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En büyük 
TehJüke karşısında 

Lokarno paktının feshinden 
doğan tehlükeli vaziyet, yarın, 
uluslar sosyetesinde incelene· 
cektir. Versayın son izlerini 
ortadan kaldırmağa azmetmiş 
bulunan Almanyanın ileri sür· 
düğü tezle muahedelerin bir 
taraflı olarak feshedilemiyeceği 
esasına dayanan Fransız tezi 
arasındaki uçurumu doldur· 
mağa imkan <>lacak mıdır ? 

Ortada bütün muahedelerin 
mukadderatını ilgilendiren bir 
dava vardır. Bugünkü tartlar 
içinde muahedelerin bantçı) 
şekilde yani baştan gözden 
geçirilmesini, yeni pasifik reviz· 
yonunu temin eden biricik sis· 
tem uluslar sosyetesine daya· 
nır. Bu kadro içinde uzlaşma 
ümidi kaybedildiği gün güven· 
sizliğe düşecek olan milletlerin 
askeriğ ittifaklar sistemine ve 
nihayet barba sUrUklenmeleri 
mukadderdir. Avrupayı rahat· 
sız eden bu ihtimal bütün fe
caabyla göz önüne getirilirse 
uluslar sosyetesine bağlı olan 
milletlerin elbirliginden başka 
çıkar yol olmadığı anlaşılır. Bu 
bakımdan yarın Cenevrede 
dünyanın en büyük ve en he· 
yecanlı davası görüşülecektir. 
Orada alınacak kararlarla akıl 
ve ıuurun vaziyete ne dere· 
ceye kadar hakim olacağını 

anlıya cağız. 

Almanlar Cenevreye murah· 
has giindermiyeceklerdir.Fakat 
Hit!erin tezi anlaşılmış gibidir. 
Alıııanlar diyorlar ki : 

"Lokamo pakbnın feshinden 
ıneeul olan biz değiliz. Fransız 
Sovyetler p~khnın tasdiki Lo· 
kamoya ölüm darbesini indir· 
ın· . 

.'~ti. Fransanın Rusyaya karıı 
~lrıştiği taahhütler Uluslar 

osyetesi üyesinden birinin bir 
diğerine verebileceği karşılıklı 
Y.~rdını haddini aşmışbr. Aske· 
~g İttifaklar çenberi içinde 

alan Almanya Rendeki hu
dutlarını emniyet altında gör
mediğinden gayri askui rejimi 
değiştirmeğe mecbur olmuJtur.,, 

Fransız tezi bunun tamamen 
zıddıdır. M. Albert Sarrut'nun 
saylavlar odasındaki söylevin
den anlaşıldığına göre, Fransa 
Sovyetlerle yaptığı paktı Lo· 
karno muahedesinin ne ruhuna, 
ne de metnine aykın saymıyor. 
Eğer kendini kuvvetli görenin 
iradesi muahedeleri bir taraflı 
olarak bozmağa yeterse Av
rupada emniyetten bahsedilmi· 
Yeceğine kani bulunuyor. Fran· 
sa bir harp felaketinin önüne 
geçmek için Uluslar Sosyete· 
sinin Almanyaya karşı zecri 
tedbirlere başvurmasını, Ce· 
Devrede toplanan bütün mil
letlerin Fransız tezine yar· 
dııncı olmalarını istiyor. 

işte davanın asıl vahim olan 
noktası da budur. 

Uluslar Sosyetesi böyle bir 
karar verecek midir 1 

- Sonu 2 inci sahi/ede -
l!i!le"Vke1. :etıgt:u. 

Almanyayı Voiı Ribentrop temsil edecek 
Fransız gazeteleri Cenevre toplantılarının Londrada yapılma· 
sının manalı olduğunu yazarak bu noktaya işaret ediyorlar 

Berlin, 11 (A.A) - iyi ha· 
ber alan mahafile göre Millet
ler cemiyeti konseyinin Lon
drada toplanması keyfiyeti 
noktai nazar teatisini lngilte· 
renin idare etmekte olduğuna 

ve Almanya ile müzakerata 
girişilmesi nazariyesini kabul 
ettirmeğe çalışacağına delil 
uyılmaktadır. 

Salahiyettar bir kaynaktan 
haber alındığına göre lngiltere 
ile Italya Almanyaya karşı 

zecri tedbirler alınmasına mu· 
halif kalacaklardır. 

LOKARNOCU DEVLET
LERiN KARARI 

Londra, 11 (A.A) - Royter 
bildiriyor: · 

Lokarno muahedesinde im
zası bulunan devletlerin Per· 
şembe günü öğleden sonra 
Londrada hariciye nezaretinde 
toplnnacak bir konferansa işti· 
raki kabul ettikleri resmen 
bildirilmektedir. 

Konsey içtimaı hafta sonunda 
Londrada olacaktır. 13 )er ko· 
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Londra, 11 (O.R.) -- Sovyet Rusyanın Londra büyük elçisi 1 

AJmanya Reni askeri işgal altında bulundurdukça Sovyet hü- I 
kô.metinin Almanya ile hiç bir şekilde münasebata girişmiye- : 
ceğini Forayn Ofise resmen bildirmiştir. ! 
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rarına kar•• takblhlerl 
en a,aöı hadde indire
cektir. ln§llterenln kon
seyi Londrada toplan• 
maöa çaaıırması da, mU· 
messlllerlnln daimi ola· 
rak hUkOmetle temas 
hallnde bulunmaları l;ln 
dlr. Şu halde B. Hltlerln 
Avrupa önUne çıkardıjl 
mesele, yUksek bir ka• 
rarla Londrada halledl· 
lecektlr. 

BELÇIKANIN TEHLiKE 
iŞARETi 

"Ere NouveUe,, Belçika baş• 
bakanı B. Von Zeelandın mem• 
leketinin tehlikede olduğum& 
bildiren müdafaasını kaydedi• 
yor: B. Eden bunu merdçe an• 
lamıştır. lngilterenin, kollektif 
güvenliği teşkllatlıyarak ve 
serbestçe verilen kararlara ria• 
yet edilmesini iıteyerek barışı 
sağlamlaştırmak yolunda çalı• 
şacağını açıkça söylemiştir. 

"Journal" Uluslar sosyetesi 
konseyi toplanmadan önce 

mitesi ise gelecek hafta içinde Fransa ve lngiltere arasında 
Cenevrede toplanacaktır. 

tam bir anlaşma busulünü isti· 
Eden Londraya dönmüştür. yor. 

FRANSIZ GAZETELERi "Oeuvre,, Almanyayı Uluslar, 
MEMNUN ıoayetesi konseyinde temsil 

Paris, 11 ( Ô.R) - Fransız • etmek üzere Von Ribentropua 
gazeteleri dünkü günün en • Londraya gitmesi muhtemel 
mühim hadisesini, Hitlerin jes· Bir Rm kasabasında Alma11 askerltri olduğunu bildiriyor. B. Hitler 
tinden sonra Almanyaya karşı konseyinin Londrada toplan· azim olmuştur. Bütün gazeteler manyayı herkesin kabul buna niyeti olduğunu bizzat 
mütereddid bir vaziyet almış mağa çağnlmasını bunun bir bu kararı memnuniyetle karoı· edeblleceöl bir esas Uze bildirmiş. 
olan lngilterenin şimdi daha işareti sayıyorlar. B. Edeni bu lıyorlar. rinde mUzaKereye glrlf INGIL TERENiN DURUMU 
azimli bir duruma dönmesinde kararı vermeğe sevkeden B. Bununla beraber, .. Ma- meje sevketmek için, Bu ııazete de lngiltereniıı:. 
görilyor ve uluslar sosyetesi Flandin tarafından gösterilen tin,, gazetesine göre Al- lnglltere B. Hltlerln ka- - Sonu 7 ind say/ada _ 

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

... A;;k8tiik kanunu .hazır T. Piyangosu 
Muamele, 

lerinde 
veraset ve intikal vergi- Dünkükeşidedekazanan 
bazı tadilat yapılacak No.ları aynen veriyoruz 

Avukatlık kanununu Temyiz mahkemesi azasile 
Baro mümessilleri tedkik edecektir 

Ankara, 11 (Ôzel) - Yeni 
avukatlık kanunu tamamen 
hazırlanmıştır. Bu hususta 
hazırlanan kanun liyıhası 
Kamutaya verilmeden ö~e 

Temyiz mahkemesi azalarıy
le Üniversite ve Baro mL.· 
messillerinden bir komisyon· 
da tetkik edilecektir. Bu hu· 
sustaki layihanın bu devrede 
Kamutaya sevk edilerek kanu· 
niyet haline gelmesine çalışıla· 
caktır. Kanunda avukatlık 
mesleği hakkında dikkata şa
yan maddeler ve hükümler 

vardır. 
Ankara, 11 (Özel) - Finans 

bakanlığı, bazı vergilerde ~a
dilat yapılmasına karar vermıı· 
tir. Bu hususta incelemeler ya· 
pılmaktadır. Tadiline lüzum 

Ankarada yeni inşa edilen Temıu mahkemesi 
görillen vergiler Veraset ve Bu vergilerde yapılacak ta-
intikal, muamele vergileridir. dilAtla vergi niıpetlerino do-
Bu hususta bir proje hazırlan· kunulacak değildir. Y alnıı: tat-
maktadır. Yakında kam uta ya bikatta rastlanan güçlllkler 
ıevkedilecektir. liı:ald.nlacakbr. 

lıtanbul, 11 (Ôzel)- Bugthı 
yirminci tertip tayyare piyan• 
ııosunun beşinci ketideılno 
baılanmıştır. Kazanan numa
raları bildiriyorum : 

35,000 
liralık büyük ikramiyeyi 

718 
numara kazandı 

Bu numaranın yedi yliz elli 
aşağısı ve yedi yüz elli yuka
nıındaki numaralardan sonları 
O olan biletler ikişer lira ka
zanmışlardır. 

15000 lirayı 
29880 

numara kasandı 

Ba •111Daraaın 1edl ,.Oı elli 

aşağısı ve yedi yüz elli yuka
riıındaki numaralardan ıonlan 
O ile biten biletler ikiıer lira 
kazanmışlardır. 

12000 lirayı 
19983 

numara kazandı 
~u numaran~n yedi yliz elli 

aşagısı ve yedı yüz elli yuka· 
rııındaki numaralardan sonları 
O ile neticelenen biletler ikişer 
lira kazanmışlardır. 

10000 lirayı 
14179 

numara kazandı 
Bu numaranın yedi yüz elli 

aşağısı ve •yedi yüz elli yuka· 
nsındaki numaralardan sonları 
O ile neticelenen biletler ikişer 
lira kazanmışlardır. 

1000 lira kazanan 
2248No. 

- Sonu OçOntü sahifede -



Sahife 2 YENi ASIR 

En büyük 
Tehlüke karşısında 

- Baştara/l f nci say/ada -
ltalyaya karşı tatbik edilen 

ŞEDİR BABERLERi 
sanksiyonlann tesirsizliği göz 
önibıde dururken Almanya böy
le bir karar karşısında eğilecek 
midir ? Hatta sanksiyonlann 
tesirli olabilmesi ihtimali karşı
sında kollanın bağlıyarak neti
ceyi mi bekliyecektir ? 

Karaburun 
Köylüsüne un 
dağıdılıyor 

Karaburun kazasının Eğlen 
hoca köyünde bu sene mahsul 
yetiştiremiyen bağ sahiplerine 
Kızılay kurumu tarafından şim
diye kadar 25 bin kilo un 
dağıdılmıştır. Kurum tarafından 
yardıma devam edilecektir. 

Soyadınızı 
tescil ettiriniz 

Böyle bir ihtimale yer ver
mek için Almanyayı idare eden 
adamlann enerjilerini hiçe say
mak lizımdır. Temps son bir 
yazısında bu meseleyi inceler
ken Almanlann zecri tedbirleri 
hasmane bir hareket şeklinde 
sayarak çarçabuk Çekoslovak
yayı istilaya ve Romen petrol
ları üzerine el koymağa taşeb- 1 

büs etmelerini imkansız gör• 
müyordu. Şu halde zecri ted· 
birlerin ende sonda bir harba · il\ 

r' Soyadı kanunu mucibince 
müncer olması ihtimali var de- 2 Temmuza kadar soyadlarını 
mektir. tescil ettirmiyenlerden bilahara 

Roma haberlerine göre, ltal- ceza alınacaktır. 
yanın zecri tedbirlere muvafa- Dahiliye vekaletinden gelen, 
kat etnıesi beklenemez. Cenev- bir bildirimde bu tarihten ev• 
rede asıl önemli rolü Lokamo 

vel herkesin soyadlarının tes-: 
paktının kefilleri arasııtda olan 
liıgiltere götecek.tir. Bay Ede- cilinin temini bildirilmiştir. 
nin yeni bir Lokarno yaratmak· 
iÇin Fransa-Almanya arasında 
tavassutta bulunması pek muh
temeldir. Her halde şurası mu-
~ kkaktır ki Almanya ile uz

' şma ihtimalleri derpİf edil
meden ve bu husustaki blitün 
gayretler tüketilmeden zecri 
tedbirler (sanksiyonlar) yoluna 
girilmiyecektir. 

$e-vke1; :Bllgl.:n 

Ilhaylık kurultayı 
bugün toplanıyor 

Vilayet umumi meclisi yarın 
saat 14 de vilayet salonunda 
ve ilbay Fazlı Güleçin başkan
hğında toplanacaktır. istifa et
miş olan azalar yerine umumi 
meclis azalığına geçecek yedek 
üyelere dün vilayetten telgraf 
çekilmiş ve yarınki toplantıya 
yetişmeleri bildirilmiştir. 

Vilayet umumi meclisi aza
lığından istifa etmiş olan Mai
de Kazım Dirikin yerine yedek 
azadan bayan Sabire Yunus 
toplantıya çağırılmıştır. 

. Halid Onaran 
Meraş C. H. P. başkanı Bur

dur saylavı B. Halit onaran 
şehrimize gelmişlerdir. 

•••••••••••• 

Ağamemnun 
' Ilıcaları ıslah edllecek 

Aiamemnun ılıcasının mo
dern bir hale konulması için 
vilayetçe yüzbin lira tahsisat 
ayrıldığını yazmıştık. Bunun 
için açılmış olan müsabaka 
lizerine bazı mlihendisler ted
kikat yapmışlardır. Hazırlana
cak planlardan muvaffak olana 
beşyüz lira ikramiye verile
cektir. 

EVLENME 
Şehrimizin tanınmış mani

fatura tecimerlerinden Gi
ritli bay Hüsnünün kerime
lerile elektrik şirketi abon
man şefi değerli gençleri
mizden B. Mehmed Yusufun 
nik.ilı merasimi dün saat on 
birde Belediye evlenme da
iresinde icra kılınmıştır. Me
rasimde lzmirin birçok tanın
mış ve güzide aileleri hazJ_I' 
bulunmuşlardır. 

Genç evlileri tebrik eder, 
kendilerine sonsuz saadetler 
~ileriz. S. 2 ..._ ______ ;# 

Tütün ekimine 
başlandı 

Tütün mıntakalarında tütün 
ekimine başlanmıştır. Her sene 
20 Marttan sonra başlandığı 

halde bu sene erken başlan
masının sebebi havalann iyi 
gitınesi neticesi olarak tütün 
fidelerinin erken yetişmesidir. 

Alınan haberlere göre bu 
sene tütün ekmeğe kalkışanlar 
geçen seneden daha çoktur. 
Havalar iyi giderse mahsulün 
bol olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Bir şaki 
l"'aharri memur
larınca yakalandı 

Taharri mo;murları dün şe

kavetten on sene ağır hapse 
giyaben mahküm bulunan Tireli 
Hakkı adında birini Eşrefpaşa 
da yakalamışlardır. 

Hakkı. Niyazi adı ile ve 
S&hte nüfus teskeresiyle dolaş
mak.ta idi. 

Komiserlerin 
·imtihan evrakı 

Terfi imtilıanlan yapılan 
birinci, ikinci v~ üçüncü ko
miserlerin imtihan evrakı mü· 
hürlenerek dün viliyetten em· 
niyet işleri umum müdürlüğüne 
gönderilmiştir. 

Çocuk esirgeme 
kongresi 

Bu akşam saat 17,30 da. 
Çocuk esirgeme kurumu hey
eti umumiyesi Halkevi salo• 
nunda toplanacaktır. 

Toplantıda yoksul çocukların 
himayeleri hakkında mühim 

kararlar alınacaktır. 
Bütün üyeler bu toplantıya 

çağırılmışlardır. 

Turing kulübün 
bahar gezintileri 

Turing ve otomobil kulübü, 
mevsim yaklaşmak üzere oldu
ğundan Nisandan itibaren civar 
vilayet ve kazalarda ve bilhassa 
antikite bulunan yerlere seya
hatlar tertib edecektir. Bunun 
için şimdiden hazırlıklara baı· 

• 
ıçın Memleket savgası • 

··························································~····································· 

Hasmından evvel atmayı ve vurmayı 
bilen atıcı gençler yetiştirilecek 

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

On yedi yaşından yukarı gençler atış sporu yapmak 
klüplere davet ediliyorlar 

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

•• uzere 
Izmir bölgesi atıcılık heyeti titrer, atamaz ve attığını vura- ğişmez bir esas olarak bitmek 

on yedi yaşından yukan Türk maz ve en lüzumlu bir anda gerektir. 
gençlerinin atıcılık sporuna tüfenkte kendi kendine bir iş 5 - Atış talimlerine 1 Ni-
önem vermesi için dün bazı göremez. Burada kimin tüfengi san 936tarihinde başlanacaktır. 
faydalı kararlar aldı. Ve genç- canlı ise onun tüfengi vurur. 6 - Atışlar parasızdır. 
liğe hitaben bir de beyanname Bu ruhu tüfenge veren atıcıdır. 7 - Atışlardan vesika alan-
hazırladı. 3 - Her atıcı ceıur ve cür- !ar bazı haklardan faydalana-

Müdafaa sporlarının başında etli olur, Çünki attığını· vurur, caklardır. 
. gelen atıcılığa gençlerimizin düşmanı sındınr bundan dolayı 8 - Atışlarıt on yedi ve yu-
ehemmiyet vereceğini ümid kuvvetlenir, ba sevk zafer he- karı yaştaki gençler iştirak 
etmek isteriz. Heyetin verdiği yecanı yaratır, zaferi doğurur. edecektir. 
kararlar şunlardır: Fakat her cesur cüretli bir 9 - Türk genci atıcılık ıpo-

1 - Atış sporundan mak- atıcı olamaz. Atıcı olmı)·an vu- runa ehemmiyet ver, bu senin 
sat Türk gencini atıcı olarak , ramaz. Vuramayınca zevki ka- için çok faydalıdır. 

· yetiştirmek ve karşısına bu ye- çar. Bir atıcı olabilecek düş- 10 - Atış ve talim günleri 
tenekte (kabiliyette) çıkabile- manm karşısında sınar. Cesa- cumartesi öğleden sonra ve 
cek hasımlanndan daha evvel ret ve cüreti söner, vurulur. pazar günleri sabahtan öğleye 
atmayı, daha evvel vurmayı Savaşta ise vuran kazanır vu- kadardır. 
bilecek üstünlüğe çıkarmaktır. rulan kaybeder. Atıcılık üyesi olmak için 

Bir genç; tüfenkle atıcılığın 4 - Bir abcı olmak işi sal?'- aşağıdaki yerlere baş vurarak 
istediği her işi tamamiyle ya- lam bir vücut ve işler bir kafa yazılınır. 
par ve yeteneği her an ve her ile atış terbiyesine sahip bu- A - C.H.P. Kamun yönku-
yerde gösterirse o genç doğru lunmak işidir. Bunu atış talim rulu başkanlıklanna 
ve iyi bir atıcı olarak yetişmiş ve terbiyesı ile atışlar temin B - Altınordu, Altay, Buca, 
memleket savgası (müdafaa)sı eder. Şu halde diğer bütün Bornova, Göztepe, lzmirspor, 

- için gelişmiş sayılır. sporları da atıcılığı temin ede- Demirspor, K.S.K. Şarkspor 
2 - Sağlam bir vucut ve cek esaslara yardımcı oları iş- kulüpleri ile avcılar derneği. 

işleyen bir kafadan kurulmuş t'er arasında saymak lazımgelir. C - C.H.P. binasındaki 
ve fakat atıcı olmıyan bir insan 'Buna göre sporda gaye< in alış spo.r mıntakası. 
düşmanla yüz metere karşı olduğunu atışta gayenin de Müracaat ve kayıt 25 Mart 
karşıya geldiği zaman parmağı atıcı olmak bulunduğ unu de- 936 akşamına kadardır. 

Suçlu janda.rma Ahmet Komünist __________________________ ....., ___ 

Torbalı yolunda Kamilin Suçlularının tecıi-
o··ıu·· nı ha"' dı·sesı· ni anlatıyor yesi istendi 

Ağır ceza mahkemesinden 

lzmir - Torbalı yolunda şoför 
kamili öldürmekle maznun Re- l 
ceple Ahmedin muhakemeleri· 
ne dün ağırcezada başlanmıştır. 

Maznunlardan Ahmet demiş- . 
tir ki: 

- Torbalıda bir fabrika ile 
bir ev soyulmuştu. Receple 
ben o vakıt jandarma idik. 
Torbalı yolunda gelen geçen 
eşhası tedkik ediyorduk. Bu 
fabrika ile evi savanlar iki kişi 

imiş ve şoför imişler. Torbalı

dan lzmire gitmekte olan bir 
kamyon üzerinde iki kişi gör
dük ve bunları indirerek üzer-
!erini aradık, isimlerini sorduk. 
ikisi de Kamil imiş... Ölen 
Kamilin üzerinde bir ka
ma ile bir tabanca bulundu. 
Vaziyetlerinden şüphe ettik ve 
ikisini de karakola götürmek 
istedik. O sırada ölen Kamilin 

koltuğu altında bir tabanca 
daha saklı bulunuyordu. Kara
kola giderken birdenbire ta
bancasını çekerek yan tarafa 
fırladı ve: 

çıktıkları sırada hükümetin ma
nevi şahsiyetini tahkir edici 
sözler söyliyen ve bağıran ko
münist Hayri Tekin, Salihattin 
kunduracı lsmail, Yusuf ve 
Mehmet Emin haklarındaki 

- Yaklaşmayın 
dedi. 

yakarım, tahkikat müstantiklikçe biti

Receb'le ben de mavzerle-. 
rimizi doğrultarak ateş ettik. 
Yorulmuş, ölmüş .. 

Diğer maznun Receb gelme
mişti. Sivasta olduğu anlaşıl

dığı için kendisine tebliğat 
yapılmasına karar verilerek 
muhakeme başka bir gü11e 
bırakılmıştır. 

Bay Said 
Ankara bahçeler direktörü 

bay Said Ankaranın ağaçlan-

ması için icap eden mühim 
miktarda fidan almak üzere 
şehrimize gelmiştir. 

rilerek esas mütalea için evrak 
müddeiumumiliğe verilmişti. 

Müddeiumumilikçe maznunlar 
hakkında Türk ceza kanunu
nun 159 ve 312 nci maddele
rine göre karar verilmesi iıten· 
miştir. Müstantiklik bu talep
nameyi maznunlara tebliğ ede
rek karannı verecektir, 

B. lbrahlm Wgan 
Emniyet direktörlüğü birinci 

kısım amiri birinci komiser B. 
lbrahim Ülgen Istanbuldaki 
polis mektebine iştirak etmek 1 

üzere yarın Istanbula ııide
cektir. 

ELHAMRA TELEFON 2573 

Bugün Türkçe sözlü 2 muazzam film 

1 -TARZAN GELiYOR 
TÜRKÇE SOZLO 

2 D t IRAN ŞEH.NŞAH( Hazretlerinin memleketimizi ziya-
• OS ı retleri ve bütün memleket içinde 

Ulu Önderimiz ATATÜRK ile birlikte yaptıkları tetkik gezisini bütün teferruatile gösteren 
4000 metre uzunluğundaki Türkçe sözlü muazzam film. 

Türk kara, deniz ve hava kuvvetlerinin manevralarını bütün azametile gösteren bu ıa
heser filmden herkesin istifade edebilmesi için saat yedi seansından itibaren birinci mevki 

25 KURUŞ1'UR 
SEANSLARA DiKKAT : 

15 de TARZAN 17 de SEYAHAT Filmi 
21,15 " .. " 

[ KÖŞEMDEN l 
-Fantazi-

Şu dünya 
[BiRiNCi TABLO} 

Rahat yerini bırakıp, hem 
kendi rahatını; hem doğduğu 
yuvanın sükununu bozmağa 
gelen ana rahminden ağlıyarak 
doğup, bir leyen kan ve su 
içine burnu üstü düşerek bizim 
ellerimizle kurtarılıp nefesini 
alan dünya kahramanları! .... Üç 
dört aya kadar hiç gülmedım 
bağınp yüzü kaşer pı.yniri 
kokan, altı aydan sonr& da: 

- Hopucuk yavrum! 
Zenginine, fa.kirine gönül 

eğlencesi, kucakların altın topu 
olanlar .... 

Yedi yaşına kadar gah sevi
lip, gah hor görülen insan 
başlanğıçları .. 

Yirmi, otuz yaşına devrili n
ceye kadar da anasına, baba
sına bin türlü dert, endişe, 
merak yaratanlar.. Ve gayri 
hem ... 

(IKINCı TABLO] 
Gün doğumundan ~gün batı

sına kadar evinden işine, işin
den evine, ocak başından oda
ya, odadan ocak başına mekik 
dokuyup bir türlü sonu gelmi
yen ihtiyaçlarını tatmin etmek 
için didinip uğraşanlar .. 

Didindiği işte refah ve Ha
det görüp, yüzü gülenler, para 
denilen hayat simsarını elinde 
tutanlar, 

Bunların içinde cebi dolu, 
gönlü boş, gönlü dolu cebi boş, 
her ikisi de dolu veya her ikisi 
de boş olanlar ... 
talii yüzüne gülmüş, taliin yü
züne tükürmüş, taliin yüzüne 
gülmüş, tali yüzüne tükürmüı 
nice nice insanlar, nice enmu
zecler ... Ve gayri hem ... 

[ ÜÇÜNCÜ TABLO ] 
Mevla görelim neyler 
Neylerse ııü:ı:el eyler 
Tesellisine boyun büküp, 

gönül kaptırıp acı soğan, kuru 
ekınek yarını bekleyenler, ya
rının saadetini, ahretini bekle· 
yenler ... 

Yarın umduklarını bekleyip: 
her yannın; rüyasında arpa 
gören aç tavuğu olanlar .. 

Günlerini timarhaneden kaç
mış bir deli jestile: 

- Yarın şöyle olacak, bu 
gelecek, şu gidecek, ben, biz, 
siz onlar böyle olacak, şunlan 
görecek, bunlan hatırlıyacak , 
şad olacağız. yakındır. 

Diyen kuruntucular, melan
kolikler ve saireler ve gayri
hem .... 

(DÖRDÜNCÜ TABLO] 
Altında otomobili, sırtında 

kürkü, karnı tok, sırtı pek, 
gak! dedikçe lokma, ıııkl de• 
dikçe su; cebi dolu, tabanları 

Van kedisi tüyüne basmış gibi 
halılarda, sırtları pamuk yum
Şaklığında ipeklerde, yüzlerinin 
çizgısı sefalet çizgisi değil, 
şetaret ve saadet izlerile işlen
miş, her günü bayram, uykusu 
rahat. 
göçüp gidenler.. Ve bunların 
içinde Amerikalı bir milyar
derin ye'si gibi parasından, ra
hatından bizar, bıkmış, usanmış, 
keder elem duymuş, hayatın 
çeşnisini arayan Allahın mutlu 
ve kutlu kulları: .. Maceraperest 
ler .. Ve gayri!ıem ... 

[BEŞINCI TABLO) 
Gırtlağına kadar zenırin, to· 

puğuna kadar züğürd kimesne
lerin bir dünya derdine, bir 
dünya hastalığına, bir bilmem 
hangi mendebur sağlık bozuk
luğuna tutulupta;tkimisinin para 
dökerek, kimisinin lahl saçarak 

- Olmaya devlet cihanda 
bir nefes sıhhat gibi 

Feryadını her dakika sa
yıklıyanlar .. Parası doktor, dok· 
toru para olamıyanlar .. Parasız
lığı doktor bulamayıp, doktor

lanlar.Ve nihayet 
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... Telgraf Haberleri 

Türkçeye çeviren : R. B. 

- 2' -

Kapıda sapsarı kesilen çehresile 
imparatoriça göründü 

imparator devam etti: 
- Katya ne söylediğini bil

miyorsun. Ben seni . nasıl sara
yıma götürürüm? Unuttun mu 
bana verdiğin yemini? Seni 
arıla kendime metres yapmıya
cağıma yemin etmedim mi? 
Tanrı beni serbest bırakırsa 
sen :zevcem o]acaksm. 

- Ben bunu söylemek iste
miyorum. Sadece bir ~obası 
olan, sıcak bir yere gitmemizi 
istiyorum. Bıyıklarınız buz tut
madan sizinle kucaklaşmak isti
yorum. 

- Burada hiç olmazsa yal
nızız. Bizi ne taciz eden ne de 
tanıyan var. 

- Ya ötede kargalara yem 
veren ve bizi göz ucuy1a taras· 
sud eden şişman adama ne 
diyeceksin? itiraf . ediniz ki 
sizin gibi bir hükümdar için 
hu bulunduğumuz tarzda gö· 
rüşmeğe mecbur olmak çok 
gii1ünç birşeydir. 

- Kalya, sevgilim benim .•• 
Ne söylediğini bilmiyorsun. Be
ni ne kadar sevdiğini biliyo· 
rum. Senin]e yalnız olunca 
kendime hakim olabileceğimi 
zannediyor musun? 

- Hakim olmanızı isteyen 
kim? 

- Sus Katya ... 
- Size ben hakim olaca· 

ğım. Beni bir yere götürünüz, 
görürsünüz. 

Taze çehresini imparatorun· 
kine yaklaştırarak dudaklarını 
onun dudaklarına koydu. Bu 
buse o kadar uzun sürdü ki 
ikinci Aleksandr aklını kay· 
betmiş gibiydi. 

- lsteyor mısın dedi ... gel ... 
Ayağa kalktı. Onun kolun

dan tutarak sürüklercesine 
bahçenin parmaklıklarına doğru 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
gerek paralı, gerek parasız, 
velev ilaçlı, velev ilaçsı:r., velev 
dinli, ve1ev dinsiz sürdüğü 
ömre: 

- Tamam.L 
Borusunu; ciğerlerinin son 

nefesile çalanlar .. 
Ve bunlar içinde ölmeden 

evel hakir, öldükten sonra pür 
tevkir, ölmeden eve) pür tev· 
kir, öldükten sonra hakir o]an
lar.. Ve gayrihem .. 

[ PERDE KAP ANIYOR ] 
Bunların içinde gözünü bir 

avuç, vücudunu bir karış top
rak doyurub, örtecek iken 
hala dünyayı parmakla, karışla 
ölçüb: 

- Bu yerlere sığamıyorum ! 
Diyenlerle, arkasında kim· 

sesi olmadığı, kimseye de fay
dası olamıyacağı karda para· 
nın arkasından: Ben kedi, sen 
fare 1 Hırsile koşarak, parala
rını gömülerde, kirli çıkılarda, 

bir bilmem nede bırakıb kendi 
0ınrünü heder ederek giden· 
~eri hangi tabloya sığdıraca
gımı şaşırdım ... 
Şu dünya. . Ah şu dünya .. 

Ne tuhaf ve ne garib bir Ka
ragöz oyununun sahne olduğu 
hayal sah.asıdır. 

TOKDIL 

kendisini takibe mecbur etti. 
iMPARATORUN ODASINDA 

Küçük ahırın eşiğinde bir 
kızak durdu. imparator indi. 
Elini Katyaya uzatarak her 
ikisi de cesaretle saraya g ir- 1 

diler. Gizli kapıdan küçük 
apartmana dahil oldular. Genç 
çehrelerinde hiç bir şaşkınlık 
alameti oJmıyan hizmetçiler 
hürmetle eğildiler. lki aşık 
imparatorun hususi kabinesine 
girdiler. 

Hangi bir çılgınlık rüzgarı 

onları sevkdiyordu? 
Katya Tieplovka şatosunda 

midillsini merdivenlerden çı-

kardığı gün kadar azımh ve 

cesurdu. 
}kinci Aleksandra gelince 

aşkla başı dönmüş, sarhoş ol

muştu. O kadar ki her tedbiri 
unutmuş gibiydi. 

Kabineden halvet odasına ve 

oradan da imparatorun yatak 
odasına geçtiler. Onlardan son

ra buraya girmeğe kimse' cesa
ret edemezdi. Bu sarhoşluk 

vakası öğrenildiği zaman ise 
herşey bitmiş, yakıt geçmiş bu· 
lunacaktı. 

imparator Katerinanın omuz· 
larmdaki mantoyu çıkardı. 

- Katya ... 
Genç kız başını eğdi. saç· 

laranı örten küçük bonesi yere 
düştü. 

Gözlerinde meydan okuyan 
bir ışık vardı . 

imparator bir dakika durdu. 
Sonra sevg.ilisinden bir adım 

uzaklaştı. Onun kendisini ~ev
diği kadar çehresinde beliren 

masumiyetine hayranlıkla baktı. 
Emindi ki bu güzel kız kendi

sini ne· kadar doymaz bir hırsla 
saracağını da biliyordu. 

Aklını zıvanasından oynatan 
küçük kıza, mavi şeytana bak-

tıkça damarlarındaki kanın 
daha şiddetle doJaştığını his-

sediyordu. Katya tehlükelere 
ehemmiyet vermiyerek ırmağa 

atıldığı zamanki çehresini taşı
yordu. Onun masumiyetinden, 
cesaretinden sıkılarak: 

- Sevgili vavrum, affet be· 

ni dedi. 
Sonra Katyanın ayaklarına 

düştü. Bacaklarını kolları ile 
sardı. Robunun eteğini öpü

yordu. Bu sahne, aşkın salta· 
nat sürdüğü yerde en büyük 

tacidarm bile bir · aşk esiri ol
maktan kurtulamıyacağını gös· 

termekle idi. Bu dakikada 
kapı vuruldu. imparator ancak 

ayağa kalkacak kadar vakıt 
bulabilmişti. Bu en heyecanlı 
dakikada ona ihanet eden 
kimdi acaba? 

imparatorun yatak odasına 
bitişik bulunan mabeyn odası-

nın kapısı oynadı. Kapı eşi
ğinde sapsarı kesilen çehresile 

ölüm halinde olan imparatoriçe 
F eodorovna göründü. 

- Sowı Va;· -, •. 
Cinayetlerini .. Haydutlaklarmı.. Ve kaça~çılıklarını bültünl 
1 1 1 1 1 dünya gazetelerinde okudugunuz 1 1 1 

"!"öTi·Tr~rG.E'ff! . . 
: ·••·•·•······•····•······· 

1 N~;·~·;;·i~'""H~lk Düşmanı 
sineın~sında haşladı 

•• 
Uçüncü defa olarak 

Habeşis · andaki seyyar lngiliz hasta
nesi bombardıman edildi 

Necaşinin idare ettiği kuvvetler yakında en büyük 
.. çarpışmayı Godjamda yapacaktıı, 

Londra, 11 (0.R) - Adis - ( 
A babanın bildirdiğine göre ita)- !=-" .. 

yan uçakları, bugün üçüncü 
defa olarak IngiJiz seyyar kızıl 
haç hastanesini bombarduman 
etmişlerdir. Bu hususta fazla 
malumat yoktur. 

Londra, 11 (A.A) - Royter 
ajansının muhabirlerinden alı
nan harb raporlarıdır: 

ltalyan - Habeş barış müza
kereleri teşebbüsü harekatı 
uzun müddet durdurmuştur. 
Bütün Şimal cephesi iizerinde 
taarruz hazırlıkJarı hararetle 
devam etmektedir. ltalyanlar 
yakın bir ileri hareketi için 
iaşelerini mümkün olduğu ka
dar çabuk tensika çalışıyorlar. 
Ve Bilhassa yağmur mevsimin-
den önce Dessie yolunu mü

dafaa eden yegane ordunun 
mukavemetini kırmak istiyor

lar. 
NECAŞlNIN KUVVETLERi 
Biızat imparator tarafından 

kumanda edilen bu orduda 
müdafaa kıtaatının on bin ka· 
dar mevcudu da dahildir. 

Bir taraftan Habeş ordusu 
şimale doğru giderken diğer 
taraftan da iki kolorduya men
sup ltaJyan kolları Asangi gö
lüne yaklaşmaktadırlar. Ta
kazza nehri üzerinde ltalyan t 

mevzi!erini tahkkim etmişler ve 
bütün nehir geçitlerini tutuş
muşlardır. Italyanların Gözjan 
nehrine doğru ilerlemek iste
dikleri bildiriliyor. 

Royter ajansının Italyan şi
mal ordulan nezdindeki muha-
biri bildiriyor: 

Dün bütün cephede karadan 
ve havadan taarruz devam et
miştir. Bana resmen bildırildiği-

ne göre başkumandanlık harbı 
süratle son zafere vardırmak 
niyetindedir. ltalyan ordu!lu 

hala hakiki bir muharebe yapa 
bilecek yegane ordu olarak 
telakki ettiği Negüsün ordu
suna karşı kc:lt'i muharebeyi 
verebileceğini ümid etmektedir. 

Bütün bölgelerde ileri hare-
keti temizleme hareketiyle yol 
inşaatmm imkan verdiği süratle 
yapılmaktadır. Pazar günü bom· 
bardımana fasıla verilmesinden 
maksad milletler cemiyeti tek
lifinin İtalyanlar tarafından ka
bul edildiği yirmi dört saatlik 
fasıla ile göstermektedir. Fakat 
faaliyet ondan sonra tekrar 
başlamış ve devam etmektedir. 

./la/yan etkıiııilwrbirt'si !tarck<ii cs11as111da 
BOMBALAR YAGIYOR kaç ltalyan tayyaresinin yak-

Royter ajansının Adis·Aba- )aştığı bildirilmesi üzerine bir 
badaki muhabiri bildiriy<>r: panik daha geçirmiş ve şehri 

Dört Italyan uçağı Gondar boşaltmıştır. Bunun!a beraber 
vilayetindeki Ifak köyü ile bu tayyarelerin Adis-Ababaya 
Gojjam vilayetindeki Humbat 60 kilom\!tre kadar cenubunda 
~öyünü bombaya tutmuşlardır, iki köyü bombardıman ettikten 
Olenlerin adedi henüz belli sonsa şimale doğru döndükleri 
değildir: Adis·Ababa dün bir· anlaşılmaktadır. 

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

Bükreşteki 
• • 

sergısı 

Türk 
ka 

• 
resım 

andı 
Bükreş, 11 (A.A) - Parlak bir muvaffakıyet kazanmış olan 

Türk resim sergisi dün akşam kapandı. Romanya ulusu Türk 

sanatkarJarının eserlerini pek ziyade takdir etmiş ve gazeteler 

sergiye alaka göstererel< Türkiyede sanatın terakkisini methü
sena eden ve Bükreşe Türk artistlerinin eserlerini göndermek 
suretiyle iki memleket arasındaki entelektüel bağlann sıklaşb
rılmasma pek ziyade hizmet etmiş olan ha lk partisinin bu meş-

kur insiyativindeu dolaya samimi takdir ve teşekkürde bulunan 
makaleler neşretmişlerdir. Bu münasebetle Bükreş radyosu dün 
akşam bir Türl< akşamı tertib etmiş ve Türkiye büyük e]çisi ile 
profesör Opresco, sergi ve eserler hakkında birer konferans 
vermişlerdir. ............. 

lngiltere hükumeti hariç 

Devletler şiddetli dav
ranılmasını istiyor 

-·-·-·-Londra, 11 (Ö.R) - Dış bakanlığı mahfelleri lngiltere ile 
lskandinav devletleri hariç olmak üzere bütün milletler cemiyeti 

azasından müteşekkil bir blokun Almanyaya karşı fevkalade şid
detli davranılmasını istemelerinden en~işe etmektedirler. 

Sovyet noktai nazarmın ltalyaya karşı olduğu gibi AJmanyaya 
karşı da zecri tedbirler tatbikini isteyen küçük antant noktai 

nazarına benzediği anlaşıJmaktadır. lngiltere ve ltalya Almanyaya 
karşı zecri tedbirlere muhalif kalacaklardır. 

SiNEMASI 
BUGU·~ N •. Bütün lım-irlilerin seve seve seyretmekte 

oldukları iki san'at eseri 

1 -KONTINANT AL 
Karioka kral ve kraliçesi GıNGER ROGERS ile FRED ASTAIRE ve yüzlerce güzel 

kızın iştirakile yapıJan harikalar filmi 

2 - K tf/r//K=A~R~ A ç A 
Tamamen renkli, danslı ve lspanyolca şarkılı ne,'e ve zarafet filmi 

Türkçe sözlü FOX dünya haberleri 110limpiyat °!üsabakalarının heyecanlı sahneleri,, 

SEANS SAA TLER1 
KONTINANTAL 15,45 18,37 21,15 KUKARAÇA 15 17,50 20,38 

GJU.L,;Q',,AYZ.;E47/'/,7/,ZZZJJU"EJZJ~.2:Zıif'.7ZJ tN'.ZXıawrrzro@m•ae IW"'ZZ2::llZZ~aci·:m-~~!Z) 
· . Her . ıeans ıfbnunda her semte otobüs Kar ıyakaya va ur vardır 
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Atatürk 
--------

Ankara ya 
~döndüler 
~ 
~ Ankara, 11 (A.A) - Ata· ~ 
~ türk bu sabah Ankaraya ~ 
' dönmüştü r. ismet lnönü, N 

~ Şükrü Kaya, ikinci Genel 
enspektör Kazım Dirik de 

~ Atatürkün beraberinde gel-
~ mişlerdir. ~ 

I~ smetlnönti~ 
' ~ 
~Ren n1eselesinde~ 
· Türklyenin bitaraflığmı N 

söyledi ~ 

lstanbul, 11 (Ö,R) - Ga- ~ 
, zetecileri kabul eden Başba- N 

' kan ismet lnönü Türkiyenin N 

Ren meselesinde tam bir bi- l\ 

ta raflık gözeteceğini bildir· ~ 
miştir. 

~ 0'...7.7 .. A7/TJ'"7L:/.ZT'/.7.77.ZTZ/7.,ZLZ,i!ZJ 

Pi ango 
- Baş tllla ı ltlft saıı/ada -

500 lira kazananlar 
7549 15831 25805 26714 24226 

19451 7021 25321 28845 16018 
150 lira kazananlar 

12919 26820 15956 16799 28864 
1732 7486 9650 20324 8293 

28497 539 11959 7143 9655 
20782 

100 1ira kazananlar 
12433 24749 5860 6927 28952 
15870 15574 1H526 20244 17676 
15524 321 25807 5748 23090 
20937 15749 16487 11008 447 
7234 

50 lira kazananlar 
15956 18009 4888 26361 6884 
4480 14460 8010 8291 11027 

19304 11421 13302 722 7316 
19086 4956 17549 2461 12827 
"rzZ/./JZZ/://./..// L//.///.////.J 

lstanbul gazeteleri ~ 

~r?XY~X//./L//Z////77/////~' h~ 

Neler yazıyorlar? 
lstanbul, 11 (Özel) - Bütün 

gazeteler Ren hadisesinin do
ğurduğu vaziyetin vebametini 
inceleyor. Cumhuriyet gazetesi, 
bu işte en nazik roJün lngilte· 
reye terettüp edeceği fıkrinde
dir. 

Fransanın, Rende Alman as
keri bulundukça konuşmalara 

iş.tirak etmemek kararında, 

hatta bu müzakereyi açılmadan 
çtkmaza sokmalarına mani ol 
manın da lngiltereye düştüğünü 
söylüyor. Bu suretle yeni bir 
facianın önüne lngiliz devlet 
adamJarının basiretle geçebile· 
ceğini de iJiive ediyor. · 

Kurun gazetesi, iki tarafı 
uzlaştırmak için bir uzlaşma 
şekli ortaya atıyor : 

«f . - ransa ıçm emnıyet, 

Al'!lanya için müsavat temini,,. 
Asım Us, iki tarafta da 

Avrupa sulhunu korumak 
için hüsnünıyet varsa, milletler 
cemiyeti için bu müşkülün hal
linin imkansız olmadı:Yını be
lirtiyor. Bu iş Akdeniz, Şark 
ve Cenub Avrupaları için de 
temini lazımdır diyor. 

Zaman gazetesi buhranı an· 
lattaktan sonra Milletler cem:
yetinin kendisinden beklenilen 
dünya sulhunu koruyacak bir 
yol bulm~~mı temenni ediyor. 

Son posta gazetes!nde Se
lim Rağıp, Ren meselesinde 
vaziyetin henüz aydınlanmadı· 
ğını, şiddet istimaline taraftar 
görünen Fransız efkarı bir az 
durulduktan sonr6 ILesele hak
kında bir karara varılırsa bü
tün dünyanın geniş bir nef 
alabileceğini söyliiyor. 

• 
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Müslümanların 13 Anası - İslam tarihinden heyecanlı b:r kaç yaprak 
Bölem sayısı: s<1 Y < :?an : Tokdll 

Biz Allahın vahdetine inanarak ser.i peygamber diye 
tanıyoruz. lslamlık dinini kabul eden kavmimize 

içinizden mür~itler göndermenizi diliyoruz 
• 

Haftalık piyasa durumu 

- Endişe etme Cenabıhak
kın rahmetine kavuşursun, şifa 
bulursun. 

gördüm, bir müna3ebetle on• 
lara yaklaş! Nereli olduklarını 
ve niçin geldiklerini sor! 

- Peki siz bir iki gün ra- • 

Mevsim icabı olarak Borsada unıumi 
bir durgunluk. devam etmektedir 
Ehemmiyetli işler olmamaktadır 

Hasta hafif ve hazin bir te
bessümle başıoı yasbğın üs
tünde iki tarafa salladı, saniye
ler ağır bir sükftn ve sükut 
içinde geçiyor ve her saniye 
hu hasta odasının İçerisine ölü
mün kendine mahsuı kokusunu, 
ağırlığını, matemini yerleştiri
yor, kalpleri sıkıyor, göaüllere 
ağır ağır deriu bir melal ve acı 
aşılıyor. 

Derin ve zaif bir şehaka... l 
Muhammed ayağa kalktı, 

kıbleye döndü: 
- lana lillalıi ve iuna ileyhi 

raciunl 
Dedi. Secdeye kapandı. 
Hepsi de ellerini g6ğüslerine 

bağladılar. Ebubekir göğe açtı: 
- Y arabl Ona rahmet ihsan 

eti 
Zeyneb ölmllfttı. Odadakiler 

ağır bir ııGkfbıet içinde garip 
bir matClll acımu yqayorlardı. 

Sudeniu, AyfCllİn, Hafuauıa 
gözleri yaprdı ve Ayşe keu
diui tutamıyarak Sadeye so
kuldu ağlamağa başladı. Ayte· 
nin bu hali oradaki kadınlara 
derhal tesir etti, zaten gönül· 
leri dolu idi, hepsi birden ses• 
siz, ıesıiz, hınçkıra, hmçkıra 
ağlamağa koyuldular. 

. ' 

Muhammed; bir öllln6n ar
kasından acı acı ağlayıp, ba
ğırmanın ölünün ruhunu azaba 
ıokacağını bildirerek yeis ve 
feryadı menetmişti. Ne kadar 
olsa üç dört aylık taze bir ka
nlık ve kocalık içinde kendi
sine ısınıp seven Muhammed 
kansının ölümile müteessir ol
muşsa da ağlamamış ve haziu 
bir sükütla bir müddet yas
lanmıştı. 

Medine o gün Muhammedin 
bu sessiz tesirine iştir ak ede
rek rikkatı fazla olanlar sessiz 

sessiz ağlamış ummülmesakin 
olan Zeyneb son kocası Mu
hammedin kollan üstünde ta
ııdığı bir tabut içinde Muham
medin arkadaşlaı ının da taşı

masile mezarına girmişti. 

- Emrekl 
Ali tabii bir halle ağır ağır 

onlara yaklaştı: 
- Esaeliml 
- Euelıim ya Alil 
Ali hepsinin yüzüne birer birer 

bakıp tanıdık bir çehre aradı, 
bulamadı. Bunlar yedi kişi idi
ler. 

- Siz Medineli değilsiniz? 
- Eveti 
- Nereliainiz? 
- Üçllm6z Adıl, geromız 

Heodil kabilesindeniz .. 
- Hendil. .. Hendi! ... Şu Süf

yan bin Halidin kabilesinden 
mi? 

- Evet amma.. O bizden 
ayrıldı. 

-Yal 
- Eveti 
- Neye gelc!ioiz, Mekkeye 

mi gidiyordunuz? 
- Hayır! Medineye gele

cektik, geldik. Bizim kabile
miz müslüman olmak istiyor, 
ancak kabilemize Muhammedin 

dinini neşredecek, onu talim 
edecek kimseler istemeğe gel
dik. Fakat Muhammedin karı
sıoın öldüğünü görünce daha 
fikrimizi açamadık . 

Ali düşündü ve hemence: 
- Öyle ise Muhammede va

rın, kendisine açın bu sözü! 
- Meyustur. 

- Buyurun sizi ben götü-
reyim .. 

Ali önde yürüdü ve yedi kişi 
birbirlerine göz kırparak arka

sına uyup Muhammedia yanına 
vardılar. Ali: 

- Ya Muhammed bunlar 
Adal ve Hendi! kabilesinden 
gelen elçiler, kavimleri w.üs
lüman olmak istiyormuş, siıden 
kendilerine mürşid istiyorlar. 

Muhammed onlann yüzüne 
baktı. içlerinden birisi ilerledi: 

- Biz Allahın vahdetine 
inanarak seni peygamber dive 
tanıyoruz, lsliimlık dinini kabul 
eden kavmimize içinizden mür-

hat ediniz; size bir kaç kip 
katar gönderirim. Alil Söyle 
arkad2şlarnn bunları bir kaç 
gün misafir tutsunlar. 

Gelen yedi kiti iki üç glln 
misafir kaldıkları Medinede 
da:ma Asım bin ıabitin, Zü· 
beyrin, Talhanın etrafına top
lanıp fırsat buldukça: 

- Ne olur Muhammed sizi 
bizimle beraber gönderse siz
den daha hoşnud ve memnun 
olacağız, kabilemizde aizin kuv
vetli telkin!eriniıle pd olacak
lar diye gösteriı;ler yapıyor
lardı. 

Arasından üç beı glin ııeçtl, 
elçiler, Muhammedin huzuruna 
çıktılar: 

- Biz artık durmıyalım, ka
bilemiz bekler, bize vereceğin 
mürşitleri alıp gidelim, bilhassa 
Asım, Zübeyir, Talha bizi daha 
ziyade İrşad ve tenvir edecek
tir, onları beraberimize verir
sen memnun o'uruz. 

Dediler, yalvar ılar .. Muham
med onları savduktan sonra 
Asım bin Sabiti çağırdı: 

- Bunlar en ziyade seni, 
Zübeyri, Talhayı istiyorlar, bun
ları nasıl buldun, ben bualar
dan şüpheleniyorum. 

- Ben bana karşı iÖrünüş
lerini samimi buldum, Allah 
uğruna bunları irşada beni 
gönderirsen sevinç ve iftiharla 
giderim. 

- Peki! A .. m reni gönde
ririm amma, silah 1 anıp gitmeli · 
siniz veya yanına daha arka

daş alıp on on on beş kadar 
olmalısuız. Aynı zamanda her 
hareketlerine dikkat ve ehem
miyet vererek teyakkuzla ka
bul etmelisiniz. 

- Zübeyir ve Talha gide
cekler mi? 

- Sen varken onlara şim

dilik hacet yok! 
- Yola ne zaman çıkayım? 
- Madam ki emri vakidir 

hem eni Fakat hepiniz silahlı 
olmalısıoız. 

şitler göndermenizi di liyoruz. - Bt!medi -
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Hayvan hırsızlığı Zabıta haberleı·i: 

................................................................................................ 
Iımir Ticaret ve Zahire bor- Nevi Miktarı Fiatı borsanın d&rt gün kapah 

sası tarafından 2-3-935 tari- kental asgari azami kalması hafta içinde çekirdek 
hinden 10-3-936 tarihine kadar T. engiu 2 500 500 sit: ü.zllm piyasasının layıkiyle 
neşredilmiş olan gündelik mu- Kaba 42 550 550 inkipf keııbetmesine maui ol-
amele bültenlerine göre son Kapçık 4 350 350 muı ve bu yüzden fiatler ııe· 
hafta içinde borsada satılmıt Yekün 48 çen haftaki vaziyetini aynen 
olan maddelerin mikdar ve Bundan bir hafta evvel iıe muhafaza etmiıtir • 
hııftalık asgari ve azamı fiyat- kentali 590-635 kuruştan 415 10-3-936 akoamı borsada teı-

, Iııri aşağıdaki gibi toplanmıştır: kental tırnak, 500 kuruştan 48 pit edilmit olan çekirdekıiz 
Cinsi mikdan asgari azami kental engin tırnak, S40 ku- llzllm fiatleri 2-3-936 tarihli 

Ç ruştan 203 kental tırnaklı, 530- fiatlerin aynı olup aşağıda gis-
Muh.buğday 13~5 6.75 7.75 640 kuruştan 140 kental kaba, terilmektedir: 

" ton 168 400 kuruştan 31 kental refin, 
Bakla 6 5. 5. 300-350 kuruştan 174 kental 
F aswya 21 8.25 8.251' kapçık palamut satılmıştı. 
Burçak 46 5. 5.125 Geçen senenin bu haftuın-
Susam 66 17. 17.50 1 daki palamut aatıflanda: 420-
Susam eski s. 200 16.50 16.50 : 455 kuruştan 294 kental br-
Kumdarı 4 5.50 5.501· nak, 210-305 kuruıtan 589 
Akdut 50 5.25 5.25 kental kaba, 200 kuruştan 24 
Pamuk pre(ba) 541 39. 41.50 l kental refüz palamut ıabp 

Paiamut (kent) 48 350. 550. ihracat evlerinin paJamut 

Fiatr 
Numara Aıgari Azami 

7 11 25 11 50 
8 11 75 12 25 
9 12 75 13 25 

10 14 so 15 00 
Geçen yıhn bu tarihinde 

Uzllm fiatleri ıu surette teııbit 
olunmuıtu: 

Numara 
" Çe. (çu) 975 2.75 2.751 olmuştu. 

Z.yağı eı.s.126600 27.50 28.50

1

. mubayaası hususunda istihsal I. 
Yapağı (kilo) 900 47. 47. mıntal<alarına hususi memurlar 

Ha . talık borsa satışlarını bu izam etmiş oldukları cihetle 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

asgari 
10 25 
11 50 
12 
12 25 
13 25 
15 

azami 
11 25 
11 875 
12 125 
12 50 
13 50 
16 suretle topladıktan sonra bu ' lımire yeni mevrudat yoktur. 

eşya arasında bellibaşlı ihracat Bu yüzden de ıebrimizde pa• 
maddelerini teşkil edenlerin !amut üzerine geniş mikyasta 
haftalık piyasa vaziyetlerile it yapılmamaktadır. 
bundan bir hafta evvel ve ge- Zeytinyağr h•fta içinde bor-

çen senenin bu haftasındaki 

durumlarını aşağıda ayrı ayrı 

işaretleyoruz. 

Arpa 
Son hafta içinde borsada 

arpa llzerine iş olmamıştır. 

Arpa piyasasında hararet 
görülmemekte tam bir durgun
luk devam etmektedir. 

Bu hal alakadarlarca mevsim 
icabı olarak kabul edilmekte 
ve yeni mahsulün idrikine ka
dar devam edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

Pamuk 
Son hafta içinde borsanın 

neşreylediği gündelik bülten-
lere göre pamuk işleri nevi ve 
fiyat nokta :arından aşğıdaki 

surette cereyan etmiştir: 
Nevi Fiyatı 

asgari azami 
Prese birinci 41 41 50 
Prese ikinci 39 39 

saya 126600 kilo Zeytinyağr 
muamelesi yaı:dınlmıı ise de 
bu muamlelerin 27,5-28,5 ku· 
ruş arasında fiatlarla tescil et
tirilmiş olduğuna g6re çok eaki 
günlere aid satışlar olduğu an
lap.lmaktadır. 

Geçen hafta 37-37,25 kurut· 
tan 10700 kilo yemeklik 36-37 
kuruştan 12950 kilo sıra, 34-
36, 75 kuruştan 8000 kilo sa-
bunluk Zeytinyağı sabılanna 
tesadüf edilmişti. 

Geçen aenenin bu sıralarında 
borsada 21-22,75 kuruştan 
11050 kilo sabunluk 23 kuruş
tan 4500 kilo sıra hazır ve 
23.5 kuruştan 25000 kilo sıra 
vadeli Zeytinyağı satışı ol-
muştu. 

Zeytinyağı piyasasında ge
çen ve daha evvelki haftalara 
niıbetle yeni değişiklik yoktur. 
Fiatlar 37-38 kuruş arasında 
oynamakta ise de ehemmiyetli 
işler olmamaktadır. 

İncir 

Şu rakamlara göre geçen ve 
bu senenin aynı haftalarınd .. ki 
fiyat durumları aşağı yukarı 
bir riddede bulunmakta ise de 
geçen ve daha evelki ayların 
bu tarihlerinde fiatlar bugün
ktlnden daha mütereffi bir 
vaziyet glSslermekte idi. 

Şimdilik üzüm piyasasında 
mevsim icabı olarak durgunluk 
vardır. Yeni ıipari9ler alınma· m.. •- ihracatçılanıı kuv
vetli mübayaalanna saik olmak
tadır. 
Sair zehalr va hububat 

Buğday 
Haftalık bu&-day satışta : ı 

nevi, miktar ve fiat noktasın· 
dan boraaca ıu suretle taanif 
edilmiştir: 

Nevi Miktan Fiat 
Çuval az çok 

Uşak sert 120 7 75 7 75 
Yerli yumuş. 470 7 7 
Tekirdağ va. 431 7 125 7 12~ 
Diyarıbe. se. 114 7 7 
Urfa sert 220 6 75 6 75 
Fethiye 83to. 7 25 7 25 
Tekirdağı 50 11 7 125 7 125 

11 hu. ıart 35 11 7 7 
Haftalık buğday sabşları 

miktar noktasından normal bir 
vaziyet göıtermiftir. Fiatlarda Muhammed; karısı gömülüp 

toprağı tümseleştirildilden son
ra arkadaşlarına işaret etti, 
geri çekildiler. 

, Yapan ,ebeka yakalandı 
Hafta içinde bu fiyatlerle sa

tılan mikdar ise 487 balyası 
birinci ve 54 balyası ikinci ol

mak üzere 541 balyadan iba
rettir. 

Son hafta içinde borsada geçen haftaya nisbetle bir de· 
kilosu 8-8,625 kuruş arasında ğiPkJik olmamıştır. 

Muhammed mescide döndü, 
bütün eshab, bütün enııar ve 
Medineliler bölük bölük mes
cide geldiler ve hepsi de pey
gamberle musafaba ederek 
ha, sağlığr dilediler. Muham
med hepsini mescitte ve ayakta 
kabıJ etti. Ancak bunların 
içinde aimalan daha başka, 

gı yinişleri daha bedevi beş on 
kişi gördll, bunlar Medineli 
değildi. Bunlar dağ kenarında 
yaşıyan ve yahud dağ sırtında 
yaşıyı.n kabilelere mahıus bir 
giyinişe sahiptile .. Buna rağ

men sanki Zeynebin ölümünü 
duymuş gelmişler gibi Muham
med~ arzı taziyet ettiler. Ve 
mescidin bir kenarına sessiz 
sadasız çekilerek birbirleriyle 
baş başa verip fiskosa başla· 
dılar. 

Muhammedin bütün yeis ve 
elemine rağmen dıkkati bun
lara çevrilmişti. 

Aliyi bir el işaretile çağırdı: 
- Beni bugün taziyete ge

lenlerin arasında şu karşıda 

Dün Burnavada yedi kişiden 
ibaret bir hırsız şebekesi ya
kalanmıştır. Burnavada, Karşı
yakan•n Dedebaşında ve şeh
rımızın muhtelif yerlerinde 
muhtelif zamanda ou betten 
fazla hayvan hırsızlığı yapan 
bu şebeke dün Burnavada yine 
bir at satarlarken vaziyetlerin
den şüpheye düşen Burnıtva 
jandarma kumandanı bay 
Doğan tarafından yakalanllllf" 
lardır. 

Sıkı bir isticvaba tutulan 
bu şebekenin lımirdeki yatak
ları da ele geçirilmek üzeredir. 
Şimdilik isimlerini vazmağı 
doğru bulmadığımız bu şebe
kenin daha birçok hayvan hır
sızlıklarıoın faili oldukları mu
hakkak addedilmektedir. 

Hırsızllk 

Eşre!J>aşa Saraç Eşref soka
ğında 6 numarah evde oturan 
Osman kızı 45 yatlarında dul 
Hacerin evinde bulunmadığı 

bir sırada duvar aşmak sure
tıyle giren bir hırsız tarafından 
cüzdanından 9 lira parasının 

çalındığıoı iddia etmiştir. Za-
br. 

Tepecikte Beşaret sokağında 
49 numaralı evde oturan şoför 
lbrahim oğlu Mustafanın evine 
geç gelmesinden müteessir 
karısı Ayşe ve kaynı Reşat 
oğlu Hamdi tarafından arka
sından biçakla yaralandığı ha
ber alınmtf ve zabıtaca tahki
kata baılanmışbr. 

Kaza 

Bundan evvelki hafta içinde 
İle 40,5 - 41,25 kuruştan 1453 
balya preae birinci ve 39 ka
nıttan 39 balya preıe ikinci 
pamuk muamelesi olmuştu. 

Geçen ıeneuin bu haftasında 
ise 937 balya prese birinci 45 
47 ve 68 balya prese ikinci 45 
kuruştan ve huımi ıartlı kay
dile on balya preııe birinci 44 
kııruş fiyatle sablmışb. 

Umumi vaziyet nokta11Ddan 
lanmıştır. pamuk piyasa11 geçen hafta-

.... ---------..... kiniu ayni olup satışlar normal 

Dervit oğlu hanında yatan 
lsmail oğlu 14 yaşlannda Re
cep ile, ifsiı takımından Sel!
nikli lbrahim oğlu 14 yaşlann
da Osman tarafından arkasın
dan kaktırılmak suretile bir 
dükkanın cameklnından yara-

Para Piyasası ~!:ı:~::ir.devam ve cereyan 

11-3-1936 
Aht 

Mark 50 15 
İsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 40 
Belga 21 15 
İtalyan lireti 9 95 
lsviçre Fran. 40 87 
Florin '35 30 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Sabt 
50 62 

622 
8 30 

80 
21 30 
9 98 

41 12 
85 50 

5 27 
23 87 

Palamut 
Geçen ve daha evvelki haf

talardaki piyasa neşriyabmızda 
işaret:ediğimiz sebebler dola
yısile palamut işlerinde son 
hafta içinde kuvvetli bir dur
gunluk ve işsizlik belirmiştir. 

Borsa bültenlerine göre hafta 
içinde satılmıı olan 48 kental 
palamutun nevi ve fiatları aşa
jıda ~öaterilmektedir : 

Sair zehair ve hububat pi-
fiatlarla 365 çuval elleme incir yasa durumlannda geçen haf-
satıldığı borsa biiltenlerinde taya aisbetle yazılmağa değer 
görülmüştür. birıey yoktur. Yapağı mevsimi 

Geçen hafta incir 6zerine olmakla beraber borsada ehem-
borsada iı olmamıı ve geçen miyetli iıler olmamaktadır. 
senenin bu haftasında da vazi- Abdi &okullu 
yet ayni merkezde bulunmuştu. lı••------ar•111s~Sll'JJl\PJ.J.,;11uell'lw•• 

Çekirdeksiz üzüm Borsa Haberleri 
DGn Borsada Son haftaya aid Atıf liste

lerine göre apğıda ipretli ta
rihlerde hiı.alannda g&ıterilen 
miktarda çekirdeksiz llz6m sa

Yepllen Sebfler o·- 1 +bll6fL1C 
Uzuna 

tılmıştır : Çu. Chaıi 
çuval 65 M J Taranto 
225 52 H Alanyalı 

Tarihi 
2-3-936 
3 3 56 5 H Alyoti 

" 122 Yekftn 

Fiat 
13 75 16 2S 
12 50 12 62 
15 25 ıs 2s 

9 3 
" 

250 
496790 Eski satış 

10-3 " 439 496912 Um-i Atıf 
Yekün 968 incir 
Bu ıuretle mevaim haflndan • ç Alıcı Fiat 

aon tarihe kadar satılmıı olan ;;1 N A. Haydar 7 50 11 
çekirdeksiz llzllm miktan 496 Zahire 
bin._720 çuval ve 4296 torbaya Cu. Alıcı Fiat 
balıg olmuştur. 865 Buğday 6 62 7 37 

1934 mahsulünden geçen 'e- 205 ton " 
ne bu tarihe kadar ki satıı ye- 110 Nohut 6 50 
künu ise 286507 çuval ve 1008 400 Pamuk çekir 2 75 
çuvalda kalmııb. 150 balye pamuk41 50 

Kurban bayramı dolayıaiyle 693 K palamut 590 

6 75 
2 75 

41 50 
690 



ta Mart t9ll8 ... TENi ASIR aahlle 11 

Amerikadaki Almanlar ' askere 
alınacak. Bu hususta emir gelmiş 
Almanya ya bir iç f elik eti, yahut ta iflisı kabul 
edecektir. Lord Çörçil önemli ifşaatta bulundu .. 

Paris, 11 ( Ö.R ) - Görüt· 
ınelerin Pariıten Loadraya 
nakli ıebebile Pariste bagtia 
bir beklenti günü olmllflur. 8. 
Eden Londrada lagiliz kabinesi 
erkanile müzakerededir. 8. 
Flandin öğleden sonra Londra
ya hareket etmittir. 8. Van 
Zeland dün aktam Brüksele 
dönmüş olup L'!>ndraya hare· 
ketinden önce kabine erklııile 
görüşmüştür. Uluslar sosyetesi 
konseyine Avusturalya dele
gesi B. Brus batkanlık ede
cektir. 

FRANSIZ TEZi 1 
8.Flaadia tarafından vaziyet 

hakkında verilen izahat B.Eden 
üzerinde büyük bir tesir yap· 
mıfbr. Zira bu ifde de, Pa
riate 8. Edenin Fransız tezinin 
doğruluğuna kani olması yet· 
mez. Hükfuııetin kabulll lazım· 
dır. Halbuki imza eden dev· 
Jetler konferanS1 ve konsey 
Londrada toplaaıoca lngiliz 
bükümeti koridorlarda hazır 
bulunacaktır. Her an onunla 
danışmak imkanı olacaktır. 
86ylece müzakere daha emin 
ye daha çabuk olacaktır. 

ması taahbüdünll kabul ederek 
bu şartla Alman tekliflerinin 
müzakeresine rmşeceği baklan
da çıkarılan haberler resmen 

genit ve kartılıklı bir anlayış 
Avrupayı saglam sulh temina· 
tına kavuşturabilir. 

LONDRADAN FAYDA 
BEKLNIYOR 

ibtilifın B. Hitlerin teklifleri
nin kabule salih olup olmadı
ğı meselesidir. 

muabedenia vereceii haklar
dan istifade ederek Almanya 
baş döndürücü bir sürat.le 
tayyareler yapabilecektir. 

Bugün yapılacak iken gele· 
cek haftaya bıralı:ılaa 13 ler 
komitesi toplanbsaaa Ye Ulular 
Sosyetesi konseyine ittirak 
etmek üzere CeneYreye gelmiş 
olan Romanva dıt ifleri bakanı 

PAKTIN iKiNCi MADDESi 
B. Flanden tarafından izah 

edilen Fransııı durumu tudur: 
Fransa ıuJbua teıkilatlanma11 

için en açık ve en kat'i bir 

Bir Sovyd l!emisl 
B. Titülesko oradan Paris ve muahede olan Lokarno.pakbna 
Londraya hareket etmittir. dayanır. Bu pakbn ikinci mad-
Portekiz dış isleri bakanı B. deıine göre gayri ukeri böl-
Monteiro da ayni yolu tut· geye müsellab kuvvetler g6a· 
muştur. derilir veya Versay muabede-

PARIS GÖRÜŞMELERi sinin 42 ve 43 üncü maddeleri 
Parla, 11 (Ô.R) - Lokamo bozulursa mesele bemea ulu-

muabedesini İmza eden dev- lar sosyetesi önüne çıkarılır. 
letler aruında görüşmelerin KEFiL DEVLETLERİN 
Ye konsey toplantwnın Paris· DURUMU 
ten Londraya nakli baklanda FransaveBelçika bunu tatbik 
resmi Fransız çevrealerinde etmİf)erdir. Ayni maddeye göre 
ıu izahat verilmektedir. U. 101yeteai konseyi pakt bük· 

Pariste genİf bir fikir teatisi münün çiğnendijini veya bozul-
yapılmııtır. B. Flandin Fransız doğunu görürse bunu hemen 
hükümetinia değitmiyecek olan paktın kefili olan devletlere 
Vaziyetini tayin etmittir. bildirir ve bunlar derhal bu 
Fakat Fransız hükümeti bu hal ile tecavüze maruz kalan 
nazik ve birinci derecede tarafa yardımla mükelleftirler. 
eheııııııiyetli müzakerede ma· Fraaıa lngilterenin imzasına 
zideki hatalara tekrar d6aiil- riayet ede• eğinden ve imza 
mesini istemiyordu. Unutma· eden devletler konferanstan 
malıdır ki, lngiltere Lokamo Fransız • lngiliz görüş bir· 
Paktının kefilidir; Fransa ve liğinin çıkacağından emin· 
Belçika ile himaye edılen dev· dir. Böylece Avrupada kol· 
letler vaziyetindedirler. lektif sekörtiye sisteminin te· 

INGILTERENIN ROLÜ mel direği olan bu iki bükü· 
Şu halde lngilterenin rolü metin tekrar sulhu kurtara· 

bl. · · d d b · ti' caklan Fransız 91'yasal revren· rıncı erece e e emmıye " 
haizdir. ltalyan • Habeı me· !erinde umulmaktadır. Uluslar 
selesinde uzlatma proje1i ha· sosyetesi koD1eyinin vereceğı 
zırlanırken Laval • Hoare pla· kararda hem Fransanın emni· 
ııını suya dütüren müzakere ya· yetini, hem de bununla birl~kte 
vatlıklarının ve muhabere güç· uluslar soıyeteainin mevcudıye· 
iliklerinin önüne geçmek ıa- tine sebeb olan müıterek gü· 
ıınıdır. Hatırlardadır ki, oza· venliği kurtaracaktır. 
man lngiliz dıı itleri ba- y ALANLANAN BiR HABER 
ka S. S 1 H p Paria 11 (Ô.R) - Frauanın aı ır amue oare a· 
· t d • Almanya ile ihtilafı halletmeğe rıs e Fransız tezinin ogru 
olduğuna kani olmutken Lond· esaı olmak üzere Ren nehrinin 
rada teahhütleri inkir edildi iki sahilindeki toprakları itgal 
Y~ Foraya Ofisten çekilmeğe eden Alman ordusu kıtaatının 
lllecbur lraldı. t.ıulicli ve iatihk•• rapdma-

tekzib edilmekte ve bllyle bir 
ihtimalin hiç düıünlllmediği 
bildirilmektedir. 

BELÇIKANIN CESARETi 
Paris, 11 (Ô.R) - "Temps,, 

gazetesinin bildirdiğine göre, 
Paristeki gllrüşmelerde bir ka· 
rara varılması zaten mevzuu
behs değildi. Sadece Lokarno 
paktını imza eden ve kefil 
olan devletlerin tezlerini karşı
laştırmak ve tauih etmek üze
re bir haber teatisi için çalı

şıldı. 
B. Flandin Alman kuvvei 

harbiyesi karşısında muahede 
metninin imkin verdiği açık 
ve kararlı bir lisan kullandı. 
Belçika başbakanı B.Van Zee
landın cesur ve vakarlı durumu 
ve Lokarno paktının hem met
nine hem de ruhuna dayanması 
çok derin tesir yapmıştır. Zira 
Belçika başbakam Almanların 
Lokarno paktın ı feshetmek için 
ileri sürdükleri sebebin:Fransız
Sovyet paktının Rusya ile hiç 
bir pakt imza etmemiş o1an 
Belçikaya karşı söze bile alı 
namıyacağını göstermiş ve böy
lece Alman muhtırasının teme· 
lini bozarak lngiliz delerras
yonu üzerinde derin bir te ; : 
yapmıştır. 

Paris, 11 ( Ö.R ) - " Petit 
Provençal .. gazetesi Fransa 
başbakanı B. Sarraut tarafın· 

dan saylavlar odasında yapı· 

lan diyevle lngiliz dışiş !eri ba· 
kanı B. Edenin geçen günkü 
söylevini kaşılaştırarak diyor ki: 

B. SARRAUT'UN iŞARETi 
B. Eden bilhassa uzlaşmaya 

kapılan kapamamak kaygısı 

ile hareket ettiği gibi B. Sar· 
raut da doğru olarak gözlerini 
istikbale çeYİrmİf ve Almanya
nın yaptığı s6z bozuculuk ka· 
bul ediline istikbalde daha 
Yahim kuvYet darbeleri için 
bunun bir teırik olacağını ve 
yapılacak muahedelerin büküm· 
Jerine emniyet kalmıyacağını 

bildirmiştir. 
"Eclaireur de l'E~t" gazeteıi 

Frausanın bükümeti etrafında 
tek bir kütle olduğunu ve bu
nun hükümete otorite ile ba· 
reket imkanını vereceğini kay· 
dederek bugünkll halde Fran
sada sulhun korunması Ye 
memleketin kurtarılmasından 
batka kaygı kalmadığını ve 
diğer bütün meselelerin ikinci 
sıraya geçtiğini yazıyor. 

İT ALYA SARiH DEGIL 
Paris 11 (Ö.R) - "Nouvel· 

liste de Liyon., gazetesi ltal· 
yanın Fransaya yapabileceği 
)'ardımın müessir olması için 
ltaJYa • Habeş işinin likide 
edilmesine lüzum görüyor ve 
diyor ki: 

Pari", 11 ( Ö.R ) - " Pria 
Soir., gazetesi uluslar ıosyelesi 
konseyinin Cenevreden Londra 
ya naklinde hem faydalar, hem 
mahzurlar gör&yor. 

Faydalar şunlardır: Konsey 
lngiliz hükümetine yakın ol
makla daha çabuk görüşüle
bilecektir. Diğer cihetten hu 
meselenin ehemmiyetini henüz 
tamamile kavrHyamamıt olan 
lngiliz kam :ıyuna vaziyetin 
vahametini anlatmak için bir 
vesile olacaktır. Nihayet, lngi
liz paytabtındaki müzakereler· 
de Almanyarun da bir gözcüsü 
bulunacak ve bu hal Berlin ile 
fikir teatilerini kolaylaştıra
caktır. 

MAHZURLAR DA YARDIR 
Fakat şu mahzurlar da var· 

dır: Londra Cenevreden daha 
z•yada tavizata müsaiddir. Top· 
lantı Cenevrede olunca Fran· 
sanın pakta ve müttefiklerine 
dayanarak mevkii kuvve tlidir. 
Orada lngiltere daha çekin· 
gen bir durumda kalı r. ha!buki 
Londrada görüşmeleri lngiltere 
idare edecek ve Alman pro· 
pagandasının kuvveti tecrübe 
edilmiş olan şebekeleri burada 
görüşmeler üzerinde müessir 
olacaktır. 

ÜMIDLER LONDRA DA 
Pııris, 11 ( Ö.R )- "Petite 

Gironde., gazetesi F ransada 
u!usal birliğin, hü!<ümetin mü
zakerelerde gerilemiycceği his· 
sini vereceği ni kaydediyor ve 
diyor ki: 

- lngilizler Fransanın her 
vakıt gibi boşuboşuna çok gil· 
rllltii ettikten sonra nihayet 
müzakere teklifini kabul ede
ceğini sanıyorlardı. Halbuki 
uluslar birliği tesirlerini göa
terdi.Berlinde bile Alnıan gaze
telerinin tatkınlığı çok azalmıı· 
tır. idare eden çevrenlerdea 
bazıları bir tehlüke görmeye 
başlamışlardır. Şimdi bütün ümit
ler lngiltereye dönmüştllr. Onun 
berkitelere müsaade etmiyeceği 
umuluyor. Bununla beı:aber, 
Almanya berkitelerin tatbik 
edilmiyeceğine kat't olarak 
emin olmadığından ıimdiden 
Amerika ile k61liyetli petrol 
kunturatolan yapmıılır.,. 

AMERIKADA ALMAN 
TEBASI 

Nevyork, l'I. (A.A) - Alman 
konsolosluğu ateşi B. Siegired 
Yon Hostitz birletik Amerika
da yaşayan bütün Alman yur
daşları muhtemel bir askerlik 
hiZ{Ueti için kaydetmek üzere 
emir ı: '~ığını gazetecilere söyle· 
mifir. 

Bu Almanlar derhal silih 
altına çağrılmıyacak fakat Av
rupada bir ırersinlik vukuunda 
Almanyaya gitmek üzere hazır 
bulunacaklardır. 

B. ÇURÇILIN DIYEVI 
Londra, 11 (Ô.R) - Avam 

kamarasında lngiliz silahlanma 
programı hakkında neşredilen 
beyaz kitab dolayısile büyük 
bir münakaşa olmuttur. Eski 
bakanlardan B. Vinston Chur
chill 1935 senesinden beri Al
manyanın giriştiği silahlanma
nın ehemmiyetini göstermiı ve 
B. Hitler işbapna geleli beri 
Almanyanın doğrudan doğruya 
veya dolayısile barba hazırlan· 
mak için 1 milyar 500 milyon 
lngiliz lirası sarfettiğini bildir
miştir. Hatib 10rmuştur: " Bu 
rakam karş11ında, lngiltarenin 
silahlanma için üç senede sarfa 
kerar verdiği 3SS milyon lira
nın ne deg" eri vardır? 

" 

Frdnsanırı müstemleke 
iFLAS VEYA iŞSiZLiK 

B. Churchill Almaayanın ya 
iflas, ya işsizlik gibi iki çık· 
mazla kal'fllaıtığını ıöyliyerek 
demiftir ki: 

- "Alman tehlükesinin bil
yüldüğüne ve belki çok ya· 
kınlığına gözümüzü açmalıyız. 
Almau balkının büyük bir kıs· 
mının varlığı bu memleketin 
askeriğ hazırlıklarına bağlıdır. 
Almaayada, en barışsever olan
lar bile müthiş bir muamma 
karşısındadırlar. Almanya şim· 
diki gildmekte olduğu yolda 
devam ederse bunun sonu if· 
lhtır. Fakat Almanya hazır· 
hklannı bırakırsa, bu aayedc 
İf balmut olan kocaman yığın• 
lar için itsizlik bafgösterecek
tır. Almanya ya bir iç fellketi, 
ya bir dıt feliketi tercih f't· 
meğe mecbur kalacaktır. Şim
diki halde Almanyanın başında 
olan adamın bundan hangisini 
tercih edeceğinden şüphe et· 
mek caiz değildir ... 

INGIL TERE iTHAM 
ALTINDA 

MÜDHIŞ BiR HABER 
Londra, 11 (Ô.R) - Avaa 

kamarasında Alman teılibab 
hakkındaki ifşaatında eski Aml 
rallık baş lordu 8. Vinı tOll 
Churchill lngilterenin Almanya 
ile akdetmek ihtiyatsızlığmda 
bulunduğu deniz anlaşması yll· 
zünden şimdi bllyilk bir tehlike 
ile karşılaştığım bildirmiftİr, 

f 

aslwleruıdeıı !!Örüniiş 

Filhakika, bu andlaşmağa gört 
Almanya isterse, lngiltere ile 
müsavi kuvvette bir denizaltı 

filosu yapabilir. Almanya b. 
kararı kullanırsa bu inpab 
göz karartıcı bir sür' at ile 
ilerletebilir. Bunun delili, ay .. 
kamBl'asının amiralhk bqlonla 
ağzından öğrendiği haberdir 
ki kendisini hayretler içinde 
bırakmıştır. 

ALMANY ANIN GIZIJ 
SILAHLARI 

Almanya 26000 tonluk iki 
zırhlı yapmıştır. Halbuki aad
laşmaya göre lngiltere bu deY
letin ancak 10 bin tonluk re
miler yapacağını zannediyor
du. Bu gemilerin yapılm
tabii çok evvel. daha bia 
933 te ğizli olarak bq
lamıştır. Eğer böyle muaz· 
zam iki zırhlının yapılması gizli 
tutula bilmişse, tahtelbahirlerin 
veya tahtelbahir parçalarının 
yine gizli olarak ne kadar da· 
ha kolaylıkla yapılmış olduğu 
tahmin edilebilir. Şu halde, 
tabtelbabirler hakkında da (a. 

giltere Almanya karşısmda, 
tayyareler için olduğu gibi. 
ayni sürprizlerle karşılaşacaktır. 
lş~e bunun içindir ki 1937 
Agustos, silahlanma faaliyeti 
bakımından, Avrupa için ea 
buhranlı devre olacaktır. 

Lokarnoyu imza e:len dev· 
Jetler arasında müzakereler 
ba,Jadı. fakat lngilterenin gö· 
rüşlerile bizimki 'er arasında 
derin bir ayrılık vardır. ltalyan 
Habeş ibtilifı havaaı, hiç ol· 
mazsa Cenevrede aydınlanma
dıkça ltalyanın tam mikyasta 
genit bir rol oynıyamıyacağı 
muhakkaktır. Bunun içindir ki 
on üçler komitesinin bu meıe· 
lede dirayet göetermeai temenni 
eclilebi6r. 

ALMANYA YA ZECRi 
TEDBiRLER TATBiKi 

MEVZUUBAHS 
Pariı 11 (A.A) - Dıt işleri 

bakanlığı mahfelleri dün Pa
riıte Almanya aleyhinde zecri 
tetbirler tatbiki meıelesinin 
görütllldüiünü söylemektedir
ler. Fransız ve laıiliz noktai 
nazarlan arumdaki bqlıca 

B. ChurcbiU lngiliz hOküme· 
tin'n gereken bütün ihtiyat 
tedbirlerini almadığım bildir
miştir. Netekim Alman tayya· 
relerinin yapılması lngilterede 
tayyare yapmak için sarfedilen 
gayretlerden çok daha çabuk 
yürümektedir· Hatib lngiltere 
için bu gidişle hava bakımın· 
dan Almanya ile müsavi kuv· 
vele varmanın çok güç olaca
ğını bildirmit bir lngiliz - Al· 
man bava paktının imzasının 
ne kadar tehlükeli olduğunu 
göstermiıtir. Zira bllyle bir 

Amiral Beti 
Dün öldü 

Londra, 11 (Ô.R) - Büyiik 
harpte Jutland deniz harbinde 
lngiliz filosuna kuman da etmif 
olan Amiral leti ölmüttilr. 



PARDAYANLAR 
-104 - YAZAN : Mişel Zevako 

Herkesten çekin hatta babandan bile 
kork. Nişanlından bile sakın. 

- Benim sevgili Alisim ! 
Sizi öyle rahat yaşatacağım ki. 
Bunfarm hepsi geçecek. Yal
n12 şimdi sizden ayrılmaklığım 
lazım. Mühim işlerin üzerin
deyiz ... Şayed düşüncelerımize 
muvaffak olursak muharebeler 
olnuyacakbr. Siz de benim 
karım olacaksmız... Amacımız 
Kral Dokuzuncu Şarl'ı kaçır

mak ve şartlanmızı kendisine 
bildirmektir. 

Bu defa Alis "(!) ... ,, diye 
kapıya doğru koştu ve: 

- Susunuz! halam geliyor! 
Dedi. Kapıyı açınca Lora 

karşısına çıktı. Alis bu söz
leri yalnız Deoda'yı susturmak 
için aöylemiıti. Kızcağızın hay
ret ettiği nokta, sokak 
kapısının açıldığını duymaması 

•e Lora'nın tam Kontun bu 
aözleri söylediği zaman görün
müş olmasıydı. 

Kont ise, kocakarının geldi
ğini biliyordu. Sanki başlamış 
olduğu sözü bitiriyormuı gibi: 

- Demek yarın aktam bu
)upuuyacağız, ıevgilim! Yapa
cağım seyahab biliyorsunuz 
değil mi? 

5azlerini a6yledi. 
- Gidiniz yolunuz açık 

ola un! 
Kont LoraDın önünde nişan

hıının elini aıkb. AHs te kapı
ya kadar geçirdi. Öpüşerek 
ayrıldılar. 

O vakıt Alia titriyerek: 
- Deoda, g&rdüğünllz bu 

luriz sebepıiz dej'ildir. Birkaç 
pdenberi rahatsız oluyorum 
korkunç riyalar g6rtiyorum. 

Sizlerini mırıldanıyordu. 

- Yavrum!... Y auum!.,. 
- Beni ıeviyor mııın? 
- Evet aeviyorum! Bunu 

bana nasıl ıoruyorsun? 
- PekilAI Hakikaten kalbin 

benim değil mi Deoda? Dinle! 
Kendini iyi koru, ihtiyatı elden 
brakma, kendini kolla! Ve bu 
dakikadan itibaren daha ziya· 
de dikkatlı ol! Herkesten çe· 
kin hatta babandan bile kork! 

derim. Deoda bir daha ıe>yln
yorum, nişanlından bile sakın!. 

Delikanlı bir öpücük ile kızın 
ağz.ını kapamağa çah11rken Aliı 
ıöylemeğe devam etti : 

- Ne biliyorsun? Belki uy
kuda sayıklars>n. Bir söz kaça
bilir. Hatta basbğın kaldmm 
taşlarını bile gözet, içtiğin su· 
ya, yediğ n yemeğe ve meyve• 
ye bile dikkat et l Zehirli olub 
olmadığından emin bulunaca
ğını yemin ederek ı6yle... Ye
min et ... 

Bu heyecanlı halden ve söz
lerden ürken kont: 

- Pekilil lıte yemin edi
yorum. Fakat beni korkutuyor- . 
BUD. Yoksa birıey mi itittin? 
Bir bildiğin mi var? 

Dedi. Aliı: 
- Emin ol, birıey bilmiyo• 

rum. Yalnız. içimden korkulu 
teyler geliyor da ihtar ediyo
rum. 

Dedikten sonra garip bir 
ıesle : 

- Lakin hissiyabm beni asla 
aldatmaz. Etrafını öldürücn 
düşmanlar sarmış gibi daima 
kendini sakın ! 

- Evet meleğim.. Sana söz 
verdim ve yemin ettim, müste
rih ol. Yakm zamanda bu he
yecan geçecektir. 

Birbirlerine sarılarak tekrar 
6pilıtükten ıonra kont d6 Ma
riya gitti. Alia kendini topla· 
mak için bir dakika bahçede 
kaldı. 

1 

ı 
r 

Hakikaten genç kızın mevkii 
pek müthiş idi. Gözünün önün· 
den bir takım hayaHar geçti. 
Alis Deoda'nın tevkif edildiğini, 
eşkinceye uğrabldığım nihayet 
darağacrna asıldığım görür gibi 
oldu. 

Hanri dö Monmoransi her 
ıeyi işitmişti. Kız da bunu 
biliyordu. Gerçi işi ört bas et
mek istiyordu amma Lora kon
tun ismini bağıra bağıra söyle
mişti. He:m de Kont sevgi ile 
bazı sırları da ağzmdan kaçır
mış bulunuyordu. 

Mareşal Hanri bunları bil
mekle beraber Betizi sokağın
da Navar kralı ve Amiral 
Kolisi, Fransova dö Monmo
ransi ve arkadaşlarının topla
nacaklarını da öğrenmişt~. 

Mareşahn bu işi ele vermekte 
ve ihbar etmekte menfaatı 

vardı. Diğer taraftan kardeşi 

Fransova dö Monmoransi'yc 
karşı kini sürüklüyordu. A!is de 
bunları biliyordu. 

Nihayet Alis Mareşal bura

dan çıkarak doğruca Huor 
aarayına gidecek herşeyi, bira-

derini, Koliniyi, Navar kralını 

ve arkadaılarını haber verecek 

neticesini fikrinden geçirdi. 
Ve bundan acıklı ve kederli 
durum gözü önünde durmuştu. 

Kont dö Mariyak, sevgilisine 
olan en yüksek güvenini gös
terdiğinden dolayı ıen ve ne
ıeli olarak uzaklaşırken Alis 

de bahçede bunları dütünü· 
yordu. 

Alis, alnını iki elinin içine 

aldı diflerini hıcırdatarak: 
- Haber verecek olanı or

tadan kald1rmak gibi müthiş 
bir his ile pençeleşti. 

Nihayet cinayete karar verdi. 
- Sonu Var -

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

Hauptman 
3 nisanda sönecek 

Nev· York, 11 (Ô.R)- Lind
bergin çocuğunu öldOrmekle 
suçlu Hauptmamn üç nisan tari· 
hinde elektrikli sandalyaya 

oturtulması kararlaşb. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir kontes 
KomUnlsUlkle tevkil 

edlldl 
ltalya kralı

nın akrabasın· 

dan olan kon
tes Hoıtings 
Riyodö Janey· 
ro'da komü
nistlik töhme
tiyle yakalandı. Kontes Avuı
turalya, Amerika ve diğer 
memleketlercie uzun bir ıeya
hate çıkmışb. Kontesin Janey
roya ayak basar basmaz tev• 
kif ediliıi Brezilya zabllasına 
yapılan bir ihbar üzerine vu
kubulmuştur. Ortada bir yan· 
lışhk olduğu zannedilmektedir. 

Doktor 

Kemal Şatir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Ber 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: K6prü tapur iskelesi 
Berat aparbmam No. 6 

Ev, Telefon No." 2545 

Heroin kurbanı 
Genç bir kadln can verdi 

lngiliz zabı

tasının aldığı 

tertibata rağ
men lngiltere
nin hemen bir 
çok yerlerinde 
heroin faciaları 
devam ediyor 
ve yapılan bir 
hesaba göre yalnız Londrada 
her yıl 70, 80 kişi bu yüzden 
ölüyor. lngilterede bu yüzden 
başkalarının felaketi pahasına 
zengin olan çoktur. Zabıta 

bunları şiddetle takip etmek
tedir. 

Şeyla isminde genç bir ka· 
dm bu yüzden geçen hafta 
içinde Londrada ölmüştür. 
Şeyla evli bir kadındı. Kocası 
Mr. Locke Currier bir Fransız
dı ve bir yıl önce ölmüştü. 

Çok şayanı dikkat bir nok
ta da heroin . yüzünden zehir
lenerek ölen bayan Şeyladan 
bir çok kocaların davacı bulun
masıdır. iddiaya göre Şeyla, 

bazı evli kadınları heroin müp
telası yapmışbr. 

Londrada 
BüyUk münakaşa var 
Meşhur lngi

liz sinema ar· 
tistlerinden Ro
bertDonat "Kı
zıl gece,, adlt 
yeni bir harp 
filmi çevirme
ğe başladı.Meş
hur san'atkar bu filmin İcab 
ettirdiği hususiyetleri elde et
mek için de ilk evvel bıyıkla

nnı traş ettirdi. Bir tutam bı-
yığın da traş edilme~i lngiliz 
kadmlık aleminde bir hadise 
haline geldi. 

Şimdi lngiliz gazetelerinde 
bu hususta anketler yap,lıyor 

ve bıyığın t- rkeği güzelleştirip 

güzelieştirmiyeceği milnakaşa 

edilip duruyor. Dikkat buyu· 
ıulsun mevzu çok mühimdir. 

Aşkın lisanı 
insanlar konuşmadan da 

a~latablllyor 
Şikago ekspresinde İJlinois'Ji 

üniversite talebesi Besınoll 
yalnız seyahat ediyor. Hava 

çok soğuk, kar yağıyor. Sis
den göz gözü görıniyor. Tren 
Çarlton istasyonunda durduğu 
zaman Havanah güzel bir kız 

kompar'tımaoa giriyor. Genç 
kızm elinde küçük bir kitabı 

1 
vardı. Kompartamanda yaln1z. 
başma otur~o üniversite tale
besinin yuzune bakmadan 

kitabı açıyor ve okumağa baş
lıyor. 
Konuşmağa bir tllrlü vesile 

bulamıyan üniversite · talebesi 
can sıkıntısı içinde ayağa kal-

kıyor. Bu sırada g~nç kız da 
başını kaldırmıı bulunuyordu. 
Onlar gözgöze geldikleri için 
genç kız mahcub oluyor. Ve 
tabiiğ bir sevkle eli kardan 
pulanan cama gidiyor. Oraya 
parmaklarının ucuyla bir geDÇ 
kız karikatörü yapıyor. 

Üniversite talebeıi bunu 
fırsat telakki ediyor. Ayni 
camm üzerine bir de erkek 
karikatörü ilave ederek zımnen 
genç kızla konuımak istediğini 
anlatıyor. Genç kız, tanımadığı 
delikanlının bu hareketinden 
tehevvüre kapılmıştır. O da 
cama bir istifham işareti yapa
ı ak 21mnem: Ne münasebet, de
miıtir. Delikanlı bundan cesa
retleniyor. İstifhamm sağ tara· 
fını bir kavisle kapıyarak istif
hamı bir kalp şekline getirmiş 
ve bu suretle o da zımnen: 
Çünkü ıizi seviyorum, muka
belesinde bulunmuıtur. 

Son:aıı ise malum... Genç 
talebe ile genç k..~ konutmaja 
&aıbyorlar. 

lngiliz planlarını çalan 
Alman casuslarından Dr. Görç dört 
yıl kürek cezasına mahkiim edildi 

Dr. Görç genel savaş yıllarında Garp cephe
tamamen anlattı ... sinde nasıl çalıştığını 

Londrada tevkif edilerek ı S. - Siz Marianne'ı tanıttı-
aorguya çekilen Alman casusu ğınız kimselere karşı pek mü-

mülazim rütbesiyle cephe gerili 
· vazifelerinde istihdam edildim. 
1917 yılında bana kızılhaç ma· 
dalyası tevcih edildi. 

Dr. Hermann Görtz hakkında saadekar davranmışsınız? 
lngiltere emniyet teşkilatı bir C. . . . • . 
rapor hazırlamıı ve bunu mah
kemeye tevdi etmiştir. Doktor 
Görtz avukat ve gazetecidir. 
39 yaıındadır. lngiliz emniyet 
teşkilatının hazırladıjı rapora 
göre: 

- "Dr.Görtz 1911-1920 ıe
neleri arasmda Alman entelicens 
servisinde çalışmış ve bnynk 
bir muvaffakıyet göstermiştir. 

Üç defa lngiliz entelicens ıcr
vis memurlariyle karşılaşan Dr. 
çok açık göz ve cesur bir 
adamdır. Bekardır ve vazife
sine bağlıdır. 

Dr. Görtz son defa lngilte· 
reye ayak basbğı zaman ken· 
disi takib edilmiş ve durumu 
daima esrar taşımışhr: Hare~ 
ketlerinde gizlilikler gösteren 
bu zat Manstondaki R. A. F. 
bava karargahımn planlarını 

elde etmiş Ye hiç şüphesiz 
suretlerini kendi memleketine 
göndermiştir.,, 

Dr. Görtz, kendisine casus 
olup olmadığı hakkında tevcih 
edilen bir suale şu cevabı ver
miştir: 

C - Umumiğ harbden önce 
Heidelberg, Paris, Edinburg ve 
Kiel üniversitelerinde tahsilimi 
ikmal ettim. Harb yıllarında 
asker oldum ve Prusya ordu
sunda vazife aldım. 

Bilahara Alman bata ordu· 
ıuna iltihak ettim.Umumi harp 
yıllarının son kısmında ise Al
man casus teıkilitanda, milli
yetini seven ve memleketine 
hizmet eden bir insan sıfatiyle 
vazife gördüm. 

S - 11 eylül 935 tarihinde 
Londrada sanşın bir kadınla 
lngiliz hava karargahı civa
nnda dolaşmışsınız. Bu kadın 
kimdir, orada ne için dolaşı· 

yordunuz? 
C - lngilterede bir kadınla 

dolaşmanın bir cürüm olduğunu 
bilmediğim için maalesef b6yle 
bir hata işledim. O kadın Ma· 
rianne Emig'dir. Kendisini Lon
drada tanıdım. Çok tirin ve 
şaheser birşeydi. Hoşuma gi
diyordu. Bu kadar ince duy
plu ve güzel bir kadmla do
laşmak hoşuma gidiyordu. 

S - Bunun da aiz.in ıeriki 
cürmünüz olduğu teabit edil
miıtir. 

C. - Ben o kadını güzel 
Ye hoşa gider bir mahlük ola
rak tan1yorum. Bildiğim bu 
kadardır. 

S. - Siz Monstondaki R. 
A. F. aedromunun planlarını 
elde etmipiniz. Bunu naııl 
yaphmz? 
. C. - B6yle bir ıeyden ha

berim yoktur. 
· S. - Marianne Emig Alman 

hava bakanhğı emrinde çalı
flYOrmuş. 

C. - Bilmiyorum. Ben mai
ıetimi temin için her çareye 
baş vuruyorum. Parasızım, ba
zen avukatlık yapıyor, bar.en 
de iı takib ediyorum. Geçin
me zorluğu içinde gazetelere 
yazılar yazdığım da vakidir. 

S. - Sizin lngiliz hava kuv· 
vetlerine mensub makinist ve 
zabitlerle konuştuğunuz ve 
rlhel Alman kw Marianne'ı 
onlara tan1tbğınız ıöyleniyor? 

C. - Ben herkeıle g6rüıll
rlm. Fakat Mariune'ı kimseye 
ta.atmak alduadu ıeçmea. 

Casusluk suç11yla yakalanan Dr Qöı( ve sev~ilisi Mari Anne 
S. - Siz lngiliz bava karar- yeti celıeyi tatil etti. Öğleden 

giblan ve müstahkem mevki- aonraki celsede casusluktan 
lerinin listesini de elde etmiş· suçlu Dr. GÔRTZ dört yıl ktı· 
ıiniz? rek cezasına mahkfim edildi. 

C. - Bunlar doğru değildir. 
Bu huıuıta en ufak bir delil 
bile aleyhime kullanamauınız? 

S. - Siz burada Siemens 
fabrikasiyle de alakadar olmuı 
ve bu .mileueıeye mliracaat 
ederek lngiliz imparatorluğu 

ıipariıleriyle alikalanmıtıınız? 
- C. - Bunlardan haberim 

yoktur. 
· Dr. G6rtz, umumi harp ıene

lerindeki faaliyetine dair ken
diıine 11orulan bir ıoruya da 
ıu cevabı vermiıtir: 

- "Harb baıladıiJ zaman 
ıarkt Pruıyada idim. Beni garb 
cephesine g6nderdiler.191S yı
lında da Alman hava ku•vet
lerinde vazife aldım. Bir aralık 
yaralanmıtbm. Bu yaralanma 
hidiseainclen ıonra ha•a kuv
vetlerinde faal bir rol oynamak 
ve müfit olmak imkinıız bir 
hale relmif ti. Bununla birlikte 

1917 den ıonra hastalandım. 
Ve Şuvaringteki havacılık mek
tebine muallim tayin edildim. 
Bu vazifem de uzun ıürmedi. 
beni beşinci ordu emrine ver
diler. lngilizce ve Franıızcayı 
iyi bildiiim için dlitmanlara 
karşı müfit bir uzuv ıayıhyor· 
dum, 

Bu sırada ben bazı mühim 
vazifeler de rördiim. lngilizce 
bildiğim için Amerika ordusu-
nun bava kuvvetleri hakkında 

kolayca malumat toplıyordum. 
Sonra beni Verdun cephesine 
gönderdiler. 

S. - Bu suretle Alman or
dusu adına casusluk yapmağa 
başlamııtın1z, değil mi ? 

C. - Buna caıuıluk dene· 
mez. Almanya hesabına faydalı 
her hareketi yapıyordum. 

• •• 
- Baadan ..,. mahkeme lae-

• 
Hergün 

Bir fıkra 
• 

Yazan: Eczacı l(emal Akta'! •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gıbtaya 
kıskanmağa dair 
Kıskanmak ile gıbta araıın· 

daki uçuruma bakıyorum, ba
tım dönüyor. Gıbtanın içinden 
necibet güler ylizüyle bakar
ken kıskancın kara, kötü göz· 
lerini rörüyor gibi oluyorum. 
Ruh baatalıklannın en berbadı 
kııkançhkbr. Keskin sirkenin 
iaran nasıl kendi küpüne iae 
kııkançhgın zararı da kıakan
cadar .Ruh haıtalıklanndan içti· 
maiyata girmif olan vehim, 
alınmak, korkmak lilzumsuz 
yere utanmak gibi niabeten 
zararıızları varaa da en karası, 
en k6tüstı kııkançlıktır. 
• Bir kıskanç bilirim, ruhu 

daima üstün gelmek ister, her 
1

' zaman papas pilav yemez, ilı

ttin gelemediği yerler çoğal• 
dıkç~ kendi kendini yer. Me· 
selA bir spor kullbilae bağlı
dır, onun mağlübiyeti kendiıini 
berbad eder, hasta olur, etra
fında kimi görürse için için 
kıskamr, belli etmemeğe çalı
' r rahat ve huzuru yoktur. 
Bence şaşının gözü, kanburun 
sırtı ne ise kıskancın ruhu 
odur. Ekseriya kıskançlık ile 
hasudluk arasında smır yoktur. 
Maddi hastalıklar nihayet he
pimizin gözüne çarpan şeyler
dir. Ruh hastahkları ictimaiyata 
girmiş, ıosyoloji'nin bünyesinde 
kaynaşan ve görünmiyen illet• 
lerdir. T ann hepimizi blyle 
teylerden koruıun amin ... 



- - Baştaraft birinci sahifede -
Almanya üzerine çöken tak· 
bihi azaltmak ve müzakere aç· 
mak üzere her şeyi yapacağını 
bildiriyor. Fakat bu görüşme· 
lerden bir netice çıkmazsa ln
giltere Almanyaya karşı eko
nomik ve hatti askeri berki· 
leler tatbikine hazır buluna
cakmış .. 

"Echo de Parisn her hangi 
bir müzakt:renin şartlarmı araş· 
bnyor: 11Görüşebilmek için Al· 
manya tarafından çıkanJan 
emri vakiin yok edilmesi lizım
dır. Fransa Ren nehrinin iki 
sahiJinde yerleşmit olan bütün 
Alman kıtaalannıo geri alın· 
masmı isteyecek değildir. Fa• 
kat bunlann miktannı azaltmak 
lazımdır. Ayni zamanda Al
manya müzakereler devam 
ettiği müddetçe, Ren bölgesin· 
de istihkamlar yapmaya kaJ
kışmıyacağını temin ebnelidir. 
Nihayet Fransa, bu göriişme 
esnasında, lngiltere ve ItaJya· 
nın Lokarno pakbnm kefili 
olarak yüklendikJeri taahhüt
lere sadık kalmalarını istemek· 
tedir. 

B. FLANDEN LONDRA YA 
GiDiYOR 

11 Bu tecrübenin neticeleri 

görülecektir. Bu netice iyi ve• 
ya kötü olabilir. Eğer karşı 

tarafın mukavemet yaylan sağ
lam olarak göriinür ve Alman· 

yayı bir sergüzeşte ablmaktan 
çekindirirse netice iyi olacak· 

tır. Yoksa bu tecrübede Al
manya karşısında zaif bulu
nursa, netice muhakkak kötii 
olacaktır. Herhalde bu son ih
timal varit olmıyacakbr." 

"Ropulaire,,gazetesi ise sos· 
yalist tezini müdafaa ediyor. 
Fransa Cenevrede uluslar sos· 
yetesinin kuvvetlendirilmesi, 

silahlarının ilgası, bütWı top
rakların gayi askeri bir 

hale sokulması, 'sivil tayyareci
Jiğin arsıulusal olması tezini 

müdafaa ederse çok kuvvetli 
olacaktır. 

Paris 11 (Ö.R) - Fransız
Sovyet paktının Senatoda mü
zakeresinde, Londraya gidecek 

olan B.Flandinin yerine devlet 
bakam B.Paul Boncour hüku-
meti temsil edecektir. B. Flan
din'in Paristen ayrılması kısa 

sürecektir. Dış işleri bakanının 
Pazar günü dönmüş olacağı 
tahmin ediliyor. 

Paris 11 (Ö.R) - Arsmlu
sal toplantılar programmın 

apansız değişmesi üzerine on 
üçler komitesi başkanı B.Ba-

daryaga, B. Eden ve B.Flandin 
ile mutabık kalarak başkanlığı 
al~ındaki komite toplantısını 
gelecek hafta ortasına talikine 
kara~ vermiştir. 

PARISTE KARAR 
VERiLMEDi 

Londra, 10 (A.A) - Gaıe· 
telerin Pariste toplanan Lo· 
karno devletlerinin konferan-

sına dair aldığı malumata göre, 
konferansta henüz hiçbir ka-

rar verilmemiştir. Mamafih 
Fransız ve lngiliz murahhas
lara arasında ihtilafı efkar 
ınevcud olduğtİ anlaşılmak· 
tadır. 

Royter Ajansının öğrendi .. 
ğine göre, bu ihtilafı efkar 

bilhassa şundan ileri gelmek
tedir: 

Fransızlar Almanya ile mü· 
zakere etmiyeceklerini bildir
nıişler, Ingilizler ise, m~zake
rede bulunulmasını istemiş· 
lerdir. 

Evening Standart 
de k'>nferanslan sonra , ,.. 

cud inbbaın Fransa ile lngil
tere arasında artık birşey yap
mağa imkan kalotadığı mer
kezinde olduğunu haber ver
mektedir. 

Londrada toplanacak olan 
kabinenin fevkalade içtimaına 
iştirak etmek üzere Londraya 
döneceklerdir. Delegelerin bü
yük ketumiyet muhafaza et-

iKiNCi TOPLANTIDA 
Paris, 10 (A.A) - Umumi 

tahminler hilafına olarak Lo-

mekte olduklarından vaziyet 
hakkında sarih bir fikir edin
miye imkan yoktur. Ancak 

kamo devletleri mümessilJeri 
bu akşam tekrar toplanmış
lardır. Aynı zamanda haber 
verildiğine göre 13 - ler ko
mitesinin Cenevredeki toplan
bsı tekrar tehir edilmiştir. 
Çünkü Eden ne Halif aks bu 
akşam Cenevreye hareket 
edemiyecekler ve yarın sabah 

Fransız siyasi mahafil müza
kereleri cereyanından pek 

memnun gözükmiyorlar. lngi
lizler ve batta Belçikahlar Al
manlarm yaptığı emri vakii 
halletmek işinden ziyade mü
zakere imkanlan aramak me
selesine büyük bir ehemmiyet 
veriyor gibi g6züküyorlar. 

Bağ, Bahçe ve Çiftlik sahiplerine 
Bütiln dünyaca tanınmış SCHERING-KAHLBAUM A. G. 

firmasının bilumum haşere mücadelesi ilaçlarından ve lzmir 
Bornova Ziraat enstitüsü tarafından tecrübeleri 

tavsiye olunao : 
A - MERITOL - Arsenik tozu 
B - OBSTBAUMKARBOLINEUM . . 

ilaçlarımız gelmıştir. 

C - ABAVIT pamukJardaki hastalıklara karşı 
müessir olan ABAVIT ile 

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

Birinci Kordon 120 numaralı yazıhanede 
1-6 (558) 

, :K:.A.N9ZU:IC . 
ÖKSÜRÜK . ŞU R U. B ·u 

En muannid ök~ürüklerle bronşit, astm, ve boğ~aca ök~ü~~-: 
v .... ·• kat'i il~cıdır. Gögv üsleri zayıf olanlara ' vıkaye edıtı ~ . 
gunun "" d'kk tt . tesiri şayanı ı a ır 

İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyo~lu - lstanbul , 
1. 

Şekil N o. 8638 40 

DAIMON 
Yıldırım markah bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gös
. A rlıdır. iki yüz metre dahilindeki mesafeye ziyayı 

terır. ya l 1 k k . t 1 d v ıtır ve toplar. Yassı kristal cam ı ve yuvar a rıs a 
ag 1 .. evi olup her han~i bir şeklini tercih · edebilirsiniz. 
camı uç n 

Bilhassa Zabitana, polislere, bekçilere mahsuutur. 

D lzm.ırde Suluhan civarında No. 28-9 eposu : y 

(Anadolu Hurdavat Magazası) 
Ödemişli Hüseyin Hüınü ticarethanesidir 

• ... • 1. • ' ' - ...... ..., "· ... '# . • : 

lzmirin en mükemmel hususi 
HAST ANESiDiR 

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

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

SJHHA T Evinı·n Ameliyathane ve .doğum ~alooları fennin en 
~ son terakkıyatına gore hazırlanmıştır. 

Hastane ücretleri : lki liradan başlar. 
Bu para içinde hastane ücreti, ilaç parası, hekim parası dahildir. 

Son derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat Sıhhat 
evinin vasfıdır 

Ameliyat u·· cretlerı· ~~ika çok ucuza. temin edilmiştir=. Mesela OD 
gun SIHHAT evınde yatmak amehyat olmak 

operatör ücreti ve ilaç masrafı hepsi dahi) bir fıtık, bir apandisit ve buna benzer 
ameliyatlann on günlük bütün masrafı elli liradan ibarettir. 

Dogum ücretleri. On gün SIHHAT evinde .. vat~ak, ye'!'ek, çocuk 
• masrafı ve ebe doktoru ucreti ve dogum mas-

rafı dahil elll liradır. 

Göz, kulak, rahim hastalıkları ameliyatları 
Yine on gün SIHHAT evinde kalmak yemek, ilaç ve doktor ücretleri dahil elll liradır. 

A ı• t t d • olacaklardan on gön SIHHAT evinde yatmak, me ıya sız e avı yemek, ilaç, hekim parası dahil yalnız 20 liradır 

SIHHAT Evinin muhterem doktorları 
Hurufu heca sırasile aşağıda gösterilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: : Dahili hastalıklar g Kadın hastalıkları . . .. 
E Mutahassısları § Mutahassısları . -
• Birinci s.nıf dahiliye mutahassısları = Birinci sınıf mutrıhassıslar 

3 Bay doktor Fikret Tahsin 
Bay dol,ltor Hatib oğlu Esat :: ,, ,, Kazım Karal : • - : ,, ,, Hüseyin lbrahlm :: ,, ,, Yu~uf Ziya : 

,, ,, LUHI Sabri ::, ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••··· .. 
•• ................. :········ .. •········ .. ·····•···· ..... § ](ulak - Bugaz - Btırun 

Cerrahı hastalıklar a Hastalıkları mutahassısları 
Muta.hassısları :: Birinci sınıf mutabassıslar 
Bırinci sınıf operatörler E Bay doktor HUseyln Hulkl Cura 

Bay doktor operatör Arif § ,, ,, Ziya • - . All Rlza ......................................................... • 
': M " " :: :: 
: Esat Cfm-.:o.r:: Göz llastahkJarı : : 
~ " " " - :: : u 1 " ., lhs an Nuri :E ôirlnci suııf mutahassıs : : 
E ,, " ,, Mehmet Nuf!Z ~ Bay doktor Burhaneddin i ~ 
·······································································~······································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sıhhat Evi Müdürü : Doktor SADIK ÇAGLAR 
Hastalarımıza bütün kolaylıklar . gösterilir. Dahilden gelecek hastalarımız istasyon

, Jardan karşılanır. Hasta yanında kalmak isteyen yakınlerine en büyük kolaylık ya
pı l ır. Dahilden gelen hastaların sahiplerine hastalarının sıhatları hakkında mektupla, 
TELGRAFLA günü gününe malômat verilir. · 
TELGRAF ADRESi : IZMIR SIHHAT EVi TELEFON No. 2974 

Gece ve gündüz dogum ve hasta kabul olunur. 
±** ifPRWG&M+, 

·----•!l2.'llilımm:a8' 

BONO 
. '"'* 1 1 

Mübadil bonoşu, banka 
hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazısabn ahr. 

Adres : lzmir Kemar 
altı Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi

. de müracaat. 
· TELEFOM : . 3903 

1 

22-30 (107)S 7 Pa. Pe. S. 

İlk ve orta okul 
talebelerine 

Her hangi bir sebepten ötürü 
derslerde geri kalanJan yetiş
tiren, ~iisabakalara hazırlıyan 
ve i~enildiği gün ve saatlarda 
ders durumunu yoklıyen tec
rübe sahibi bir özel öğretmen 
anyanlarm gazetemiz idare 
müdürlüğüne ba,vurmaları. 

(H.2) 

IZMIR VE CiVARI SEBZE 
VE MEYVE SATIŞ KOOPE
RATiFiNDEN: 

Kemeralh caddesindeki imam 
hanımn kahve, berber ve otel 
kısmının bir senelik ican arhr
mağa konulmuştur. •isteklilerin 
16 mart 936 pazartesi günü 
saat 10 da mezkur handa ko
operatife gelmeleri ilin olunur. 

637 (564) 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 
. 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniye otelinde 

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. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahah bulacaklardır. 

Biitün bu fevkalideliklere ilaveten fiatrar 
müthiş ucuzdur 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlü
ğünden: 
Sıra Tespit 
Sayı K. G . Adet Kıymet Cins Eşya No. 
1 37 28 Müstamel boyalı boş varil 88 
2 115 66 u 

" u " 
5 200 00 24 Müstamel boş meyva sepeti -2 bağ-

Yukanda yaııh eşya 27 - 3 - 936 JDCl Pazartesi günü saat 

14 de açık artırma suretile dahile satılamadığı takdirde ayni 

günde de Ecnebi memlekete götormek üzere satılacağından 
işine gelenlerin ldhalat Gümrüğü satış komisyonuna müracaatlan 
ilan olunur. 

12-25 631 (566) 
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Gayri menkul mallann açık 1 • • •ı• • 

artırma ilanı zmır SiCi 1 tıcaret me-
Berğama icra memurluğun-

dan ' murlug"" undan.· D. Nı;ı. 934-1044 
Açık artırma ile paraya çev Müseccel [lzmir Tramvay ve Elektrik Türk anonim şirketi] nin 

rilecek gayri menkulün ne ol- 28-2-936 tarihinde fevkalade olarak Toplanan Heyeti umumiyf'Si 
duğu: Maa müştemilat bir bap 

zabıtnamesi ticaret kanunu Hükümlerine göre sicilin 1566 nu-
ev. marasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

Gayri menkulün bulunduğu 1 Zabıtname 
mevki, mahallesi, sokağı, nu-

lzmir sicili ticaret memurluğu mühürü resmisi ve F. Tenik imzası 
marası : Bergama Rahmi B. ma-
hallesi Kale sokağında. 935 Jzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
1 inci kanun 74 tapu No. lı. 

Takdir olunan kıymet: 850 Anonim Şirketi 
lira. 28 Şubat 1936 Cuma günü fevkalade olarak toplanan 

Artırmanın yapılacağı yer, Hissedarlar Umumi Heyeti 
gün, saat : Birinci artırması 27 } • T El k k 
nisan 936 pazartesi saat 11-12 zmır ramvay ve e tri Türk 
!:d~~rgam:ı icra dairesi oda- Anonim Şirketi 

1 - işbu gayri menkulün 28 şubat 1936 cuma günü lzmirde Babribabadaki idare me~-
artırma şartnamesi 15-4-936 kezinde fevkalade olarak toplanan hissedarlar umumi heyetinin 
tarihinden itibaren 1044 No. müzakerat ve mukarreratına dair tutulan zabıtnamedir. 
ile Bergama icra dairesinin Müzakerata saat öğleden ev- olmuş ve olmamış bütün hisse 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda 

yazılı olanlardan fazla malümat 
almak istiyenler, işbu şartna
meye ve 934-1044 dosya nu
marasile memuriyetimize müra· 
caat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 nisbetinde pey veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
teYdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek Hhibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari· 
lıinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbitelerile birlikte 
•emuriyetimize bildirmeleri icab 
eder. Aksi halde hakları tapu 
ıricillile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 
llalırlar. 

4 - Gösteriten günde artır· 
maya iştirak edenler artırma 
ıartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malümat almış ve bunları tama· 
men kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırıl

dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma be
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya sa· 
tış isteyenin alacağına rucbanı 
olan diğer alacaklılar bulunup 
ta bedel bunların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacakla
rının mecmuundan fazlaya çık

mazsa en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere artır· 
ma on beş gün daha temdid 
ve on beşinci günü ayni saatte 
yapılacak artırmada, bedeli sa
tış isteyenin alacağına rücbanı 
olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartiyle, en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılamaz. 
Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetli" artırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. 
iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde 
(133) 

Gayri menkul yukarıda gös· 
terilen 27 ·4-936 tarihinde Ber
gama icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterileu artırma 

şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur. 29-2·936 
Tarih ve icra memurunun res

mi mühür ve imzası 
Bergama eski tahsil memuru 

Fehmiye 
Helen ikamet ettiğiniz 

yerin meçhul bulunmasına bina
e• yukarıdaki ilan, tebliğ ye· 
rine kaim olmak üzere duyu· 
rulur. 635 (570) 

ve! 11 de başlanmışt, r. senetlerine aynı surette tevzi 
lzmir Tramvay ve Elektrik olunur. Şukadar ki heyeti umu-

Türk Anonim Şirketi nezdinde miye bu mütebakinin tamamını 
Nafia şirket ve müesseseleri veya bir kısmını başabaş ola-
komiseri vekili, başmüfettiş B. rak hisse senetlerinin tesviye-
ilmi Onataslan Bayındırlık ha- sine tahsis veyahut yeni sene 
kanlığı namına Türkiye Cumu- hasabına nakletmeyi kararlaş-
riyeti hükümetini temsilen hu- tırabilir.,. 
zorları ile umumi heyet top- 4) 37 nci maddenin ~u şe-
lantısını şereflendirmişlerdir. kilde tadili: 

idare meclisi başkanı Bay "Kur'a ile amorti edilen his-
Robert Bette lzmirde bulun- se senetleri yüzde altı ilk te-
maması dolayısile umumi hey· mettü hakkından başka amorti 
et toplantısına gelemediği için olmıyan hisse senetleriyle aynı 
mazeretinin kabulünü temenni hakları haiz olacaktır.,. 
etmiş olduğundan toplantıya, 5) 38 İnci maddenin birinci 
idare meclisi, tarafından tayin fıkrasındaki " 36 ncı maddenin 
edilen B. Mustafa Nuri Devres ikinci fıkrası,. kelimeleri yerine 
başkanlık etmiştir. "36 ncı maddenin (a) fıkrası,. 

B. başkan, dahili nizamna· kelimelerinin konması. 
menin 32 nci maddesinde sözü B - idare meclisine mütem· 
geçen cedveli büroya tevdi mim salahiyetler verilmesi. 
etti. G - Bir murakıp tay ni 

Dahili nizamnamenin 28 nci 
maddesine göre B. Fikri Al
tay ile B. S. Gormezano rey 
toplamağa memur ve B. Ch. 
Giraud katib tayin edildikle· 
rinden mumaileyhim mevkii 
mabsuslarını işgal ettiler. 

B. başkan: 
1 - 3 şubat 1936 tarihli 

fevkalade umumi heyet içtima
ının nüsabı ekseriyet hasıl ol
madığından akdedilmediğini, 

dahili nizamnamenin 27 nci 
maddesine tevfikan şimdiki 
umumi heyetin fevkalade ola
rak içtimaa davet edilerek ruz· 
namei müzakeratının aşağıdaki 
maddeleri ihtiva etmekte ol
duğunu: 

A - Dahili nizamnamede 
şu yolda tadilat icrası: 

1) 26 ncı maddede "bir ay,. 
kelimeleri yerine " iki hafta ,. 
kelimelerinin konması. 

2) 27 nci maddede "davetten 
itibaren on gün zarfında.,kelime
leri yerine "içtimadan bir hafta 
evvel., kelimelerinin konması. 

3) 36 ıncı maddenin şu şe
kilde tadili: 

"Bilançoda basıl olacak mü 
sait bakiyeden her türlü sar

fiyat, mükellefiyetler ve amor
tismanlar ile her türlü karşı
lıklara ayrılabilecek tahsisat 

tenzil ~dildikten sonra kalan 

mıktar şirketin safi kazancını 

teşkil eder. 
işbu safi kazançtan evvela: 

a) Ticaret kanununun tayin 
ettiği adi ihtiyat akçası için 
en az yüzde beş; 

b) Bedeli tamamen tediye 
edilmiş ve a'ltorti olmamış 
hisse senetlerine yüzde altı ve· 
bedeli tamamen tediye edilme· 
miş ve amorti olmamı~ hisse 
senetlerine dahi yine yüzde altı 

esası üzerine ve fakat tediye 
edilen bedelleri nisbetinde in
dirilecek bir temettü tevzii için 
icap eden meblağlar ayrıldık· 

tan sonra kalandan yüzde beş 
de idare meclisi tarafından 
kararlaştırılacak bir talimatna· 
meye göre ar alarmda taksim 
edilmek üzere idare meclisine 
verili• ve mötebakisi amorti 

il - Umumi heyeti toplan· 
tıya davet eden ve ruznamei 
müzakeratı ihtiva eden ilanın 
dahili nizamnamenin 26 ncı 
maddesine ğöre: 

8 Şubat 1936 günlü ULUS 
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gazeteleriyle yapılmış olduğunu; 
111 - Temsil edilmekte olan 

hissedarların bu toplantıda 
hazır bulunmak üzere dahili 
nizamnamenin 27 nci maddesi 
ahkamına göre hareket etmiş 
olduklarını; 

iV - Mevcut 200,000 hisse 
senedinden bu toplantıda ha
zır bulunanların 152.918 his
se senedini hamil bulundu
ğunu, yani sermayenin üç rubun-~ 
dan ziyadesinin temsil edilmiş 
bulunduğunu beyan eylemiş ve 
bususatı anife hükümeti Cüm
huriye murahhasile rey topla
mağa memur olanlar ve katip 
tarafından tetkik edilerek tas
dik edilmiş olduğundan umumi 
heyet, ruznamei müzakerata 
dahil olan müddetleri müza
kere etmek üzere usul ve ni· 
zamma muvafık olarak teşek· 
kül etmiş olduğunu tasdik ve 
kabul etmiştir. 

Umumi heyet, bu madde· 
leri müzakereden sonra ittifakı 
ara ile aşağıdaki kararları al· 
mıştır: 

iLK KARAR 
Umumi heyet, dahili nizam· 

namede şu yolda tadilat icra
sına karar vermiştir: 

"A) 26 ncı maddede "bir ay,. 
kelimeleri yerine " iki hafta ., 
kelimelerinin konması. 

B 27 nci maddede "davet· 
ten itibaren on gün zarfında., 
kelimeleri yerine "içtimadan 
bir hafta evvel., kelimelerinin 
konması.,. 

iKiNCi KARAR 
Umumi heyet, dahili nizam

namenin 36, 37 ve 38 nci mad· 
delerinde yapı!acak tadilat hu· 
sosundaki müzakeratı idare 
meclisi tarafından yapılacak 

yeni bir iş'asa değin talik et· 
meye karar vermiştir. 

ÜÇÜNCÜ Kt RAR 
Umumi heyet, dahili nizam-
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lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlü
ğünden: 

lzmir ithalat gümrugunun çatı ondele saçlarının değiştirilme· 
sine ve font yağmur borularının ekme kollarının suryen boyasile 
salmastıra yapılacaktır. 

Bu iş 5292 lira 78 kuruşluk bedeli keşifli tamir işi 2490 sayılı 
1. -ınun hükümlerine tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 
27-3-936 pazartesi gününde ve saat 15 de ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu işi alacak istekliler 936 yılında 
ticaret sicilinde kayıtlı bulunması ve bu işleri yaptıklarına dair 
Nafia müdürlüğünden musaddak ehliyet ve ticaret odası vesika· 
!arının ihalesi muayyen olan günde komisyon mahsusuna ibrazları 
lazımdır. 

Bu işe ait keşifname ve fenni şartnamesi nafia müdürlüğünce 
tasdikli olup dosyasındadır. istekliler her zaman şeraiti ve 
yapılacak işi anlamak üzere ithalat Gümrüğü Müdürlüğü levazım 
ve ayniyat servisi şefliğine müracaat ederek malümat edinebil·· 
meleri için keşif Ye şartnameyi görebilirler. Bu işe iştirak edecek 
erbabı san'atın yüzde 7,5 hesabile 396 lira 98 kuruş muvakkat 
pey akçesinin lzmir ithalat Gümrüğü veznesine yatırdıklarına 
dair aldıkları makbuzlarını ihalesi yukarıda tayin edilen müddeti 
muayyenesi zarfında komisyona ibraz etmeleri mecburi olduğu 
erbabı san'atın malümu olmak iizere keyfiyet ilan olunur. 

namenin 31 inci maddesi, 5 nci 
fıkrası mucibince idare mecli
sine her türlü ikrazatta bulun
mak ve her türlü karşılık, te
minat ve rehin kabul etmek 
selahiyetlerini vermektedir. Şu 
kadar ki, bu selahiyetler şir
ketin imtiyaz mukave!enamesi 
ve şartnamesi hükümlerine ve
lev bilvasıta tesir edecek ma
hiyette olmıyacaktır. 

DÖRDÜNCÜ KARAR 
Şahin oğlu bay Ethemin ölü

mü üzerine heyeti umumiye, 1935 
yılı besabatını tedkik ederek 
raporunu 1936 senesi yıllık 

12-25 632 (569) 

umumi heyet ictimaına vermek 
üzere Bay Şahin oğlu Şahap'ı 
murakıp olarak tayin ve mura· 
kabe ücretini 250 lira olarak 
tesbit etmiştir. 

Müzakerata saat on ikide 
nihayet verlidi. 

Hükumet murahhası 
Nafia şirket ve müesseseleri 
Komiseri vekili Başmüfettiş 

İ. Onataslan 
Başkan 

M. N. Devres 
Rey toplamağa memur 
F. Altay S. Gormezano 

Katib 
Giraud 

lzmır Tramvay ve elektrik 
Türk Anonim Şirketi 

28 şubat 1936 cuma günü fevkalade olarak toplanan umumi 
heyetinde hazır bulunan hissedarların adlarını ve hamil oldukları 
hisse senetleri mikdarını gösteren cetveldir. 
Sıra numarası Hissedarlar 

1 Josse Allard mali şirketi. Guimard sokağı No. 8 Bruxelles 
2 Traction et Electricite şirketi. 31 Science sokağı Bruxelles 
3 Bay Robert Bette· Square Vergote 4, Bruxelles 
4 Bay Van Cauwenberghe. 26 Avenue de Courses, lxelles 

Bruxelles 
5 Bay Viktor Dooms. 571 Avenue Louise, Bruxelles 
6 Bay George Somerhausen. 79 Chaussee de Vleurgat, 

lxelles • Bruxelles 
7 Bay Alphonse Desaegher. 27 Avenue Clementine, Forest 

Bruxelles 
8 Bay Leon Plumet. 104 Avenue Emile Verhaeren,Schaerbeek 
Cemıin yalnız seksen reye hak veren yüz elli iki bin dokuz 

yüz on sekiz evrakı tetkik ve kabul edilmiş ve işbu cetvel 
tasdik kılınmıştır. 

Rey toplamağa memur murakıp katip 
F, Altay S.Gormezano G. Giraud 

Hissedaran vekilleri imzalar Hisse adedi Rey aderli 
Bay Sol Gormezano lzmirde S.Gormezano 95,600 10 
Bay Mustafa N.Devres lz1J1irde M. N. Devres 48,694 10 
Bay Cb. Giraud lzmirde C. Giraud 5,250 10 
Bay Ali F. Altay lzmirde F. Altay 500 10 
Bay Max Dever lzmirde M. Dever 950 10 
Bay Marsel Rapbay lzmirde M. Raphay 780 10 
Bay Fahreddin lzmirde C. Fahreddin 564 10 
Bay Osman Cinyol lzmirde O. Cinyol 580 10 
hisse senedini hamil sekiz zatın sıfatı vekalet veh52,918 80 
Başkan M. N.Devres 28 şubat 1936 

Türkiye cumuriyeti hükumeti murahhası 1. Onataalan 
638 (571) 

Muhasip 
Arayanlara 

Hesaptan, mubaberat ve 
idareden, daktilodan anlayan 
bir kimse ehven bir ücretle 
her hangi bir müessesede, 
ticarethane veya sairede 
günde iki saat çalışmak isti· 
yor. 

ihtiyaçları olanların gazete 
idarehanemize R. P. rumuzile 
tahriren ve adres vererek 
muracaatları. 2 • 10 

lzmlr belediyesinden: 
Beher metre murabbaı yüzelli 

kuruştan 63 adanın üçyüz alıt

mış beş buçuk metre murab

baındaki ondört sayılı arsası 

beşyüz kırksekiz lira yirmibeş 
kuruş bedeli muhammenle baş 

sekreterlikteki şartname veç

hile 13/3/1936 cuma günü saat 
10 da açık artıma ile ihale 
edilecektir. iştirak için kırk 

bir liralık muvakkat teminat 

makbuzu ile söyl .. nen gün ve 

saatta komisyona gelinir. 
27-29 -10--12 511 [499) 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cev'at Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

İkinci Beyler sokak bey
ler hamamı karşısında 43 nu· 
marada kabul eder. 

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 311 ) 

Dördüncü Mıntaka Tapu sicili 
muhafızlığından: 

Defterdarlığın 14-1-936 ta

rihli ve 593-238 sayılı satış 

yazısı ile Mahir ve Abdullaha 
satılan ve mütegayyip eşhasdan 

Dimıtri F o tini kızından senet

siz olarak metrük ve hazinece 

tasarruf edilmekte olan Borno
vanın Bedava sokağında 10 
numaralı tajlı ve 570,03 metre 
murabaındaki arsanın tasarruf 

sebeplerinin tahkik ve tesbiti 
için Mart ayının yirmi dördüncü 

salı günü saat 16 da mahalline 

gidileceğinden bu gayri men

kul üzerinae kanuni bir hak 

iddia edenler varsa o gün ye
rine gidecek memurumuza ve
yahut mıntakası tapu sicil mu
hafızlığına evrakı müsbitesile 
birlikte müracaatları bildirdir. 

624 (565\ 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm li· 

manımızda olup 29-2-36 da An· 
vers-Rotterdam-Amsterdam ve 
Hamburg limanlanna hareket 
edecektir. 

HERMES vapuru 9 martta 
Burgas-Varna ve Köstence li
manları için yük alacaktır 

ORESTES vapuru 9 martta 
gelip 14 martta Anvers - Rot
terdam ve Hambug limanları 
için yük alacaktır. 

HERMES vapuru 23 martta 
gelip 28 martta Anvers-Rotter• 
dam Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT LINE 
ERLAND motörü 13 martta 

beklenmekte olup yükünü tah-
liyeden sonra Rotterdam-Ham
burg-Copeohag-dantzig-Gdinia 
Goteburg-Uslo ve lskandioavya 
limanları için yük alacaktır. 

SERVİC MARİTıME ROUMAİN 
BUGARESTi vapuru 12 D!ar

ta gelip ayni günde Koıtenca
Sulina-Galas ve Brayla liman• 
larına hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 20 martta 

gelip 21 martta Malta-Manilya 
ve BarseJon için yUk alacakbr. 

ALBAJUL YA yapwu 16 ni
sanda gelip 17 nisanda doğru 
Malta - Marsilya ve Bar1elone 
için yük ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tariblerile 
na v lunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

T clefon: 2004-2005-2663 

Hilil 

, 
-: 

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

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

HERAKLEA vapuru 16 mart

ta bekleniyor. 20 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ıve Bremen limanlanna yük 
alacaklar. 

ANGORA vapuru 3 nisanda 

bekleniyor. Anvers ve Ham• 
burgdan yük çıkaracaktır, 
AMERICAN EXPORT LlNES 
EXCHANGE vapuru 19 mart

ta bekleniyor. Baltimor için 
yük alacaktır. · 

Johoston W arren Lines 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 22 
şubatta bekleniyor. Liverpool 
ve Anversten ytik çıkarıp Bur-

gas, Varna ve Köstence liman
larına yük alacakbr. 

Vapurlann isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında biç bir taahhüde gi
rifilmez. 

N. V. W. f. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

Paris fakWtesin en ·pıomalı 
oı, tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

aaat dokuzdan başlayarak 
Beyler -Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

• 
czanesı 

F eoni gözlükçülüğün bütün icabatmı bulunduran hmir ve 
hinterlaodımo deposudur 

Devlet demiryollarından: 
16 Mart 936 da müsabaka ile 18 - 28 Yat aruındaki. o: 

nıektep mezunlarından 50 Hareket şakirdi ahnacakbr. imtihan 
- . d d d L. unları ve ecnebi lisan nıuaavı erece e kazanımlar an ıse mez . · 

bilenler tercih olunur. Askerliğini yapanlar terhis tezkeresı ve ~-
k li'- . A "k göstereceklerdır. er 11: yaşındakiler de Şubenm resmı vesı asını b l 
Talipler bir istida ile Ankarada Umumi müdürlüğe ve latan u 

lzmir, Adana, Kayserida işletme müfettişliklerine ve Müd~nyada 
işletme amirliğine müracaatla mektep diploması nüfuz c~~d~nı, 
askerlik vesikasının istasyon müdürlüklerince resmi muhurle 

müsaddak birer suretini ve polis veya belediyeden bir hüsnühal 

ilmühaberini istidalarına leffedeceklerdir. 
imtihanlar Ankara ve işletme merkezlerine yapılarak ~azanan

lara şimdilik 40 lira ücret verilecek ye Haziranda 57 lıraya çı-
karılacakhr. Taliplerin imtihan yerlerine gidip gelmeleri parasız 
temin olunacaktır 10-12 593 (551) 

B. . • k. b d li 25 lira olan Horsunlu İs· 
ır senelık muhammen ıra e e . 

tasyonunda duhul makası başında hattın sağ ve solunda takn· 
ben yedi buçuk dönüm arazi 26-3-936 perşembe günü saat 15 _te 
lzmir Alsancakta 8 inci işletme binasında açık artırma usuhle 

kiraya verilecektir. . 
liteklilerin 188 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve ışe 

girmeğe kanuni manileri bulunmadığın• dair beyannamelerle mu
ayyen vaktmda komisyona müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyonda parasız alınır. (S
67

) 
12 - 18 627 

't:zz:~~~~~~~~~~~~ 

lzmir Cumuriyet Müddeiumumi-
liğinden: . . 

1 . . 500 lira bedel muhammenlı tamıratı 
znurde Ceza evının k .1 ko· nulmu•tur 

k ·f · · hkla e sı tmeye v • eşı name mucıbınce pazar 26 3 
Ko . C . d. ktörlük odastnda toplanacaktır. • -

nıısyon eza evı ıre . h b ı al 936 P t 15 de taliplerın azır u unm an 
erşembe günfi saa o· kta Jnkte 

ilan olunur. Arzu eden talipler her gün her saatte ıre r 

keıifnameyi alıp tetkik edebilirler. L ~~ (563) 
12-15-19-23 0-U 
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Oliver Ve Şü. 

LIMiTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRiNCi 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

FLAMINIAN vapuru 8 mart 
Liverpool ve Svansea'dan ge
lip tahliyede buJonacaktir. 

TRANTINO vapuru 15 mart
ta Londra, Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve ' Svaosea'd~n ge
lip ~~hliyede bulunacakbr. 

Deutch Levante Line 
ALlMNIAN vapuru 5 martta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak. 

. 
ve en lüks Mobilve imal eder 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların iıimleri ve navlun ilc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

.. 
._llllllll~lllll .................... l!!!m .......... 111C-~~~n~:ms_. .... a.....................~ 

En sağlam 

··············~~~~~····9ij~i~~~~~··············· 

- -. Norveçyanın ha.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik &ata, Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ- NÜZ~IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 seneıi 
için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her langt 
kumaş ve elbiseyi yalwz 

j.5 
· Kuruş ile ve çok kolay "o
yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

BOY ASI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
BEYLUL 

B A H A R A T depoı1udur 

inhisarlar ttitün fabrikası müdürlüğünden: 
A - Fabrikamızda heman sablacaktır. 
lptil edilmit kAatlar band~ollaz:! .. el:ktrikler havagazı llmba 

şişeleri lamba vidaları mubtehf buyuklukte teneke kutular, 10 
Sm. bileği taşı ve eski bileği taşları hurç ve hurç mukavval8:n 
çelik damgalar gayrimuntazam kiat kırınblan 

B - bir sene içinde Fabrikamızda çıkbkça teslim edilecek: 
Tütün tozu~ tahta talaşı, tahta kırıntıları, eski tenekeler, bo

bin kazıkları, 'yanık oıakina yağları. 
Yukarda cins ve mahiyetleri gösterilen kullanılmıyan levazım 

ve hurda eşyadan A fıkrasmdakiler ihaleyi müteakip; B fıkra .. 
sında gösterilenler en geç üç günde bir kaldırılmak prtiyle açık 
artbrma suretiyle 23*3-936 tarihind~ saat 15 de satılacaktır. 

isteklilerin Şartnameleri görmek ve muhammen bedeUerine 
nazaran yüzde 7,5 muvakkat taminatlarını yahr.mak üzere ~azar
dan başka bergün fabrikamız alım satım komısyonuna müraca-
atlara. 3-8-12-16 564 (535) 

inhisar Tütün fabrikası müdürlüğünden: 
F abrikaınız içinde mevcut işçi ve işyarlar lokantasının bir 

senelik işletmesine istekli olanlarm Martm 24 üncü. Salı günü 
saat 14 de yapılacak münakasada mevcut bulunmaları ve şartları 
görmek üzere yukardaki tarihe kadar F!',brikamız müdürlüğüne 
müracaatları ilin olunur. 12-15 634 (568) 

r m 

lzmir vliayeti defterdarlığından: 
Izmirde Yeni kavaflarda 7 No.da manifaturacı Muis Aşer na

mına 934 yılı i~in Mahmudiye şubesince tarholuoan kazanç ver-
gisi hakkında temyiz komisyonunca i~tilıaz ol~nan 9-?-9~5 tarih 
ve 5620 sayılı karar ile dükkanın Kanunusanı 934 ıpbdaaında 
kesbi kat'i.yet etmiş olan 700 lira iradı üzerinden vergi tarhı 
icab ettiği noktas•ndan tedkiki itiraz komisyonunun 10-11-934 
tarih ve 499 sayalı karan bozulmuştur. 

MükelJefin terki ticaret etmiş olup nerede bulunduğunun bi· 
linmemesi hasebile temyiz komisyonu kararı kendisine tebliğ 
ettirilmemiştir. 

l 2395 sayılı kazanç vergisi kanununun 86 ıncı maddesi dela-
letile tebliğ makamına kaim olmak iizere keyfiyet ilinen tebliğ 
olunur. 639 (562) 

Çalışamıyor, 
OJ 

ugramış 

derde devasız bir 
gibi m~yustur 

düşünmüyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaŞe 
Onu bu yarım 
bat ağnıile si
nir ağnların
dan kurtar
mağa kafi ge· 

lecektir . 

GBIPtN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınhkanna, 

gripe, romatizmaya, baı ve diı ağnlanna, nezleye, sinir, adele 
ve bel ağnlarile kınkhğa karşı bilhassa müessirdir. 

Fenni 
ŞiFA. 

ECZANESi 
Altın, Nikel 
Has bağa, Amerikan çerçe

velerle, Fenni gözlük camları· 

nm en tanınmış fabrika malı 

olarak yeoiden getirmiştir. 
Toz, güneş, spor, şoför, tay

yare gözlükleri, barometre, ter
mometreler her yerden çok 
ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

METALLUM 
Yeni çakan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diier lim

balara nazaran sarfiyattan . 
yüzde yirmi daha kirh 

olursunuz 

M.Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri depoıu Ve Simenı 
• fabrikaJan mümessili 

PeıtemaJcılar 77 - 79 
Tel. 3332 

Gözlftk 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lzmirde Alsancak maliye şubesi dahilinde Şerefeddin bey cad

desinde 12 No. da kunduracı Mişel namına 932 senesi için tarh 
olunan 36 lira kazanç vergisi temyiz komisyonunun 17-12-935 
tarih ve 13231 sayıla nihai kararı ile tasdik edilmiştir. Mükelle
fin Y unanbtaoa gitmiş olması ha sebile doldurulan üçüncü ihbar• 
namesi kendiıine tebliğ ettirilmemiştir. 2395 sayılı kazanç ver-
2iıi kanunuouıı 86 ncı maddesi delaleti ile tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 640 (561) 
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• 
• 1 

• • a 1 u ı .. 
Almanyanın acele bir hareket yapmasından korkuluyor 

ununa eraber anya n arkta üs em eke koparmak düşün e ıyle 
Garpta işi tatlıya bağlamak istiyeceği ve yumuşayacağı .za~nediliyor ... 

Londra, 11 (A.A) - Hitler 
Deyi Meyi gazetesinin ıureti 
mahsusada gönderdiği muha-
biri W ard Price şu mülakatı 

vermiştir: 

- Almanyanın doilİsunda 
ve batısında ademi tecavüz 
paktları akdına dair olan tek-
lifim evrensel bir teklif olarak 
tefsir edilmelidir. Bu teklif 
ıüpbesiz hiçbir istisnayı ihtiva 
etmemektedir. Ve Çekoslo
takya ile Avusturya hakkında 
da tatbik edilecektir. 

B. Hitler başka suallere de 
cevab olarak demiştir kh 

- Hissiyabm Alman hlikü-

Meyi gazetesi B. Hitlerin bazı 
beyanatını neşretmektedir. B. 
Hitler bu beyanatında Alman
yanan Avusturyaya ve Çekos
lovakya ile ademi tecavüz and
laşmaları akdine kazır bulun
duğunu ve lngilterenin tavas-
sutu ile her türlü pratik tek· 
lifleri tehalükle kabul edeceği-
ni söylemiştir. 

Almanya Ren bölgesinde 
nisbetsiz tahşidat yapmak niye
tinde değildir. Karşılıklı olmak 
suretile yeniden bir gayri as
keri mıntaka tesisini de tasvib 
edecektir. 

SARONUN SÖYLEVi 
Berlin 11 (Ô.R) - B.Sarraut 

Sovvet askeri.eri 

"Debats" gazetesi ise logiliz 
·Fransız dostluğunu müdafaa 

' etmekte ve Lokarno andlaşma· 
smı imza eden • devletler kon
feransında Fransız ve logiliz 
tezleri arasında ciddiğ bir ay
rılık baş göstermiş olmasına 

inanmak istememektedir. ,, Bu 
gazete ltalyanın bu meselede 
nazik bir veziyette olduğunu 

kaydediyor. 
914 FELAKETi 

AREFESiNDE MIYIZ? 
Roma, 11 (Ö.R) - "Daily 

T elegraph,, hadiselerin çok va
him, hemen 1914 felaketi are
fesinde olduğu kadar vahim 

meti tarafmdan teklif edilen tarafından Fransız saylavlar olduğunu kaydediyor. Bu ga-
ademi tecavüz paktlan akdı- odası önünde yapılan beyanat zete dünya harbına sebep olan 
nın alakadar devletler arasında Berlin siyasal çevenlerinde so- hadiseleri hatırlattıktan sonra 
doğrudan doğruya görüşmeler ğuk karşılanmış ve uzalaşma Almanyanın acele bir hareke-
yolile en müessir bir surette fikrinden uzak olduğu kayd tinden korkulabil eceğini yazı-
müzakere edilebileceği mer- edilmiştir. Bunun:a beraber yor. lngiltereye geline, mese-
kezindedır. Fransız başbakanı şidetli sözler lenin barışla halledilmesi için 

ÜÇ T ARAFU PAKTLAR sarfetmekten çekinmiş ve sa- ikna eıiici bir siyasa kullaoma-
Bir taraftan Almanya ve ' d h d ı h ı 1 d ece mua e e ere ürmet e t u. , 

diğer taraftan Fransa Belçika L 
ve belkide Hollanda arasında- Avrupa muvazenesinin yeniden A MANYA iŞi TATLIYA 

kurulması lüzumunda ısrar t:t- BAGLIY ACAK ki emniyet paktları ile zaman 
J 1 J r etmiştir. "Nevs Cbroniele,, gazetesi 

a tına a mması azım ge en 
devletlerin evvelemirde me- ARAYA BERLIN ADI DA Almanyanın müzakereye giriş-
seleyi gelecekte kefil dev- KARIŞTI mek isteyeceğini zannediyor. 
Jetler ile müzakere etmeleri Ber)indeki kanaata göre B. Zira bu devlet, şarkta ellerini 
belki de şayanı arzu olur. Bu- Eden U.Sosyetesi toplantısında serbest tutmak üzere. garpta 
nunla beraber Almanya diğer üzerine çökecek mes'uliyeti işi tatlıya 'bağlamak jsteye-
bir devletin mesela logiltere- bildiği içindir ki hükumetle cektir. 
nin mali tekliflerle dürüst mü- daimi temas halinde bulunmak ALMANYA KARARINI 
tevassıt rolünü yapmasmdan için konseyin Berlinde toplan- VERMEDi 
pek memnun kalacakbr. masını istemiştir. Roma 11 (Ö.R)- Berlinden 

B. Hitler Cumartesi günü . lT AL YADAN AÇIK BiR bildirildiğine göre Führer Al-
yaptığı teklifler hakkında de· SiY ASET BEKLENiYOR manyamn UJuslar sosyetesi kon-
m.iştir ki: Roma, 11 (Ö.R) - Fransız seyine delege gönderip gön-

- Bu teklifler için bir gazeteleri Ren hadiselerini dermiyeceğine henüz karar 
mühlet tesbitine hiç bir se- if rat!a tefsire devam ediyorlar. vermemiştir. Alman delegesi 
beb yoktur. Bununla beraber "Journal,, lta)yayı bu meselede olması ihtimalinden bahsedilen 
bu tekJifJer de evvelkiler gibi açık bir siyasa ihtiyarına davet B. Von Ribentrop şimdiki halde 
reddedilir veyabat nazan itiba- B d ediyor. Bu gazete diyor ki: erlin e bulunmaktad&r. 
ra alınmazsa Alman hükumeti 

mıı olan sis yüziinden bu hava 
yolculuğu imkansız olmuı ve 
sabah geç vakit B. Eden ve 
Lord Halifaks trenle Paristen 
ayrılmışlardır. 

KEDORSEYDE FAALiYET 
Paris, 11 ( Ö R ) - Kedor• 

seyde geniş bir faaliyet hü
küm sürmektedir. Dlin akşam 
saat 15,30 da Senatodan dönün
ce B. Ftandin Çekoslovakya· 
nın Paris elçisini kabul etmiş-
tir. Saat 17 de B. Eden Bel
çika başbakanı B. Van Zeland 
ile mühim bir görüşmede bu-
lunmuştur: Saat 19 da lngiliz 
büyük elçiliğinden B. Eden ve 
lord Halifaksın hemen Londra-
ya döneceği ve bugün öğleden 
az sonra mühim bir kabine iç
timaının Londrada yapılacağı 

haber alındı. Az sonra Lokar
no muahedesini imza eden dev
letlerfo mümessiJleri arasında 
yeni bir içtima oldu. Saat 
17 ,30 da BB. Eden ve Klark 
yeıil örtü etrafında B. Flandin, 
Cerutti ve San Zeeland ile bir
leştiler. ikinci toplantı pekaz 
sürdü, saat 15 de B. Flandin 
konferansın şu ikinci tebliğjni 
gazetecilere ol<udu. Saat 19,30 
da Dış iş:eri bakanlığında Lo
karno muahedesini imza eden 
devletler arasında yeni bir top
lantı oldu. Uluslar Sosyete'li 
konseyinin Perşembe gunu 
toplanmasına karar verild:. Di
ğer taraftan Büyük Britanya 
hükiim~ti Uluslar Sosyetesi 
konseyi başkanından bu içti
maın Londrada yapılmasını 
rica etmişt r.,, 

Birçok suallere cevaben B. 
Flandin 12 martta saat 16 da 
Londrada Lo .<arno muahedesini 
İmza eden devletlerin yeni bir 
toplantısı olacağını bildirmiştir. 

B. FLANDİN POTEMKINLE 
GÖRÜŞTÜ 

Paris 11 (Ö.R) - Dış itleri 
bakanı B. FJandin Uluslar sos-
yelesi konseyinde bulunmak 
üzere Londraya yarın hareket 
etmek niyetinde idi. Fakat bo· 
zuk olan hava şartlarının yarın 
bir seyahata imkan bırakma• 
masından bugün yola çıkmağı 
tercih etmiş ve öğleden sonra 
hareket etmiştir. Bu sabah B. 

R.eni askerleştirme hareketine kumanda eden general Şobert 
Flandin Sovyet büyük elçisi cak olan taç geyme törenine 
B. Potemkin ve Amerika bü- kadar sarayda oturmaktadır. 

yük elçisi B. Strauss ile göriit· Konsyde Ingiltereyi B. Eden, 
müştür. · Fransayi B. Flandin, ltalyayi 

KONSEY SEN CEYMIS B. Grandi ve Belçikayi B. 
SARAYINDA TOPLANACAK Van Zeeland temsil edecek-

Londra, 11 (Ö.R) - UJuı- )erdir. 
lar Sosyetesi konseyi " Sen Cenevre, 11 ( Ö.R ) - Bu-
Ceymis ,, saraymda, 1930 da rada zannedildiğine göre, in-
deniz konferansmın kurulduğu giltercyi konsey toplanbsını 
salonda toplanacaktır. Konsey Londrada yapdırmağa sevke-
liyeleri böylece görüımelerini den sebeb Almanya ile Fransa 
Kralın ikametgahı içinde·yapw ve Belçika arasındaki ibtiJAfa 
mıı olacaklardır. Zira Kral banşa uygun bir netice vermek 
Edvard gelecek sene yapıla- arzusudur. ........ 

T .R. Aras LOndraya gitti 
B. Avenol Türk, Romen ve Sovyet 
dış bakanlarını Londraya davet etti 

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

Dış bakanım!z Sofyadan geçerken B.Köse lvanofla 
samimiğ bir mülakat yapmıştır 

Avrupayı yeni tekliflerle sık- "lngiltere ~okarno pakbııa INGILIZ BAKANLARI 
imza koymuştur ve müdahale- TRENLE DÖNDÜLER lstanbul 11 (Hususi muhabirimizden-Telefon- erkanile görüşmüştür. Dr. Aras istasyonda 

rnıyacaktır. B. Hitler cumartesi ye mecburdur. Kefil devletler Paris, 11 (Ö.R) - Bugün la) - Uluslar sosyetesi konseyinin Londrada Bulgar kralının mümessilleri, Yunanistan, Tür-
günkü nutkundaki muhtelif 

Ren nehrinin bir tarafında veya öğleden az sonra yapılması toplanacağı Dış işleri bakanımız Dr. Tevfik kiye, Romanya ve Yugoslavya elçileri ve Bulgar 
delillerini tekrar etmiştir. 

Vard Briç B. Hitlerle müla- diğer tarafında hücuma uğrı- kararlaştırılan mühim kabine Rüştü Arasa B. Avenol tarafından bildirilmiş hükômet erkanı tarafından selamlanmıştır. 
katını : yacak devlete yardım etmeği toplantısında hazır bulunmak ve konsey toplantısında hazır bulunması rica Cenevre, 11 (Ö.R)- Türkiye dış işleri bakanı 

- "Bende kendisinin yapbğı kabul etmişlerdir. Biz bundan üzere lngiliz dışişleri bakanı edilmiştir. B. Tevfik Rüştü Aras, Romanya dış işleri 
ıeyi idameye azmetmiş olduğu fazla bir şey istemiyoruz. Mü- B. Eden ve Lord Halifaks bu Tevfik Rüştü Aras hareket etmiştir. Sofyadan bakam B. TitüJesko ve Sovyet hariciye bakanı 
lranaabnı hasıl etmiştir" bitir- dahaJe ancak iki taraftan biri sabah tayyare ile Londraya bildirildiğine göre dış bakanımız Sofyadan ge· 8. Litvinof cumartesi günii Londrada toplanacak 
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