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Lon ra iyas 
1 al ani ra 

Petrol ambargosu 
lngiliz U. Efkarı ltalyanın 

tazyik edilmesini istiyor -·-·-·-

k 

Asmara 3 (Ö.R) - Şimal cephesi genel karargahından b~l-
dirildiğine göre İtalyanlarla doğrudan doğruya müzakereye gir:ş
rnek istiyen Necaşinin bazı mümessiller gönderdiği söylenmektedır. 

Londra 3 (Ö.R) - Habeş elçiliği Habeşistanın 
ltalyanlarla sulh pazarlığı yaptığı haberini sureti 
kat'lyede tekzib etmektedir. 

Londra 3 (Ö.R) - Londra siyasal çev-:nı-;rinde 
bir kaç gündenberi ltalyanlara karşı yenı bır hu-

evren 
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. ._ ..... 
U.- Sosyetesinden kendisine 
yardım edilmesini istiyor - ··-·-·· . aumet bellrmı,tlr. Bunun sebebi Habeşistanrta şi

mal cephesinin garb kısmındaki llerl hareketinin 
İtalyanları Tana gölU kıyllarma götürmesi ve ltal
yan harb usullerinin lnsanlrğa aykırı olmasıdır. 

BUtUn bu Amlller lnglllz umumt efkArını petrol 
berklteelnln tatbikini lstemeğe sevketmektedir. 

- Somı 4 iJncü sayfada -
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Y enirekolte Alman muhtırası nasıl karşılandı? Vehib Paşa 
Nasıl ve ne şekilde 
himaye edilebilir? 

Ü.ıüm kurumunun Avrupaya 
konsiye ·mal göndermesinin 
dış piyasalarda yapbğı tesir 
lzmir borsasında kendisiai his
settirmiş fiatlar düşmeye baş
lamıştır . Yeni sipariş alı
namamasının ve konsiye mal 
göndermenin böyle -hir netice. 
doğurması gayet tabiidir. Ne
rede kaldı ki önümüzdeki yıl 

rekoltesi üzerine alivre satış
lara bugUnlerde başlanacağın
dan Avrupa alıcılarının fiatları 
düşürmekte de menfaati var· 
dar ve bunu temin edici çare
lere de baş vurabilirler. Bina
enaleyh üzüm satışlarının en 
hararetli olduğu günlerde 
gösterilmesi lazımgelen dik
kat ve hassasiyeti önümüzde
ki rekolte üzerinde büyük 
tesirleri inkar olunamayan 
alivre satışlar esnasında da 
göstermemiz zaruridir. Alivre 
ınuameleler, aşağı yukarı yeni 
sene piyasanın takip edeceği 

seyri bugünden çizecek bir 
hadise demektir. 
. Bu noktayı mutlak olarak 
ıleri süremeyiz. R "!koltenin az
lığı ve çokluğu mevsim esna
~ında vaziyeti tayinde müessir 
ıse de her halde alivre satış
ların yüksek bağlanması ulusal 
ekonomimiz bakımından çok 
faydalıdır. 

Alıcılarm çevirmek istiye
celderi manavralara karşı, mu· 
kabil tedbirler almak çok mü
teyakkiı davranmak vazifemiz
dir. 

Bundan dolayıdır ki geçen
lerde yazdığımız bir yazıda 
Üzüm kurumunun l>öyle bir 
zamanda koosiye mal gönder
mesini doğru bulmamış ve bu 
durumu yanlış bir hareket ola
rak kaydeylemiştik, 

Neşriyatımız üzüm kurumun
ca veya Ekonomi bakanhğmca 
nazara alınmış olacak ki aylar
danberi piyasada görünmiyen 
kurum iki gündenberi borsaya 
çıkmış ve mübayaata başlamış
tır. 

Piyasayı tutmak yolunda gös
terilen bu hareket ve hassasi
yetten memnun olmamak imkan
sızdır. Kurumun maksad ve ga-

- &nu 2 inri salıiJede -
~ak..kı c:>cakosıu. 

8. Eden istihkimlar meselesinden ve Lahey 
divanından bahsedilmemesine dikkati çekti .. 

Karargahı 
bardı inan 

bom
edildi 

imparator ordusu bUyUk 
bir şecaat gösterdi 

zakere 
Siyasal 

Sulh tekliflerinde niçin Rusyadan bahsedilmiyor? 
.................................................................................................................... 

..... itibariyle B. Eden Von Riben-
__ ._ .. ,.-~- tropla yeniden görüşmiyccektir. 

Alman delegesi Pazartesi gün\i 
Berline ha..eket edecektir. 
Delegasyonun diğer üyeleri 

Orın Aı•ıııpa iş/etinde el birliği ile haıeket rdw Avusfutya 
ve Macar başbakan/afi 

bugünden hareket etmişlerdir. 
Bununla beraber B. Hitler te-
lefonla Von Ribentropa yeni 
talimat verecek olursa AJman 
mümessili ile B. Eden arasında 
yeni bir g&röşme olması ihti
mali vardır. 

Bükreş. 3 (Ö.R) - Burada 
ki kanaata göre Alman cevabı 
beklendiği ~bidir. B. Hitlerin 
ister harp ile, ister sulh ile 
Avrupayı kendi isteklerine tabi 
kılmaktan başka birtey iste
mediği gCSrtUüyor. 

Moskova, 3 ( Ö.R ) - Sov
yet çevrenleri B. Hitlerin şar
ki Avrupada emniyetten bah
setmemesinden ve notasında 
Sovyet Rusyadan bahis açma· 
masından kızgındırlar. Avru-
pada sulhun kurulması için 
S. S. C. B. nin istihkar edile· 
bilecek bir unsur olmadığı ve 
9arki Avrupada harpla birlikte 
garbi Avrupada sulh olamıya
cağı gösterilmektedir. 

· Alman memerandomunun 
yeni birşey getirmediği, fakat 
bir ucunun Rusyayı tehdit ettiği 
ilive ediliyor. 

Vehib Paşa 

ADIS-ABABA, 3 (A.A) -
Habeş genel garargahı bil
diriyor: 

31 Marttan beri Amba - Ala
ginin cenubundaki Maisio ve 
Debar yakininde şiddetli muha
rebeler olmaktadır. Habeş 
kıtaatına imparator kumanda 
etmektedir. Habeş kıtaatı 7 
düşman siperini almıştır. Mu
harebe bir Nisan sabahleyin 
saat 5-de başlamış ve akşama 
kadar devam etmiştir. ilk iki 
gün zarfında ltalyanlardan alb 
Italyan zabiti ve 700 ltalyaa 
askeriyle 2000 kadar · yerli 
asker ölü vardır. Yarahların 

sayısı belli değildir. 

- Sontı 3 iincii sahi/ede -

A vusturyada nıecburi askerliğin 
ihdasından ltalyanlar memnundur 

Viyanada -büyük şenlikler yapılıyor 
Parist 3 (Ö.R) - Avusturya du müfettişi. general Sylveslre edilmişlerdir. General Sylvestre 

Ajansı şu tebligi neşretmiştir: bakana yenı kawnun k~rşı~ın~a y~ni.de~ ordunun teşekkürlerini 
Avusturyada federal hizmet o!du!'u? duydugu sevıncı bıl- bıldırm1ş1 şansölye enerjili bir 
mükellefiyetinin tesisi bütün dırmışbr. cevap vererek ordunun vazife-
memlekette ve biJhassa ordu Bakan kendi sevincini bildi- sine sadakatini takdir etmiş 
saflannda büyük bir şevk rerek mukabele etmiş ve za- ve ulusu birliğe davet eylemiş• 
uyandır~~ş!ır· Bu d~ygular d~n bitleri yeniden kurulan milli tir. Gece bir fener alayı ya-
akşam bulun gamızon şehır- orduyu bir yurtdaşhk terbiye pılmışhr. 
lerinde kendini göstermiştir. mektebi yapacak şekilde çalış· Belgrad, 3 (Ö.R) - Gaze-
Viyanada generaller ve zabit mağa davet t:tmiştir. teler Avusturyada mecburi 
heyetleri Ulusal mudafaa ba- Zabitler bundan sonra ıan- askerlik usulünün iad sinden 
kanbğında toplanmışlardır. Or- aölye Şuınig tarafından kabul _ J.ütJm ce~·irinlz ~ 



:Sahife a 
1 

Y enirekolte 
Nasıl ve ne şekilde 
himaye edilebilir? 

- Baş larojı inci sa~·Jada -
yesine uygun olan yeni faaliyeti
ni sevinde karşılarken bu nok
taya daha ehemmiyetle ilişmek 
isteriz. Yapılan mübayaat gün
de üç dört yüz çuvaldan iba
rettir. Sukut başlayınca piya-
sada bir telaş ve heyecan 
uyanması tabiidir. Bu telaş 

ve heyecan sukutu panik 
derecesine kadar sürükle-
yebilir. Bilhassa mevsim so
nunda olunca.. Böyle bir du-
rumda ~ünde üç dört yüz çu
valhk mübayaa sukutu karşı-
layamaz ve piyasayı tutmağa 

yetemez. 
Netekim kurum ilk işe baş-

ladığı günlerde teşkilahnı ta
mamhyamaması yüzünden kü-
çük küçük partiler halinde 
mübayeata başlamış ve bu va· 
ziyet aksi tesirler yapmakdan 
şikayet ve feryadlar doğur
makdan hali kalmamışdı. 

Çünkü tecibir canla ve cezri 
olmazsa hiçbir fayda veremez. 

. Bu gün de vaı:iyet hemen he
men aynıdır. Yavaş yavaş 

devam edecek mübayeat piya· 
sada tesirini göstereme:r: ve 
kurum da yaphğt stoklar· 
dan zarar gorur. Bonun 
için mübayaab piyasayı tu-

tacak şekilde genişletmek 
lazımdır. Günde biner çuval 
mübayaa yaparak müessir bir 
müdahale ile sukutu önlemek 
zarureti vardır. Bu meyanda 
ihracat tacirlerinin de alivre 
satışlar dolayısiyle piyasanın 

tutulmasında menfaati olaca
ğından onlann da müzaheretini 
temin eylemek çarelerine baş 
vurulabilir. 

Meseli Ofiste bir toplantı 
yapılarak hiç olmazsa ihracat
çıların ellerindeki stokları iç 
piyasaya arı etmemesi için bir 
anlaşma vücuda getirilmesine 
çalışılmalıdır. Alınan tedbirler-
den memleketi ve ulusal eko
nomimizi faydalandırmak için 
kurumdan mübayeabn geniş-
letilmesini ve müdahalenin ya
vaş yavaş değil cezri bir şe
kilde tecelli ettirilmesini de te
menni eylemek yerinde bir 
harekettir. 

"F.l:a.kJ1.:.1 C>cakoA1u. 

B. Avni Doğan 
Birkaç gündenberi Ankarada 

bulunmakda olan parti başkanı 
Yozgad saylavı B. Avni Doğa· 
nın dün Ankaradan lsianbula 
hareket ettiği ve pazartesi 
gunu şehrimize dönmesinin 
muhtemel olduğu haber ahn
mıştır. 

Katil inek 
Ödem~in Birgi nahiyesinin 

Bozdağı köyünde bir kaza ol-
muştur. Koca iri oğullarından 
Salibin 9 yaşlarındaki oğlu 
Mehmet Emin bir inek tarafın
dan duvara sıkııhnlmak sure· 
tiyle yaralanarak öldürülmüştür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
doğacak tehliikeli neticeler 
üzerinde israr etmektedir. 

Paris, 3 (Ö.R) - ltalyan 
gazeteleri Avusturyada mec
buri askerliğin iadesini mem· 
nuniyetle karşılamakta B. Sch
uschnigin nutkundan bir çok 
parçalar naklederek se,.-inçle 
tefsir etmektedir. Macar gaze
teleri de ayni fikirle hadiseyi 
tefsir etmekte, Avusturyamn 
arsıulusal teahhüdlerinin lüzum 
gösterebileceği askeri tedbir
lere iştirak için artık serbest 
olacağını kaydetmektedirler. 

Viyana, 3 (Ö.R) - Mecburi 
askerlik hizmeti kanununun tat
bik şekli hakkındaki kanun 
layihasma göre 40,000 kişilik 
efrat Teşrinievvel ve Njsan 
1937 de silah altına alınacak-

lardır. 914 ve 915 sınıfları iki 
aylık talim için derhal çağınla
caklardır. 

YENi ASIR 

ŞEHİR a.-BBRLERİ 

Viliyet meclisi toplandı 
-----------------------------

Çeşme kazasının Ilıca mevkii lzmir 
·belediye hudud'Q.na bağlanmalı? 

jLimanımıza 
ı Bir ayda gelen 
! vapurlar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vilayet umumi meclisi dün mazbatası ile ve müta{ea ile 

saat on dörtte İlbay Fazh Gü- öğrenilmesi isteniyordu, ilbay: 
leçin başkanlığıoda toplanmış· - Bana kalırsa bu mesele 
tır. teşkilata mülkiye meselesi ol-

Eski zabıt okunarak aynen maktan ziyade burasının iman 
kabul edilmiş ve gelen evrakın meselesidir. Bu meselede alaka-
okunmasına başlanmıştır. Ber- darlar şirket yaparlarsa buna 
gama-Soma yolunun bozuk olan biz de, belediye de yardım ol-
kısmının ıslahı için bütçeye mak üzere iştirak edebiliriz:. 
beş bin lira tahsisat konulması Fakat lzmire bağlanması bit-
bakkmdaki Bergama kayma· tabi belediye hududu bakımın· 
kamının teklifi nafıa encüme- dan olmak Jazımgelir. Bunun 
nine, Kuşadasının Şirince kö- da faydalı olacağını zannet· 
yü ebesinin maaşına karşılık mem çünkü belediye burada 
olmak üzere blltçeden 624 lira medeni vasıtaları derhal oraya 
yardım yapılması hakkındaki götfirüp şenlendirecek zan-
sıbbat mlldürlüğü tezkeresi nedilmemelidir. Binaenaleyh 
sağlık encümenince, mnıterck ben de akalliyetin reyine işti-
tekaüt sandığı için 935 se- rik ederek raptedilme cibe-
nesi bütçesinden verilmesi tinin reddine ve ralmz imanın 
lizımgelen 10652 liranın pul tedkik ve gelecek sene meclise 
parası varidat fazlasıadan te- tekemmnl etmiş olarak tevdi 
mini vo bütçede muhtelif fa- edilmek ilzere bu dileğin vili-
sıllardan tasarnıf edilen 2652 yete verilmesini rica edeceğim 
lira nan müaakalesi hakkındaki dedi. Teklif reye konularak 

müttefikan kabul edildi. 
Tireden ayrılarak Aydın 

da mülkiyetinin Aydına geçen 
köyler gibi temliki Aydın va
liliği tarafından istenmişti. Bu
na dair idare encümenince 
haz1rlanmış olan maıbatada 

ıltcanın mülkiyetinin verilemi
yeceği bildirilirordu. 

ilbay Fazla Güleç - Evvel 
emirde ılıcanın o kamuna mı 
yoksa başka bir daireden mi 
devir alanmış olduğunun tetkik 
edilmesi li.zamgeldiği mütalea
smda bulunmuş ve tetkik edil
mesi meclisce kabul edilmiştir. 

Kışın Çıplak ve Fetrek çay
lannın geçid vermemesinden 
kazinın ikhsadiyabnda mües· 
sir olacak 2S kilometrelik bir 
ıose inşası hakkındaki Baym· 
dar azalarının teklifi nafıa en
cümenine havale edilmiştir. 

Bundan voora nafıa ve maarif 
encümenlerinden gelmiş olan 
bazı mazbatalar okunmuş ve 
büdçe ile alikalan olduğu için 
evveli büdçe encümenine ha
valeleri kabul olunarak sah 

1 
ikinci Kanun ve Şubat ayla-

ı rında limammıza girip çıkan 

j 
vapur ve sairenin miktar ve 
rüsum tonilatoJan hakkında bir 
i'ltatistik hazırlanmıştır. Buna 
göre ikinci kanun ayında 

115866 rüsum tonilatoluk 177 
vapur, motör ve yelkenli lima
nımıza girip çıkmıştır. 

Şubat ayında ise bu miktar 
108306 rüsum tonilatoluk 176 
vapurdur. 

Bunlardan Kanunsanide li
manımıza 31 vapur, 50 mo'ör 
ve 51 yelkenli Türk, 3 vapur 
Fransız, 8 vapur ltalyan, 9 '"a
pur lngiJiz, 5 vapur A!man, 2 
Amerika, bir Romanya1 2 Rus, 
l Norveç, 2 lsveç, 4 Felemenk 
2 Macar, 4 Yunan bandıralı 
vapu ile iki Yunan motörü 
girmiştir. Subat ayında Türk 
bandıralı 31 vapur, 58 motör, 
49 yelkenli. Fransız baodırah 
bir vapur, 7 ltalyan, S Alman 
7 lngiliz, 2 Romanya, 3 Ame· 
rika, l Rus, 1 lsveç, 3 Yunan 
vapnru ile 3 Yunan motörü 
girip çıkm•şbr. 

"' 1 ••••• 1 muhasebei hususiye müdürlüğii 
müzakeresi bütçe encümenine 
gönderilmiştir. vilayetine bağlanan birkaç köy günü toplanılmak üzere celseye Şubat 
KEMALPAŞA DiSPANSERi 
Kemalpaşa belediye dispan

seri her ay 600 kadar hasta 
bakmakta ve birçoklarının iliç· 
larım vermekte olduğundan 
650 lira olarak yapılan yardı
mın 1000 liraya çıkanlması 
hakkında Kemalpaşa izalan
nın vermiş olduklan takrir 
sıhhiye encümenine, Kemalpaşa 
kazasının Ören ve Ulucak 
köylerinde inşasına başlanan 
natamam iki mekteb bina
sımn inşaatını tamamlamak 
için 800 Jira yardımda bu~u
nulması hakkındaki teklif nafia 
encümenine havale edilmiştir. 
TEKAÜD SANDIGI HiSSESt 

936 yıh hususi idare bütçe
ı~rine tekaüd sandığa hissesi 
olarak asıl hisseden başka 
yüzde 4 ekleme tahsisab ko
nulması icra vekilleri heyetinin 
kararı iktizasından olduğundan 
iç Bakanlığından gelen telgraf 
üzerine bu nisbeti arttırma icra 
vekilleri heyetinin salahiyeti 
dahilinde olduğunu ve istenil
diği şekilde muamele yapılma• 
sına dair idare encümeni maz:· 
batası müstaceliyetle bütçe 
encümenine gönderilmiştir. 

KEMALPAŞA KÜYLERI 
Kemalpaşa kazasına bağh 

Zckamet, Tepeköy, Kerdeme, 
Hamza baba ve Halil beyli köy
lerinin buradan alınarak Ma
nisa vilayetine bağlanmaları için 
bu köyler ihtiyar heyetleri tara· 
fmdan yapılan müracaatın ye
rinde olmadığı ve yine eskisi 
gibi Kemalpaşa kazasına 

bağlı kalmaları hakkındaki 
idare heyeti mazbatası okunmuş 
ve kabul edilmiştir. Çeşme ka:.. 
zasınm Ilıca mevkiinin Izmir 
vilayet merkezine bağlanması 
için vilayete verilmiş olan istida 
idare encümenine havale edil
mişti. idare encümeni tarafın
dan buna dair hazırlanmış olan 
mazbata okunmuştur. 

Bunda evvelemirde bu yerin 
köy mü yoksa belediye hududu 
dahilinde mi olduğunun tetkiki; 
köy ise plebisit sonunda rey 
sahibi olanlardan yansının bu 
işe tarafter olub olmadığının, 
istidada imzaları bulunan kim
selerin ilçelerde mukim ve 
mal sahibi bulunub bulunmadık
lannındır. Kaza idare heyetinin 

arastndaki Bözcaköy ılıcasının son verildi. 

Finans bakanliğının bildirimi -
istihlak resmi hakkında 

bir izah geldi 
istihlak vergisi tatbikab hak

kmda Maliye vekaletinden vi
layete şu emir gelmiştir: 

2731 numaralı, bazı madde
lerden istihlak vergisi alınması 
hakkıodaki kanunun birinci 
maddesinde hangi eşyadan ne 
miktar vergi alınacağı tayin 
edilmiştir. Beşinci madde-
de ise kan un mucibince 
vergiye tibi tutulan eşya muh
telif vergi nisbetlerine tabi olan 
veya vergiye tabi olmıyan 

maddelerle karışık bulunduğu 
takdirde yapılacak muamele 
gösterilmiştir. Karışık madde· 
leri ihtiva eden nesnelerden 
alınması lizımgelcn istihlak 
vergisinin tayin ve takdirinde 
tereddüde düıüldüğü görül
müştür. T ercddütleri orta
dan kaldırmak üzere is
tihlak vergisi kanununun be
şinci maddesi hakkında şu 
izahata lüzum ıörütmüştür: 

Kanunun beşinci madde..i 
b5yle muhtelif vergi nisbet
lerine tabi olan veva vergiye 
tabi bulunmıyan maddeleri ih
tiva eden nesnelerden tarife 
kanununun dokuzuncu madde
sinde mahlut eşya ıçın 

kabul edilen usullere göre he
sap olunacağı yazılıdır. Tarife , 

1 
kanunun 9 uncu maddesinde 
mablüt eşyadan alanatak resim 
miktanoın tayininde ıse şu 
esaslar konmuştur: 

A - Ayn ayrı resimlere 
tabi olan veya resme tabi 
olanla olmayan maddeleri 
muhtevi eşyadan resme tabi 
olanlann ağlrhk itibarile gali
ta itibar olunur. Ancak en 
yüksek resme tabi olan mad
de ağırlık itibarile mahlütun 
yüzde on beıini geçerse tama
mı en yüksek resimli madde
ye &öre resme tabi tutulur. 

B - Mablüttaki maddelerin 
ber biri ağtrbk itibarile % 15-
ten aşağı olursa bunlardan en 
yüksek resmi veren hangisi ise 
resmin tamamı onun üzerinden 
yüzde on tenzilitla alınır. 

T elaviv sergisi 
Filistinde T elaviv sergisine 

gidecek olanlara Romanya va
purlarında yüzde kırk, Polonya 
vaporlannda yüı:de beş, Tür
kiye vapurlarında da yüzde elli 
tenzilat yapalmasi kabul edilmif ' 
olduğu şehrimiz Türkofisine · 

1 

bildirilmiştir. Suriye demiryol
larında tenzilat kabul edilme
miştir. 

Ayında ihracat 
Ticaret odası istatistik ser

visi tarafından Şubat aytnda 
lzmir limanında ihracat ve itha-
lat vaziyeti hakkında bir ista
tistik hazırlanmıştır. Buna göre 
bir ay içinde limanımızdan 
muhtelif ecnebi memleketlere 
2,104,039 lira değerinde 

8,655,401 kilo ihracat yapıl
mıştır. 

Ayni ay içinde 586,S63 lira
lık 4,346,874 kilo ithalat ol
muştur. Aradaki fark ihraca
tımız lehinedir. 

Göz taşı ithalatı 
Şehrimi?.deki bau tüccarlar 

bağların ilaçlanmasında lazım 
olan göztaşlarmı ş"mdiden Av
rupadan getirtmeğe başlamış
lardır. 

Ziraat müdürlüğü bu gibi 
göztaşlarının cevheri maddesi
ninin yüzde 98 den aşağı olma
ması için tahlilini yapbnnak
tadır. Aşağı olanlar memlekete 
ithal ettirılmiyecektir. --

Zavallı kız 
Ödemişin Beydağ nahiyesi

ne bağlı Yeni şehir köyünde 
oturan Mahmud oğullarından 
Mustafa oğlu banın on iki 
yaşındaki kızı Ayşe kırda ot
lattığı beygiri kaçırmamak için 
beline bağlamıştı. Bir aralık 
hayvan ürkmüş ve alabildiğine 
koşmağa başlıyarak Ayşeyi sü-
rüklemiş, kı:r:cağız sürüklenme 
neticesinde aldığı yaralardan 
ölmüştür. 

ELHAMRA SiNEMASI TELEFON 
2&73 ............................................................... 

Bu •• 
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~ 

Görmediğiniz, bilmediğiniz bir diyarda; heyecanla, merak'a, baştanbaşa aşk ve kıskançlıkla dolu 

ve SENGAPURuda vücPôSTASI'mi 
Fransızca sözlü Metro • goldvin - mayer süper filmi 

Bu filmin harikuladeliğini temin için hiç bir fedakarlıktan kaçınılmamış ve şöhretleri dün
yaca tanınmış dört büyük yıldız olan 

CLARC GABLE - JEAN HARLOV - VALLACE BEERY - LEVIS STON 
Bir araya getirilert!k tam bir fedakarlık rekoru tesis edilmiştir. 

Seans saktları : Cumartesi 1,30 Pazar 1,30 da başlar. Diğer günler 3, 5, 7, 9,15 

4 Nısan --• 

'L .. l KOŞEMl)E ----Adalet 
Sakın ! Adalet diye başladı· 

ğıma bakınca; lttibadcıhk, iti· 
lifcılık patırdılan sırasında ço- . 
luğun, çocuğun ağzında gezen; 
adalet, müsavat, hürriyet mü
selJes kelimesi batara gelmesin'. 

Size; şu; şeyden bahsedece
ğim; Hauptmandan ... 

Katil mi, masum mu, biça· 
re mi, değil mi ! Hala kimse
nin kestirip atamadığı fakat 
bence acınacak bir hale gel
miş olan bu insan Amerikanın· 
kararsız mahkemeleri önünde 
hem kendisi sığa çekiyor, hem 
mahkemeler, hem de Amerika 
halkı ile yek avaz : Bütün dün· 
ya .... 

- kurtarılıyorum, kurtulaca· 
ğım, kurtuldum, öldürüleceğim, 
öldürecekler, öldüm! ! ! 

- Kurtaracağız, kurtaracak
lar, kurtuldu, öldüreceğiz, öl
dürecekler, ölecek.. 

Hatırımda pek kalmadı ya ! 
Bir sene oldu galiba ! :Su za
vallı bin kerre kurtuldu bin 
kere mahküm oldu. 

Ben bu adama; şöyle gerine 
gerine bir aferin, bir maşallah 

çekmek ~orunda kaldım. Öyle 
ya! Hangi kabadayı buna da· 
yanırdı. Sanki herifin ~ırtla
ğma bir biçak dayamışlar: 

- Ölümlerden ölüm beğeni 
Demişler. O zavallı da tir tir 

titrerken biçağı geı i çekip: 
- Dur bakalım, öldüreceğiz 

amma, biraz bekle .. 
Kurbanlık koyun mu bu ki 

bese ç~kilsin de, semirip yağ
landıktan sonra kesilsin, yahut 
hangi mende\-.ur bir vasıta ile 

öldürülsün .. 
Hauptmanın böyle kararsızlık

lar içinde; her dakika ölümü
nü bekleyip, arkasından necat 
haberini, daha arkasından ölüm 
haberini, ondan sonracığıma 
yine kurtuldun tebşirini alal 

ala! yaşayışmı harika sayarım, 
hani onun yerine başkası ol
saydı, ya çoktan delirir, kudu
rur. yahutta elektrik sandaliye
sine oturmadan can havlinden 
canı çıkardı. 

Bana öyle geliyor ki Haupt
man dört duvar arasında yapa· 

yalnız bütün irade kuvvetiyle 

ne aklım, ne canını kaybet
meden bugünleri de gördü ama, 
karısı, çocuğu, hını, hısımı on
dan evvel can verecekler, akıl 
bozacaklar galiba ... 

Puvason Davril olduğu tah
min edilen bazı radyo haber
lerinde 31 mart sabahı elek
trik sandalyesine oturtulacağı 
şayi oldu. Bırakalım ciddiyeti, 
Bunu Puvason Davril diye sa
yahm: Aleme nıünteşir olan bu 
haber herhalde Hauptman'a 

hapisane dıvarlarını sed şek

mesile vasıl olmasa bile karı· 

sına, akrabasına ulaşmışdır. Bu 
nisan bahğı öyle kolay ko1ay 
şaka ile yutu!r şey değil. . . 

Sözü ntreye getireceğiz: 
Adalete: 

Ha ! işin manahnüfihi bura· 
da ya! .. 

Adaleti temsil eden mahke· 

melerdir değil mi ? Hani o 
sinemalarda temsilini gördüğü
müz heybetli, meybetli Ame· 
rika mahkemeleri.. 
Eğer onlar biz adalet tem il 

ediyoruz diyorlarsa her halde 
kendilerine en büyUk hücumu 
bu davada bulacaklardır. Ame· 
rika gibi jürileri ayrı, dedektif
leri ayrı, türlü türlü heyetleri, 
türlü türlü tetkik mercileri ayrı 
bir adalet divanında bir mah
kumun kat'iyetle : 

- Ölecek! 
- Ölmiyecek l 
Hükümlerinden birisine sahip 

ve muhatab olmaması insanı 
şaşırtıyor. Hakikaten mücrim 
ve katilse daha ne duruluyor, 
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Kont Şuvalof ve muavini Katya 
aleyhinde bir cephe kurmuşlardı 
Katerina yalnız imparatoru 

yanmda bulduğu nadir daki
kalarda saadetine inanabiliyor· 
du. ikinci Aleksandra gelince, 
o da ancak vazifesinden ve sa
rayın zoraki zevklerinden ayrı

labildikçe gece gündüz Şuva
lofun polisleri tarafından neza
ret altında tutulan bu münzevi 
eve koşmaktan derin bir zevk · 
ve heyecan duymaktaydı. 

Katerinanın her dakika duy· 
duğu korkuyu, elemli ihtizar 
dakikalarını daha bir kadın 
onunla birlikte paylaşmaktaydı. 
O da imparatoriça F eodorov
~adan başkası değildi. T edavjsi 
•rnkansız bir hastalıkla musab 
bulunan Çarın rakibinin saade
tini yapan mülakatları en kü· 
çük teferruatına kadar haber 
almaktaydı. Biliyordu ki impa
rator her gün hangi ·saatta 
olursa olsun vazifesinde tasar
ruf edebildiği bir yarım saatı 
~~vgilisinin yanında geçirmek 
ıçın Bassenaya can atmaktaydı. 
Petrogradın en kalabalık so
kaklarından geçmek suretiyle 
"Yukubulan bu gündelik ziya
retler tedhişçilerin nihayet sui
kast teşebbüslerinde muvaffak 
olmalarına yardım edebilirdi. 
~leksandr ihtiyatsızca hareke
tıyle aşkı uğrunda hayatını her 
dakika için tehlikeye maruz 
bulunduruyordu. 
Fodorovnayı endişelere dü

şireR ikinci bir nokta da bu 
idi. Rakibi, gençliğin çekici 
güzelliklerile kocasını elinden 
almakla kalmıyordu. Onu o ka
dar baş döndürücü bir aşka 
dü ürmüştü ki Aleksandr nihi
listlerin, anarşistlerin, hulasa 
Rusyanın o günkü durumundan 
memnun olmıyan ihtilalcı ted-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o biçare belki bir sene içinde 
360 kere öldü, dirildi ba
sübadelmevt sırrına erdi, öl

dürülmiyecekse, yani kaba
hatsızsa, yani katil hakikaten 

hulunamadıysaj neye böyle bi.r 

dereden, bir tepeden karar
larla adaletin mefhumunu ay;..k 
altına alıyorlar. 

Vallahi! Zaten itimadım, iti
kadım kıl ayırd etmez bir sı
kılıkla Türkiyenin adalet reji· 

ll_line bağlanmıştı. Fakat Ame
rıkanın, bu koskoca bir dünya 
bir medeniyet kıt' asının adalet 
yolunda sarhoş adımlar atma-

sını görünce içimden: 
- Ah Hauptman 1 Dedim. 

Sen burada olc;aydın, eğer ka
tilsen böy:e bin ktre ö mez, 
senin cürmün tam ve esa s lı bir 
tedkikle meydana çıkarılır, gi-
derdin öteki r' 'i n y:ı) a. . Yok 
dc~i l c;e ıı ı... . ı ,. burada, 
or-. . ,. ., c.·c, İ birbirini 
IJo t'' bt> • ! 1 h'"ı ' .u mlerle yalnız 
1. .:·ıd ıı el· ı', etrafındakileri de 
' .ı • • .. h ". an karar sızlıkla . -
.. l > :\ ı.n.nd ın .. 

h r ·l. '.:rinde acaiblik gös· 
~ -r ' · ı burada da daha başka 
t: . ı .ı cı:1 o!an Amerikanın 
a i ı 'e: :..$temine ne demeli bil-
OlL ;] •• 

A n! N cmelazım! var olsun! 
p· l ı '.!>aslı, akideli, ruhlu ve 
-.J.ı ı adalet sistemimiz! 

l de de böyle bir şey 

\' r mı! Görülüyor mu! Dostlar! 

Hakimlerimize, kanunlarımıza 
güvenmek için delile, isbala, 
misale hacet yok amma bu hal 
bizim kendinıiı.e itimadımızın 
<luin sevincini veriyor, kat'i-
yetimiıin asaletini yaşatıyor. . 

hişçilerin kendisine ne kadar 
sıkı bir düşmanlık çenberi içine 
almak istediklerini düşünmi· 
yordu bile.... Ve bu vaziyet 
bütün hanedanı, Grandükleri, 
hatta hükumet erkanını endi
şelerden endişelere sürükle

mekteydi. 
Emniyeti umumiye direktörü 

Kont Şuvalof kazak biçiminde 
uzun bıyıklarını dişleriyle ko· 
para kopara büküyordu. O ka
dar sinirli idi ki bir türlü ken
dini zaptedemiyordu. On dokuz 
yaşında bir kız imparatorluğun 
en kudretli unsurlariyle alay 
ediyordu işte .: Hiç birisine 
ehemmiyet vermeden Çarı 
avuçları içinde tutyor ve sanki 
11müstebid Çarlığın biricik ha
kimi ben'im,, demek istiyordu. 
Onun imı>arator üzerindeki 
şüphesiz nüfuzunda bir meydan 
okuyuş vardı. Bugün Kont Şu
valofu yerinde duramıyacak 
kadar sinirlendiren de bu mey· 
dan okumaların dt!vamı idi. 

Muavini Aşkirç'!f koltuğu al· 
tında tuttuğu heybetlice bir 
dosya ile amirinin kararını bek
liyordu. Nihayet iki yüksek 
memur dairelerinden çıkarak 
Peterhofta imparatoriçayı ziya
rete gittiler. Son bahar bütün 
çimenleri, çiçekleri, ağaç yap
raklarını sara'rtmıştı. Şimal or· 
mantarının nefis bir görünüşü 
vardı. Kont Şuvalof fikren 
o kadar meşguldu ki tabiatın 
güzelliklerini seyredecek halde 
değildi. Araba onları saraya 
götürürken etrafma göz atmı
yordu ... Tek bir düşüncesi var· 
dı. Bir dakika önce imparato· 
riçenin nezdine varmak ve alın
ması gereken tedbirleri karar· 
}aştırmak ... 

lmparatoriça kendilerini da
vet etmişti. Bu davetin sebep
lerini tahmin edebiliyordu. Bu 
bahtsız hastalığa nevmidisini 
arttıracak haberler vermek gibi 
ağır bir vazifeyi deruhte etmiş 
bulunması da üzüntülerini ço
ğaltmaktaydı. Şimdi kararını 
vermişti. Bir tek hedefi vardı. 
O da imparatoriçayı, Çaroviçi 
ve bütün hanedanı kandırarak 
imparatorun küçük Katerin 
Dolgoruki ile münasebetl~rini 
kesmesini temin etmekten ıba· 
retti. Yanındaki dosya Dolgo
rukilerin Romanoflara karşı 
ananavi lııısumetlerinin ve ihti· 
lalci fikir lerinin Kalyanın şah· 
sında yeniden canlanacağını is
pat edecek delillerle dolu idi. 
Katya imparatoru, hanedanın 
hıtikbali için çok tehlikeli olan 
ıslahata sevkediyordu. Elinde 
bu iddiasının delilleri vardı. 
Katerinanın Matmazel Trepoya 
göndrdi~i mektupla.~ v açıl~ı~tı. 
Hizmetçılerden ogrendıgıne 
göre imparator Bassenayı ziya
retinde nazırlarının raporlarını 
da birlikle taşımakta ve Ka
terinanın gözleri önünde çalış
maktadır. Öyle ki Katerina 
devletin en önemli işlerinden 
haberdardır. Onun muvafakatı 
olmadıkça h!ç bir şey yapılama
maktadır. Ve bugün ikinci 
Aleksandrın ısrarla ortaya koy
mak istediği ıslahat projeleri 
baştan başa Katerinanın kafa
sından doğmuştur. Şuvalof Ka· 
terinanın nüfuzunu çok daha 
ilerilere sevkederek imparatoru 
Rusyaya Ingiltere ve Fransanın 
rejimlerine benziyen bir hürri
yet rejimi verdirmeğe ikna 
edeceğinden bile şüphe etmek
tedir. Bu hareket mutlakıyetin 
ve hanedanm ıonu olacakbr. · 

VEHIB PAŞA 
Karargahı bom
bardıman edildi 

-- Baştarafı birinci sahifede -
Habeşler birçok mitralyöz, 

her nevi harp malzemesi ve 
mühimmat ele geçirmişlerdir. 
31 Mart ve 1 Nisandaki Habeş 
zayiatı 887 ölü ve 350 yara
lıdır. Habeşler çok güzel mu· 
harebe etmişler ve şiddetli 
topçu ve mitralyöz ateşine ze· 
birli gaz bombalarına rağmen 

ilerlemektedirler 
Muharebe devam etmektedir. 
Roma, 3 ( Ô. R ) - Italyan 

uçak filoları Harardan sonra 
Vehip paşanın umumi karar
gahını bombardımana ve tahrip 
etmeye muvaffak olmuşlardır. 

Nevyork, 3 ( o·· .R) - Saatta 150 k'I t ·· ' ti b. ı ome re sur a e esen ır 

kasırga Atlantik sahilini ve memleketin içini silip süpürmüştür. 
Bütün gece deYam eden kasırga nüfusca zayiata ve büyük ha
sarata sebP..b olmuştur. 

Vaşington 3 (Ö.R) - Korde! kasabası bir kasırgadan harab 
Jdu. 10 ölü 60 yaralı vardır. 50 ev yıkılmıştır. 

Georğia ve Alabamo' da şiddştli bir kasırgadan 40 kişi öl
müştür. 

Şimali Kalifornyade Gresburk'ta şiddetli bir kasırgadan yedi 

kişi ölmüştür. Bir milyon dolar hasarat vardır. Bir çok evler 

parçalanırcasına harab olmuştur. Kasırga devam ederken gök 

yüzünde mavi ve kırmızı garip ışıklar görünmüştür. 

Danzig'te ilk tesir görüldü 

Senato, tasdik edilmiyen 
bütçeyi tatbika başladı . 

••••• 1 • 

Varşova,3 (Ö.R) - 7 Mart Alman kuvvet darbesinin ve 29 
Mart plebisitin n Dantzig ş.ehrinde tesirleri kendini göstermeye 

başlamıştır. Senato, kanunu esasiye aykm olarak, 1936-37 büt

ç~sini diyet meclisine tasdik ettirmeksizin tatbik mevkiine koyan 
hır emirname neşretmiştir. 

Dantzig vatandaşlarının Alman ordusuna asker yazılmaları 
dolayısile de Senato bir tebliğ neşrederek bu kayıdların gönüllü 
olarak yapıldığını ve serbesti şehrin temel yasasına aykırı olma
dığını bildirmiştir. 

Senato Lehli Danzig vatandaşlarının Leh ordusunda da 
hizmet ettiklerini kaydetmektedir. Senatonun apansız y~ni intihap 
açarak üçte iki ekseriyeti ulusal sosyalist partisine temin 
etmesinden ve böylece kanunu esasiyi istediği ğibi değiştirme
sinden korkulmaktadır. 

TAYYARE Sineması 
Telefon 3teı YARIN 

PROGRAM değişiyor 

iki haftadanberi büyük bir muYaffakıyetle devam eden Türkçe sözlü ve şarkılı büyük filim 

VZZ7~~ A L 1 B A B A ~f~/77' 
ile Harry Baur tarafından temsil edilen ve herkes tarafından beğenilen, alkışlanan şaheser filim 

r/1/~~~ HAY T ACILARI =:~/7/h 
0'7.1'..Z77.7; C/.7.Z/..7.7 .. h 

Bugün son defa o'arak gösterilecektir 
VZ7.7.7.Z7..7.7.7ZZ7Z7J.ZZZ..7ZZZ7.27...T./Z,/.Z;':T../.:T.LZYJ...7..Z7.ZZ7..ZZJ y ARIN . Saat 14,30 dan itibaren bütün lzmir halkı TAYYARE sinemasına 
• taşınacak kahkahalarla gülecek zevk. neş'e içinde kalacaktır. 

Aşk Bandosu 
oynadığı bu filim lzmirlileri teshir edecektir 

Altay . Altlnordu şampi· 
yonanın mühim karşılaş
masını yarın yapacaklar 

En meraklı ve heyecanlı saf
halarını yaşamakta olduğumuz 
futbol şampiyonasının yarınki 

programında Altay - Altınordu 
maçı gibi netice üzerinde mü
essir mühim bir karşılaşma 
vardır. 

Beş ileri takımımızın birbir
lerini yenmeleri lik maçlarını 
busene bambaşka ve çok en
teresan kılmıştır. Şampiyona-

nın sonuna yaklaşdığımız halde 
hala şampiyon takımı kat'iyet 
ile tayin edemiyoruz. Halbuki 
geçen senelerde şampiyon ta-
kım ikinci devrenin hemen 
başlangıcında anlaşılıyordu . 
Şampiyonluğa büyük avan

taj ile en kuvvetli namzet 
olarak görünen K. S. K. takımı 
bile Altmordudan bir, b.mir 
sporla Altaydan iki ve Gözte
peden üç puvan Beridedir. 

K. S. K. takımının avantajı 
garide yalmz şüpheli bir maçı 
ve diğerlerinin ikişer ve üçer 
mühim maçları olmasından ileri 
gelmektedir. 

Buna rağmen vaziyeti şüp
heli kılan durum Altınordunun 
K.S.K takımını yenmesile üç 
takımın puan puana gelmesi
dir. işte bu üç takımın üçün
cüsünü yarınki karşılaşma belli 
edecektir. 

Eğer bu maçta kaza-
nırsa Altay, aksi takdirde veya 
beraberlikte Altay ortadan çe
kilecektir. Diğer iki takım 

K.S.k. ile İzmirspordur. 
Şurasını hatırlatmak isteriz 

ki bu arada Göztepe takımının 
bu ~akımlar tarafından yenil
mesı gerekmektedir. Fakat en 
canlı nokta Altınordunun K.S. 
K. 1 yenmesidir. Yoksa şampi
yon K.S.K. dır deyip çıkmak 
vardır. 

imdi yarınki Altay· Altınordu 
maçının ehemmiyeti meydan
da olduğuna g öre mevsimin 
güı.el bir karşılaşmasını göre
~~ğimiz muhakkaktır. Bu maç 
•.pn Altınordu Kayseriye 3'iden 
Adillerini bi?e getirmişti r. Ve 
yarın takımda yer alacaktır. 

Kimin kazanacağına gelinee: 
Neticeyi kat'iyetle kestiremiyo
ruz. Galibiyet ihtimali her iki 
taraf için de aynı derecede va
riddir. 
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T emoçinin Rü~ası 
Türk ta:-ihinden şanlı sahifeler 

G = ** G TH!~.A.&& Böıın; s;;::;·;~e 

Semerkanddan Buharaya on günlül 
bir yolculuk yapt!lar ...... 

Az sonra çalgılar çaldı. Ön
de Semerkand ve Buhara şahı 
Emir Osman geliyordu. O za· 
manlar dünyanın en yakışıklı 

delikeıılısı aayılan bu adam 
beyaz bir ata binmişti. Önüne 
dört davulcu katmış, ardına da 
dört bayraktar almışb. Onu 
• 'f rkiıı hatunun nışancıları ta· 
} l ettiler. Bunların başında 
S lama menhusu vardı. Kolluk
ç Jlar kapılan önünde biriken 
h 1k1 sopalar ve küfürlerle da
ğıtarak ortalığı açtılar. Alayı 

s,.yre gclenter iki sıra teıkil 
ettiler. Kapıclan mavi çohalarla 
süstenmiş olan arabaya kadar 
halılar aerilmişti. Nihayet sa· 
ray kapaJan ardına kadar açıl
dı, Türkia hatun otuz güzel 
kıila göründü. KWar Ulu ha
tunun uzun eteklerini tutmakta 
idiler. H,p•iniu b.flarında 
hotozları varoı. Hotoıdar üze
rine birçok elmaslar ve 
tavus tüyleri konmuştu. 

Yalnız Türkan Hatun, başmda 
kıymettar tqlarJa siislen~ bir 
taç taşıyordu. Mağrur kadınan 
atı yü:ı:binlerce altın kıymetinde 
incilerle işlenmiş takımlarla 

yavaşça ilerliyordu. Hayvanın 

ayağına dört altından haJka 
geçiriinıifti. En garibi boynuna 
da bir gerdanlık geçiriJmişti. 

Canbey bu gülün' manzarayı 
hayretle .seyrediyordu. Bostan
cılar ve kollukçularm ortasında 
bin türlü renkte carlar geymif, 
yüzlerini sımsıkı yaşmaklarla 
örtmüş otuz, kırk kadar kadın 
yürüyordu. En arkada develer 
üzerine kondurulmuş iki köşk 
( mahfe ) geliyordu. Bunlann 
perdeleri inmişti. 

Canbeyin içi hopladı. 
- Kim bilir diyordu, kız 

kardeşim Ayşe, Kara~özlü Be
gum belki bu mahfeicrin için
dedirler. 

Emir Osman Türkan hatu-
nun önünde eğilerek eteğini 

öptü. Ulu hatan da tacını emi
rin başına koyarak onu buy
ruğu albna aldığını anlatmak 
istedi. Yanındaki on kızla mari 
çuhayla örtülmüş olan arabaya 
bindi. Öteki kızlar baıka ara
balara bindiler. 

Çobanlar koyıuıJanw. inek
lerini, develerini önlerine kat
mışlar hu alayı takib ediyor
lardı. 

Mahmud Y alovaç Canbeyio 
ve hizmetçilerinin bulonduklan 
takıma kumanda ediyordu. Se
merkanttan Buharaya gidile
cekti. Günde on fet"sah yilri
yerek on güade ba yol. 
alacaklardı. Zerefpn. mnağı
mn bir kolu olan Karuu 
boyunca yürüyorlardı. Mev.aim 
sonbahar olduğundan ağaçların 
yapraklan sarannl§tı. Her ta
raftan kafileıaia onüne yemiı 
dolu öküz arabaları çıkıyordu. 
Buralarda çok erik yetişir. Son 
baharda erikler toplanarak 
kurutWar ve dünyanın dört 
köşesine gönderilir.Buhara ye
mişleriyle mefhurdur . Atay 
Zernuk ve Tur kasabalarında 
durmadan geçti. (Bu iki kasa
ba bugün meveut değildir. Bü
yük harplarda yaLulmıftll'.) A
layın uğradığı kasabalarda 
kadılar, asker başbuğlar ve 
kasabanın ileri gelenleri istik
bale çıkarak Türkan Hatuna 
hediyeler veriyorludı. Bütün 
bu yolculuk esnasında Mahmut 
Yalovaç Caabeyle biç koeut-

madı. Onu tanımaz göründü. 
Onuncu gün Buharanın dış 
mahalleleri, iki kath evleri gö· 

ründü Biraz ilerleyince Buhara 
şehri nin biıı dört yüz camiinin 
minareleri yeşil çitlerin, sarı 
yapraklı ağaçların ortasında 
gök ile ) er arasına aaılmıs gibi 
duruyorlardı. Gök yüzünde bin
lerce leylek uçuşuyordu. 

- Som Var-
1 ....... . 

Eski bir aşk yüzünden 

Demirhana kavuşama
dığı için rakibini yaraladı 

Dün sabah saat dokuzda 
Lltpaz.arında bir vak'a olmuş, 

Tirede oturan Koçanah Rama· 
.zan oğlu Rüstemi, uzak akra
basıodan Hurşit oğlu Veli göğ· 
süoden ağır surette yaralıyarak 
kaçmıştır. Zabıta Veliyi yaka
lamıştır. 

Tahkikata göre Rüstem Ti
renin dört Eylül mahall~siude 

oturmaktadır. Akrabasından 
basta bir km b:mir Memleket 
hastane.sine getirib yabrmıı ve 
Tireye gitmek üzere kamyon 
bekJemek için Fev:ıipaşa bul· 
varındı:aki garaja gitmiş ve 
kamyon bulunmadığını görünce 
Bitpazarmda eskiden tanıdığı 
hem,ehı-ikrife görüşmeğe git· 
miıti. Veli ile Rüstem arasında 
eski bir mesele vardır. Veli, 
bundan 9 sene evvel Rüstemin 
balası Asiyenin kızı Demir
hanla tanışmış ve uzun müd
det bir arada yafamıflardı. 

Veli çahşhğı bir fabr kada 
har ızhk yapmış ve bundan 
ötürü beş sene hapsa mab· 
~ üm edilmişti. Demirhan 
ıki sene Veliyi beklemişse de 
onun hapishaneden çıkmadığını 
g5rmüf ve aralannda nikah da 
oMnadıiı için Adem iaminde 

Veli, Demirhamu Ademle ev
lenmesi ve kendisinden vaz 
geçmesi için Rüslemin kıza 

telkinde bulunduğunu öğren

mişti. Hatta bundan çok 
kızmış ve hapishaneden Ti
rede bazı kimselere gönder· 
diği mektublarda hapisancden 
çıkmca Restemi ô1dürcceğini 

bildirmişti. 

Veli bir buçuk ay ~vvel ba
pisaneden çıkmış ve yine Ti
rede bazı kim~ tek
rar mektub göndererek Rüs· 
temi öldüreceğini bildirmiş 

~m ş ... 
Veli dün Riıtemio lımire 

geldiğini ve basta bir kızı has
tane ye ~Tbrdığmı görmüş, onu 
takib ederek Bit pazarında 
hemşerileti iJe görüşürken bir· 
denbire üzerine atılmış ve bı· 
çağmı göksünün tam ortasına 
saplamıştır. Saçak kemiğe •aplan 
dığı için Veli tarafından zorlan
masına rağmen yerinden çıkarı
lamamış ve vak'amn faili kaçmıı 
br. Rüstemin hayatı tehlüke
dcdir. Veli, sulhceza hakimi 
tarafından isticvab edildikten 
sonra tevkif edilmiştir. Tahki
kata Müddeiumumi mua•ını 
bay Mümtaz tarafından el kon-

lnkılip 
Kurtuluş tarihimizden bir yaprak 

" Sakarya harbı, 17 inci asırda Kara Mustafa paşa
nın Viyana önlerindeki akınından sonra belki de 

en muhteşem akın olmuştur " 
htanbul, 3 (Özel) - Bugün 

üniversite konferans salonurıda 
B. Hikmet tarafandan inkılab 
konferamları semine devam 
edilmiştir. Üniversite konferans 
salonu (-Ok kalabalıkb. Milli 
mücadeleden bir safbayı anla
tan B. Hikmet demiştir ki: 

•
1Sakarya barba geri senele

ria tarihinde bir dönüm nok· 
tasıdır. On yedinci asırda Vi
yana önlerinde Kara Mustafa 
Pqanm akmandan sonra belki 
de en mabtqem alan bu ol
nıaftar. Tmk ordusu ba •rada 
k6tii bir durumda idi. Yanan
Jılarla top •e tiifenklerimiz 
ayni derecede sayılabilirdi. 
Mitralyözleri bizim dört. beı 
mislimiz idi. T aamn: vautalan 
boldu. Her fırkama kırk kam
yoau varda. 8İ%e kamyon yazi
fesini yıltanm11 kağnılar görü
yordu. 

Onlann ve bizim harp ıart
larımu: içinde 23 gün mukave
met ettik. Bir Çanakkale ve 
bir Sakarya Türk askerinin ne 
kadar mukavemet edebileceğini 
göstermesi bakımından misilsiz 
harplerdir. Yeni ve eski tarih 
bu mukavemetin eşini henüz 

kaydetmemiştir. Mustafa Ke· 
maiden başka bir kumandanla 
ve Türk ordusundan başka bir 
ordu ile böyle bir barbı kazan
mak mümkün değildir. Banlar 
ikisi de eşittir. Hem böyle bir 
ordu, hem de b6y1e bir kuman
dan lazımdır. Aksi takdirde 
zafer mevzuubabit olamaz. 

Bu harp sırasmda Türk ku· 
mandanma düşen en büyük vazi
fe basa11mn daima ne yapmak 
istediği idi. Bunu tahminde . bir 
defa yanılmak bütün bir bar
bm kaybolmasına kafi gelirdi. 

Kuvvetli tahmin, derin görüş, 
misilsiz mukavemetin sonu za· 
fer olmuş ve bu harp kazanıl· 
mıştJr, arkadaşlar. Bunun tabiiğ 
neticesi olarak düıman ric'at 
etmiş ve çekilirken her yeri 
tahrip etmiftir. Y urum ordu•u 
Eskişehir - Afyon hathnı ar· 
kasına dayadıktan sonra du
raldamıştu. Bu harbın, Türkün 
yüzüne aşlladığı tebessümden 
sonra Yuanlılar için muzaffer 
olmak ihtimali kalmamışb. 

Bundan sonra daima tedafüi 
bir vaziyet almağa mabkfııa
dular. 

SiY ASI ANLAŞMALAR 
Bu muzafferiyetten sonra 

bazı anlaşmalar yaphk. lstan
balda bulunan Franklen Buy
yon Ankaraya geldi. iyi şart• 
lar dahilinde, kapitülasyondan 
balısetmiyen bir mukavele im
za etti. Bu anlaşma, iki müsa•İ 
kunetin akdedeceği anlqma
lardan biri idi. f ransızlar oza
man l.Skenderun ve Antakyada 
halkın har.s itlerine dokunuu
yacağını ve mekteblerde Türk· 
çe dersin esas olacağım ka
bul ediyordu. Avrupa haritası 
içind.eki devletlerin aforoz et
tiği bir Rusyaya mukavele 
imzası veren bir Türkiye ile 
f ransanın yapdığı mnkavele
nin mahiyeti geniş sayılabi

lirdi. 
Nitekim böyle oldu. Galib 

devletlerin başında gelen Fran
sanm henüz nüfuzunu tanıtma
yan Ankara hükfımetiyle bu 
mukaveleyı imzalamasına lngiliz 
hariciye nazırı Lord Kürzon 
ıiddetli protestoda bulundu. 
lnptere Adcuaanm Türklere 

meselede Fransa ile lngiltere
nin araları açılmış bulunuyordu. 

Fransa Rusyanm en büyük 
düşmam olduğu halde Türkiye
Sovyet Rusya mukavelesine 
rağmen böyle bir anlaşmaya 

cesaretle giriyordu. Bu mesele 
Rusya ile aramıza en ufak bir 
mesele sokmadı. 

921 yılındayız. Yunan ordusu 
tamamen taarruz kabiliy~i 
kaybetmiştir. lngiltereden yar
dım istiyor. Bu sırada lngiltcre 
Fransaya bir teklifte bul111111yor: 

- Yunan ordusu Anadoluda 
taarruz kabiliyetini kaybetmiş
tir. Onu Anadoluda eskisi gibi 
faal bir unsur haline getirmek 
üzere paraca ve cephanece 
yardıma ihtiyaç "Yardır. Fransa 
Yunan ordusuna geniş şekilde 
yardımı taahhüd edene bu 
yarc:lım derhal yapılmalıdır. 

Buna mukabil Fransa Ren böl
gesinde Almanya tarahndan 
bir taarruza uğrarsa lngiltere 
yalnız başma Fransanın yardı
mına koşmağı ta&hlıüd eder. 

O zaman Fransız Başvekili 
olan Hriyan bu anlaşmaya te
mayül göstennİ.§; fakat mevki
inden dü~müıtü. Bu suretle in· 
giliz teklifi de miistenidabnı 

kaybediyordu. 
Şubat ve Mart 922 de Türk 

murahhasları Par1s ve Londra
da müzakerelere girişmişti. Pa
riste baıvekil ve hariciye ve· 
kili M. Puankare idi. Bu zat 
Parise giden Türk heyetine, 
sulh müzakerelerinde Türkiye
ye müzaheret edeceğini vade
diyordu. Fakat daha fazla yüz 
göste-rmiyordu. 

-Fransamn ikinci derecede 
devlet ricali ve parti taraftar
ları ise bizi teıci ediyorlar ve : 

- Yunanldara bir taarruz 
yapm, her halde muvaffak olur
sunuz, diyorlardı 

Londraya giden heyetimiz 
karıılarında başvekil Loyd 
Corc'u ve harbiye nazın Lord 
Kürzonu bulmuşlardı. Lord 
Kürzon ;ŞU noktalar üzerinde 
duruyordu: 

l - Ruslarla münasebetleri
miz.in derecesi. 

2 - Iraka taarruz niyetinde 
olup olmadığımız. 

3 - Yunanlılara taarruzdaa 
ne kazanacağımız. 

lngiltere bize mütareke tek
lif ediyor~ eğer biz Yunanhlara 
t~ar.ruz edersek sulh ümitleri
nin kalmıyacağıni ileri siiri
yordu. 

Murahhas heyeti retııınız 
Yusuf Kemal hu teklifler kar
şısında: 

- Madamki bize müsait şe
kilde sulh olacak, diyorsunuz. 
Şimdiden Yuaao ordusunu 
Anadoludau çekin. 

Buna yanaşmadılar. Heyeti
miz döndü. 

Bu sırada lngiltere hükümeti 
Basil Zaharof vasıtasiyle Yunan 
ordusuna 60 milyonluk bir yar
dımda bulu111Duftu. iş ciddi idi. 
lngiliz dış bakanı Yunan rica
lini teşci ediyor: 

- Yanan ordusu kalıramaıı
dır. Türklerle harbı kazanır, 
taarruz edin, tarih böyle söy
lüyor, diyordu. 

Bu sözlerin verdiği hissiyata 
kapılanlar biJinen askeri hezi
mete uğradılar. 

Sulh pazarlığına 
girişmemişler 

Londra siyasal çevrenlerinde ltalyan
lara karşı bir husumet belirmiştir 
- Bai tarafı J inci say/adtı -
Londra, 3 ( Ö.R ) - Habq 

elçiliği, ltaJyan-Habeı anJaı
mulığının haBi için Italyamn 
on üçler komitesile temasa 
gelmeği kabul ettiği haklan
claki haberi şüphe ile kal'flla
dığım söylemiftir. 

Sefir şunlan ili•c etmiştir: 
- Bu haber bize resmea 

tebliğ edilme~r. Olsa olsa 
ltalyanlar petrol zecri tedbiri
ni biraz daha geri bırakmak 
için bu yolda hareket ediyor
lar. ltalya sulh m5zakeresine 
girifftlekte umimi ise müzake
rat devam ettiği müddetçe 
muhasamatı tatil etmelidir. 

HABEŞ NOTASI 
Cenevre, 3 (Ô.R) - Habeı 

hükumeti Uluslar Sosyetesine 
gönderdiği bir nota ile ltalya· 
ya karp tazyik tedbirlennin 
artırılması ve kendi.ine yardım 
edilmesini istemektedir. Habeı 
istemleri şunlardtr.: 

1 - Mutaarrıza karşı sitih 
müsavatsız.lığını azaltarak mü
cadeleye devam için Habeşis
taoa mali yardım yapılması, 

2 - Bazı devletlerin Habe
şistana silah nakletmelerine 
mani olan engellerin kaldırıl

ma.., 
3 - Uluslar aoayetesi pak· 

tının 16 ncı maddesine göre, 
ltalyaya karfl alınan tedbirle· 

4 - ltalyanın harp kanun• 
larma ve sivil ahalinin mahve
dilmesinı menedan arsıulusal 
mukavelelere riayeti için Ro
ma hükümeti neulinde sür'atlı 
bir harekete geçilmesi. 

Uluslar sosyetesine tevdi edi· 
len Habeş notaaa şu cümle ile 
bitmektedir: 

- Milletler cemiyeti tekmil 
azalannm esaslı nzifesi kuv
vete kal'fl hakkın galebesini 
temin olduğuna habrlabrsak 
fazla bir taleptemi balunmuı 
oluruz. 

MISIR NE YAPACAK? 
Londra 3 (Ô.R,- Kabireden 

Roytcr ajansına bildiriliyor: 
ltalyanlar Tana gölü bölgesini 
işgal ederlerse Mısır hükume· 
tinin nasıl bir vaziyet alacağı 
hakkında gazetecilerin sorduk
ları suallere cevab olarak baş· 
bakan Ali Mahir paşa şimdilik 
böyle bir tehlike görmediğini, 
fakat ihtiyaç halinde diplomasi 
müzakereleriyle Mısırın men· 
faatlerini korumak mümkün 
olacağını bildirmiştir. 

İT AL YANLAR NE 
DiYORLAR 

Roma, 3 (Ö.R) - " Popo1o 
d'ltalia " bir başmakalesinde 
şunları yazıyor : 

Bazı çevrenler, Tana gölün· 
den kaynıyan mavi Nil ve kol
larının Mısır Sndanına doğru 
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Hergün 
---Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kmıal Alttas 
································-
Kadın yazısı 

Dikkat etmişsüıizdir, Arap 
barflenle okur yazarken kadsu 
yazıları pek bariz şekilde belli 
olurdu. En iılek bir kad111 e1i 
y ne yaı.ı yazdığı vakit belli 
olur, bu yazı kadın yazısıdır 
dedirtirdi. Litin harflerile hem· 
bal olduğumuz güudenberi ya· 
zıcia bu kadınlık erkeklik 
farkı kalmadı, herkesin eli 
ayni yazıyı yaz.ıyor. Arap 
harfJerile 11eden kadın eli 
karakteristik bir şekilde ya
zıyordu. Harflerin inhinaların
dan küçük oluşundan, daha 
bilmem nesinden kadın yausa 
belli oluyordu. Bunu, ç.ok zeki 
ve incelemeği bilen bir dostum 
ile lif sırasmda konuşuyorduk, 
bu zeki arkadaşım bunun se
bebini derhal buldu ve itiraz 
kabul etmiyecek şekilde de 
bana kabul ettircli. Arap harf
leriyle yazı yan1ırken sağda11 
sola doğru baştamak mecburi
yeti vardır. Sabnn ilk başlaa
gıcmcla kalemi tutan etin kol
tukta bir tazyiki beliriyordu. 
Sabr yürüdükçe kol, koltuk al
tında yaptığı raviyeyi kısmakta 
yazı yauldtkç.a sabr tamamlaa-
dıkça bu zaviye daralmakta. bi
naenaleyh yazı yazana bir nevi 
göğüs sakmbsı yapmakta idi; 
kadmların göğüsleri erkek 
göğıü gibi sade olmayıp dol· 
gun olduğundan bu yazı far
kını doğurmaktadır; fakat la tin 
harfleriyle yazı yazılırken sol-
dan sağa doğru gittikçe tro1-
tuk zayiyesi genişlemekte, 
erkek ile kadın g~ünün f.ar
k1 ya'Zı üzerinde tesirini yap
mamaktadır. Arkadaşımın bu 
mekanik buluşunu kabul 
ederim. Daktiloğraflara ne 
denin eledim, onma oynak 
parmak darbelerinde şakiıli 
hareket var. Bunda ma
kina kadın elile erkek eliui 
elbet işaret edemez dedi. Gü
lqtiik. Dedim ki, daktilograf 
ile gelen yaz.darda kadın y azı.11 
fikirlerden, muhakeme ve maa
tık1ardan, duygu ve tarzı be
yandan belli olmaz mı? Onu 
çok kadm mektubu okumuı 
olanlara soralım, mesela si~e 
dedi, yine gülüştük ... 

Ceza evi direktörü 
Şehrimiz umumi hapishane 

müdürlüğüne tayin edilmiş olan 
mütekad binbaşı bay Arif Hik-
met gelerek yeni vazifesine 
başlamışbr. Terfian Diyaribekir 
hapishane müdürliiğüne tayin 
edilen lzmir hapishane müdürü 
bay Fevzi çarpmba günü Diya-
ribekire gidecektir. 

iki bera&I kat-arı 
ihtilas .uretile zimmetine 

para geçirmekJe suçlu ithalat 
gümrüğü katibi Faik oğlu Ab
medin ağırcezada muhakemesi 
neticelenmiş, suçu sabit görül· 
mediğinden beraetine karar 
verilm~tir. 

Göztepede bakkal Hakktnı11 
silahlı ve maskeli olarak önüne 
geçmek, parasını almağa teşcb· 
büı etmekle ve Fehmiyi yara· 
lamakla ıeuç.lu Selanikli Esad 
oğla Y qann suçu sabit ola
mamıı ve beraetine karar ve
rilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
laZJI denize çevrilmeleri 
korkusiyle yeni bir telaşa 

düşmii41erdir. Halbuki bu 
haber, ltalyanların mavi 
Nil mecrasını değiştirmek 
için hazır bir planları olduS?u 
haberi kadar çocukça bir şey
dir. ,. Diğer bir çok protokol-
larla teyid ve tekid edilmiş 

olan 1908 muahedesi, Tana 
gölll, mavi Nil ve kollarının 

mecralarım tanzim etmek hak
kını lngiltereye tanıtmıştır. 

ltalyan hükumeti, Boizana ve 
Romadaki resmi beyanatıoda 
bu muahedelere ve lngiliz 
menfaatlanna tam olarak ria
yet te.,iaat .., ~r 



B. Eden Avam K. beyanatta bulundu 
lngilız dış bakanı barış yolunda kuvvetli bir adım 

atılması için hadisatın bir tevekkuf devresi 
lüzum olduğunu· söyledi 

dirmişlerdir. B. Eden erkanı 
harbiyeler arascndaki müzake-

. relerin Londrada olacağını, fa
kat tarihin henüz tesbit edilme
diğini, yapılacak hazırlıklardan 
sonra başhyacağını kaydetmiş 

\: e yapılan görüşmelerin ya
kmda bir beyaz kitab halinde 

Alman plinı 
------~----.... --.-..... --;:___ 

B. Hitlerin isteklerini 
meydana vurdu 

Almanya dünya 
Alman sulhu 

barışı değil, 
istiyormuş 

Paris, 3 (Ô.R) -Bütün Fran· 
sız gazetelerinin kanaatJarı 

hemen hemen aynıdır. B. Hit
leri ıı teklifleri bir şey halletmi
A1manya garpta yapacağı an· 
faşmalarfa kendini sağlama 
bağlayıp Şarktaki emelleri için 
serbest kalmak istiyor. 

HlTLERIN iSTEDiKLERi 
"E 1 . ' d l'E d c aır em e st,, iyor ki: 

Alman tekliflerinin bir iyi nok
tası varsa Hitlerin neyi isteme· 
diğini ve neyi istediğini gös
termesidir. Hitler 1918 zafe
rinden kalan hiç bir izi, Ver
say muahedes'nin biç bir hata
rasını istemiyor. 7 Mart kuvvet 
darbesinde meşru o?arak tanm 
masını istiyor. Mevcut nizamı 

bozarak kendi şartlarını Avru· 
paya tahmil etmek isliyor. 20 
sene evvelce silah kuvvetile 
Almanyanın kazanamadığı~ı bu
gün diploması zaferiJe kazan
dmnak istiyor. 

MEDENiYET TEHLÜKEDE 
"Ly?n Republicain .. e göre 

medenıyet tehlükededir. Bu 
medeniyetin ifadPsi şu idi ki 
hiç bir millet yalnız başına sulh 
veya barba karar veremez. 
Sulh ulusların hepsinin birden 
himayesi altma konmuştur . Kü-
çük milletlere büyüklerle mü
s~vi hak verilmiştir. Hepsi ay
m kanun önünde eğilmeğe 
mecburdur. F erUer gibi milJet
ler de serbest ve hakta mü
savidirler. 

ALMAN SULH NAMINA 
'' N. Journal de Lyon., Al

man tekliflerinin kabulünü "Al 
man sulhu,,nu hakim krlmağa 
muadil görüyor. Eğer Alman 
planı kabul edilirse iki taraflı 
paktlar sistemi ile müşterek 
emniyet sistemi mahvolacak, Al 

manya garb hudutlarını teminatı 
altına koyarak şarkta Rusyaya 
Lehistana karşı serbest kala
caktır. Böylece yeni arazi zab
tedib kuvvetini bir kat daha 
artırdıktan sonra Alman sut· 
hunu garbda da hakim kılma
sına mani kalmıyacaktır. 

FRANSA KABUL 
EDERSE 

''Petite Grande,, ayni fikir-

dedir: Fransa bu mukaveleyi 
imza ederse kendi sukutunu ka· 
bul etmiş olur. Almanya Lehista· 
nı Ukranyayı, Çekoslovakya ve 
Avusturyayı yuttuktan sonra 
Fransa ile harbetmesine zaten 
lüzum kalmıyacaktır. 25 sene
lik salh içinde uyuyacak olan 
Fransa zaif tevellüdatı ile 25 
sene sonra Almanyanın ancak 
bir bebeği halinde uyanacak 
vt: küçük bitaraf memleketle· 
rin derecesine düşecektir. 
FRANSADA PARLAMENTO 

VARDIR 
"Depeche de Brest,, muka· 

vclenin plebisitle tasdiki fikrine 
muarızdır: Hitler unutuyor ki 
F ransada hala bir parlamento 
var \'e bu parlamento uluı:u 
temsiJ eder. Zaten bu şartların 
kabul edilmemesine diğer bir 
sebeb vardır: Muahedeleri yır· 
tan B. Hitl~r henüz Fransız 
kanunu esasısını değiştire· 
cek saJahiyeti kazanmamışbr. 
ve kanun esasası plebisit diye 
bir şekil sunmaz.,, 

TOPTAN RED 
"Depeche de Toulouse,, Al· 

man teklifleriniıı toptan redde· 
dilmesini, menfi bir tavır alın· 
masmı tehlikeli görüyor: Fransa 
mukabil yapıcı bir planla or· 
taya çıkmalı, müşterek emniyet 
sistemini takviye için Alman· 
yanın gösterdiği hüsnüniyet 
kırıntılarından istifadeye çalış· 

m'ihdır. Eğer Almanya bun
ları da reddederse bu Fran· 
sarım Avrupa vaziyetini hi
maye için lüzum gösterdiği 
arsıulusal tedbirlere daha zi
yade kuvvd verecektir. 
AGLAŞMA FA YDASlZDIR 
"Phare de la Lofre 11 da ay· 

ni şeyi teklif ediyor: Menfi 

vaziyetlerden çıkan kötü neti· 
celeri şimdiye kadar kafi de· 
recede tecrübe ettik. Boş an· 
faşmalardan fayda yoktur. in· 
giJtere ve Belçika sarih vazi· 
ziyet almıya hazırlanıyorlar. 

Neden Fransa da kuruc11 
bir plan vermesin. Bu, yalnıı 
Alman plamnın boşluklarım 

meydana çıkarsa yine eyidir. 
Bundan daha iyi bir şey olamu. 



saıute 6 tENt ASIR 
• 

A. üt··ncü er Ba ası 

khisar bölgesin tüt .. n satış ve 
eratiflerinin idaresini ele 
teşebbüsler yapılmıştır 

Çu. Alıcı Fiat 

kredi koo 
ası 

• • 
iÇ al 

Akhisar 3 ( Yeni Asır ) 
Akhisar Tütüncüler bankası 

dün yıllık toplantısını yaptı. 

Toplantıda hemen bütün hisse
darlarla hazine namına Ma
nisa defterdarı bay Muhtar ve 
komser sıfatile mektupçu bay 
Şevki hazır bulunuyorlardı. 

Toplantıya ilk önce kar ve 
zarar cetvelile bilanço ve mec
lisi idare raporlarının okunma
s~le başlandı. Okunan cetvel, 
bilanço ve raporlar münakaşa
Eız kabul olunarak hissei temet
tüe geçiliyordu. 

YAY AKÖY ZEYTINY ACI 
FABRiKASI 

Bu sırada hazine vekilinin 
sesi duyuldu. Bay Muhtar oku
nan raporun bir noktası üze
rinde iıahat istemişti. Banka
nm Yayaköy nahiyesinde aç
lığı bir yağ fabrikasına aid 
olan bu soruya bankanın mü
dürü bay Halil Erman şu ce
vabı verdi: 

" - Bankanın on iki sene 
evvelki kuruluşunda yalnız ken
disine istinad eden tütün zirai 
kredisinin sonradan milli ana 
bankalarımızın bizi bu muhitte 
bu sahada takviye ederek 
müstahsili kredi hususunda tat
min clmeğe çalışmaları ve kredi 
kooperatiflerinin de bu sahada 
yardımlannı genişletmeğe de
vam etmeleri sebebiyle banka
mız zaten senenin muayyen 
mevsimlerine inhisar eden ziraat 
kredisine tahsis ettiği serma
yesini topladıktan sonra yeni 
mevsimin sonuna kadar çalışa
cak saha aramağa mecbur ol
duğundan para hareketlerinin 
gerek tütün kredisi ve gerekse 
diğer istihsaller üzerine mua· 
mele sahasında temadisi mak· 
sadile yine hissedarlarımız mu
hiti bulunan Y ayaköyde bir 
ıeytinyağı fabrikası vüc.ude 
getirmiştir.,. 

Bay Halil bu fabrikanın, ge
rek müstahsilin malını kıymet
lendirmek, gerekse banka he
sabına mübayeat ve ticaret 
yapmak imkanlarını yarataca
ğına işaret ettikten sonra bu 
imkanın ancak idare meclisinin 
vaziyeti müsait görmesile ta
hakkuk edeceğini söyliyerek 
fabrikanın kurulması uğrunda 
sarfedilen paraya. geçti ve 
dedi ki: 

.. - Blançomuzun emteai 
umumiye diye gösterdiği kısım 
fabrika inşasına sarfedilmiş ol
mayıp mahsul bedelidir. Fab
rikaya harcanan tahminen on 
beş bin lira kadar meblağ bu 
seneki muamelemizin hasılah 
ile kısmen itfa edilebileceğine 
nazaran tahsis edilen sabit 
para çok atalmış bulunacaktır. 
Azalacak para ise orada işle
yecek olan fabrikanın yalnız 
müşteri malından alacağı üc
retlerle bize alacağımız faizler
den daha çok bir kar getir
miş olacaktır.,, 

Direktörün bu izahatı ortak
lardan Musa zade Riza Önen 
ve Ziraat bankası memuru 
ishak özkan tarafından teyid 
olundu. 

ZIRAA T KREDiLERi 
Bunu müteakıp Riza Önen 

plançonun 3 üncü fıkrasınm son 
kısmı hakkmda istizahta bulun
duğundan Bay Halil erman 
buna da cevab olarak, hüku
metin ziraat kredisine büyük 
ehemmiyet verdiğini ve son 
zamanlarda tarım ve kredi 
kooperatiReri kurmak için yeni 

kanunlar kabul eylemekle ma
halli müesseselerin yapabile
cekleri vazifeyi daha geniş 
surette ve muvaffakıyetle ifa 
edebilmeğe hazırlanmış oldu
ğunu tebarüz ettirdikten sonra: 

Akhisar 7 iiflİ!ıciiler Bankası mii<liirii 
B. Halil Erman 

" - Bu teşebbüsü banka
mız çok yerinde olarak görür 
ve bu teşekküJlere yaklaşmak 

lüzumunu his ederken ortakla
rımmn bir fedakarlık eseri ola-
rak ziraat kredisine tahsis et
tiği banka sermayesinin, bu 
maksat dahilinde tedviri ve 
tarım ve zirai kooperetiflerinin 
mesaisi ile ahenkli bir yolda 
yürümesi içjn alakadar makam
larla temaslarda bulunulmuş ve 
bankamızın tütün satış ve kre
disi kooperatifleri ile beraber 
yürümesi ve bu saha dahilin
de gerek faaliyet, gerekse teş
kilat. itibarile daha ziyada in
kişafmm temini için müsait bir 
müzaheret imkanı temin edil" 

miştir. 11 Dedi ve bu teşebbü
sün h~nüz tamamlanmış safha
sı olmadığını ilave eyliyerek 
şimdilik bu kadar izahatı keli 
göreceğini söyledi. 

Müteakıben blanço ittifakla 
kabul olunarak hissei tamettliün 
tevzii tasvib edilmiş, müddetleri 
hitam bulan üç idare meclisi 
azasının intihabına geçilmiştir. 

Haydar Kaytaz,Müftlioğlu Meh· 
med Hilmi ibkaen, Dıramalı 
uncu Murad yeniden aza ola
rak ve Selanik bankası mü
dürü Fuad Lostar ibkaen mu
rakıb seçilmişlerdir. 
TAZIM AT TELGRAFT ARI 

Bu ara komiser B. Şevki, 

bankanın memlekete çok mü· 
fid ve iki gündür hissedarlarla 
yapdığı temaslardan aldığı in
tı balarıo pek iyi olduğunu söy
lemiş ve bunun arkasından 
Atatürke, Başbakana, Ekono
mi Bakanına, Receb Pekere 
tazimat telgrafları çekilmesi 
teklif olunarak alkışlarla kabul 
olunmuş ve alelade içtimaa ni· 
hayet verilmiştir. 

Banka bir de f evkalide içti
ma akdma lüzum görmüştü. 

Heyeti umumiyenin hazır bu
lunmasından istifade edilerek 
bu da yapılmış ve bundan 12 
sene evvel kurulmuş olan til· 
tüncüler bakasının o z:amanki 
esas mukavelenamesiyle, son
radan tatbik mevkiine girmiş 
olan ticaret kanununun bazı 
maddeleri arasındaki inbbak
sızlığı gidermek için mukave
Ienamenin 11. 29, 31, 37 nci 
maddelerinin tadili teklif olun
muştur. Müzakere neticesinde 
yalnız 37 nci maddede yapılan 
ufak bir tadiHe bu teklif kabul 
edilmiştir. Toplantıdan çıkar
ken hissedarların ağzında ban· 
kanın istikbaline ait parlak 
konuşmalar dolaşlyordu. Mües
sesenin yeni bir teşebbüsü bü
tün müessisleri sevindirmekte 

240 Üzüm kurumu 11 35 12 25 
33 Şınlak Z bi. 11 75 11 75 
25 M B koope. 11 75 11 75 
2 S Süleymano. 15 15 
300 Yekün 

502252 
502552 

Eski satış 

uumi satış 

Zaıhire 

Çu. Cinsi 

100 Arpa 4 37 

Fi at 

4 375 
50 Kalın kepek 3 3 
62 balye pamuk 41 50 42 

• Para Piyasası 
3-4-1936 

Ahş Satış 

Mark 50 15 50 62 
İsterlin 621 50 624 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 85 79 40 
Belga 21 20 21 40 
İtalyan lireti 9 95 9 97 
İsviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 85 25 85 40 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 37 23 87 

idi. Bu teşebbUs tütüncüler 

bankasının " Bölge bankası 11 

vaziyetine gireceği meselesidir. 

Bankanın müdürü bay Halil 
geçende Ankaraya gitmitti. 

Hususi surette haber aldı

ğıma göre direktör orada Eko

nomi bakanlığı ile temaslar 

yapmıştır. Bu temaslar, Akhi-

sar tütüncüler bankasının mın

takada bulunan tütün satış ve 

kredi kooperatiflerinin idaresini 

almak ve anonim şirketliğini 
muhafaza etmesi şartile bölge 
bankası vaziyetine girmesi üze

rindedir. Ekonomi bakanlığı bu 

isteğe karşı temayiiller ıöster· 

miş olmakla beraber mesele 
henüz kat'ileşmiş değildir. Ma
mafi neticeye Umid gözile ba-

kıldığını da ilave etmeliyim. 

Bu takdirde tütüncüler banka-

sının lzmirde kuvvetli bir şube 

teşkil etmesi lüzumu doğmuş 

olacaktır. 
Hulüsl OUnay 

~Here eveF esane 
F ABBIKALABININ 

Mevsimlik iyi ütü tutan 
Kumaşları gelmiştir ........ 

KREDiLE Elbise 
sayın diktirecek olan 

müşteriler-imiz terzi 
intihabında serbesttir 

(//././.7/. ///./7 L / /// / L/7/L/.l 
t7.L.7.7.7LLZLYJ.Z7J.L//L/.ZZ7.YJ 

Sümef///////J7Bink 
YERLi MALLAR PAZARI 

KEMERALTI HÜKÜMET CADDESi 3 6 - 4 

PARDAYANLAR 
-120-

Vay 
kraliçe 

Diye sordu: 
- Şevketmeap, mareşal dö 

Monmoraosi geldi. Huzurunuza 
çıkmak arzusundadırlar. 

Kral sanki kulaklarına inan
mıyormuş gibi bağırdı. 

- Monmoransi mi ? İlan edi
len yarışı duymuş olmah ... Ar
tık emniyetsizliğe nihayet ver
mek istiyor. Buyursunlar! 

Kral Şarl hıemen abanoz 
koltuğuna oturdu. Odada bu
lunanlar da koltuğun sağ ve 
sol taraflarında yer aldılar. 
Mareşal da Pardayanla beraber 

. içeri girdi. Fransuva dö Mon
morans, koltuğa yaklaşarak 

saygıyla eğildi. Sonra doğrul

du. Kral bir saniye içinde 
Mareıalın bu ıeyinitine dik-

katle baktı, Diğerleri ise uzun 
boyuna ve geniş omuzlarına ve 

duruşuna imreniyorlardı. Yal
nız Hanri dö Kiz mareşala yan 

gözle bakıyordu. Hatta Fran
suvanın içeri girdiğini görünce 
yavaş sesle: 

- Düşmanlarımızın dostu! 
Diye alay bile etmişti. Ni

hayet Kral: 
- Hoş geldiniz mareşal 

hazretleri. Sizi kaybetmiştik. 
Hatta hayatta bulunduğunuza 

bile inantmlz yoktu. Çok şükür 
ki sizi sağ olarak gördüm. 

Dedi. Bu suretle gizli kalan 
kalbindeki .ehemmiyetsiz kini
ni yatıştırdıktan sonra daha 
ciddi bir sesle : 

- Ne ise, bizlerr görmeğe 

geldiğinizden dolayı çok mem
nun oldum. 

Sözlerini de . öyledi. Hanri 
dökizden mada odada bulu
nanların hepsi derin bir mem
nuniyet içinde olduklarım sezi
yorlardı. Bunun üzerine Fran
sova dö Monmoransi yavaş ya
vaş söze başladı : 

- Şevketmaab sizinle ko
nuşmak üzere geldim. 

- - Benimle yalnız bulunmak 
mı arzu ediyorsunuz? 

- Muvafakat ederlerse .. 
- Pek güzel! 

Sonu Vaı-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müzayede ile 
fevkalade 
büyük satış 

5 Nisan 936 pazar günü öğ
ledt:n evvel saat 10 da T ram
vay caddesi Sadık bey mevki
inde 687 No.lı Muammer beyin 
evinde maruf iki aileye ait f ev
kalade lüks mobilyalar müzayede 
suretile sahlacaktır. 

F evkalide lüks saray mamu
latı dokuz parçadan mürekkep 
oda takımı, üç aynalı modern 
büfe, yeni bir halde lzmirde 
emsali bulunmıyan A. Gvand 
markalı Alman piyanosu ve 
tabüresi, tablalı 9 parça Av
rupa mamulatından hezaran 
salon takımı, bronz birer bu• 
ç.uk kişilik Avrupa mamulatın
dan iki adet lki direkli karyola 
maa somya, tekrar bir adet 
iki kişilik nikel karyola maa 
Şam işi şemsiyelik, üç adet 
ikişer kapılı aynalı dolap ceviz 
kabine üç aynalı iki beyaz kar
yola, birçok Avrupa yemek 
iskemleleri, kare anahtarlı ye
mek masaları, on iki adet deri 
iskemle, servant, duvar saat
Jarı, emsalsiz lüks Grandürla 
marka salon gramofonu ve bir 
çok plaklarile, ceviz şemsiyelik 
bir çok yağlı boya levhalar, 
maun şemine aynası, dokuz 
parça ipekli kanape takımı, 
yazı makinası, bir kişilik Av
rupa mamulatı nikel karyola, 
fevkalade zarif ve nadide elek
trik avizeleri, Jardinyera, do
kuz parça kadife oda takımı. 
ceviz saybur, yeai parça hasır 
kanape takımı, perdeler, kap

lan derisi, bahçe kanapesi, 
ipekli şezlong, poker masaları, 
komodinolar, vazolar, kuşlu ay
na, marüken bir kanape iki 
koltuk, etajerler, sarı işlemeli 
gayet şık mangal, sigara seh
paları ve birçok taban hahları 
kilim ve seccadeler vesaire. 

Ayni zamanda ev icara ve
rilecektir . 

Fır.satı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu 
Aziz Şınık Telefon 2056 

(696) 2-4 S.6 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

' aııem sayısı: 70 Yazan : Tokdll • il 

Bu bir casusdur, casusun yaşaması haramdır. Aynı 
zamanda size de suikasd etmeğe teşebbüs etmiş. 
Müsaade ediniz bu herifin başını ben uçurayım. 

- S6yle niçin buralarda gİ•· 
lendin ve niçin geldin? Zeyd kırbayı alarak çobanla 

beraber ylrtldll. 
Çoban leyde ıilt içirmif, 

hurma vermit karnım doyar-

•uttu. 
Bir arahk Zeyd aordu: 
- K6yllniiıde bir tellt var, 

bir tarafa mı g&ç edecekler? 
- Hayır harp buırlıtı varl 
- Kiminle? 
- Muvaffak olabilirlene Me-

dine ye yirlyecekl• .. 
- Aman! Fakat Medineliler 

çok kuvvetli .. 
- Belki amma .. Hariı buna 

karar verdi. 
leydin öğrendiği kafi idi, 

çobanın bir ıllnlDk misafiri 
oldu, çoban leyde aseli ol-

duğunu alla sormamııb. Ertesi 
günli yoluna devam ediyormut 
gibi Mireysiadan aynldı. Epi
ce uzaklakştıktan sonra yolunu 
değiştirip geriye, Medineye 
döndü .. 

. . . . . . . . . . 
Muhammed derhal arkadaş-

larını topladı, tehlikeden her
kesi haberdar etmek IAzun
geldiğini onlar hBcam etmeden 
kendilerinin onlu Ozerine yü
rümelerini tek&f etti. 

Mecliae bu haberle çalkancll, 
Mtısllbnanlar aiWıJandılar. Me· 
dinedeki ı.ı. ohauJP Yalaa· 
eliler de ba harekete iftirlk 
edeceklerini bildirdiler. 

Abdnlhlh • 1.11t 1~ 
oh.akla .._..,... YalaGdlleria 
nya..aiai alarak MQbammede 
h" iMirlk haberini götirmllı 
ondan lcabul haberini getir-
miıti. 

mllılümanlann kUYYeti çotal
mışb, Medine içinde iken kaç 
gündenberi telit, hazırlık hi
ldlm aürüyordu. 

Enurdan biri de Muhamme
de ıu teklifte balanda : 

- Ya Muhammed izin ver
aen ben Mlireyaie kadar bir 
kaç arkadaşla gideyim. 

- Ne yapmak için? 
- Hariıle bizzat ılrlfllrtlm, 

kendisine yardım edeceiimi 
•lldederim, ve kuvvetinin ne
~~den ibaret oldupnu daha 
ıyı uaJamalda beraber Ordu· 
muzun onlara yaklqmuına 
kadar da oyalamlf olanım. 

- Muvafık 1 
- BufÜD gidiyorum. 
- Yolun açık oltan. 

. . . . 
Muhammedin ordum batdan 

aonuna kadar sililıb ve haki· 
katen kuvvetli ve mnthiş bir 
ekseriyetle Müreyaia doğru yola 
çıkb. Muhammeclia yaamcla 
karısı Ayte de vardı. Kur'a 
ona isabet etmişti. 

Muhammed Zeyneble evlen· 
dikden sonra kadmlann sob· 
betlerde, ziyafetlerde vesair 
yerlerde erkekler araıında bu• 
lunmaması, erkeklerden teıet• 
tür edinmesi için emirler ver• 
mişti. Allalundan aldığı bu 
evamire Müslümanlar bütlin in· 
kiyadlarile muti olmuılardı. Ay• 
şe bu barba iştirik ederken ken 
disine deve nıtüne konulacak 
bir mahfe yapılmış, bertarafı 
kumaşlarla &rtlilmüşHl. Ayp 
barba giderken daima süslene
rek gittiği için kız k•rdeşioİD 
ıe d ınlıjmı da eğreti olarak 
almaş, takıp, takıfbrarak malı
f._ ~ 

- ..... 
Muhammed Aliye dlasekı 
- AH bumla .- konut 

meram1aı anla! Dedi. 
Ali deveaiadea inerek uabın 

omuslanndan tuttu, herifin 

omudanaı o derece tiddetle 
11lmııfb ki uap: 

- Ooofl Diye kıvrandı ve 
kalkb. 

- .... 
Ali tuttuğu omuzlan bir da· 

ha sıkb: 
- Ah h 1 •• 
- S6yle •• 
- Sizi kabileye haber ver-

mek için •• 
- Başka 1 
- Iıte bu kadar 
Omuzlanm tekrar 11ktı. 
- Doğru a6yle 1 
- Ah Medineye de gide-

cektim. 
- Ne yapacaktın? 
- Benim hayabml bailfla-

yacak mıımız? 
- Neden? 
- itirafımı af edenm lly· 

lerim 
- Siyle . 
- Muhammedi lldlrecektim. 
Hepsi de birbirlerine bakıt· 

talar, Ömer deveden atladı, 
Muhammede yaklqarak: 

- Bu bir cuuıtur, casusun 
yqamuı haramdır. Ayni za
manda ıize de mikasd etmeğe 
tepbblla etmif. Mnsaade edi· 
als bu herifin baflnl ben uçu-

nyım. 

- BiJmedi -

Her zaman kullanacağ'um her yerda '1rayacağınıs 

DAIMON 
Pil v~ llmbalan DaimOD ydc:laruD marka olmuna 

dikkat edİDİI 
Daimon yıldınm markah pili dilnyaaıa ea fada 

dayanıkh pilleridir 
De oıa : lzmirde s,daban civanncla No. 28-9 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISl 

Or. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik .eyabatm-ı' 

dan danmllttlr. Hutalumı 
her fln 11,30 dan aaat on 
öçe kadar Beyler ıokajm· 
daki kıliniğinde kabul et• 
mektedir. Telefon 3990 • 

(S.7) (3601 

DOKTOR 

Hulôsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 

Teşekkür 
Geaç yafta ini ollm&nden 

çok muztarib oldufamm eti· 
min Ye kız katiefİID MB

J'erremenin cenaze mertııai•iD• 
~JJiaat iftirlk zahmetinde bala· 
nan ilbay Fasb Glileçle diler 
•ayın ~evata ve Kar11yaka 
etlis ve beledite •bıtaliyle 
Sanatlar okala 11Tetmea n 
talebelerine ve tel ve yaza Ye 
telefonla aamıa teakin llltftln· 
de balua•n Izmirde ve taşra• 
dald aeYdilderimbe derin fiik· 
ranlanmızın ibllğına gazeteni· 
IİD IBttıf •• d~etilJi cllleriz. 

$aJiatW okulu makine 
ajTetmeni Refik Baha Günoy 

Avukat 
Tevfik Fikret Adaman 

IZMIRIN 
Çok kazançlı ve 
çok tanınmış 
BiR KIRAATHANESi 

Devren satıhkhr 
lıteklilet hemen, Karp

_yakada Sntçl çıkmazında 
62 numarah e~de otaraa 
Bafa*l IDaiileye bq 

YBNI A81R 

. . . . . 
- Çok tuhaf bu, lrma.. Ha

yaba ne olacatı Jiiç belli de· 
~· Belki de birkaç ,.ı 80Dl'a 
Itır rece aea, ,.. ajlli omda 
fakat yalnız uykudan uyana• 
cak... O zaman ben fuller 
Aİemine ı~iit bulunacağım. 
Belki de o gece riilglr bira! 
daha hatin ve hiç ı&pheaiz bi· 
.d aevkeden k8rre biraz daha 
ihtiyar olacakbr. Ve belki de 
MD, o yahmiıtmla geri g1a .. 
lerini hatcayan ihtiyar ve bu· 
aak kocanın 6Jll88 lnlDcle bir 
&& laaJl@aaacakmn Keneli ken
dine: 

- Ne iyi adamcll, diyecek
ıin. Ne kadar uJqılmaı ço• 
cukluk1an vardı. Beni rec:e 
yarıları hiçbir sebep yokken 
rahat114' ederdi. 

itte o zaman ben, lrma'm .•• 
Belki de kendim gibi ihtiyar 
bir aelvinin aJbw:la vabti renkli 
ajaçlardan gelei tatla 'le trz~ 
la riizgirların h1rçmlıklannı 
clin6yeceğim. 

- Sally, .,. sece labm 
&onk aellİD? 

- lakAr neye yarar, biraz 

,... Eadifeleriml ·-

8AllAOOflLU 
Memleket hastanem 

Dahiliye M6tehassısı 
Muayenehane : ikinci Bey

ler 10kağı 65. Tel. 3956 
Evi: K6pr6 t"apur iskelul 

8-at aparbmam No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

ÇoCuk hastalıkları 
mütehassısı 

Pasardan maada her 2fin 
6ğleden ıoara 3 - 6 ya lla
clar ikinci Beyler ıokak 81 
numanb muayenehanede ka· 
bal eder. 

'---- - i 11-t U 1 1 ; 11• I 11., 

...... 7 

--

Hauptman 
Sabaha karşı 

Elektrlk sandelyeslnde 
can verecell 

T • enton, 3 (Ô.R) - Salahi· 
yetli kaynaklara göre yüksek 
juri Haaptmu içia tekrar tecil 
karan iatiyecelrtir. Vnclea 
hakkmdaki tahkikat hitti. 
MOddeiumumi nihai karanm 
vermiş değildir. 

Mamafih yeni bir tecil ka-
rarı verilmediğine göre Haupt
man hakkındaki idaııı hilkm&· 
ntln (Tiirkiye saatile) saat içte 
yapılacağı karan henüz ba'kiclir. 

Macaristan da 
KomUnlet propagandası 

Pqte, 3 (Ô.R) - Ortamek· 
teblerde komiinist propagan• 
dası yapan 95 talebe isticvab 
edildiler. 15 i tevkif edilmittir .. 
lsticvab edilenlerin hepsi Ya-
hudidir. 

Muayenehane 
nakli 

aria a Wteaiaden diplomalı Qtleml•: Hastane cad· 
Dit leblplerl cleaindeki muayenehanemi 

uza Her Eroğnl sayın halkımız• ve kı11üle· 

K 
rimize bir kolaylık olmak 

emal Çetindağ üzere Gazipafa caddesinde 

Haatalar1m her gBn sabah ?. n~maralı binaya nakletti· 
saat dokuzdan başlıyarak gımı, fukaraya da evelce bil-
B ı N dirilen gOnlerde meccanen 

ey er • uman zade S. 21 bakmakta olduğumu bildi· 
numrah muayenehanelerinde · · 
k b 1 

nnm. 
a u ederler. Doktor 

Telefon : 3921 Ramiz OUndoldu 
Çrma ve sah 8 den 10 a Ôdeınif 

kadar memleket hastanesinde (670) 

lzmir vi~ayeti Deflerdarhğından: 
!"••mın vergı borcundan ötOrli tabıili emval )'UUI 6 ha 

edil~p Haahtııeyi~erde klin yedi d6nllm 215 metr!a :.; • .: 
daki ub&e bala~11 tarihi ilbdalı itibaren 21 gh _....._. .. 

ilııilıiliıiıılıWıiıMliiıifliMliİllillİİIM~tiirl 
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Dünya güniin en .. on haberle
rini. bekliyor. Herkes makine 
başında uzaklardan gelecek 

~.~~.~~:~~.~9!. .. ~~~~.~Y.~!:: .................. .. 
:1.936 Modeli 

TELEFUN EN 
Radyosuna sahip olanlar, en iyi haberleri, en temiz ve en 

sahip •• •• •• puruzsuz olarak alırlar. Siz de her halde bir Radyoya 
1936 modeli olunuz ve 

TELEF U N ·K EN 
Radyosunu intihap 

neşriyatına 
ediniz. Onu dinledikten sonra 
her halde hayran kalacaksınız 

ahenkli 

Alaşehir icra mem:ırluğun

dan: 
Gayri menkul malların açık 

arttırma ilanı 

Alacaklı: lzmirde mukim Se
Janikli Mahmud ve Cemal. 

Borçlu: Alaşehirde kavaf 
Mustafa. 

Borç mıkdarı: 644 lira 62 
kuruş ve faiz ve avukat ücreti 
ve icra masrafları. 

Borçlunun uhdesinde mukay
yed olup yukarıda yazılı bor
cundan dolayı merhun ve mah-
cuz bulunan mevki, Hudud ve 
evsafı aşağıda yazılı iki kıt'a 
gayri menkulleri açık arttırma 

suretile satılığa çıkarılmıştır. 
Satılığa çıkarılan gayri men

kullerden: 
1 - Alaşehirin Kapu altı 

mevkiinde kain Eylu! 339 tarih 
ve 9 numara ile 3 dönüm 1 
Evlek üzerinden tapuya merbut 
hudutları: Şarkan Salih usta, 
garben sahibi senet, şima!en 
Derbendli Osman t~rlası, Ce
nuben demiryolu ile mahduttur. 
Ehli vukuf marifetile yapılan 
keşfinde hududlarının tapu 
keydına uygun olduğu ve içe
risınde bir incir ağacı bulun
duğu ve bilmesaha 5579 metre 
75 santim geldiği görülmüş ve 
bildirilmıştir. Heyeti umumiye
sine (330) lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

2 - Ayni mevkide ve ayni 
tarih vr. 8 No. ile 13 dönüm · 
üzerinden tapuya merbut .hu-

dutları: Şarkan Hacı Ahmed, 
Şimalen Derbendli Osman tar
lası, garben Beşikçi zade hacı 
Mehmed, cenuben demiryolu ile 
mahduttur. Ehli vukuf marife
tile mahallen yapılan keşfinde 

hudutlarının tapu kaydına uy
gun olduğu ve içerisinde taş
tan yapılmış üzeri kiremitli fev
kani tavanı ve zemini tahta bir 
oda, bir salon ve tahtani ze
mini toprak bodrumlu bir ku

lesi ve ayrıca bir mutbah, bir 
fırın ve bir de tulumbası var-

dır. Keza içerisinde üç incir, 
2 zeytin, 4 armud, bir ayva ve 

1 erik ağaçları varôır, Bilme
saha bir hektar 6533 metre 
geldiği görülmuş ve bildiril-
miştir. işbu bağa bütün müş
temilatile birlikte ( 1600 ) lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Bu gayri menkuJ açık art
tırma suretile satılığa çıka

rılmıştı. 26-3-935 günü yapılan 
ikinci arttırmada ~ürülen be
deJler muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulmadı

ğından 2280 numaralı kanun 
mucibince borç beş sene müd
detle taksite bağlanmıştı. Tak
sit müddeti mürur etmesine 
rağmen borçlu borcunu verme
diğinden bu defa yeniden açık 
arttırma suretile satılığa çı

karılın ıştır. 

Bu gayri nıenkulleı e ait 
şartname ve ilan varakaları 

· herkesin görebilmesi için mah
keme ve icra divanhaneler:ine· 

ve daha icap eden yerlere 
asılmış ve şartname 2-4-936 
gününden itibaren herkese açık 
bulundurulmuştur. 

Birinci Arttırma mahal, gün 
ve saatı : Alaşehir icra dairesi 
önünde 7-5-936 perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar müd
aet içinde yapılacaktır. Birinci 
arttırma müddeti otuz gündür. 
Mezkur günde bu gayri men
kuller üç defa bağırıldıktan 

sonra en fazla arttıranın üze
rinde bırakılacakbr. Şu kadar 
ki sürülen bedel tahmin ediJen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini 

bulmazsa en çok arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere açık 
arttırma on beş gün müddetle 
ikinci arttırmaya bırakılacaktır. 

ikinci arttırma mahal, gün 
ve saatı: Alaşehir icra dai•esi 
önünde 22-5-936 cuma günü 
saat on dörtten 16 ya kadar 

müddet içinde yapılacak ve 
yüksek sesle üç defa bağırıl
dıktan sonra en çok artbranın 
i.izerinde bırakılaçaktır. 

ŞARTNAME: Üzerinde bıra
kılma kararı verildikten sonra 
müşteri arttırma tuturını iste
nildiği zaman derhal vermeğe 
mecburdur. Vermediği takdir
de daha önce pey koyan müş
teriye teklif olunur. Koyduğu 

bedel üzerinden almağa talip 
olursa v.eya bu bedel üzerinden 
her hangi bir istekli çıkarsa 
"""" . üıerine .. ibate ·olunur. 

Gazi 
bulvarı 

Böyle bir istekli çıkmazsa Ü!e
rinde bırakılma kararı bozulur 
ve gayri menkuller hemen 15 
gün müddetle artırmaya çıka
rılıp en çok artıranın üzerinde 
bırakılır. iki ihale arasındaki 
fark ve mahrum kalınan yüzde 
beşden faiz ve diğer zararlar 
hüküm istihsaline hacet kal-
nıaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. 

Bu gayri menkuller üzerinde 
bir hak iddia edenler veya ili
şiği olanlar ilan tarihinden iti-

baren 20 iÜn içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemize 
müracaat etmelidirler.Bu müd
det içinde müracaat etmiyen
ler v~ hakları tapu sicilJiyle 
sabit olmıyanlar arttırma tuta
rının paylaşmasından hariç ka
lacaklardır. 

Delliliye resmi ve tapu harcı 
müşteriye aiddir. Artırmaya 
iştirak etmek istiyenlerin yu
karıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde depozito akçesi ve
ya milli bir bankanın teminat 
mektubunu getirmeleri lazım
dır. Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı almış ve bunları ta
mamen kabul etmiş nazari le . 
bakılacaktır. 

işbu gayri menkuller yukarıda 
yazılı şerait dairesinde mezkur 
iÜn ve saatlerde açık artırma 
ıuretile sahlacağı ilin olunur. 

'861 .(709) 

4 Nl•an 1wae 

K.A.N"ZUK 
ÖKSÜRÜKŞURUBU 

En muannid öksürüklerle"' bronşit, astm, ve boğmaca öks\irü
ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkattır 
İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - lstanbul 

& • 

Güzel Yüz 
CLZ7JJ;T..L7J../..L/J1.7JJJ.Z7.ZZ/J 

için ilk şart 

gfizel diş 

Güzel Diş 
CZ/ZZZI./.7.77JJ./.LZZZ/./J./.f/.Ll 

için ilk ve en 

esaslı şart da 

• 

1 
Kullanmaktır 

RADYOLiN 
Mikropları yüzde yüz öldürür, dişleri fırçan•n girmediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 

besler ve hastalanmalarına mani olur 
EN MÜKEMMEL, EN HOŞ, EN iKTiSADİ 

lzıni rliler Istanhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristo) otelinde 
~ ........ J......,. ... 
~·· . ..... . 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

• 1 .• . ._ '· • . •• 
Göz He~iml 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 
........ ~nan• ............ 

lzmir birimi icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı icraen 
mahcuz dinamo ve kantarın 

icraca satılmesına karar veril
miş ve birinci artırmasının da 
8-4-936 Çarşamba günü saat 
14 le lzmirde Kantarcılar içinde 
bilmUtaycde ıatilacağıodan ta-

• Doktor 

Fahri Işı 
lzmir Memleket cfastanesi 

Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

Ve Elektrik T edea vilcr 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) • • lip olanların yevmi mezkurda 
mahallinde hazır bulunmala11 
Hin olunur. · .(714) · 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NP.IRLANDAIS 

KUMPANYASI 
li SA TURNUS vapmu elyeYID 
•• 1 ...... ,.,. .. 

Aavera, •ı •ulam, Amlter• 
dam •e .. ' ' ln .... 
Y6k alaca~ * .-

HERCUUS ......... '-t• 
da gelip 11-4-936 da Anvers, 
Rotterclam, Amsterdam ve 
ffaab .. I ljmppla'l içi& Jik 
alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8-4-
936 da beklenmekte olup yü· 
k&aia tahliy..ı... ao.- Burgu 

"- .. "...... liwww ' ' İçia )'tik alacal:br. 
G.Al>i."ıW:DES upuu. 20-4-

9 • ._a · f ..... &4-W 
tarihine kadar Anven-Rotter
daaı.-Amsterdam n Hambarı 
limanları .. ,. alacakbr. 

SVENSKA ORENT ı mh• 
ROLAND ••tM .,_,. 

tarihtnde heldeı•ekte olllp 
Yiikünü talali,eclem ..,. a.t
terdam, H·•harı, Cep,.& .. 
Dantzig, Gdpia, Golel-s, 
~.•lo ve ~mm• 0 

• F. U. 
he 

• 
an Der 
Co. 

DEUTaE LEVANTE UNE 
AQUILA nparu bilen lima• _ ....... ,....., ........ 

dam, Hamburl' ve Bı-• için 
yak-alma~ 

•NGOR:A• .... ........ 
•men • ... ,&rs 
çılannıtbr. 
S. A. ..,_.. Ha•:• silı tle 
Navisıation Fmiale et Marilime 
DUNA v.,..... 10 airı..de laek-
lelli,.r.plab,Belpad,B~t 
Bratiılava ve Viyana için ylk 
alacakbr. 
AMERICAN EXPORT LINES 

EXMOOR np11111 12 lliMwla 
lwhılc•»4•· •wr-k .. tik 
alacaktır. 

DLS.. NS Srnalceliaj• 
o.laı 

BAYARD mot6r8 l 1 aiAnda 
bekleniyor. Hayfa, lskenderiye 
Dieppe ve Norveç limulanDa ,. ... . 

v ....... i; •..;. r•• 
tmlderi n wl laıif11bri 
....... ~ Wr ....... P-
ıi •ha. 

·N. V. Y. F. Hari Va Der 
Zee. c.. 

Biıiııııci ~ T.W• Ne. ., ... 
açın yük olacakbr. 
da A~GERIA npa• 14 4 "" cıh•ı Mnbt ........ 
&-L•· le elda elr..~J ' ALBA JUUYA....- 7-6-~•:re•• - "' ... ...._ ........ 6-
HG ...... Copm•ıl"ı! Dalds !_" ~~ -:·,: : 

.t,.;, Getı•aa. o. .. ... .. ~ 
lek•tiun,. •nal n icia,. caldlr. 
alacald.r. Yolm bW ... . 

SERVIC llARITlllE ROtJ11A1N •wl H • .... ........ 
ALBA jUIJA uça• 16+ mi 1 ' •ı •ıJlcl •••• 

936 da selp t7-t-"6daPire aeı•ta ... .,_, DWelma, 
Malta, 11ani1,a •• .........._ Fala blfn ... t iPa lllW 
laareket edecektir. .... .... T .... •• TaYye 

PEL W... anıwu FRAnLLI 
EŞ ..,_. 21-5-956 SPERCO 11eıuc11•• •I wut 

da re&b ıs -s -"' c1a Pi- ..ttıli .- ır •• 
re, Malta, .....,. "Cı Tıl;Lm 9' a5 - , 

K 
Mu emİllea·l>İfİ 

iki .. bb lurille ,.,.._, 

. Hilil eczanesi 
lçia Wr ..,ef olmutt !; 

Ecaaa Kemal Akut. kob
c.._ ecuabkp.i bir nı•• 
iti Jap-fbr. 

Saa'at 
Taklit•••••• 

• 

1-irikekalmllecle ....... 
ede. Kemal Aktat c1iJıor ld : 

Beaim koloaplana yeıiae 
~:: pyler veriline redde• 

Ke.al Akbt .....__ 
~~ ...... •i•imka. ..... -·- ...... ,..... 

0 

EML.AKI MIWYE MOôORIYE11Nl>EN: 
Sabf D. No: Lira 
165 Baca ytakan leaİf zafer S. 2 eni No. la 86,52 metre 44 

murabbaı kahYelwae arlUL 
166 Gaztepe çanbya S. 2 No: taJa 4015 metre murabbaı 1320 

demir kapela duvarll ana. 
167 Re .. cliye çiçek reai zade S. 1 uki ve 3 taj No.lu 370 

azmi ve mlatecabiade S. 2S/33 No.la AkifiD verue· 
aine ait evler arasında 1 .,.._ı No, lu 297 metle 
llRH'abbaa ana. 

168 Tepecik kafıtlaaae cadde.ti bahçe S. 9/11 No. lu 76 70 

metre nauraW. ana. 
157 Tepecik hamam S, 25 taj No. lu 160,93 •etre mu· 160,90 

rabbaa arsa. 
lS& Tepecik meJdaa s. 33 em 27 ve 23/1 taj No: la 139 

139 metre mma1-lm ana. 
168 Tepecik Yana S. 1519 e.ki No. lu 55,50 metre SS,SO 

murabbaı arsa. 
161 Bornova J11erkez S. 91 taj No. lu 233 m~tre ma- 69,90 

rabbaa arsa. 
Yakanda yazıh analarm mGlkiyetleıi pqİD para ile oa beı 

ria mldcletle artarmaya koaulmUflar. ihalesi 20/41936 pazartesi 
ılDll .._ 14 tediı ~ milll •Mir M~• ..ar .. 

Oliver Ve Şü . 
ı.JlllTET 

Vapur Acentesi 
CINDEU HAN BIRINd 

KORDON TEL '2(0 
TllE ELLERMAN UNIS L TD. 
fLA~N vapuru 23 mart-.. 
... Uii: • • .. Cillı9gOv 

... ,.. .. e.h 
llA •pıı• mart 

nibal:.tinde LiYerpool Ye SYan· 
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lngiltere teminat mektubu verdi 
Erkinıı harbiyeler çarşamba günü Londrada toplanıyor 
Erkanı harbiyeler arasında yapılacak temas, tahriksiz bir taarruz halinde 
alakalı iki devlete yapılacak yardımın teknik şartlarını tayine matuftur 

l'aris, 3 ( Ö.R ) - Erkanı 
harbiye müzakekereleri hak
kında B, Eden tarafından 

Fransa sefirine yerilen teminat 
mektuhunun metni şudur: 

"Belçika, Fransa, Ingiltere ve 
şimali lrlanda birleşik kralıyeti 
ve ltalya mümessillerinin 19 
Mart 1936 tarihinde kaleme 
aldıkları metnin hükümleri de
laletiyle şu teminatı vermeye 
salahiyettarım ki; böylece teklif 
edilen uzlaşma için sarfedilen 
uzlaşma gayreti akim kalırs;;, 

birisinin kraliyet hükumeti: 
a - 1 - Hemen hükumeti

nizle ve Belçika hükfımetile 

sa, Belçika ve ltalya tarafından 
hazırlanmış teklit metninde 
zikredilen mektubu sunmak
la şeref kazanırım. Ekselan
sınız bu mektubun, lngiliz 
hükümetinin fikrince; uzlaşma 
gayretinin akim kaldığı mana
sını asla mutazammın olmadı

ğını lfıtfen takdir buyurmalı
dır. Bildiğiniz gibi Alman hü
kumetinden hemen hükümeti
nize teblig ettigimiz ve dikkat 
nazarını çekdiğimiz bazı tek
lifler aldık. Bu sırada S. M. 
hükumeti, hazırlanan teklif
lerin üçüncü fıkrasına uygun 
olarak, umumi erkanıharbiye-

Çekosloı>ak asker/eti 
danışarak böylece çıkan y.cni 
vaziyete karşı alınması lazım 

gelen tedbirleri hemen tetkik 
edecektir. 

b - Anlaşma mucibince, Lo
karno muahedesine uygun ola
rak erkanıharbiyelerin müza
keresi için hükıimetinizle tema 
sa geçecektir. 

C - Tahrik edilmemiş bir 
taarruza karşı memleketinizin 
emniyetini sağlamak için - hü
kumetiniz tarafından müteka
biliyet teminatı verilmek şar
tile - ve onunla danışarak la
zımgelen bütün tedbirleri ala
caktır. 

D - iki memleket erkanı 
harbiyelerinin temasına devam 
edecektir. 

2 - Sulhun muhafazası ve 
arsıulusal kanunun meriyeti için 
ileride Uluslar Sosyetesi kon
seyi tarafından gergin tavsiye
leri istihsale çalışacaktır.,. 

ERKANI HARBIYELER 
KONUŞMALARI 

Bu t;ominat mektubuna ilişik 
olarak, yine B. Edenin imza
siyle erkanı harbiye müzake
relerinin hemen başlamasınn 

muvafakat bildiren şu mektub 
gönderilmiştir : 

" ilişik olarak Ekselansıniza 
19 mart tarihli lngiltere, Fran-

!erine Fransa erkanı harbiyesi ile 
hemen temasa girmesi için tali
mat vermeğe hazırdır. Bu temas, 
tahriksiz bir taarruz halinde, 
yapılacak yardımın teknik şart
larını tayine matuftur. S.M. 
hükumeti namına biliyorum ki 
erkanı harbiyeler arasında bu 
temasın bir veya diğer hükumet 
ıçın hiçbir siyasi taahhüdü 
veya ulusal müdafaanın teşki
latı hakkında hiçbir mecburi
yeti tazammün edemiyeceği 

kabul edilmelidir. Ekselansını
zın bu tafsiri teyid etmesini 
rica ederim. 

S. M. hükumeti işbu teması 
tesis için elzem muhaverelerin 
Londrada cereyan etmesini 
teklif etmektedir. ,. 

KEDORSEYDE SEFiRLER 
TOPLANTISI 

Paris 3 ( Ö. R ) - Öğleden 
sonra başbakan B. Sarreut 
Kai d'orsayde B. Flandenin 
başkanlığında Fransanın Lond
ra, Roma, Brüksel ve Berlin 
elçilerinin iştirakile yapılan top
lantıda hazır bulunmuştur. Bu 
memleketlerdeki görüşlerden 
mümessiller vasıtasile malumat 
aldıktan sonra, başbakan dış 

işleri bakanı Alman cevabını 
bildiren lngiliz tebliği dolayı 

sile Londra· hükumetine veri-

emniyet pren-lecek cevabı hazırlamağa ko
yulmuşlardır. sibine dayana· ' 

FRANSANIN CEVABI 
Bu cevapta Fransa, B. Hit

lerin bazı iddialarına karşı pro
testodo bulunacak ve Lokarno 
muahedesi hakkında bir çok 
noktalara tarihi hakikatı tespit 
edecektir. 
Almanyayı, dünyayı sürükle

mek istediği tehlükeli yolda 
takipten sakınmakla beraber, 
Fransa bir daha sulh idaresini 
teyid edeeek ve arsıulusal 
kurtulşun temeli olan kollektif 
emniyet sistemine bağlılığını 

bildirecektir. 
Cevabın metni Pazartesi 

günü saat 15 te Elizede B. Al
bert Lebrun'un başkanlığında 
yapılacak bakanlar kurulunda 
tesbit edilecektir. 

FRANSIZ SULH PLANI 

cak yapıcı bir 
kısmı da ihtiva 
edecektir. Bu· 
nunla beraber, 
ilkönce işin a
cele kısmını dü 
ıünmek lazım ol 
dui!"undan Fran 
sız hükumeti 
Almanyanın boz 
duğu arsaulusal 
kanunu iade et
mekten imtinaı 
karşısında, Lo
karno devletle
rinin müşterek 
bir vaziyet al
maları için ln
giliz beyaz ki
tabında düşü· 
nülmüş olan Lo· 
karno devlet· 
leri toplantısı
nın acele yapıl· 
ması fikrinde
dir. 

Paris 3 (Ö. 
R) - Bakanlar 
kurulu pazarte
si günü Elize 
sarayında Bay 
Lebrön'nün baş 
kanlığı altında 

Paris, 3 (Ö.R) - BB. Sar
raut ve Flandin Alman ceva
bını ayrı ayrı tetkik etmişlerdir. 
Akşam B. Flandin ve iş arka
daşları Alman planına cevap 
olacak bir Fransız sulh planı
nın unsurlarını toplamakla meş· 
gul olmuşlardır. Almaa teklifi 
Londra hükümetine gönderil
miş olduğuna göre Fransız 

planı doğrudan doğruya bir 
cevap olmamakla beraber, 
Fransız hükumeti "hakiki sulh,, 
meselesinin nasıl ortaya konu
labileceğini göstermek için şid
detli bir aksülamele lüzum gör
mektedir. 

toplanacaktır. ;;,, 
B. Flanden ile 

lngiliz büyük fi"' 
elçisi bay Corc .i.0§ 

Klark'ın dün Almatı mukadderatı üzerinde rol OJ 'lltl} W l şe/lı'r; Oöritıg ı•e Oöbtl.< 

yaptıkları mülakatta Lokarno mahfeller Hitlerin mukabil münasebetiyle mutalaadan çe-
devletlerinin Paris veya Brük- tekliflerinde bazı noktaların kiniyorlar. 

FRANSIZ KARŞILIGININ 
ŞEKLi 

Fransız karşılığı Alman ce· 
vabını cerhetmekle kalmıyarak 
Cenevre paktına ve kolektif 

selde toplantı günü olarak 8 istifadeli bir şekilde münakaşas Paris, 3 (Ö.R) - lngiliz, 
nisan tarihi tesbit edilmiştir. lrabil olduğunu söyliyorlar. Fransız ve Belçika erkanı har· 
iT AL YAN GAZETELERiNE Ayni mahfeller Hitlerin Lo- biyelerinin Londrada toplan-· 

GÖRE karnocu devletlerin Londra malan son dakikada tekarrür 
Roma, 3 (Ö.R) - Siyasi toplantısı etrafındaki tenkitleri etmiştir. 
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lngiliz teminat mektubu 
Fransız kamoyu Üzerinde derin 

bir hüsnü tesir yaptı 
Paris 3 ( Ö. R ) - Ingilte- Paris, 3 ( Ö. R ) - "Petit Kuvvetli olmak ve kendi ye-

renin teminat mektubu Fransız Journal,, Fransanın Alman tek· rinde durmak. Fransız siyasası 
çevrenlerinde memnuniyetle liflerini ne kabul, ne de red bundan ibaret olmalıdır. 
karşılanmıştır. Bunlar şurasını etmesine lüzum olmadığını ileri 
kaydediyorlar ki bir Alman -ta- suruyor : " Fransız hükumeti 
arruzu halinde lngiltere hemen münakaşayı açmalı ve vaziye-
F ransa ve Belçikanın yardımı- tini Lokarno devletlerine gös-
na koşacaktır. 1914 de Vil· termelidir. Bunlar Almanyaya 
helm lngilterenin ne karar karşı blok yapmalıdırlar. O 
vereceğinden şüphe edebilir- vakıt Hitler büyük sergüzeşte 
di. Ancak Belçikanın bitaraflığı atılmakta belki tereddüd eder. 
bozuluncadır ki Ingiltere har
ba girmeve karar verdi. Bu· 
gün ise uzun sürecek müzake
relere ihtiyaç olmadan, Hitler 
lngilterenin hemen Fran~a ve 
Belçikanın imdadına koşacağı
nı biliyor. ve kü~:ük lngiliz or
dusu bugün 1914 ten her 
halde daha kuvvetlidir. ln
giliz kara, deniz ve ha
va kuvvetlerinin tensi ki 
ıçın hazırlanan muazzam plan 
ve hava kuvvetlerinin az za
manda dünyanın en ileri gelen 
kuvvetleri arasına sokmak için 
kabul edilen müthiş tahsisat 
unutulmamalıdır. 

Sosyalist Lideri B. Leon 
Blum "Populaire,, gazetesinde 
diyor ki: Alman diktatorünün 
cevalıı Fransaya bir vazife aç
maktadır. Fransa Hitlerin lok-
ma lokma tekliflerini tam ve 
devamlı bir sulh için birleştirme
lidir. iki taraflı anlaşma mevzu
ubahsolamaz. Lazım olan karşı
lıklı yardım veherkese açık bir 
paktırSilahsızlanma veya silahla 
rın azaltılması ve müşterek emni
yet ancak evrensel anlaşma
larla elde edilebilir. 

"Jour,, gazetesi: Palavralar 
yeteri Diyor. Frasıısa çifte 
bir prensibe bağlanmalıdır: 

" Matin ,, yeni müzakere
lere girişmezden önce, vaziyeti 
şüpheli olan Lehistanı Italyayı 
Fransız · davasına bağlamağa 
lüzum görüyor. ltalyayı elde 
etmek için çokdanberi yapıl
ması lazımgelen bir jest yap
mak yeter: Zecri tedbirleri 
bırakmak! 

Roma, 3 (Ö.R) - Romada 
Alman cevabı bazı ihtiraz kayt
larıla karşılanmıştır. Umumi· 
yetle bildirildiğine göre ltalya
ya karşı zecri tedbirler rejimi 
tatbikte kaldıkça Roma kabi
nesi Ren meselesinde kat'i bir 
vaziyet alamaz. bununla bera
ber Alman notasının ikinci kıs-

mında sulhcu unsurlar oldu-
ğunu ve bunların Avrupa mil
letlerinin istikbalinde refahını 

hazırlamak için yapılacak mü
zakerelere esas olabileceği kay
dedilmektedir. -
• Brüksel 3 (Ö.R) - Alman 

Faşistler --Komünistlerle çatıştı 
Paris 3 ( Ö. R ) - Faşist

lerle, aleyhtarları komünistler 
arasında bir çarpışma oldu. 
Ateş saliplerin reisi Kolonel 
Sarokun bir nutuk söyliyece
ğini haber alan kömünistler 
nutkun verileceği tiyatro etra
fını tutmuşlar ve burada bari
katler vücude getirmişlerdi. 

Ateş salipler saat 22 de ti
yatrodan çıkarken taş yağmu
runa tutuldular. Polis ve jan
darma nümayişçileri dağıtmış 
ise de sabaha kadar faşist 
aleyhtarı tezahürat devam etti. 

Hırsızlar 
Banyöl belediye 

kasasını soymuşlar 
Paris, 3 (Ö.R) - Dün gece 

hırsızlar Banyöl bela.diye da
iresine girerek kasayı kırmış
lar ve elli bin frank aşırmış
lardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cevabından hayal sukutuna uğ
rayan Belçika çevrenleri Lo· 
karno devletleri arasında her 
zamandan ziyade birliğe lüzum 
görmekte ve alınması gereken 
tedbirlerle erkanı harbiyeler . 
arasındaki temasın acele te
mini lüzumunu ileri sürmekte
dirler. 


