşağı nalbant Mehmed sokak 48 eski 32 taj 50 
numaralı dükkan 

146 Buca aşağı belediye 65 eski 75 taj ve şimdi 63 taj 76,70 
numaralı alan kahvehane 

147 Buca aşağı belediye 62 eski 50 taj ve şimdi 64 nu- 60 
marataj alan dükkan 

148 Buca yukarı zafer 62 eski 48 taj ve şimdi 50 taj 400 
numara alan kahvehane 

149 Buca yukarı mahalle Bayram ağa sokak 1 eski numa- 55 
ra 1 taj numaralı halen ev halinde kullanılan dükkan 

150 Güzel yurt havra mahallesi şen sokak 27,27/l eski 1500 
numaralı 93,80 metre murabbaı yağhane ve dükkan 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikinci tertip · 
tasfiye vesikasiJe tesviye edilmek şartile on beş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 16 - 4 - 936 perşembe günü saat 
16 dadır. Alıcıların Milli emlak müdüriyetine müracaatları. 

1 - 10 787 ( ) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SA TURNUS vapuru elyevm 

limanımızda olup 28· 3 .. 936 da 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam ve Hambttrg limanlan için 
yük alacakbr. 

HERCULES vapuru 6-4-936 
da gelip 11-4-936 da Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

AQUILA vapuru hilen lima
nımızda olup Anvers, Rotter .. 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük almaktadır. 

ANGORA vapuru Hamburg 
Bremen ve Anversten yük 
çıkarmıştır. 
S. A. Royale Hongroise de 
Navigation Fluviale et Maritime 
DUNA vapuru 10 nisanda bek
leniyor.galatz,Be1grad,Budapest 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacaktır. 

Oliver Ve Şü. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRİNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINIAN vapuru 23 mart
ta gelip Llverpool ve Glasgo" 
için yük alacaktır. 

MARDINIAN vapuru mart 
nihayetinde Liverpool ve Svan
sea'dan gelip tahliyede bulu· 
nacak. 

THRSO vapuru nisan ipti
dasında Lİ\'erpool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacak. 

••r-................................................ a. .... _ ..... , .. . 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

GANYMEDES vapuru 8-4-
936 da beklenmekte olup yü
kiinü tahliyeden sonra Bor~as 
Varna ve Köstence limanları 
içın yük alacakbr. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXMOOR vapuru 12 nisanda 

bekleniyor. Nevyork için yük 
aJacaktar. 

GRODNO vapuru mart ni
hayetinde Londra, Hul ve An
versten gelip tahliyede bulu- En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 tarihinde gelip 25-4-936 

D/S. A/S Spanskelinjen nacak, ve ayni zamanda Lon-
Oslo dra ve Hull için yük alacaktır. 

BAY ARD motörü 11 nisanda NOT : Vürut tarihleri, va-
tarihine kadar Anvers-Rotter
dam-Amsterdarn ve Hamburg 
limanları için yük alacakhr. 

bekleniyor. Hayfa, lskenderiye purların isimleri ve navlun üc-
Dieppe ve Norveç limanJanna retlerinin değişikliklerinden me 
yük alacaktır. suliyet kabul edilmez. 

Vapurlann isimleri, gelme -------... --... SVENSKA ORIENT Linien 
ROLAND motörü 29-3-936 

tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hambu~g, Copeobage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük olacaktır. 

tarihleri ve navlun tarifeleri • 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

D. operatör 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam 
Hamburg, Copenhage, Dantzlg 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanlan için yük 
alacaklar. 

SERVIC MARITtME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 16-4-

936 da gelip 17-4-936 da Pire 
Malta, Marsilya ve Bacselone 
hareket edecektir. 
PELEŞ vaµuru 21-S-936 

da geJib 13 - 5 - 936 da Pi
re, Malta, MarsiJya 

" 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

celone hareket edecektir. 
ALBA JULIY Avapuru 7-6-

936 da befdenmekte olup 8 6-
936 da Pire, Malta, MarsiJya 
ve Barcelone için yük ala· 

caktır. 
Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihJerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
aceota mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

1 

Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 
9388 Üç pilli beş yüz metre mesafeyi gösterir ayarlıdır 
9288 l~ki pilli üç yüz metre mesafeyi gösterir ayarladır. 
9368 Uç pilli kristal ufak camit dört yüz metreliktir. 
9268 lki pilli kristal ufak camlı iki yüz elli metreliktir. 
1611 Bir pilli kristal büyük camlı iki yüz elli metre me-
1626 safeyi gösterir. 
1511 Bir pilli kristal ufak camlı iki yüz metre mesafeyi 
1526 gösterir. 

JJ62 . iki piUi ayarlı ev feneridir. 
////77.Z7/;r?!'AW2li>J23EiiiZJZ7241i511.G 5 5 GZ&>:Ji2fuiW:fti25iB&i*M 
Umumi deposu lzmirde Suıuhan civarmda Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

... 
SAGLAM 

•• 

,, 
KES KIN 

•• • 
TUR KiYE 

ucuz 
YALNIZ BU 

TRAŞ BI ÇAGINI 

KULLANl'YOR 

M. Nuri Artan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalarmı her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
Jkinci Beyler-Numanzade so
kak S numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Pduayenebanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

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 yalnız 

i.5 
Kuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markala 

A R T 1 

BC>Y .A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9EYLUL 

B A H A R A T deposudur TELEFON: 3882 , ı 
Ferit Kuvvet Şurubu 

Kuvvet, kudret, iştah, sıhhat verir. 
Veremli ve sıracalı kansız _..,~~~~

romatizmalı hastalara zayıf 
büyüyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızlığına, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERil~ 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükumet sırası 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lssısmın vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre hac

zedilen Donanmacı mahallesinde Zafer sokağında kain 58 ve 60 

sayılı hane ve dükkan tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 

satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tah-

silat kalemine 2elmeler:i. 27, 1, 6. 11 795 {667) 

Bir gün bahar, bir gün ktş 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş 
ağnsı, kınkhk, sinir, adele 

bel ağrdarına karşı 

GRiPiN 
KaşeleriJe koruomağa bugün her vakıttao 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor

madan bütün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fabrikasının 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil
mektedir.Her eczanede bulunur.Fiah 7,5 kuruştur 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte spJrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam

balara nazara~ sarfiyatta.R 

yüzde yirmi daha kirh 
olursunuz 

M. Tevfik BAYKENr 

Elektrik, telefon ve malze
meleri dep!su Ve Simens 

fabrikalan mümessili 
Peştemalcılar 77 .. 79 

Tel. 3332 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 

9 parça koltuk takımı 

9 parça koltuk takımı 

LÜKS 

30 lira Yün kadife 
60 lira Yün kadife 

100 lira ipek kumaş 

VE SAGLAM 
Yemek ve yatak edaları takımları sipariş üzerine kabul edilil' 

(645) 7-13 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: TAZE TEMiZ ''ucuz .......... ~ 

.. 
llAC ~ . 

• 

HAMDİ NÜZ~IET ~ 
Sıhhat Eczanesi l . . 

BAŞDURAK ~ 
Büyu··k S 1 • a ebçi oğlu hanı karşısında E 
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1 

lıyor .. 
lngiliz kabinesi dün münakaşalı bir toplantı yaptı .. 

a ar s a 

abine erkanı ası a fikir a rılığı b ş gösterdi. lngilterenin 1914 
umumi harbına, erkin har i le g .. rüşmesi ·üzerine girdiği iddia ediliyor 

/ oıu/I ada Dov11bıt; Stırtl 

Londra, 31 ( Ö.R ) - Dün 1915 ve 1917 
aktam Foreign Office'de Bald- arasındayapıl-
•in kabinesinin belli başla ba- dığı, lngiltere 
kanlaw:ıı bufuşduran toplantıda barba girmesi 
çok mühim kararlar verilmiş- ne sırf Alman- Alman sınırında Majlno letlhklmları teler lngiliz -

Fransız - Bel
çika erkinı har
biyeleri ara
sında başlıya

dir. 19 martda Lokarnolu dev- lar Belçikan1n Bu kroki bir istiltkôı11111 ıri11i gösteriyor. Yer altmda 106 nulre derinliğe kadar bu beton l!lihkbmlar silsilesi 
ler arasında imza edilen anlaş- bitaraflığı na resimde gö1üldüğu gıbı sekız katlıdır. Her kat askeri kış/alan, hastaneleri, ,rzak ve mlihimmat depo/a,,nı ihtiva dtiği 
manın 3 üncü maddesine göre tecavüz ettık- gıbi Jt:difıd katta istihkam/an birfJilirıe hağlıyan elekl!ikli bir demiryo/11 ı•ardır. Dizel motörltrlle rnlışan muazzam 
başlayacak olan lngiltere, Fran- leri için oldu- asan.sötlrr bu sekiz kattan istilıknmlora asker, malzeme frtşmznklad11. 
aa ve Belçika erkanı harbiye- ğunu kaydetmektedir. gazeteleri pek yakında yapıla- ·az çok ıiddetle tenkit edi- cak konuşmalarla uzun uza

dıya meşgul oluyorlar. Bu 
konuımalara en hasım olan 
gueteler bu fikrin kabine er
kinı arasına vanncaya kadar 
uyandırdığı fikir ayrılıkları 
üzerinde ıırar etmektedirler. 

leri müzakereleri görüşülmüş- B. EDEN SEYAHAT A cak olan lngiliz, Fransız, Bel- yorlar. 
tür. Birçok teknilclmeseleler de ÇIKIYOR çika erkanıharbiye müzakere- Taymis gazetesi dün bakan-
incelenmiş ise de verilen ka- Londra 31 ( Ö. R ) - B. leri hakkında geniş tefsiratta lar arasındaki g~rüşm~ler ara-
r.rrların ancak kabine kuru- Eden paskalye yurtularında Av· bulunuyorlar. Hükumet mah- sın~~ erkin1har.bıy~ muzak~re-

. f · · ı lerının çok genış bır mahıyet 
lunca kabul edildikden sonra rnpa ve Amerıka sularında ıllerıyle temasta o an ıazeteler, I d. . . k 

k · t' d ld - b. G ·· ·· ı · ı ·ıt aması en ıteıının ortaya çı -muteber olacag-ı bildirilmek· yapma nıye ın e o ugu ır oruşme erın ngı ere ıçın t .. b·ıd· kt d. B •bt• 
d · · · · · · b k · b -ı ı ıgını 1 ırme e ır. u 1 1• Nevs CbronıcJe bu mu··zakere tedir. enız gezısı pro 1esını ıra - yenı ag ara müncer o mıyaca- 1. .• .. k . . 1 . " " • 

B h b · "D ·ı - ·dd' k d. 1 B ma ın onune geçme ıçın ngı- Jerin gelecek hafta başlanabile-
mıştır. u a erı veren aı Y gını ı ıa etme te ır er. u Jiz delegelerinin dışına çıkmı- ceğini ilive ediyor, bununla be-Bununla beraber, ortada do

laşan bazı rivayetleri tekzib 
için, kabinenin Lokarno mua-

hedesinden ileri gelen ask'!ri 
taabbüdleri daha sonraya bı

rakmıyacağı kaydedilmektedir. 
Bu noktada kat'i kararın çar
şamba günü verilmesinin pek 
muhtemel olduğu ilave ediliyor. 

FRANSIZ ELÇiSiNiN 
ZiYARETi 

Londra, 31 (Ô.R) - B.Eden, 
Sir Robert Vansittart hazır ol
duğu halde, Fransa büyük el
çisi B. Corbioi kabul etmiştir. 
Görüşmenin erkanı harbiyele
rin konuşmaları meselesi üze
rinde dolaştığı tahmin edHiyor. 

Londra 31 (Ö.R)- B. Bald
vin, Avam kamarasında dün 
akşam bir suale cevabında; ne 
milJi müdafaa bakanının ve ne 
de diğer bir bakanın erkanı 
harbi yeler konuşmalanna iştirak 
etmıyeceklerini söylemiştir. 

INGILIZ KABiNESiNiN 
MÜŞKÜLÜ 

Paris, 31 (Ö.R) - "Echs 
de Poris., gazetesi B. Baldvin 
ile arkadaşlarının erkanı har
biyelerin görüşmeleri mesele
sinde tedbirle hareket mecbu
riyetinde olduklarım, zira umu· 
mi efkarı arkalarından sürük
lemek zaruretile karşılaştıkla
rını yazıyor. Ayni gazete, Fran
sa sü müsteşarının Taymis 
gazetesine gönderdiği bir 
mektubu kaydediyor. .. Bu 
mektupta lngilterenin 1914 
llub1Da erkim hubıye slriit
meleri yizladen sirmecliği, 

.... k ........... ..ak 

Telegraph ,, bu projeden vaz- gazetelere göre, Görüşmelerin yacaklan bir proğram teıbiti raber lngiliz hükümetinin bu aa-
geçmeden önce B. Edenin 8 mutlak surette mahdut olan düşünülmüştür. Bu teklifin ge- keri anlaşma hakkmda ltalyadan 
Nisana doğru Londr-.dan ay- mahiyeti dolayısile bunların nel tasvibe mazhar olduğu daha şevkli olmadığını tahmin 
rılmak fikrinde olduğunu bil- şumulünü izam etmemek la- öğrenilmektedir. ediyor. . Bu gazete böyle bir 
diriyor. zımdır. KABiNE ERKANI ablaşmanın tatbiki zaruretini11 

GAZETELERE GÖRE Bütün diğt:r gazeteler süel ARASINDA hiçbir zaman ortaya çıkmıya-
Londra, 31 (A.A) - Sabah müzakerelere tevessül planını Londra, 31 (Ö.R) - Gaze- cağını ümit etmektedir. 
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Almaiı kuvvetleri 
Gayri askeri bölgeyi, çok 
sükiinetle işgal etmişler 

Berlin, 31 (Ö.R) - 8. Flan
denin nutkunu tefsir eden ga
zetelerin birçoğu Fransız dış 

bakanının sözlerini şiddetle 
tenkid dmektedirk..r. "Berliner 
Zeihnig., diyor ki: 

"B. Flanden hakikah tahrif 
etmiştir. Gayri askeri bölge 

acele ile değil, çok sükunetle 
işgal edilmiştir. Ren bölgesinin 

işgali sulhu hazırlamak içindir. 
elverir ki Fransa bunu istesin. 

"Deutsche Allgemene Zei
tung,, B. Ffandinin sorduğu 

suallere mukabil Alman teklif
lerinin çok sarih cevap verece
ğini bildirmektedir. 

ALMANLARIN CEV ABı 
Berlin, 31 (Ö.R) - Yarı 

resmi çevrenler B. Flandinin 
nutkunda Almanyanın daima 
kuvvet darbelerine müracaat 
ettiği hakkındaki ithama cevab 
•ererek bilikıı F ramamn mu· 
ahecleleri çiiaemekten hiç bir 

zamak geri kalmadığını ileri 
sürüyorla; 

Paris, 31 ( Ö.R ) - Sabah 
gazeteleri B. Flandinin nut
kunu ve lngiliz-F ransız-Belçika 

erkanıharbiyeleri arasında baş

lıyacak görüşmeleri tefsir et
mekdedirler. 
FRANSA HAK iSTiYORSA 

"figaro,, ya göre, 8. Flan
dın Frasanın haklarından fe-

ragat etmediğini samimi ve 
açık bir surette göstermişdir. 

Erkanıharbiyelerin görüşmeleri 

sulhu korumak için yapılacak
dır. Ve gazete soruyor: 

B. Hitlerin teklif ettiğı sulh 
nedir? Alman iradesini Avrupa 
üzerinde hakim kılmağa matuf 
yeni bir sistem mi? Devletler 
böyle bir sisteme iştirake mec
bur edilemezler. Bu ne müthiş 
istihzadır! "'Journal., memnun 
değildir. Şöyle yazıy<lr: 

.. Aı..n diDMNamİ ile Fran-

Alman dtmzaltı xtmiltri 
sız dinamizmi arasındaki nis- zıyor: "Artık, diyor, uluslar 
betsizliği bize şimdiki vaziyet sosyetesi kadrosu yoktur. işi 
öğretmektedir. Sel gibi kaba- açık görmelidir. Birkaç hafta-
ran bir su akıntısını yatağında dan beri oynadığı partide, 
tutmak isteyince ne yaparlar? Fransanın elinde ancak iki kart 
Setler yaparlar değil mi? Fa- vardır. Bereket versin, bunlar 
kat her tarafta değil. Zira o iki atudur. Şu iki hareketten 
vakit kuvveti taksim etmek ve birini seçmesi yeter: 
kudreti dağıtmak tehlikesi "1 - ltalyaya karşı berki-
haşgösterir. Ancak tehlikeye leleri kald1rarak ltalyayı ka-
maruz noktalarda setler yapılır!,, zanmak. 

ULUSLAR SOSYETESi "2 - Uluslar ıoyeteıinden 
KADROSU YOKTUR çekilmek tehdidinde bulunarak 

"Jour" gazetesi de B. Flan- onu harekete getirmek! 
diain nutkunu kolektif ite bat .. Bunun dıtmda-kurtulut im-
wrmakla bitirmiı olmaıına in· kim yoktur . 

J.ondrada l ıar110/1 
SULH MÜZAKERELERi 

TEHLıKEDE MI? 
.. Daily Mail" in bildirdiğine 

göre birçok bakanlar, askeri 
görüşmeleri Almanya ile anlaş
ma için yapılacak müzakere
lerin muvaffakıyet ihtimalini • 
tehlikeye düşürebileceği fikrin
de olduklarını yazıyor. HaJbukı 
logiliz kamoyu bu müzakere· 
)erin iyi bir neticeye varmasını 
istemektedir. Bahusus ki İngiliı 
hükumeti birkaç hafta evveline 
kadar Avrupada ıulhun karar
laştmlması işinde Almanya ile 
iş birliği siyasasının temel tatı 
yapmakta idi. 
GÖRÜŞMELERiN HUDUDU 
Aynı gazetenin bildirdiğine 

B.Corbin ile görüşmesinde Jn .. 
giJiz umumi efkarının istek
lerine uymak için erkanı har
biyeler arasında yapılacak mü· 
zakerelerin hududunu kat'i ola
rak tayin etmek zarureti üze-
rinde ısrar etmiş ve askeri an
laşma tahakkuk ettikten sonra 
hangi hareketlerin bir tecavüz 
tetkil ettiğini muhakeme hak• 
kını lngilterenio muhafaza et· 
mek istediğini bildirmiştir. 

KABINA BUHRANI MI? 
Londra, 31 ( Ö.R ) - B. 

Baldvin bu sabah 8. Edenle 
sıörüşmüşdür. Konuşma arsıu
lusal vaziyet üzerinde olmuştur. 

Londra, 31 (Ö.R) - Muha
lif gazeteler ve bilhassa 0 Daily 
Herald., ve "Nevs Cbronicle,, 
Fransız - lngiliz erkanıharbi
yeleri arasında konuşmalara 
aleybdar bulunuyorlar. 11 Daily 
Herald ., kabine erkanı ara· 
smda ayrılıklar başgösterdiğini 
ve başlıca liberal bakanların 
arkanıharbiyeler arasında te
ması sulh için tehlilkeli say
dıklarını bildirmektedir. "Nevs 
ChroincJe ., Avam kamara-
sıdna saylavlara müntehib
lerinden gelen binlerce mek-
tubfarda lngiliz • Fransız er
kanı harbiyeleri ara!lında an
laşma fikrine karşı gelmeleri• 
nin iıtendiğini kaydetmektedir. 
.. .Daiıy Mail" bu meseleden bit 
-kaine · babranı çıkabileceğini 
tMaaia ecliyor. 


