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büyük hazırlıklar vardır 
şar y n 

•• e ce 
-----~P~W!~r!s~,-ırb~e~rJ~ere göre en bölgesi ahalisi ar~sında, Berlin 17 ( Ô. R) - Konseyin Alman- kar•• berklte tikirlerlne muhalefet 

lstanbul t7 ( zel) - 8 a a burasının yeniden askerleştirilmesi yilzünden, yaya ceyabı akşam geç Yakıt Vilbelmıtraseye edecektir. lngllterenln mUzakere-
Radyosunun verniği bir haber Fran· büyük bir endiıe büküm ailrmektedir. Ren gelmiştir. Saat 16 da Von Neurahbn başkan- lerl açmak maksadlle Almanya 
sız ihtiyat efradının şark hududuna nehrinin her iki sahilindeki yerlerde halkın lığında bir konferans yapılmışhr. Zannedildi- nezdinde yeni bir te,ebbUste bu-
gtinderdlklerini bildiriyor. tHudul büyük bir kısmı bankalarda ve tasarruf san- ğine göre konseyin cevabı memnuniyetle lunacağı da zannediliyor. 
istlhkamlarında bUyUk taaliye varw dıklarındaki mevduatı geri almaktadırlar. karşılanmıştır. Her halde gerginliğin azal- Ulu lar osyete 1 genel sakre-
dır. Şa.1k hudu dundan a det eden Paris, t7 (Ö.R) - Saylavlar oda ı makta ve sabahtan beri hilklim ürmekte teri B. Avenolun gönderdiği tel-
ordu encüme n i azası şimal hudu· ordu komisyonu yapılan a kerl olan asabiyet yerine bir hoşnutluk havası grafa Almanyanın müsait bir cevab 
dundaki istihkamları da teftişe h a - hazırlHdarı ta ip etmek Uzere Alza kaim olmaktadır. Konsey cevabın1n tamamile vererek Uluslar sosyete 1 konseyi 
reket etmişlerdir. A hudutlarına bir komisyon gönder- menfi olacağından korkulmakta idi. Konsey önUnde kendini tem 11 ettirecegl 

Paris, 17 (Ö.R) - Şark h~d~.dları~a askerı mlştı. Komisyon dtinmUf ve yapı- Alman notasınm iki ıartını kabul etmemekle umulmaktadır. Fakat Alman dele-
te.dbirJeri gözetlemek üzer~ ,ş-onderılen k.o: ı n a keri hazırhkların slv"I ahallyl beraber kat'i bir ret cevabı da vermemiştir. a yonun vaktinde yetişip yeti e-
mısyon üyeleri çarşamba gunu ordu komı.s rahats z etmediğini bildlrml tir. Bundan dalayı siyasal çevrenler memnunluk mlyeceğl soruşturulmaktadır. Al-
yonu ve Sü bakanı tarafı~dan dinlenece~~~ Diğer bir komi yon ,ım il şarki göstermektedirler. manyayı ya dışı,ıerl bakanı Yon 
Askerlerin manevi kuvvetı ve sıhhatı hududunda ahnan askeri tedblrlerl Berlln, t7 (O.R) - Burada Umld j Neurath, yahut Yon Rlbentrop 
kemmeldir. ahalllnde özetecektlr. edlldl ine göre lngJltere Almanyaya temsll edecektir· 

Paris, 17 (Ô.R) - lstrazburgta~~~rzz17;..;~zz;a:zz~~2zz; lnZZ'7Zl.~zz:.?727z:z:ıı~:iLzzııı~~~2!2:lmi22iimıİlllmimr.&:Zimii~~;z;zu:ı.721:z:ı-zr;.;122::z;z:;.::ıwıı1 

=;=;=;;ı on eyin gizi celsesi heyecanlı oldu 
Bir karar önünde 
Umumiğ vilayet meclisi ge

çen hafta toplantılarına baş
ladı. Birinci celsede vilayet 
makamının izahatını dinledi. 
ikinci celsede aza yevmiyele
rinin yedi liradan on liraya çı· 
karılması hakkında verilen bir 
takriri onayladı. 

Meclisin böyle daha ilk 
adımda kendi yevmiyelerini 
tezyid yoliyle işe başlamasını 
umumi{ı efklnn hoş karşı l amı· 
)'acağında ıüphe yoktur. 

Hatırlıyoruz ki geçen sene 
de meclis böyle bir karar ver
miş aza yeymiyelerini yedi lira
dan on liraya çıkarmıştı. O 
zaman yine ıazetcmiz bu ka· 
rarın isabetsizliği üzerinde ıs· 
rarla durmuş ve keyfiyet dahi· 
liye bakanlığınca tetkik olun· 
nıuş, azalara verilen üçer lira· 
nın istirdadı vilayete bildiril· 
nıiş ve bu para azalardan geri 
alınmıştı. 

Geçen yıl işlenmiş olan ha· 
tanm bu yıl yine tekrarlanma
~~ı hayretle karşıladığımızı 
doylemekten nefsimizi mene· 

emiyoruz. 
.. Herşeyden önce kaydetme
ge borçluyuz ki hususi idare
~erin .. gelirleri az~lmakta, bütçe 
arlıgından dolayı birçok mek

teblere öğretmen gönderile
nıernekte, bozuk yollar tamir 
ettirilememekte hatta bastanP 
ı . ' 
erın ilaç tahsisatından ta saı • 

ru
1
f yapılması imkanları araştı· 

rı nıaktadır. 
Bütçeyi denkleştirmek için 

n~ kadar zorluk çekildiğini, 
~ır çok ihtiyaç ve taleplerin 
1nıkansızhk yüzünden reddedil
diğini bizden ziyade umumi 
vilayet meclisi azalan bilmekte 
Ve bundan dolayı da vicdanla· 
tının ezildiğini duymaktadırlar. 

Bu acı hakikat meydanda 
lken nasıl oluyorda ayni fızalnr 
kendi yevmiyelerini tczyid 
Yollarına giriyorlar? Buna bir 
t " l" ur u aklı~nız ermiyor. 

Filhakika kanunlarımız mec· 
:~sler gelirlerine göre azami on 
ıraya kadar huzur hakkı tanı
mıştır. Eğer büdçe darlığı mev· 
zuubahs olmasa azami sala
hiyeti kullanmakta biz de bir 
heiı görmeyiz. Lakin durum 

- Sonu 2 inci salliJtde -
a•kkı C>cak.oğlU. 

Şarbay doftor Behçet Uz, 
Ankara temasları hakkmda 
bir muharririmize dün fU iza· 
batı vermiştir: . . . . 

Ankarada belediyemızı ılgı· 
lendiren birçok jşle~ hakkında 

üksek makamata ızahat ver-
y . . b' k dim. Büyüklerimızın ır ço 

.. h' devlet işleri arasında mu ım . . 
1 . Qehri ve halkının ışlerıne 
zmır " 

gösterdikleri sıcak aliika çok 
değerlidir. .. 

Her sene iştirak eden ~ue~· 
1 l·n ve ge'cn ziyaretçılerın sese er • . 

tması dolayısile eskı fuvar ar .. 
yerimiz artık bugünun . ve g~· 

ı v. vaziyetile mlitenasıb 
ecegın . 
değildi. .. 

Kıymetli başbakanımızın yu~
sek emirlerile fuvarı Kiiltur 

--------~---CZZZJ~------------~~------------------~---

Oeçen yılki panayırdan bir görliniJş 

park içinde daha müsaid olan ğımı~ plAnlannı 
bugünkü yerine naklediyoruz. takdım ettim. 
Altıncı arsıulusal lzmir fuvarı- lzmirin iktisadi vaziyetine ve 
nın ve Kültürparkın gazırladı- - Sonu ô ınrı say/ada -

Cumur başkam Zamorn 
mnlkleri de böylece işgal edil
miş ve mal sahibleri hapse• 
dimiştir. 

i 
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Yakışıksız KÖŞEMDEN 

ŞEHİR BABl:RJ.BRİ ..... 
Bir karar önünde . 

• 
Dünkil gazetemiıde hepiniz 

- Bnştarafı l nci soy/ada -
Bunun tamamen aksinedir. Bin 
bir ihtiyaca cevab verebilmek 
endişesile meclis elli liralık, 
yüz liralık tahsisat talepleri 
llzerinde saatlarca münakaşa 
kabul eylemektedir. Öbür ta
raftan da iş kendi yevmiyele
rine taalluk edince beş bin 
küsür liralık bir masrafı bir 
dakika içinde kabul etmek
tedir. Biz bu tezadı mantık 
bakımından telife imkan göre
medik .. 

Gölcük oteli satılmalı mı? idam 
de; köşeye aılın9mış bir hav.t
disi okumuşsunuzdur sanırım : 

ltalyanların bir tayyaresi, ne 
olmuş, olmuş! havada bozulmuş, 
geriye dönmüı ve kendi siper
leri yanında yanarak dDtmü~, 
içinde de beş kişi varmış, on
lar da ölmüş.,, 

Viliyet meclisinin dünkü toplantısın
da hararetli münakaşalar cereyan etti 

Kararı verildi 
Narlıderede kasap Mustafayı 

öldürmekten suçlu lbrahimin 
ağırceza mahkemesinde devam 
etm~kte olan muliakemesi ne
ticelenmiş ve idamına hükme• 
dilmiştir. 

Bu; Romanın verdiği bir ha
berdi, ya Habeş ~ilinden buna 
dair bir haber gelseydi, her· 
halde şöyle olurdu: 

T ezyidin sebebi yedı liranm 
taşradan gelen azalara yetme
mesi imiş. 

Bizim bildiğimiz meclisin otuz 
altı azası vardır. Bunlardan 
isimlerini sayabileceğimiz şe
kilde on beşinin işi gücü Iz
mirdedir. lzmirde evleri vardır. 
Binaenaleyh hu kısım için fazla 
bir masraf asla hatıra gelemez. 
Bundan başka altı aza da Ke
malpaşa, Urla, Seferihisar, Me
nemenden gelmektedir. Bunlar 
da vazifedar oldukları günlerde 
sabah lzmire gelmekte ak~am 
yine evlerine dönebilmektedir
ler. Geriye kalan on beş aza 
da Küçük Mendres havzasile 
Bergamadan geliyorlar. Bütlln 
bunları bir tarafa bırakmış 
olsak hepsinin hariçten geldi
ğini kabul eylesek lzmirde bi
rinci sımf bir otelde yemek ve 
yatmak masrafı dört beş lirayı 
geçemez. Ve bu da yedi lira 
yevmiyeden vergiler çıkarıldık
tan sonra pekala elde edile
bilir. 

Meclisi umumi azalığı amme 
hizmetidir. Onurlu bir vazife
dir. Bunu kazanç mevzuu yap
mak doğru değildir. Nitekim 
şehir meclisi azalan bu vazi
feyi parasız yapmaktadular. 

Denecektir ki bir milyon 
küsur liralık bir bütçede neti
cesi beş bin küsôr liraya da
yanan bir karar münakaşa 
mevzuu olmağa değer mi?. 

lzmir vilayetinin bütçesini 
çok iyi bildiğimiz için buna 
evet değer cevabı vermekte 
tereddüd göstermeyiz. Çünkü 
bütçe zaruretinden münhal 
muallimlikler vardır. Beş bin 
küsôr lira yedi öğretmenin 

tahıisahnı karşılar. Ve yedi 
öğretmen yurdun yllzlerce ço
cuğunu okutur. 

Halbuki umumi vilayet mec
lisi azalarının biç birisini ala
cakları yüzer lira fazlalık, ne 
zengin eder ne de fakir .. 

Birinci safta vilayet umumi 
meclisi azalarından bilhassa 
bmirde oturanlardan bu isabet
siz kararı bozma teşebbüsünü 
bekliyoruz. 

Bu yapılmadığı takdirde da
hiliye bakanlıgından geçen sene 
gösterdiği hassasiyeti ve yerinde 
olan müdahaleyi umuyoruz. 
~ak.k.ı C>cakoğ1u. 
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Bay Feyzi 
Hapishane müdürü bay Fey

zinin Adliye vekaletince Diyar
bekir hapishane müdürlüğüne 
tayin edildiği haber alınmıştır. 

Vilayet umumi meclisi dün 
saat on dörtte toplandı. Eski 
zabıt okunduktan sonra müza .. 
kereye g·eçildi. 

Gölcük otelinin sablması 
hakkmde gelen teklif üzerine 
ba21 münakaşalar oldu. Avu
kat Mustafa Münir bu satışın 
sebebini anlamadığım, bu bina 
yapılırken fedakarlıklar yapıl· 
dıiını söylemiş, vali demiştir ki: 

- Binayı alettayin satmak 
istemiyomz. Bunu Ödemiş be· 
lediyesi almak istiyor, Bu, za
ten şimdi bir akar vaziyetinde 
değildir. Satılmasından ziyade 
Ödemiş belediyesi tarafından • 
satın alınması mevzuubabistir. 
Kabul ederseniz belediyeye 
devredelim, kabul etm~zseniz 
on senelik icar müddetini ka
bul edelim. 
MECLiSiN BiR KARARI VAR 

Söz alan avukat Ekrem mec
lisce bu hususta verilmiş bir 
karar mevcud olduğunu, bu 
kararda Bayındır otelinin satıl
dığını, halbuki Gölcü~teki bu 
bina için Ödemiş belediyesinden 
bir teklif yapılmamış olduğunu 
söylemiş ve bakımsızlıktan ha· 
rab olmağa yüz tutan bu bi
nanın satılması muvafık olaca• 
ğım, bu yerin hava almağa ih
tiyacı olanlara muhsus olarak 
yapıldığını söylemiştir. 

Mustafa Münir, bu binanın 
bir bataklık yanında bulunc\u
ğunu, meselenin ait olduğu en
cümen tarafından tetkik edil· 
mesini söylemiştir. 

Ahmet Şükrü (lzmir) bu ote• 
lin sahm muamelesinin arttır• 
ma ve eksiltme kanununa 
göre yapılmasını teklif etmiş 
ve bu akaratın elden çıkarıl
masını doğru bulmadığım söy• 
miştir. 

Mustafa Münür - Otel büt· 
çeden lüzum göriilerek yapılmış
tır. Bu gibi yerler daha ziyade 
vilayetin malı olmalıdır. Bele-

diyeler daha mahdud teşkiJit .. 
tır. Daha geniş de düşünürsek 
bu gibi yerlerin vilayetçe ida
resi lazımdır, Ödemiş beledi

yesi fena bakacaktır demek 
istemiyorum. Bence bu gibi 
müesseseler vilayetçe idare 
edilmeli ve vilayetin malı ol-
malıdır. 

OTEL SATILMAMALI 

Avukat Ekrem (Ödemiş) -
Bu oteli elimizden çıkarmamak 
teklifini ben de kabul ederim • 
Yalnız burasını elimizde sak
lamak karanm verirken bakım 
icaplarının da karar altına alın· 
masmı rica ederim. 

Bu otelde eşya ve istirahab 

~ 
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Çi~ekçi MACAR ~~ _ _ _ ıru~~ııı, 
Alsancak Mes'udiye caddesi No. 74 Telefon 3367 'Wijl~[IJJJ ' 
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için her nevi çiçeklerle küçük büyük çelenkler ıım1nu 

1 ll rll!fUll 
Fiyatlarda büyük • 

Tenzilat yapılmıştır m~JfflH 
Sipariş ne kadar evel verilirse Ull~f~~I 

müşteri o kadar menun kalacaktır 

temin edecek malzeme yok 
gibidir. Yatı mektebinin kar• 
yolaları ile noksanlannı ikmal 
ettik. Sofra bezleri ve saire 
gibi eşya da çok noksandır. 

Otelin satılmaması lehinde söz söyliyetı 

. Avukat B. Mustafa Münir 

Binaenaleyh burası bu vaziyetle 
gelecek olanların istirahatını 
teminden çok uzaktır. Bunu 
elde bulundurmak şıkkını ka
bul edersek noksanlannın ik
milini karar alhna almalıyız. 

FiKiRLER A YNlDIR 
Doktor Osman Yunus dedi 

ki: 
- Burası bir akardan ziyade 

bir sıhhat yurdudur. Vilayet 
balkının istirahatı ve tebdilhava 
ıı için yapılmışbr. Binaenaleyh 
satılmasından ziyade islahl ve 
ve istirahatı temin çarelerini 
düşünelim. 

VILA YET iDARE EDEMEZ 

Mehmed (Çeşme) - Arka· 
daşlarımın kıymetli mlitaleala
rına iştirik etmek elimde de
ğildir. Vilayet makamı ve ge
rek meclis encümeninden al
dığımız ilhamla söyliyorum. Ta
kib edilen vaziyete göre mu
basebei hususiye bütün mesai
sını Ağamemnun ılıcalarında 
temerküz ettirmektedir. Fakat 
Gölcük otelinden bütün vilayet 
halkı istifade edemez. Aşağı 

yukarı burası zenginlerin 
istifade edeceği bir yerdir. 
Binaenaleyh Ödemiş belediyesi 
bu işe daha yakındır. Bize 
senede nihayet 250 lira vari
dat getiren bir iş üzerinde 
daha fazla kalmağa lüzum 
yoktur. Oraya karyola filan 
alamayız. Ecdadın bize bırak
tığı yüzlerce asir harabe ha
lindedir. Bunun için sablmasma 
encümen çok taraftardır. 

ILBA YIN MÜTALAASI 

Vali - Muhtelif noktaina
zarlar vardır. Yine kendi be
sabuna bu akarın ne parasında, 
ne icarında ve ne de masra· 
fındayım. Y almz orada yapıl-
mış bir eseri mümkün mertebe 
daha nafi bir şekle getirmek 
taraftarıyım. Bu otelin yapıl
ması Gölcükte inkişaf yarat
sın diye atılmış bir adımdır. 

Vilayet belki başka yerlerde 
de buna mümasil şeyler yaph
rabilir. Likin bunların hepsi 
paraya bağhdır. 

Noksanların da ikmalini da
ha ziyade istifadeli görürse
niz ve karşılık olarak tahsisat ta 
temin ederseniz elbette verile
cek olan karar dahilinde ha
reket ederiz. Fakat para bu· 
lamadığımızı ve veremiyeceği
mizi düşünürsek elimizde mu
hafaza edilen bir tekil vardır. 
Tespit edeceğimiz şanlar da-

bilinde bunu müzayede ile bize 
kar gösteren tarafa vermenin 
yoluna gitmektir. Bunların hiç 
birini yabamıyacaksak encü
menin yazdığı gibi ve benim 
de izah ettiğim veçhile Öde· 
miş belediyesine verilmesi uy
gun olur. 

Münakaşalardan sonra bu 
işin bir çare bulunmak üzere 
bütçe encümenine havale edil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra Vali : 
- işler üzerinde biraz ma

. ruzatta bulunmak isterim. Biz, 
bütçe işlerinin yine bir çoğunu 
mümkun olmıyacak bir şekil ih
das etmemek için bütçeyi 
devre sonlarına getirmek ve 
müzakere etmek isteriz. F vvela 
varidat sonra da masraf bütçe
sini görüşmek isteriz. Binaen-
aleyh bütçe encfimeni arkadaş· 
lanmdan rica ediyorum yavaş 
yavaş encümendeki işleri 

çıkarsınlar da bu suretle 
tahsisat ihtiyacımızı tama
men tesbit etmiş olalım. 
Bunun ıçın faaliyete biraz 
kermi verilmesini arkadaşfarım
dan rica ediyorum, demiş ve 
celse tatil edilmiştir. ........... 
Sabunların 
gümrük resimleri 

Türkofis lskenderiye şube

sinden lzmir şubesine gelen 
bir yazıda Mısır hükumetinin 
sabunlara ait gümrük rüsumu· 
nu tadil ettiğine dair bir ka~ 
rarnamenin neşredildiği bildi
rilmektedir. Bu kararname mu
cibince yumuşak sabunlann 
yüz kilosundan 550 milim, sert 
saf zeytinyağı ile imal olunan 
sabunlann yüz kilosundan 500 
milim, diğerlerinin yüz kilo
sundan 650 milim gümrük res
mi ahnacakbr. 

Bu kararnamenin meriyete 
girmesinden evel Mısıra gön· 
derilen ve şimdiye kadar güm
rük rüsumunu tediye etmemiş 
olan hallerde bundan istifade 
edecekler ve bu yukarıdaki 
resimlere tabi tutulacaklardır. 

Mısır hükümetinin neşrettiği 
bu kararnamenin aslı lzmir şu
besine gelmiştir. 

Zehirli gazlardan 
Korunma konferansı 
Önümüzdeki cumartesi ak· 

şamı C. H. P Asansor ocağın
da muallim Ôztarban tarafından 
zehirli gazlardan korunma 
mevzulu mühim bir honferans 
verileceği haber alınmıştır. 

ltalyan menşe'li 
mallar 

Ankara Türkofis başkanlı• 
ğmdan şehrimiz ticaret oda
sına gelen bir yazıda Akvam 
Cemiyeti İrşad komitesinin 89 
nnmaralı vesikasında yazılı ka· 
rarına göne, bedelleri 19 bi
rinci teşrin 935 den önce öden· 
miş olmak şartile Italya meşeli 
malların idhal edilebileceği 
bildirilmektedir. 

Fuhu,ıa mücadele ko
misyonu toplandı 

Fuhuş ve fuhuş yüzünden 
bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün Sıhhat müdür· 

lüğünde Sıhhat müdürü doktor 
bay Cevdet Saracoğlunun baş
kanlığında toplanmışhn 

Eşrefpaşa cinayeti 
Eşrefpaşada Kadri ve Rem

ziyi öldürmekle maznun Ali, 
ince Mehmed, Arap Rauf Ah-

med ve kasab Ahmedin mu
hakemelerine dün ağır cezada 
devam edilmiştir, 

Muhakeme son safhaya gel
miştir. Maznunlardan ince Meh

medin yaşının tespiti için 
Nevşehir nüfus memurluğuna 
yazılmış olan mektuba gelen 
cevab okunmuştur. Bunda ince 

Mehmedin nüfus kütüğünde 
kaydı mt-.vced olmadığı bildi
riliyordu. Mahkemece maznunun 

dava dosyasmda bulunan nü
fus cüzdanının kaza nüfus 
memurluğuna gönderilmek su
retile kaydının araştırılmasına 

karar verilmiş ve muhukeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

" ltalyanların hava kuvvet
lerinden bir filo toplanmızla 
yere indirilmeğe mecbur olmuş, 
bir çok tayyare alınmış, bir 
kaç tayyare de düşürülerek 
içinde bulunan yüzlerce ltalyan 
askerlerile mahvolmuştur, ,öy
le olmuştur, böyle olmu tı.r 
ilah. ,, 

ltalyanlar böyle resmi tellliğ 
neşrederken elbette Habeşler 
susuvermemişlerdir, onlar da 
bu hadise karşısında kim bilir 
ne türlü tebliğler çıkarmışlardır. 

Hangisi doğru acaba? BWıu; 
hadiseyi görenler bilir ... Akhmn 
ne geldi biliyor mısınız? Han: 
umumi harbın sonundan nice 
sonra bir köyde yaşayan, • fa 
kat cephede gezmiş bir Alman 
muharrir muallim .. Garb c.ap
hesinde sükün var,,, "sonra,. 
diye harbın bütün fecaabm 
açan acı ve hakiki iki roman 
yazmıştı, onu da bir :ıamanlar 
okumak sahasına sokmamış
lardı. işte onun yaşattığı gib: 
hadiselerle dolu bir harb sa
hasından böyle biri bir türlü, 
biri bir türlü haberler, tebliğ
ler alıyoruz ... 

Hey gidi Harb! Hey rgidi 
dünya, h~y! gidi insanlık!_ Ben 
başka mütalea yürütmeyeyim 
de size şu hikayeyi ikinci mi, 
üçüncü mü olarak tekrar nak 
!edeyim .. 

Nasrettin hocanın komıusu; 
bir sabah Nasreddin hocayı 
evinden çıkarken yakalar: 

- Yahu! hoca der! ak~ın 
sizin evde bir gürültü vardı.f 

- Ha! eveti karım; benim 
cüppeyi merdivenden aşağı 
atmıştı ki gürültü ondandı!i 

- A hocam, hiç yumuşak 
cüppe merdivenden düşerken 
gürültü eder mi? 

- Sen de amma huylumuş
sun birader ! nevar bunu bile· 
miyecek, işte onun içinde ben 
de vardım! 

ltalyanların nalıncı keseri 
gibi kendine yontan haberleri 
karşısmda insanın bu hikayeyi 
aklına getirmemesi zor oluyor 
değil mi? 

TOKDIL 

EL HAMRA TELEFON 2573 
Bugün 2 şaheser film 

Sinemacılık dünyasının şimdiye kadar vilcuda getirdiği şaheserlerin de fe'lkinde : Şöhreti 
dünyayı tutan büyük edip Kont LEON TOLSTOY'un aşk, ihtiras ve heyecan dolu cihan
şumul eseri 

ANNA KARENiN 
BAŞ ROLLERDE 

GRETA GARBO - FREDERiK MARCH 
VE , 

Dost IRAN Şahinşahı 
Hazretlerinin memleketimizi ziyaretleri 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 azametiJe göıteren bu p
heser filmden herkesin istifade edebilmesi için saat yedi seansından itibaren birinci mevki 

25 KURUŞ1~UR 
··················1················ .. ············· .. ········~································································· BUGÜNE MAHSUS saat 3 de Iran Şahı 

5 de Iran Şahı 7 de Iran Şahi 
9,15 de Anna Karenin österilecektir 



.. 
lstanbul, 17 (Özel) - Londradan gelen habe~lere g~.re, Va-

it Sitti' de Üniversiteliler arası~da yapılan atletizm musa.ba~a
rarmda bir Türk atleti büyük bır zafer kazanmıştır. irfan ısmın-
d k" bu atlet Izmirdeki Amerikan Kollejinde talebe idi .. Kem
b:iç1 Üniversitesinin bayrağını taşıyarak müsabakaya. gır~~ b.u 
genç bütün rakiblerini gülle atmada geçerek 13.87 ıle bırmcı-
liği kazanmıştır. . . · A 

Yeni Asır - irfan Muğlahdır .. Kendısı. ~2_4 yılında lzmır me
rikan mektebinde bulunmuş ve lıse tahsıhnı .. Londrada yaptık-
tan sonra Kembriç Üniversitesine girmişt~ ~~versiteliler ar~
sında gülle atma, Yunan usulünde yapıldıgı ıçın bu rekorun bu
yük bir kıymeti vardır. 

Ankarada Üniversite kurulacak 
Ankara, 17 ( Özel ) - Şehrimize ~elen profesör Y ansen 

bugün kültür bakanlığiylc . tem~ıla~ı?a ba~l~dı. Y ~nsen An
karada kurulacak Türk üoıverıntesının yerını tespıt etmekle 
me~gul olacaktır. 

dahlfe 3 

Haberleri 

Suriye 
• 

Adana, 17 (Özel) - Teşkilat yaparak mühim miktarda siğara 
kağıdı k :ı çakçılığiyle uğraşan Osmaniyeli Hacı Mustafa, Ali, 

Ahmed ve Süleyman haklarında Adana ihtisas mahkemesinde 

cereyan eden muhakeme neticelenmiştir. Suçluların hepsi beşer 
yıl hapse mahküm edilmişlerdir. Şebekeyi idare eden Ali ceza· 

sını tamamladıktan sonra El' azize sürülecektir. Muhtar Mehmed 

vazifesini yrpmadığı için bir yıl hapse ve 18661 lira 50 kuru~ 
para cezası ödemeğe mahküm edilmiştir. 

Moskova radyosnnun neşriyatı 
Moskova, 17 (A.A)- Moskova radyosu dün sabah Türk -

Sovyet paktının 15 inci yıldönümü ile Türkiye Sovyet Rusya 

arasındaki dost münasebetlerin inkişafı hakkında uıun neşriyatta 
bulunmuştur. 
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T emoçinin Rüyası 
Türk ta:rihinden şanlı sahifeler 

WZ( 3U~dr~A7~~~p 
Bölem sayun: 24 ıs 

Canbey yeni ufuklara doğru bir 
maceraya atılıyordu ... 

Odaya giren askerlerin hep
si zırhlı olduğu gibi, hepsinin 
elinde hançerler, bellerinde kı
lınçlar vardı. Canbeyle hizmet
çilerinin üzerine çullanmağa 

hazırdılar. Fakat üç arkadaş 
onların hareketlerini meydan 
vermeden kıbnçlarını çektiler. 
C::ınbey haykırdı: 

- Haydi bakalım içinizde 
il. :ince bana el kaldıracak 
ki :nmiş görelim. 

Susurla Kotak ta mütema
d;yen ağız dolusu kiifür savu
ruyorlardı. 

Fakat ne şaşılacak şey. Ev 
sahibi kızacağı yerde gülerek 
ilerlemeğe .başladı. Çehresi 
tatWaşmışb. 

- Canbey yavrum, dedi. 
Ben senin iyiliğini isterim. Al
ma adası baskını yüzünden ca
nın tehlükededir. ister misin 
ki ben bu işi unutturayım. Sen 
öz arkadaşından aynlmışsın •• 
ister misin ki Marguz'la seni 
görüştüreyim?. 

- Marguzu bana göster 
ben de sana inanırım. 

- Sade Marguz mu? Başka 
bir kişi daha var ki, onu da 
görmek istersin. O bir kadın
dır. Düşman eline esir düşmüş 
bir kadın... Karagözlü Begumu 
kurtaracak olan yalnız senin 
gibi bir Türk silibşurudur. 

- Peki onu kurtarmak için 
ne yapmalıyız? 

- Yapacağın çokşey değil· 

dir. Önce sana soracaklanma 
cevab ver. Şimdi nereye git
mek istiyorsun? 

- Sana ne? 
-- Bana Semerkand'a gide

ceğini söylemişdin. 

Niyaz belinden sapı elmaslı, 
altın kmh bir kama çıkararak 

uzattı: 

- Al bu hançeri... Korkma 
büyülü, efsunlu değildir. 

Üzerinde altın yazılarla ( za· 
fer senindir )cümlesi yazılıydi. 

Canbey onu eline alınca 
evire çevire baktı. 

Ev sahibi sordu: 
- Nasıl bir Türk silihşura 

yakışan bir hançer <!eğil mi? 
- Evet 
- Öyleyse al bunu... Beline 

as ... Fakat gizleme... Bırak ki 
herkes görsün. Bu hançer öyle 
bir tılsımdır ki seni nereye 
istersen vardırır. 

Semerkanda gider, gitmez 
Hüseyin adında birili vardır. 

Onu bul. Hüseyin Semerkandda 
en birinci ipek satan adamdır. 
Belindeki biçağı görünce bunu 
sana kim verdi diye sorarsa 
"Niyaz" deyiver ... O ne derse 
yap. Nereye götürürse git ... 

- Bu adamı takib etmekten 
ne çıkacak? 

Marguzu bulacaksın. Ka-

l ragözlü Begıımu kurtarmak için 
ne yapmak lazımgeldiğini on• 
dan öğrenecek~n. 

- Hiç durmadan giderim. 
Ev sahibinin bir işareti üze-

rine .az önce odaya giren as
kerler çekildiler. Can bey ar-
kalanndan bakıyordu: Böyle 
bakınırken gözü kaplamanın 

bir tarafında yazılı duran harf
lere ilişti. Yaklaştı, bunları 

okudu. Göılerine inanamıyordu. 
Kabartmada 

- Ayşe - Marguz ismi vardı. 
Kız kardeşi ile Marguzun 

isimleri ne diye yanyana yazıl
mıştı, Ev sahibinin bu muam
mayı çözmesini istedi. Niyaz: 

- Sakın ısrar etme Canbey 
dedi. Bunu da Semerkandda 
öğrenirsin. 

- Bu akşarudan tezi yok 
yola çıkıyorum. 

- Uğurlar olsun dostum. 
Niyaz bu sözleri söyler söy

lemez aralarında hiç bir şey 
olmamış gibi Canbeyle Kotak 
ve Susuru yalnız bırakarak gitti 

• 
Biraz geçtikten sonra ilk dü-

şündükleri şey atlarının yerinde 
durup durmadığını anlamak 
oldu· Hemen ahıra seğirttiler. 

Fakat atlar yerindeydi. Rahat 
rahat yem kestiriyorlardı. 

Vakıt geçirmeden geyindi· 
ler. Hayvanları çözerek üzer-
lerine atladılar. Yola düşecek· 
lerdi ki ev sahibi önlerine çı• 

karak: 
- Canbey sana yolunu öğ· 

reteyim, dedi. Beni iyi dinle .• 
Sakın Kaşgara uğrama. Bura
dan doğru Kızılcaya gidersin. 
Çay boyunca Pamir yaylakla
rını aştıktan sonra ovaya iner 
ve Mitan şehrine varırsın! Ulu 
cami hatibinin evine iner, Tar
han Niyaz tarafından geldiğini 

söylersin. Söylemesen de olur. 
O belindeki hançerden işi an
hyacak. Senden birşey sormı

yacak, sadece Semerkanda se· 
yabatını kolaylaştıracaktır. Bu 
yiyecek yüklü altı atı da be· 
raberinde al. Pamir yaylasın

dan geçmek kolay değildir. 

Oraların ne kadar ıssız oldu
ğunu bilmezsin. 

- Bi.tm~di -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Söke galip 
Aydın, 17 (Özel) - Mıntaka 

lik maçlarına başlandı. Söke 
takımı rakıbini sıfıra karşı bir 
mağlüp etti. Oyun çok hararetli 
geçti. Sökenin ğalebesi fırsat• 
tan istifade etmesinden ileri 
gelmiştir. 

SIHHAT EVi -lzMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

C crrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha talıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

• E V 1 N O E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
. alonu fennın en son te-

rakkiyabna göre hazırlanmışbr. 
HASTAHANE ücretleri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !;adardtr. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

Gece ve giindüz ·hasla kabul eder. Her vakıt nöbetÇi 
doktor ve ebesi vardır. 

s. 4-5 17 - 26 (78) 

VENi ASIR 

Bizi çok az tanıyorlar 
Oksf ordlu bir ln2ilizin fikirleri 

''Bugün turistler için emniyetle gezilecek memle
ketlerin başında Türkiye gelir.,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lngilizler Kralı sekizinci Ed

vard'ın tabaasının otomobil 
dururken neden arabaya bin
mek aczusuna kapıldıklarını 
bilmiyorum. Belki de kendi 
memleketlerinde yalPız saltanat 
seremonilerine alem olan ara
bayı memleketlerinde bulama
dıkları için lzmirde, bpkı Ve
nedik 'in gondollerı gibi tercih 
sebebi yapbl~r. Arabacı aksiee 
bir adamdı. Konak iskelesi 
önünde dakikalarca uzayan 
pazarlık işinde Letya vapuru 
ile gelen turistleri üzüp duru
yordu. 

Vasıta oldum, anlaşmazlık 

ortadan kalktı. Bu vesile beni 
bir Ok,.ford talebesi iki lngiliz 
tüccar ve bir avukatla tanış
brdı. Oksford talebesi, yaşı 
otuz beşi geçtiği halde yirmi
sinde imiş gibi düşünüşleri genç 
bir çocuktu. Onun bu genç 
kasası kültürlü olmasına hiçte 
mani değil. Bana adını söyldei: 

- W. S. Maynard .. 
Sonra, benim adımı da öğ

rendi. Onunla kolayca anlaştık. 
Kordonda geziniyt>rduk. Ona 
bir sorum: 

- Memleketimizi nasıl bul
dunuz? 

Genç Oksford•Ju cevab ver• 
meden önce mesleğimi sordu: 

- Gazeteciyim, dedim. 
Cevabımdan sonra daha çok 

alikalandı. Ve karşılık verdi: 
- Benim, dedi. Istanbula 

yaptığım ikinci seyahattır. Beş 
yıl önce bir defa daha lstan
bula gelmiştim. O zaman Is
tanbut daha başka idi. Gece 
hayah daha belirli idi. Bu defa 
lstanbulu biraz değişmiş bul
dum. Saat yediye doğru mağa
zalar kapandıktan sonra şehir
de hayat sönüyor. Bu vakitten 
kısa bir müddet sonra lstan
bulun bir milyon nufuslu bir 
şehir olduğunu kat'iyen tahmin 
edemezsiniz. Saat dokuzdan 
sonra Istanbulda uykuya dalan 
bit şehriıı sessizliğini buluyor
sunuz. 

- Bunun sizce ne gibi mah
zurları var? 

- Mahzurunu takdir etmek
ten kaçınmakla beraber hiçte 
iyi değil... lstanbulda bir kaç 
cins halk topluluğu olduğu 
muhakkak. Bu şükuta yalnız 

işçi şeh;rlerinde rastlanır. Ora
ları için tabiidir. Oralarda ah
yatın intizama girmesi lazım ... 
lstanbulda ise buna lüzum 
var mı, bilmiyorum! 

- Diğer intibalarınız? 
- lstanbulda bu defa an-

cak 48 saat kı:alabildik. Bu 
itibarla düşünüşlerim mutlak 
bir kat'iyet ifade edemez. 
Vapurumuz lstanbul limanına 

girer girmez Turing klübün 
bir memuru bizi karşıladı. Bu 
alaka bizleri memnun etti. 
Refakahmıza verilen iki ter
cüman bize tuhaf bir hareket 
yaphlar. ikisi de yolda kavga 
ederek biz\ müşkülde bıraktılar. 

- Bundan önce nerelere 
uğradınız? 

- Pire limanında bir müd 
det tevekkuf ettik. Size bu 
vesile bir noktayı daha aça
cağım. Ben şahsen Liberafim. 
Bugün bir turist, memketinden 
ayrılırken daima dahili karga
şalıktan uzak kalmış memle
ketleri tercih ed yor. Avrupa 
memleketlerinin bucalamakta 
olduğu içtimai ve siyasi hadi
seler bu şartı muhafaza eden 
memleketler sayasını sayılacak 
kadar azaltmıştır. ltalyan ada-

beri sempatisinden büyük bir 
kısmını kaybetmiştir. Oralarda 
kontrol fazladır. Halbuki bir 
turisti kontrol kadar sıkan bir 
şey tasavvur edilemez. 
Eğer son zamanlarda mem

leketinize turist gruplarının 

fazlaca uğradığı gözleri çeli
yorsa bu hadise Türkiyede 
dahili en küçük kargaşalık ol· 
mamasındandır. Bugün bir sey
yah için emniyetle uğranılacak 
memleketlerin en baıında Ttlr· 
kiye gelir. 

- Sizde bu hükmü doğuran 
sebepleri merak ediyorudum. 

- Bu çok basit, dedi. Av
rupada hürriyeti yalnız· kendi-
lerine mahsus bir hususiyet sa
yan F ransızlann memleketle
ketlerinde bile sık sık kanlı 
nümayişlere rastlanmak müm-
kün oluyor. Gazeteleri ve neş
riyatı takip eden her Avrupalı 
Türkiyedeki iç sükftne hayret 
ve gıpta ile bakıyor. Ben bu 
yıl doktoramı yapıyorum. Şark 
memleketleri hakkmda bir tez 
hazırlamakta olduğum için aşa
ğı yukarı Türkiye hakkında 

malumatım da var. Mısır Li
beralizm. parlamenter sistemle
re uyan devlet şekillerinde par
tilere yer veriyor. Ancak ulusal 
bünyelerini kuvvetlendirmek, 
savaş vasıtalarını arttırmak ve 
nihayet inkilap hareketlerine 
geniş mikyasta yer vermek 
mevkiinde olan milletler için 
muasır liberalizm partileri, hiç 
değilse maksad temin edilene 
kadar birleşik hareket etmeğe 
teşvik ediyor. Sizde parti gü· 
rültülerinin olmayışı, Türkiyeyi 

iyi bir turist memleketi yapma
ğa namzettir. Her halde aklı 
başında bir seyyah için "Go
novarra Spainolla"lar eski sem
patiyi doğuramıyorlar. 

- Ankarayı görmek ister 
misiniz? 

-Pek yakında Tutsbinson'un 
Ankara hakkında küçük bir 
eserini okudum. Orada ATA
TÜRK'ün iyi bir tahlili var. 
Atatürk'ün Avrupada bırakhğı 
sempati büyüktür. Bugün sımf 
mücadeleleri içinde bucalıyan 

rejimler için Atatürk memle-
keti ve Atatürk'iln hüviyeti 
büyük bir dikkatle takibe de· 
ğer, Yalmz sizin kendinizi an
latamamanız bir noksandır. 

Size belki de tuhaf gelecek. 
Ben bundan beş yıl iSnce lstan-
bula geldiğim zaman Ankaranın 
hükumet merkeziniz olduğunu 

bilmiyordum. Benim gibi diğer 
arkadaşlarım da bilmiyorlardı. 

Istanbula geldikten sonra ha
rita üzerindeki yerini arayıb 
bulduk. Şunu söylemek istiyo-
rum ki, Türkiyeyi tanıtacak ve· 
sileleri hazırlamanız lazımdır. 

Siz gazeteci olduğunuz için 
bana iştirak edeceğinizi ümid 
ederim. 

•*• 
Genç Oksford·ıu gitti. Onun 

Tfırkiyeyi seven ve Türkiye 
ile alakalanan bir yabancı sıfa· 
tile bana söylediği sözleri ne
den değerlendirib üzerinde 
durmamalı.. Onun bana söyle
diği en önemli hakikatlardan 
biri budur: 

- " Bizi çok az tanıyorlar. ,, 
.A.dııa.:n. ::Bilge1: 

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

Konseyin gizli celsesi 
heyecanlı oldu -·-·-·-- Baş tarafı ı illci sahifede - "Ere Nouvelle" Fransız -

Lebistanın niyetleri hakkın- Ingiliz ayrılığını iki noktada 
da B. FJandini teskine çalışa- görüyor: 
eağı zannedilen C. Bek karar- 1 _ Almanyanın bize borç-
sız görünmüş ve karşılaşan lu olduğu tarziyeyi ayni şekil-
tezlerden biri veya diğerine de anlamıyoruz. 
müzaheret istemiştir • lngiliz 2 M" k ı h kk d . . - uza ere er a m a 
dış ışlerı bakanı H. Eden müb-
hem ve iki manalı sözler söy
lemiş ve böylece lngilterenin 
vakıt kazanmak kaygısını gös
termiştir. B. Flandin çok azim
kir görünmüş ve batta şu 
sözleri söylemiş: 

" Anlaşılıyor ki konsey an
cak karşısına bir emri vaki ile 
gelenlere hak veriyor. Pek ala, 
hemen Parise döner, Fransada 
seferberlik ilin eder ve sonra 
sizinle görüşmeğe gelirim f ., 

FRANSIZLAR FLANDENI 
ALKIŞLIYORLAR 

Paris, 17 (Ö.R) - Fransız 
gazeteleri B. F.andinin Londra 
daki azimli tavnnı beğeniyor
lar. Republik diyorki: "Fransa 

yı küçük düşürecek şartlarla 

müzakereye giriımeyi kabul 
etmemekle B. FJandin bundan 
Fransızların tasvibini kazanmıı
br." 

"Petit Bleu,. B. Flandin tara
fından gösterilen cesaret ve 
kafi kararın Fransayı en kötü 
ihtimalden kurtaracağım yazı

yor: 
"En küçük bir tereddüdün, 

gerilemenin, tavizin şimdiki 

buhran içinde felaketli netice 
vereceğini anladığından dolayı 

dışişleri bakanına teşekkür 
etmeliyiz." 

"Cöncorde" Fransız azminin 
bütün engelleri yeneceğini 

ayni fikirde değiliz. 
Dk nokta için Fransa diyor

ki : Alman askerlerinin hepsi 
Renden çekilmelidir. lngiltere 
yalnız bir kısmının ç.ekilmesini 
istiyordu. Fakat Almanya red
detti. Bu ret lngiltere ve Fran
sayı yakınlaştırmaktadır. 

ALMANYANIN HARP 
HAZiNESi 

Paris, 12 (Ö.R) - "Figaro" 
Almanyanın bir harp hazinesi 
kurduğunu muhakkak sayıyor. 
Kocaman bir ordu kurmuş olan 
Alınanyanın bu orduyu sefer 
halinde harekete getirmek im
kanını bir kenara koymut ol
maması imkinıızdır. Serbest 
kredi halindeki bu harp hazi
nesi ya Almanyada, ya dıt 
memleketlerdedir. 

Eondra 17 ( Ö.R ) - Kral 
Edvard bugün öğleden sonra 
Bukingam sarayında Fransa dış 
işleri bakanı B.Flandini kabul 
etmiştir. 

Paris 17 (Ö.R) - Hükume
tin Londra müzakerelerini an· 
latmak üzere geçen Salı günkü 
beyanatın mütemmimi olarak 
Par!amentoda yapacağı yeni 
diyeve karşı vaziyetlerini tayin 
etmek ve vaziyeti gözden ge· 
çirmek üzere parti grupları 

toplanmaktadırlar. Bugün sos
yalist ve Radikal sosyalist par-

ta Mart 193& 

Hergün 
._ __ Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parazit 
Radyo bize paraizt mefbt1-

munu sesi gösteriyor. Parazit 
hayatın her safhasında vardır •. 
Zooloji bize tufeyli hayvanlar 
diye Pireyi, biti daha bilmem 
neyi söyler. Botanik de sarma· 
şıkları parazitlerin başında sa· 
yar. Mantarların bir kısmını 
parazittir der. insanlardan da 
parazit vardır, çocuklar hayata 
karışıp eski tabirle eli ekmek 
tutuncaya kadar ana ve baba 
üzerinde yaşıyan parazitlerdir. 
Hayatta parazit doğmuş, pa
razit yaşamış, parazit ölmüş 
insanlar vardır. Dün eczaha
neye hiç Türkçe bilmiyen bir 
lngiliz seyyahı gelmişti, lngi
lizce söyliyor, bir şeyler işaret 
ediyor, bir şeyler istiyordu. Bu· 
rası eczahane dedik, Fransızca 
söyledik, Almancaya çevirdik, 
anlamıyor. Meğerse adamcağız 

sinek ve aivri sinekleri kaçıran 
bir merhem istiyormuş, ellerile 
işaret ediyor. Zil Zi! diyor. 
Nihayet Parazit dedi. Filit tu
lumbasını eliJe işaret etti. Bak
tım haşerat manasına paraziti 
kullanıyordu, elimden gel
diği kadar bir sivri sinek 
resmi yaphm, bir sinek çiz
dim, bir arı resim ettim, in· 
giliz gülüyor, orayt ! Orayt di
yordu, elile pomat işareti ver· 
di, havanı, vazelini getirdim 
elimle merhem dedim orayt 
oraytı bastırdı istediği antipa
razit merhemi yaptım verdim. 
Parazit kelimesinin etimolojisi· 
ni bilmiyorum galiba arsıulusal 
bir laf olacak ki, lngılizçeden 
maada bir kelime ağzın~an çı
karmıyan seyyah, parazit, pa
razit diyor Zı l Zı l Diye para
zitin zırıltısını yapıyordu ... 

.l!lf:ZY~LBl!7~.zTJCZZ'O.Z7.7.:LJ 

Borsa Haberleri ~ 
DUn Borsada ~ 

Yapılan Satışlar N 
~ 

Uz Um 
Çu. Cinsi Fiat 
156 lnhisor ida. 6 50 7 50 

82 S Süleymano 12 13 
23 M J Taranto 15 15 25 

261 Yekun 
498480 Eski satış 
498741 Umumi satış 

incir 
Çu. Alıcı 

188 M. Alaluf 
Zahire 

Fiat 
7 12 

Çu. Alıcı 

360 Buğday 
40 ton " 

7 
Fiat 

7 50 

249 Susam 17 17 15 
30 M. Darı 5 50 5 50 

61 O K palamut 500 705 
356 bal ye pamuk 41 50 42 

1 A. B. içi 53 53 
4500 ki. ka. ceviz 13 13 
150 B. pamuk p. 42 25 42 25 

• • Para Piyasası 
17-3-1936 

Alış 

Mark 50 15 
l.t:erlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 35 
Belga 21 10 
İtalyan lireti 9 96 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 25 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Sabı 
50 62 

622 
8 30 

80 
21 2S 
9 98 

41 12 
85 62 
5 27 

23 87 

Banger Riket 
Asmaraya gitti 

Londra, 12 ( Ö.R ) - Har
tumdan Royter ajansına bildi
riliyor: Banger Riket Hartum
dan hava tarikile Asmaraya 
gitmiıtir. B;r Italyan uçagiyle 



• 

Rayşführer yeni bir söylev verdi 
Hitler diyor ki: Eğer bir yangın çıkarsa Fransız 

Sovyet pakh onu etrafa yayabilir .• 
Fransa ve Belçika uysallık gösterirlerse, bu iki memlekette vukubulacak 

her hangi bir taarruz önünde lngiltere derhal yardıma koşacaktır 
.Berlin, 17 (Ö. R)- Şansölye ı ; ~ :., ~ t ... 

~ıtJer Frankfortta 100,000 kişi · ' C 
onünde mühim bir söylev ver· 

1
· 

ıniştir. En mühim fıkraları şun
lardır: 

"E sası şiddete, kötülüğe ve 
tehdide dayanan herhangi bir 
muahedeye ancak bir müddet 
lahammül edilebilir. Tarih bi
limleri gereken devlet adamları 
bu gibi muahedelerin ebedi 
olmadığını bilirler. 

"Fakat falan ve falan fıkra 
var" itirazına vereceğim cevap 
şudur: "Fakat fıkraların üstün
de de bir milletin hayati hak
ları vardır. Bu ulus muabede
den daha ileri bir şeydir. 

,, Ve ulus kötü bir şeyden 

2 

(' . 

......... , 

o u • 
dal:ia çok yaşar" 

Hitler bundan sonra Lokarno 
rnuabedesinden bahsetmiştir: 

A/Jnanlamı -P(l/ı Ceımcn- göstererı bu lıariia Ftansızlar tarojmdatı yapılmıştır. 
Siyalı kısımlar Almanlaruı isfedJ,klerl ytıludir 

SOVYET PAKTI bir sistem ikame için saaat bakanı B. Flandeo Parise da- kendileri için en esaslı destek 
21 de tekrar dış bakanhkta ner dönmez başbakan 8. S~ro olara~ göre~ bllttin kliçlik dev-

"Fransız - Sovyet paktı Lo
karno muahesine uygun de
ğildir. Almanya hiç kimse ile 
bir taraflı teabbütl<>re girişmc
ltıİştir. Bir taraflı teahhütlerin 
nıeşum neticeleri vardır. Eğer 
bir yangın çıkarsa, bu gibi 
Paktrar onu ancak etrafına 

t
o 

1 
d la . Görüşmeler AI- yeniden saylavlar odası önüne Jetlenn emnıyeti ve refahı mev· 

p an ı r k' . b" k - b b 1 kt maoyanın iştiraki olsun, ol· çıkarak i ıncı ır nutu soy- zua a s o ma adır. Konsey 
masın; yeni bir Lokarno Jiyecektir. : Başbakan cumur tecavOze mukavemet etmelidir. 
projesi hazırlamağa matuftur. başkanı tarafından kabul edil- Meseleyi hukuki bakımdan 

Ingiliz kabinesi bugünkü miş ve yarım saat kadar gö· tetkik eden lspanyol delegesi 
fevkalade toplantısında bay rüşerek Londra müzakereleri Milletler cemiyeti konseyi tara· 
Edene uzlaştırma siyasetinde ve arsıulusal durum hakkında fından takip -edilmesi lazımge-

kendisine malumat vermiştir. len yolun sarih ve basit oldu-

Sovytf nskerkıinin hayvanları sıi1cr rtkrtk ateş /alimim 
Yayabilirler. Fransanın Rusya- devam salahiyetini vermiştir. 
Ya karşı aldığı teahhüUer bun· ALMANY ANIN KARARI 
dan önceki zamanı habrlatır BEKLENiYOR 
ve a. bizi barba yaklaştırır. Londra, 17 (Ö.R) - Umumi 
k Fransız - Sovyet paktı Lo- kanaata göre Almanya konse· 

arnonun ne ruhuna, ne fikrine yin davetini kabul edecek ve 
~e ~atta ne de metnine uyguo bir Alman delegasyonu bu ak· 
fa?1ldir. Fransayı bu gibi itti· şam veya yarın Londraya ge· 
. lar yapmaktan menedeme- lecektir. 

.,f ız. Y aln · d' ~ · · b' foailtere Almanyaya Ren· 
ız ısteme ıgUD1% ır o-

:t~ Vardır ki 
0 

da böyle biP den bir kısım ukerlerini geri 
•kın Lokarno ruhunu çiğne- çekmesi veya istihkim yap-

lllcsidir mamagv 1 taahhüt etmesi suretile .,. 
KONSEYiN CEVABI uysallık göstermesini tav~ıye 

Berlin 17 ( Ô. R) _Alman edecektir. Fransa ve Belçika-
~a~eteleri konseyin Alman no- nm da itilafperver olmaluı 
•aına ce b b ıı· b. ı'stemektedir. Bu takdirde va mı e ı ır mem-

lo
n\lniyetle tefsir etmekte ve logiltere, Fransa, ve Belçikaya, 

kar k taa-•• unradıkları zaman l . no pa tının ihlali mese- .. - e 
esınin münakaşasında Alman· bOtün kuvvetile yardım edece-
~a__nın Fransa ve Belçika ile ğioi vadedecektir. 
b usavi mevkide bulunmasanı 1 KONFERANS TOPLANDI 
A ul devletlerin kabul etmelerile Londra, 17 (Ô.R)- Lokarno 
I"\ aıa d' ı muahedesini imzalıyan devlet-
d n ıp omasisinin buhran-

a ilk bir muvaffakıyet ka· Ier konferansı bay Edenin ka-
ıandığını kaydetmektedirler. • binesinde toplanmıştır.Bu celse 

"Be ı· T · sonunda Fransız delegasyo-
d' .' ıner ageblatt,. gazetesı Fıyor ki: "Bununla beraber, nundan bir zat sadece görüı-

ransa Ingiltere ile Ren böl- )erin karşılrş\ırıldığını, hiç bir 
R'eai • • b karar verilmedigv ini ve konsey 

ıçın ir yardım paktı mü~ 
~akere etmekle meşgul oldu- toplanıncaya kadar bir karar 
tundan Almanya ile bir ademi verilmesine imkan da olmadı-
ecavüz paktı imzasını kabul ğını bildirmiştir. Bununla b~-

etmi v d raber sir 'Neville Cbamberlaın 
yecegi zannedilmekte ir. 

YENi BiR PAKT ile bay Makdonaldın toplantı-
Londra, 17 (Ô.R) _ Lokar- da bulunmaları gö~e çarpmıştır. 

no d SARO BiR SÖYLEV 
l cu evletler delepsyoolan VERECEK 

okarno paktı yerine Avrupa-
cla tıı • • k k · Paris, 17 (Ô.R)- Dıı isleri 

aınıyeti oruyaca yenı 

MiLLETLER CEMiYETiNiN ğunu ve konıeyllı ancak mua-
KARARI bedenin ihlali meselesi üzerin-

Londra, 16 (A.A) - Royter de bir karar vermesi lazım· 
ajansı bildiriyor: geldiğini bildirmiştir. 

Milletler cemiyeti konseyi şu Yalnız Danimarkada dış iş· 
kararlan vermiştir: feri bakanı Munech konsey 

1 - Almanya konsey icti· müzakerelerinin muahedenin 
maında Lokarno muahedesini i~lıili meselesinden daha geniş 
imza etmiş olan diğer devlet· hır sahada inkişafı ihtimalini 
Ierle tam milsavat üzere, yeni nazarıdikkata almıştır. 
rey hakkı iştirAki olmaksızın B. Munech umumi bir hal 
bulunabilir. suretine açık kapı bU"akılma-

2 - Alman teklifler:ne ge· sını ve mtlnakaplann umumi 
lince, bunları tedkik etmek bir mahiyet alma11m arzu ey-
konseye de;il paktı imza eden- lemektedir. 
lere aiddir. TÜRK DELEGESiNE 

Konseyin umumi içtimaı saat GÖRE 
18 olarak tayin edilmiştir. Türk delegesinin mUIAhazah, 

GiZLi CELSEDE kendisinin daha genit bir mü-
Londra, 17 (A.A) - Royter nakaşaya muhalif bulunduğunu 

bildiriyor: g6stermekte idi. 
Milletller cemiyeti konseyi- B, Eden, Hitler tekliflerinin 

nin gizli toplantısında münakaşa münakaşası hakkındaki ikinci 
gayet hararetli olmuı ve Ital- Alman ihüraı.i kaydı üzerinde 
yan delegesi 8. Grandi hariç, konseyin salihiyettar olmadı· 
konseyin bütün azası bu mü- ğına karar verilmesini teklif 
nakqaya iştirik elmittir. eylemiştir. 

B. Titüleako uzun bir beya· B. Flaadin iae demiftir ki: 
natta bulunmUf, meseleyi uzun Fransa bir tecavüze manız 
boyla izah etmit ve bu mesele- kalmıthr. Muahede Fransaya 
nin doğrudan doğruya alibdar kuvvete kuvvetle mukabele 
memleketlerden daha geniş bir hakkını vemıekte idi. Fakat 
sahaya tesiri olan prensipleri Fransa meseleyi milletler cem-
ortaya koyduğunu kaydeyle- iyetine havaleye karar vermiş 
miştir. ve vaziyetile ahenktar ve 

8. Titüleıko demiştir ki: haklı bir hal sureti talep eyle-
Ortacla milletler cemiyetini mekte bulunmuştur. 

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

VATIKA • • 

Karar verdi 
Almanya, Lokarno and
laşmasını ihlil etmiştir 

Onüçler komitesi bugün Londrada 
bir toplantı yapacak 

Roma, 17 (Ô.R) - 20 Mart Cuma .... R 
ltalya - Avusturya • Macarist k gunu omada mühim bir 
çevrenlerinde bu konferansın İt h~fd.ralsı. yapılacaktır. ltalyan 
tmlmış oldug-u ve bu hid.ısel len a ıse crınden önce kararlaş· 

k 
er e onun arasınd b. - b 

arama doğru olamıyaca-ı ka d d"I . a ır munase et 
PeışP.mbe günü gelecekf d' y R ı mektedır. Delegeler Romaya 
devletlerce şimdiye kadarerJriu 0!°~ . prot~kolunu imza eden 
tahsiı edilecek olan konferans beı' nr hışafetrın .. plançko~unu yapmaia a surece tır. 



\ Sahife a \ 

Denizli_Viliyetj umumi, 
· meclisi 'toplandı 

imar ve kültür 
senelerden çok 

işlerine diğer 
önem verilecek 

Dmizli lıükftmet ko1Zağı 

Denizli (Özel) - Vilayet Hamza Türkmen (Tavas), 
umumi meclisi beşinci seçim Cemal (Buldan) Abdurrahman · 
devresi ikinci toplantısını ilbay (Çal), Süleyman Tok ( Saray-
Ekrem Ertenin başkanlığında köy), Mehmed Ali (Acıpayam). 
olarak yapmıştır. Toplantıda Büdçe encümenine; Hamdi Ar-
büti.in üyeler haz1r bulunuyor- man (Sarayköy), Talat Tarakçı 
du. IJk olarak Atatürke ve bü- (Buldan ', Saadet ( Denizli ), 
yüklerimize tazim telgrafları Mehmed (Tavas), Osman (Çiv-
çekilmiş, müteakıben de ilbay riJ). Baymdırlık encümenine; 
tarafından şu iki mesele söz Emin Akçeöz ( Çal ), Feyzi 
konusu edilmiş ve görüşül- Erten ( Acıpayam ), Nesime 
müştür. Başkaya (Çal ) Ziraat ve 

1 - Genişliyen vilayet iı- baytarlık encümenine; Ke-
lerinin muhitin imanna ve hal- Mal Şahal (Tavas), Tevfik Gür 
kın faydasına daha uygun (Buldan), Fevzi Uylu ve Rasim 
şekilde yapılması için tedbirler (DenizJi) Müteferrika encüme-
ahnması. nine; Celal, Hamza Eren, Pe-

2 - Muhitte inkılabın geniş rihan Tezcan Sıhhat encüme· 
hamlelerine her yönden daha nine; Faik Sadık Akgün, Ab

düllah Kara yazılı Kültür en-
çabuk ayak uydurulmasına cümenine intihab olundular. 
yardimcı olacak bir dUzen Bu toplantıyı ikinci bir içti-
yarahlması. ma arkalamış ve Denizlinin ön-

Bunun ardınca boş bulunan de gelen bütün ihtiyaçlanna 
Tavas azihğına Mehmed Uy- el konulduğu gibi ilerideki iş-
sal'ın intihabı okunmuş ve lere de temas edilerek hara-
gizli rey ile bir ikinci başkan retli münakaşalar yapılmıştır. 
ve iki katip seçimi yapılmışhr. Bilhassa vilayetin kültür ve ba-

Emin Akçaöz (Çal) ikinci yındırlık sahasındaki iyi duru-
reisliğe ve Mehmed Ali Akıncı muna daha seri bir seyr ve-
(Acıpayam) Hamdı Arman rilmesi üzerinde faydalı karar-
(Sarayköy) katipliklere seçil- Jar ahnmışbr. Sıhhat ve ziraat 
mişlerdir. işlerine gereken önem verildi-

Toplanbnın ikinci celsesinde ğinden başka memlekette me-
çahşmayı kolaylaşbrmak için deni ve sosyal yürüyüşü ça-
bütçe, ziraat ve baytar, bayın- buklatacak vesilelerin hazırlanıl-
dırlık, kültür, sıhhat ve müte- ması yolunda ilbayın ileri sür-
ferrika adlarile alh encümen düğü teklifler ittifakla kabul 
teşkili ve bütçe, bayındırhk olunmuştur. 
enciimenlerine beşer; Kültür, Denizlı mümasil vilayetlere 
ziraat, baytar ve sıhhat encü- nazaran üstün bir idareye ma-
menlerine üçer ve müteferrika liktir. Bu bakımdan kurulda 
encümenine de dört üye seçil- etüd mevzuu olan meselelerin 
mesi muvafık görüldü. Yapılan çok geçmeden fiile döküldü-
seçim bitiminde : ğünü görmüş olacağız. 
··~··················································································· 

Harb olmadıkça 
--------------------------------Berlin olimpiyadlarının 

geri kalması imkinsızdır 
Nevyork, 12 Mart - Ren

deki Alman kuvvet darbesini 
müteakib Berlin olimpiyat 

oyunları Amerika spor mahfel
lerini işgal etmektedir. Bc=ynel
milel olimpiyad komitesi baş
kanı Baye-Latur Nevyorku ter-

kederken gazetecilere şunları 
söylemiştir : 

- Olimpiyad oyunlarm'n 
Berlinde yapılmasına hiç bir 
şey mani olamaz. Yalnız harp 
baş ğösterirse işin rengi deği
şir. O zaman bitaraflar oyun
ların Berlinde yapılmasını iste
seler bile yapmağa imkan kal
maz. Fakat harp olmaz de şu 
veya bu sebep tahtında bazı 

devletler Berlin olimpiyadlarma 
iştirakt~n istinkaf dederlerse 
böyle bir vaziyet bu sene 
Ağustosta Almanyada hazırla
nan muazzam spor gösterileri
nin yapılması üzerinde hiç bir 
tesir yapamaz. 

Baye-Laturun bu beyanahna 

rağmen Amerikan gazeteleri 

bu meseleyi başka şekilde mü· 

talea ediyorlar. Birçok gazete

ler Berlin olimpiyadlarına öl

müş ve gömülmüş bir iş diye 
bakıyorlar. 

Hearst gazeteleri bu vadide 

ki yazılarında çok daha ilari 

gidiyorlar. Bunlar umumiyetle 

şu kanaattadırlar: "Gidişe ba

kılarsa bu sene tüfek mermileri 
ve obüslerle oynanacak.,, 

Yaralanma 
Çukurçeşme Yusufdede cad

desinde oturan kasap Eyib 

oğlu Nuri taşıdığı bıçakla Ya

kubun baldırından ve sağ kal

çasmdan hafif surette yarala

mışhr. Yakub da Nurinin sol 

ayağından yaralamış, ikisi de 
hastaneye kaldmlmıılardır. 

YENi ASIR-

lngiliz 
Müstakbel 
altı gençkız 

na işaret etmiştir. 
Dük ve Düşes dü York'un 

on sekiz yaşına giren kızları 
prenses Elizabet ve Margeret · 
Rosa yılda alt~şar bin sterlin · 
tahsisat bağlanması muhtemel 
görülüyor. 

Krala 936 yılı içinde evlen
mek arzusunda olup olmadığı 
sorulduğu zaman kral, bir kral 
ailesi teşkilini arzu ettiğini, 
ancak bunun bilfiil evlenmek 
demek oln:İıyacağmı ihsas et
miştir. 

• • • 
lngiliz krahnın şimdilik ev-

lenmek istemiyeceği anlaşılmış 
olmakla beraber bir dakika 
için bunun aksini farz etmek te 
kabildir.Faraza ıekizinciEdvard 
evlenme kararını verirse ki
minle evlenebilir? 

Inkiliz gazetelerinin iddia
larına göre bu ıoru btitiin in-
sanlığı alakalandıran arsıulusal 
bir kıymeti haizdir. Ve her 
ulus bunun anUnde kendi bakı
mından faydalanabilir. 

Ingiliz Kral ailesinde şimdi
ye kadar evlenmiyenlere veya 
evlenmeden taç giyenlere rast-
lanm>şhr. WiJJiam il, Heny 1, 
Henry ili, Richard il, Beşinci 

ve Yedinci Henry'Jer, Altıncı 
Edvard, Elizabeth, Charles 1, 
ve il, Georges ili ve Viktorya. 

Bunlar bilahara, yani taç 
giydikten sonra evlenmişlerdir. 
Y aloız bir cinayete kurban 
giden altıncı Edvard ile Eliza
beth evlenmekten imtina et
mişlerdi. Sekizinci Edvardın 
evleneceği prensesin behemhal 
25 yaşına girmiş olması da 
şarttır. Demokrat düşünceli bir 
kral olan sekizinci Edvard'ın 
asil olmıyan bir halk kızıyla 
evleneceğinede kat'iyen ihtimal 
verilemez. Filvaki lngiliz kral 
aileleri arasında asaleti inkar 
ederek halk kızlarile evlenen• 
ler vardır. Elizabeth Vudvil 
üçüncü Riçart bu cümledendir. 

Evvelce ortaya atılan bir 
iddiaya göre prens Dögal bir 
halk kızıyle evlenmek kararın
dadır. Bu iddiaya şimdi kati
yen yer verilmememekle bera
ber lngiliz gazeteleri şu muta-
leayı serd ediyorlar. 

- Kralın bir halk kızıyle 
evlenmesi şüphesiz ki arzu 
edilmez. Böyle olmakla beraber 
milyonlarca genç kızı çatısı al
tında bulunduran lngiliz bay
rağının en muhteşem insanının, 
aile hayahna girmeden mahru
miyet içinde ihtiyarladığını 

görmektense lngiliz ulusu bü
yük bir elem duyacakbr . ., 

••• 
Müstakbel lngiliz kraliçesi 

kim olae?ak ? 

Kralı evlenirse 
lngiliz 
namzed 

Kraliçeliğine 
gösteriliyor ... 

Danimarka prensesi Aleksandrine 
Şimdilik altı prensesin adı 

ileri sürülmektedir. Bunların 
üçü Elen prensesleridir. Pren
ses lren 31 yaşındadır. Altın 
eaçlan ve mavi görleriyle çok 
caziptir. Sesi ve konuşması ile 
kral aileleri arasında şöhret 
kazanmıştır. Prenses lren 1932 
yılında Londraya geldiği za• 
man üçüncü mevkide seyahat 
etmişti. 

Prens lrenin kilçiik hemıire-

si Katerin 25 yaşındadır ve 
çok caziptir. Yunan krallık 

ailesinin üçüncü bekar prense
si Ojen 27 yaşındadır ve siyah 
saçlarjyle güzelliği tamamlan
maktadır. Bundan dört yıl ön
ce Sekizinci Edvard Danimar• 
kaya ıittiği zaman tertip edi
len hususi bir toplantıda Pren
ses Ojen ile görüşmüştü. 

Dördüncü namzed Prenses 

Yulla!l prensesi Catlterbıe 

Yanan prerısesi irene 
26 yaşındadır. Kumral bir Is
kandinav güzelidir. Hayab hü
zün verici hadiselerle dolu ol
duğu için mahuzn bir hali var• 
dır. Prenses Rus ihtilali esna
sında memleketinden tardediJ
miıti. Prenses seyahah çok 
sever. Sesi çok gilzeldir . 

Beşinci namzet Mİskandinav
ya kraliçesi,, adiyle maruf olan 
prenses Aleksandrın Luis'dir. 
Danimark3 kralı Kristin'in ha
fididir. Son namzet te Fredrika 
Brunsvik'tir. O henüz yaş iti
bariyle kfiçüktür ve 21 yaşında 
dır. Kraliçe Viktoryanın dört 
babn sonra gelen kızıdır. 

lngiliz kralı bu altı namzet 
arasından birini seçmek mev
kiindedir. Yine lngiliz gazete
lerine göre kral, evlenme ka
rarını verdiği glln lngiliz kra-
liçesini seçerken siyasi nok
taları da göz önünde tutmak 

Kyra'dır. Rus C.arının kızı idi. mevkiinde kalacakhr. .••.................. ]' .......................•....•.............•...................... 

Altıncı lzmir fuvarı 
-- Baştara/ı buinci sahifede -

bayındırlık bakımından inkişa
fında büyük hizmetini gördii
ğümüz bu fuvarı, Akdenizin en 
şirin limanında ve şark ile garp 
arasında en istifadeli bir alış 
veriş yeri yapmak için en bü
yük bir heyecanla çalışmaları
mıza devam edeceğiz. 

Bu hususta bize cumuriyet 
hükumetimizin yaptığı çok kıy-
metli yardımlar Fuvarımızın de· 
ğerini ve arsıulusal pazarlar 
alemindeki varlığını umduğu
muzdan az zamanda ve umdu· 
ğumuzdan fazla yükseltecektir. 

Arsıulusal lzmir Fuvarı 360 
bin metre murabbalık Kültür 
Park sahası içine almak daha 
30 - 40 sene için kendisine gü
zel ve emin bir inkişaf saha
sını şimdiden kazanmış bulu-
nuyor. 

KÜLTÜR PARK 
Şu suretle İzmirin ve ege 

bölgesinin iki asaslı iktisat ve 
kültür müessesesi müşterek 
ihtiyacın doğurduğu bir hızla 
ve kuvvetle başarılmış ola· 
caktır. 

Gazi heykelinin arka tara
fındaki yangın molozlarını, ora
yı bir fuvar yeri yapmakla 
güzel bir parka ve yer yer 
yükselen binalarla baymdıı
bğa kavuşturmuştuk . 

Yeni fuvar ve bunun etrafını 
çerçeveleyecek killtnrpa!_k ta 

ayni hizmeti görecektir. Artık 
güzel şehrimizin ortHında ruh
lara kasvet, sağlığa zarar ve
ren o büyük harabezar ve 
bataklıklar yoktur. Burada iz. 
mirin, Egenin ve nihayet inkı-
lapçı Türkiyenin cihan karşı
sındaki iktisadi durumunu izah 
eden beynelmilel bir pazar ve 
kültür varlığını ifade eden 
müesseseler yükseliyor. 

900,000 LiRA LA.ZiM: 
Arsıulusal fuvarın ve kültür

kın hazırladığımız plinlannı 
kuruşlandırdık. Bu büyük 
eser dokuz yiiz bin liraya 
mal olacak ve en ieç 
dokuz senede başanlacaktır. 
Şimdi ilk iş olarak bu sene 1 
eylülde açıJacak Fuvar saha-
sını ve etrafını ağaçlıyoruz. 
Ağaclama iıi Belediyemizin 
normal sayi ile ve fidanlığımız
da yetiştirdiğimiz fidanlarfa 
temin ediliyor. Şu suretle he
man bir kaç sene içinde şeh-
rin ortasında bir yeşillik deni
zini meydana getirmeğe çalı-

şacağız. 

Yeni F evarımız • için lktisad 
vekaleti bu sene geçen sene-
lerden daha geniş maddi yar
dımlarda bulunuyor. 1 eylfil 
936 da Arsıulusal Alhncı 
lzmir Fuvarını yeni bir planın 
güzel dekoru içinde meydana 
gelmiş göreceksiniz. 

HA VA KURUMUNUN 
ALAKASI 

Aııl ıayam ınkran olan el-

ie Marı 1939 

Burnavada 
••• 

Bir hadise 
Evelki gece Burnavada bir 

hadise olmuştur. Yukarı çay 
mahallesinde bir evde toplanan 
19 arkadaş kafaları tütsüledik · 
ten sonra bağınp çağırmağa 
başlamışlar; bir arahk işi daha 
ileriye vardırarak içlerinden 
birini kolundan hafifce yara
lamışlardır. Zabıtanın hadiseye 
müdahalesine karşı harekette 
bulunan bu zevat sabah vakti 
evden çıkarlarken yakalanmış
lardır. ·----
Ven·zel s 
Ağır hastadır 
Paris, 17 (Ö.R) - B. Veni

zelosun sıhhatının çok derin 
endişeler uyandırdığı bildiri!· 
mektedir. Giridli devlet adamı 
göğüs hastalığından musta
riptir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
het bize (900) bin liraya mal 
olacak bu iki mühim eserin, 
arsıulusal Fuvar ile Kültür Rar· 

kın en zor kısımlarının başa

rılmasında büyüklerimizin bize 
büyük bir liituf eseri olan kıy-

metli yardımlarını vadetmiş bu· 
lunmalarıdır. Mesela: 

Uçuculuğun ilk mektebi sa

yılan ve güzel bir mimari eser 
teşkil edecek olan 45 metre 

yükseklikteki paraşüt kulesini 

lzmir ve Ege gençliğine Türk 
hava kurumu hediye etmekte

dir. Bu kule bu seneki Fuva" 
rımızdan evvel Kültür Park 

içinde yükselmiş bulunacaktır. 
SIHHAT MÜZFSI 

Yurdumuza sağlık biJgilerinİ 
yüks~ltecek ve halkımıza hasta 

olmamanın, geçici ve çok teh· 
lükeli hastalıklardan korunma-

nın yollanın gösterecek sağlık 
müzesini de kıymetli sıhhiye 
vekilimiz Bav Refik yaphraca• 
cağını vadetmiştir. 

HÜKÜMETIN YÜKSEK 
ALAKASI 

Parkın kıymetli ve veriınli 
müessesi olacak ve yüce inkı· 

labımızı bugünün ve yannın 
nesillerine canlı bir surette an
latacak Atatürk d~vrim müzes~ 
işi de Ankarada ehemmiyetle 
mütenasip bir şekilde tetkik 
ettirilmektedir. Görüyoruz ki( 
hükumetimizin Fuvara ve kültüi
parka verdiği hususi ehemmi·· 
yet ve yardımlar neticesi, para, 
imkanlarımızın kıtlığını göz ön~ 
ne alarak bütün müesseseleri, 
ile 9 senede başarmağı düşün"'ı 
düğümüz bu iki mühim işin. 

daha çabuk bir zamanda merı 
dana geleceği, bugünün bi~ 
lzmirlileri sevinçten coşturacak 
bir hakikatidir.Şu suretle pa·; 
raya mütevekkif olan güçlük .. 4 
lerin çoğu üzerimizden alındık.;~ 
tan sonra, bize elimizdeki im·~ 
kanlarla azami bir çalışma mez·~ 
zuu kalıyor ki bu işte çok has•. 

' sas, gayretli ve yorulmaz bir 
mesai sarfederek lımirlilere 
gösterilen bu lütüflere layık 
olduğumuzu elbirliğiyle ispat 
edeceğiz. 

TELEFON iŞi 
Yarı hissesine sahip bulun

duğumuz lzmir otomatik tele· 
fonunu Nafia vekaletinin almak 
istediğini biliyorsunuz. Anka· 
rada bu işe ait müzakereler 
devam etmektedir. o ... ada bu
lunduğum sırada müzakerelere 
devam ettim. Görüşmeler iyi 
safhadadır. Şirketin yaptığı 
tesisat ve koyduğumuz müşte· 
rek sermaye yirmi senede mü
savi taksitlerle ve yüzde üç 
faizle ödeneceğinden şerikimiz 
Eriksonun mümessilleri mer• 
kezden salahiyet istemişlerdir. 
Bu iş yakın umanda sonuca 
erecektir. 
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Bu adam isterse hem bizi kurtarır ve 
hem de darağacına gönderir 

Uşak kımıldamadı: 
- Ne duruyorsun? 
- Y arm gideceğim. 
- Amma tuhaf! Ya 

vamm lazımsa ... 

1 

bay-

- Monsenyorun atları sızin .• 
Pardayan bu budala uıağın 

sırtında paralanacak bir sopa 
bulmak için etrafına bakındı. 
Gü'mege başladı. Yemek te 
bitmişti. Bardağa şarap koya
rak uzatb. Hakikatan bu uşak 
o gün akşama kadar kendisine 
muhafız tayin edilmişti: 

- Adın nedir? 
- Didiya .. 

dayan da uşağın sırmalı elbi
seıile böbürlenip duruyordu. 
Pardayan: 

- Şimdi, haydi yat bakalım. 
Dedi. Uşak itaat ederek 

karyolaya yattı. Pardayan da, 
güneşin ziyasından müteessir 
olmaması için başını örttü. Ve: 

- Kapının açıldığını işidir
sen horlamağa başlayacaksın ..• 
iki kulağını kesmekliğimi iste
mezsen hiçbir yere kımılda
mıyacaksıo ... 

Sözlerini söyledi. İnlemek 

- Pek güzeli Haydi Didiya .• 
Madam ki dışarıda gidip içmi
yeceksio, şu şarabı yuvarla 
bakalım .•. 

kabilinden bir bmltı, Didiyanın 
körükörüne boyun eğeceğini 
anladı. Bunun üzerine Pardayan 

1 odadan çıkarak sofada bulundu. 
Sofa oldukça karanhktı. 

Uşak başını kaldırarak şa
rabı içmedi: 

- V ekilbarç bana hiç bir 
şey almıyacaksın diye tenbib
ledi. Sonra işimden kovarlar ..• 
Dedi Pardayan içinden: 

- Serseri! Sefil! Beni ne
zaketle oyalıyor. 

Diyerek öfkelendi 1ise de: 
- Pehlyi! Hem ndık hem 

itaatJı adamsın. Doğru cennete 
gideceksin. Sözlerini söyledi. 
Ayna zamanda ayağa kalkarak 
uşağın masayı düzelttiği esna
da odada bir aşağı bir yukarı 
dolaştı . Kapıyı kilitleyerek 
uşağın yanına geldi. Elini omu· 
zuna koyarak: 

- Demek ki bütün gün ya
nımdan ayrılmıyacaksm öyle 
mi? Burada benim içimi sık
mak için duracak ve uyutmıya
caksın ha? 

Dedi: 
- Hayır öyle değil; Ben 

kapının dışında sofada bekli

yeceğim. 
- Peki ben buradan çık-

mak istersem arkumdan gölğe 
gibi takib edeceksin değil mi? 

- Hayır, yalnız vekilharca 
haber vereceğim. 

- Didiya! şayed seni boğ
mak istersem ne diyeceksin. 

- Hiç bir şey demeyeceğim . 
Yalnız bağıracağım? 

- Bağıracakmısın? Bak ba
kalım, bağırmaklığına meydan 
bırakacak mıyım? 

Pardayan bu sözleri söyler
ken heman kemerini çözerek, 
zavallı uşağın kımıldamasına 

meydan vermeden, yüzüne 
dolayıp ağzmı tıkadı ve aynı 
zamanda hançerini çekerek: 
~ - Azicik kımıldar ve gürül

tu edersen kendini ölmüş bil l 

1 
kDedi. Didiya diz çökerek 

b~ .•rdı söylemediği için ellerini 
ıtı f ş ırerek yalvar1yordu. 
d - Ha şöyle ! Bak biraz 

a am olmağa başladm. Ben 
sle~den kurtuldum. Şimdi söz· 
erı · d' ım ınle ! Bana itaat ede-
cek · · ? mısın Cevap vermeden 
evvel · · J ıyı üşün. 

Zavallı uşak maksadını işa
retle ~nlatıyordu: 

- Öyle ise arkandaki iile
~eli ceketı, ayağındaki san 
kozlukları, başındaki tüylü şap-
~yı çıkar. Ben senin süslü 

e bi~eJerini giyerken sen de 
b~nım bu elbisemle çizmeleri
mı giyeceksin.. Bu da bir he
~~s. Bakalım. Monsenyörun ve-
ılharcının uşağı kıyafeti ba

na yakışacak mı? 
Bu sözleri söylerken Parda

Yan u -d şagın soyunmasına y.ar-
ını ediyord!ı . Çünkü zavallı 

adam k k d . d•v• .• l or u an ,tıtre ıgı ıçın 
~a nız başına soyunamıyordu. 

emen birkaç dakika zarfında 
elbiseler değişildi. Didiya Par
dayanm elbisesini giymiş, Par· 

Pardayan el yardımıyle dolam
baçlı küçük merdivene doğru 
iki üç adım atarken ufak 
kapı açılıp bir adam çıkb. Bu 
adamın Pon dose hanında 
mareşalın yanındaki seyis ol· 
duğunu Şövalye kılığından an
ladı ve hemen geri döndü ise 
de adam arkasından yetişdi. 
Seyis: 

- Mösyö Dö Pardayan ne 

yapıyor? 
Diye sordu. Uşak elbisesini 

geymiş olan ihtiyar Paradayan: 
- Uyuyor! 
Dedi. Seyis yavaşça kapıyı 

açıp uydurma Pardayam kar
yolada gördü ve horlamasını 
işitti. Kapıyı tekrar kapayıp 

yavaş sesle: 
- Buradan kımıldama, uya-

nınca bana haber ver. 
Buyuruğunu verdi. Bunun 

üzetine Mareşalın seyisi sessiz 
adımlarla bOyük ınerdi\'enden 

inib gitti: 
- Vay canına l arkam ter-

ledi. Şimdi bir iki saat serhes
bestim. Herhalde benden giz· 
lenmek istenilen mahpusları 
görmeli ve bilmeliyim. 

Diyerek ihtiyar şövalye ufak 
merdivenden aşağı inmeğe 

başladı: 
- Amma da karanlık ha 1 

Sakın yanlış bir yola sapmış 

olmıyayım? 
Diye mınldandı. Bu sözleri 

bitirir bitirmez birinci katın 
dar sofasına ayak basdı. 

Burada Mareşahn daireine 
geçilecek bir kapı vardı. Par· 
dayan daha aşağı inmek üzere 
iken bu kapının öte tarafından 
bir ses işitti. Hemen kulağını 
anahtar deligine dayadı ve is
minin bir kaç defa sölendiğini 
tamamiyle duydu. 

* . ... 
Pardayan uşak Didiya'oın 

ağzını tıkadığı esnada Otel dö 
· Memenin kapısında armasız 

araba durdu. Bir adam araba-
dan indi hemen konağa girdi. 
Mühim ve y~ksek kimselerden 
olduğu için Mareşal dö Damo
yieil'in odasına götürüldü.Hanri 
misafiri görünce karşılamak 
üzere ayağa kalkh. Heyecan 

içinde yavaşça: 
- Siz burada mısımz? Ne 

büyük cesaret!... 
Dedi. 
_ Şayed Monsinyör dö Kiz 

veya Mareşal dö Tavanın yanı
na S(itmiş olsaydım daha büyük 
tedbirsizlik yapacaktım ya ... iş 
0 

kanar önemli ki size haber 
vermeji mnvaftk buldum. Hiç 
kimseye sezdirmeksizin Bastil
den kaçtım. Şimdi herşeyi söy
liyeceğim. Siz de hemen Kize 
bildiriniz. Zira hepimizin hayata 

tehlikededir. 
KarşısmdakiL~n telaşından 

oldukça sararan Mareşal Hanri 

'(}ö Mo!lmoransi: 
_ Meselevi ~ek ballandırı-

ikramiye •• gun kazanan 
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O günün kuponlarını ibraz edecek müşterilerimize alış verişleri nisbetinde 

Yüzde yüz bedava mal verilecektir 

Pazarımızın yeni magazaya nakli dolayisile ikramiyeli satışlar 
temdit edilmiştir. t..5 Nisana kadar 

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

Sümer Bank 
YELi MALLAR PAZARI 

Kemeraltı Hükumet caddesi No. 36 - 4 ( Telefon 3308 ) 

B~:~!~~~emt~~~~i~n \ 
yedi bin kilo şarap peşin para 
ile Bocada eski belediye soka
ğımn şarap deposunda 20 Mart 
936 Cuma günü saat 15 te sa
tılacaktır. Taliplerin o gün ve 
saatta bulunmaları ilan olunur. 

(600) 

Kumar 
Kuzuoğlu çarşısında Aziz 

oğlu Mebmed tedarik ettiği 
ufak bir aletle çukulata sürü .. 

münü temin etmek maksadil 
kumar oynattığı görüldüğün• 
den yakalanmıştır. 

Kaza 
Namazgahta Alaybey cadde

sindeki frrında çahşan akrabası 
Yaşuvayı götürmek üzere gi· 
den Nesim oğlu 11 yaşmda 
Y aşuva elini hamur makinasma 
kaptırmış ve sağ elinden yara
lanmıştır. 

yorsunuz Kitalan1. 
Dedi. Bu adam Basbl ha• 

pishanesi direktörü Kitalan idi. 
Mareşal söze başlayarak : 

- Bakahm ne olmuş ? 
Diye sordu : 
- Y almz mıyız ? Bizi kim-

senin dinlemediğinden emin 

misiniz ? 
- Tamamile.. Fakat daha 

ziyade kalbine inan gelmesi 
için yanımızdaki küçük odaya 

gidelim. 
Diyerek Kitalanı sürükledi. 

Kitalan bir koltuk sandalyesine 

oturarak : 
- Pek ala 1 Zannedersem 

hepimiz mahvolacağız. Pariste 
sırlarımızı bilen bir adam var 
bu adam isterse hem bizi kur
tarır ve hem de darağacma 

gönderir. 
Sözlerini söyledi. Mareşal 

mosmor kesilmişti: 
- Sırlarımızı bilen bir adam 

mı var? Sözlerinize dikkat 
ediniz ... 

Diye söylendi: 
- Evet, pek doğru söyli· 

yorum. Bu adam bizim Devi
niyer deki toplantımızda bu
lunmuş. Her şeyi biliyor. 

- Bu adam kim dir? 
- Pardayan! 
Büsbütün şaşıran Hanri dö 

Damoyil: 
- Pardayan mı? altmış ya

şında olduğu halde ellisinde • 
görünen, uzun boylu, zayif, 
kuru, sert ve kır bıyıklı bir 
adam mı? 

- Sollu Var -

DÜNYAYA MALiK OLMAK 

lzmlr Beledlyeslnden: 
itfaiyede ve temizlik işleri 

hanın~a .b?lunan ve heyeti 
umumıyesının bedeli muham
m~ni sekiz yüz seksE>n bir lira 
el.lı kuruş olan Moris, F ort ve 
Fıyat m~rkah yedi kamyon ile 
Fort, Fıat ve Büik markala 
tenezzüh otomobilleri üç eşek 
arabası ve iki buçuk ton ka
dar makina parçalan, bir aded 
araba üzerinde lağım kazam 
başsekreterlikteki şartname 
veçhile açık artırma ile ihalesi 
24/3/936 Sah gününe temdid 
edilm~ştir. iştirak için altmış 
alb lırahk muvakkat teminat 
makbuzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen günde 
saat 10 da komisyona gelinir. 

692 (602) 
- Senelik kirası altmış lira 

bedeli muhammenle Uçüncü 
Kahramanlarda Selaoik sokağın
da 6440 metre murabbaındaki 
bahçe başsekreterlikteki şart
name veçhile 7-4-936 sah günü 
~aat 1 O da açık artırma ile 
ıha edilecektir. lştirak için 4.5 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa
atta komisyona gelinir. 

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

bedeli muhammenli Güzelyah
daki deniz banyolarının bir 
Renelik kirası baş sekreterlik
teki şartname veçhile 3-4-936 

Sayesinde 
'Kabildir 

Kısa, orta ve uzun dalgalı neşriyab temi2 
•e pürüzsüz bir şekilde nakleden 

1936 Modeli 
-~ 

l..i 
537 ? 

Lambalı 

sayesinde musiki ihtiyacınızı tatmin edebilirsiniz 
Bu derece mükemmel Lir makine şimdiye kadaı 
bu kadar ucuz fiata satılmamıştır. 

BiR SENE satışlar yapıyoruz 

PENETTI ve 

PARIENTE 
T elefoo 2307 ikinci kordon-lzmir 

18--20 (597) 

E.~n ~~l,~~ü ~i~!ş~r 
RADYOLıN kullanıyor 

RADYOLIN 
"Tartr,, dediğimiz kir tabakasını "t k . tıracak kadar temizler ve parlat Me~kı ere dışleri göz kamaş-

d
. l . . h . ır. ı roplan ag- k d ış et erını ta rış etmederı öld'' .. n· . zı ya ma an, 

olur. Bütün bu meziyetlerindenurbr. k ıl e~ı ~astalıklarına m~ ni 
ğundan iktisadidir Fırçanın .. •. ş ak ev ala de mütekasif oldu-

ğazı ve dişleri te~izlemeğe, ~:;:~?~atl~l~~~~~~~:ctfıfibi;elFr~rça 
cuma g.ünü. saat 10 da açık veya banka teminat -meklubu 
artırma ı le ıhale edilecektir. iştirak için yetmiş beş lira- il~ söylenen gün ve saatte ko-
lık muvakkat teminat makbuzu mısyona gelinir. 18--21--26-31 



ı 8abne a ... 
Müslümanların 13 Anası 

İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
w Bölem sayısı: sa Yazan : Tokdil 

Ayşe ile Muhammedin arasında geçen muhavere bu 
kadarcık oldu, Ayşe Muhammedin saçlarını taradı 

- Bunu ben size rica ede- J kıştılar. Bilal su getirdi, Zeyd l 
,-ıın.. Un, Buğday hazırladı, Fatmaya 

Ebubekire red haberi onu da gönderdiler, değirmende üğüt-
aeyus etti. Fakat Ömerin ve tü, Ayşeye gönderdi, Ayşe ak-
Ebubekirin Ümmü Selemeye şama kadar hamur yumrukladı .• 
talih çıktığı Medineye yayıldı 

ve bu taleb ve red Muhamme
din kulağına ulaşb. Muhammed 
bir gün mescitte namaz vak
tmdan sonra arkadaşlarile otu
rurken, Ebubekire bakarak 
güJdü: 

- Ayşenin babası, Ümmü 
Seleme nıçın sana varmağa 
razı olmadı? 

Ebubekir Muhammede baka
rak kızardı, öteden Ömer Ebu
bekire ve Muhammede seri 
bir göz atıp başını eğdi, fakat 
Muhammed iki elini birbirine 
ansızm ve şakacıktan çarparak: 

- Hey kahraman! Benim 
Ömerim, sen daha evvel iste
miştin amma nasıl oldu bu ha
tun lı.işi size varmaktan çekindi. 

Ömer yere bakarak: 
- Kadın haklıdır! 
Diyebildi. 
- Neden? 
- 40 yaşında! 
- Çocuklu. 
Bunu Ebubekir söylemişti. 

Muhammed ellerinin içini çevi
rerek hayret işareti yaptı ve 
bahis burada kapandı .. 

* .\\,,. 

Muhammed Ayşenin önünde 
başını eğmiş, Ayşe elindeki 
kırba ile Muhammedin gür ve 
omuzlarına sarkan saçlarını yı
lnyor, oğuşturuyor, sabahın se· 
rin vaktı ... 

Muhammed eğildiği yerden 
seslendi: 

- :Ayşe! 

- Buyurun! 
- Sana bir şey söyliyece-

ğim, kızmıyacaksınl 

- Haşa! Sana hiç bir za
man k_ızmadım, bu benim had
dim değil. 

- Hayır bazan olur. Bana 
kızdığın zaman lbrahimin Al· 
tabı namına yemin edersin, ben 
kızdığını oradan farkederim. 

- Hata yapmııım, affet! 
Söyle ne diyecektin?. 

- Kıskanmıyacaksın değil 
mi? 

- Bu gece nöbeti başkasına 
mı vereceksin? 

- Hayır! Ben Ümmü Seleme 
ye haber göndereceğim! 

- Neden sustun? 
- Sen bilirsin! 
- Niçin diye sormadın? 
- Belli! 

- O kadın perişan kalu ve 
onun kocası benim en kahra· 
man harb arkadaşımdı. 

Ayşe suyu dökmeyi unutarak 
Muhammedin başını oğuşturu

yordu: 
- Ayşe! 
- Ya Seyyidi! 
- Başıma su dök! 
- Ha!.. 
Ayşe ile Muhammedin ara

sında geçen muhavere bu ka
darcık oldu, Ayşe Muhamme
din saçlarını dalgın dalgın ta
radı. 

Muhammed mescide gitti, 
odasına, yanına gelen ortakları 
onu düşünceli gördüler: 

- Nen var Ayşe? 
- Hiç! 
- Sahi mi? 
- Bugün ben hamur yuğu-

racağım, beni yalnız btrakın .• 
Alqam üzeri hep beraber ge
zeriz. 

Hepsi birbirinin yüzüne ba-

. . . . . . . . 
Muhammed Zeydin karısı, 

.kendi süt anası Ümmü Eymeni 
çağırdı, mesciUe, odaların ara
sındaki tenha yerde başbaşa 
görüştüler. Ümmü Eymen gü
lerek: 

- Peki oğlum, şimdi gide
rim, sen beni bekle haber ge
tireyim diyerek aynldı .• 

. . . . . . . . 
- Esselam Selemenin anası! 
- AJeyküm selam Muham-

medin süt anası! 
- Halin, vaktin, yaşayışın 

nicedir? 
- Çocuklarımla düşüb kalka 

vakıt geçiriyorum. Sen nicesin, 
Zeyneple aranız eyi mi? 

- Eh! ne olacak, onun hır-

çınlığı bana değil. zavallı 
Zeyde .. 

- Onu da Muhammt:d niçin 
Zeyde verdi. 

Tanrının dileği. 

- Öyle mi dersin? 
- Tabii! Hatta Tanrının di-

leklerinden birisi de benim bu
raya gelmekliğim. 

- Hayırdır. 

- Elbet hayır .. Tanrrnın Re· 
sulü olan süt oğluma seni"iste
meğe geldim. Ona varır mısın? 

- Ben onun küfvü ola-
mam ki: 

Ommü SeJeme şaşırmıştı. 
Ümmü Eymen devam etti: 

- Senin böyle kalmaklığın 
doğru değildir. Kocan Muham· 

medin yanında harb ederek bu
rada öldü. O da Uhud şehit

lerindendir. Muhammed ona ta· 
zim ve seni J;ıimaye için kendi 

karılarının yanına seni de al
mak istiyor. 

- Fakat •.. 
- Red mi edeceksin? 
- Haşa red değil, fakat ... 

Nasıl söyliyeyim... Ben ihtiya
rım .. 

- Sussss! Bunu bana olsun 

söyleme! Maşallah şu vücuda 
baki Dinç, taze, güzel.. 

- Muhammed mutlaka beni 
almak mı istiyor? 

- Allah emrettiyse! 
- Peki Ümınü Eymen! Ben 

hem yaşh, hem kıskanç, hem . 
de yetimler anası bir kadınım. 

- Bunlar Muhammede ve 
sana bir mazeret teşkil etmez. 

- Çok büyük mazerettir. 
- Yani sen Muhammedin 

karılarını mı kıskanacaksın? 
- Ne bileyim ben, ben kıs

kanmasam onun genç kanları 
var, beni kıskanırlar, kadınlık 
halidir bu ... 

- Hiç birisinde de birbirini 
kıskanan bir hal ve hadise ol
madığını duymadın mı? 

- Elbet Muhammedin şah

siyeti buna manidir. 
- Yalnız bu değil, Muham

med seçtiği kadınları daima 
melek haslet kadınlar olarak 
seçer .. Netekim sen de .. 

- Sizin teveccühünüz ola
bilir amma Ümmü Eymen, ba
na ısrar etmeseniz de ben kendi 
başımı dinlendirib, rahatça son 
ömrümü bekfesem.. Muham· 
mede selam söyJe, ayaklarına 
toprak olayım, beni affetsin) 
Hizmetlerinde belki kusurum 
olur .. 

- Bu kat'i aözün mü? 

- Ümmü Eymen! Gücenmi· 
yeceğini bilsem evet diyeceğim,• 
ben Muhammedin bilyük tekli
fine red cevabım! kat'i diyerek 
sert söz söyliyemem, ona ma
zeretlerimi say! Ve alacağın 
cevabı bana getir. 

- Seni Ömer ve Ebubekir 
de istemiş. 

- Reddettim. 
- Muhammedi olsun reddet-

me! 
- Y alvannm bu sözlerimi 

söyle! Ve cevabını al getiri. 
- Peki dediğin olsun. 
Diye ayrılan Muhammedin 

siit anası eteklerini toplıyarak 
çıkb.. Ümmii Seleme, Ümmil 
Eymenin ayrılmasile beraber 
derin bir düşünceye dalmşb. 
Düşüncesi o kadar koyu idi ki 
kendini farkedemez halde oda
sına kapandı. Daha yashğa 
başını koymadan fırladı, kalkh, 
kim bilir neler düşünmüştü. 
Kapıyı açb, sokağa çıktı, etra-
fına bakındı. Ümmü Eymeni 
aradı, görünürde yoktu. 

Bağırdı: 
- Ya Ümmü Eymenl. - ..... 
- Ya Ümmü Eymen! Ya! 

Mırdae! 

Ses yok.. Geri döndü, kom
şusunun evine girdi, komşusu 

bir muhacir müslümanın karısı 
idi, ellerini sımsıkı tutarak: 

Heyecanla: 
- Koş! dedi koş! Muham

mede koş! 
Kadıncağız birdenbire kor

karak: 
- Ne var? Muhammede bir 

şey ini oldu? 
- Hayır! Koş, git, Muham

med beni istemişti, ben reddet
tim fakat pişman oldum, onun 
süt anası gelmişti. 

- Bitmedi -

Doktor 

Kemal ~atir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü Tapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıbr. 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
T eJefon: 2542 

H 3. (182) • • lzmir mıntakası maadin iş-
leri irtibat memurluğundan: 

lzmir vilayetinin Ödemiş ka
zasına bağlı Balyanbolu nahi-
yesinin Göre ve Yağcılar köy
lerinde kain olub 16 teşrinisa
ni 319 günlemeçli fermanlarla 
devren Türk hava kurumu üze
rinde bulunan iki kıt'a civa ma
deninin imtiyazları icra Vekil
leri Heyetin~u 25-12-935 gün· 
Jemeç ve 2/3777 sayılı karan 
ile feshedilerek mekşuf ma
denler meyanına konlduğu ilin 
olunur. 

17-18-19 6~S (593} 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
lzmir memleket hastaneai 

hariciye şefi 

Hastalarını her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade ıo· 
kak S numaralı muayeneha· 
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

1-26 (591) .! ........... ._.. ...... . 
9 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablpleri 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 1 O a 

kadar memleket hastanesinde 

'1UPİRİ 
• • • 1 c 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda . ~ 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 
~·. . ~ , . .,.. . . ~ 
1(.~~~ . q ~ « ""of:t• ' 

Üzerinde halisligin timsali -.....~t._n~ 
., ,,.....,. • """.otl ;t\r 

olan EB markasını arayınız. -·-
............. , ...... 111!. ______ iiiiiiiiiiii ______________ iimiiiiiiO ___ iliiiiiiiiii _______________ ~ 

Muhasip Çamaltı tuzlası müdürlüğ .. nden: 
Arayanlara 3000 kilo yazlık 1500 kilo kışlık makina yağı 600 kilo gres 

yağı 30 teneke mazot. 
Hesaptan, muhaberat ve 

idareden, daktilodan anlayan 
bir kimse ehven bir ücretle 
her hangi bir müessesede, 

ticarethane veya sairede 
günde iki saat çalışmak isti
yor. 

lhtiyaç1arı olanların gazete 
idarehanemize R. P. rumuzile 
tahriren ve adres vererek 

Muhtelif ebatta 235 metre bakır ve demir boru 47 adet vaf 
pirinç musluk 339 adet muhtelif deveboynu dirsek - Te - rokor 
redüksiyon 5000 kilo ocak kireci 392 torba çimento. 

Muhtelif ebatta 8188 adet çıralı çırasız tahta kal::rn dilme ka~ 
zıklık kiriş gürgen budak yonma ağacı. 

Yukarda çeşitleri yazılı malzemeler ihaJe ve münakasa kanu
nunun şeraitine göre pazarlıkla 3·1V·936 Cuma günü saat 10 da 
satın alınacaktır. 

isteklilerin o gün ve saatta Alsancakta 
kasma tuzla alım komisyonuna gelmeleri 

17-18 

inhisarlar tütün fabri
ilan olunur. 
686 (592) 

9 -10 , 

·~lö-z~ He~~iml 
muracaatları. 

MITATOREL 
Adres .. Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

~772ZZZ>a~~ 

~ Göz Tabibi 

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

talıkları mütehassısı 

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

1-1_? (505l H.3 ~ 
~JfYZZZ~t::. 

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıkları 

~ütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 34~6) ..................... 

ilan 
Aşağıda sayı ve tarihleri 

yazılı lzmir ithalat Gümrüğün· 
den aldığım makbuzları kay
bettim. Yeni sini alacağım için 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 
14310 sayı 20-8-934 gün 
15344 " 24-9-934 " 

140510 " 24-9-934 " ' 
Karpyaka Sadıkbey sGkak -17- f. 

FEYZi OSMAN 
11~1s 679 (594) 

Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 
2213 A V Kırmızı, beyaz, yeşil yanar üç renklidir kapak

lıdır.Muhabere için ve şimendifer için bilhassa kullanılır 
888 Velespitler için yapılmış dinamodur. 

3390 Dinamo ile ve dinamosuz yalnız pille yanar vele!pit 
motosiklet otomobiller için yapılmış en son icat edilen 
bu fener çok işe yarar 

3372 Bilumum vesaiti nakJiyelerin kullanacağı kırmızı işaret 
feneridir. 

8041 Bir pille yanar yuvarlak camlı ve ayarlıdır. __ ö __ _ 
Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 demişli 

Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir. 
-~; ~ 

j~' , .,,· . .ı · ._ .. - .. • .. !-> _t; •• .: ' ' . -.-;~ --;· 

POKER_ 
il.LAV 

-SAGLAM 
•• 

KESKiN 

UC:l)Z 

YALNIZ BU 
TRA ş BI ÇAGIN• 

KULLANlYOR 



' 
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Sahife 9 

Oliver Ve Şii. 

V A . w. apur centesı 
ROy ALE NEERLANDAIS 

F. H. Vaıı Der 
Zee & Co. 

KUMPANYASI 
. ORESTES vapuru elyevm 
limanımızda olup yfikünü tah-
l!ye ettikten sonra on dört 
llıartta Anvers - Rotterdam ve 
Haaıburg limanlan için yiik 
alacaktır. 

HERCULES vapuru 21 mart
ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Burgns, Varna 
Ve Köstence için yük alacakbr. 

HERMES vapuru 23 marttan 
28 marta kadar Anvers,Rotter· 
dam ve Hamburg limanları için 
.Yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINE 

NORDLAND ınotörü Jima
nımızda olup Rotterdam-Ham· 
burg-Copenhag-dantzig-'?dinia 
Goteburg·Uslo ve lskandınavya 
limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 29 martta 
beklenmekte olup Rotterdam 
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. · 

SERViC MARİTıME ROUMAIN 
BUGARESTi vapuru limam· 

nıızda olup ayni gfin Köstence 
Sulina-Galas ve Brayla liman· 
larına hareket edecektir. 

ALBAJUL YA yapunı 17 ni· 
nisanda beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra 19 ni· 
sanda Malta, Marsilya ve Bar· 
ıelonaya hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 20 martta 

gelip 21 martta Malta·Marsilya 
Ve Barselon için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
havlunlardaki değişiklikJerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
HERAKLEA vapuru 16 mart· 

ta bekleniyor. 20 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 

alacaktır. 
ANGORA vapuru 26 martta 

bekleniyor. Anvers ve Ham
burgdan yük çıkaracakbr, 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXCHANGEnpuru19marl

ta bekleniyor. Baltimor için 

yük alacakhr • 
Johnston Warren Lines 

Liverpool 

QUERNMORE vapuru 22 
şubatta bekleniyor. Liverpool 

ve Anversten yük çıkarıp Bur• 

Varna ve Köstence liman• gas, 
larına yük alacakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
DUBURG vapuru 25 marlta 

bekleniyor. Hamburg ve An· 
versten yük çıkardıktan sonra 
28 marta kadar Rotterdam, 
Anvers ve Hamburg için yllk 

alacaktır. . . 
DEN NORSKE Middelhavshnıe 

Oslo 
BA y ARD motörü 9 nisanda 

bekleniyor. Iskenderiye,Diep~e 
ve Norveç limanlanna yilk 
alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkmda biç bir t ahbüde gi-
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

NAS1Jl itACl 
KANZUK 

Doktor 

Cem 
,. 
n 

Nasır 
iLACI 

m .. 
OZAR-

.. '\ 

LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRtNd 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

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

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 Svansea'dan ge
lip tahliyede bulunacaktır. 

Deutch Levante Lino 
ALIMNIAN vapuru S martt 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak. 

NOT : Vfirut tarihleri, va-

HARAÇÇ KA ŞL 

purların isimleri ve navlun uc- En sag~ lam ve en lüks Mobilye imal eder retlerinin değişikliklerinden me 

suliyet kabul edilmez.rnııN".~~~~~=~~~;;~:11ımmı::nıımlliBllr:a~s---••-mail:!!!Ea~~cm!Dlm=:ırı:ım:iliiilır.:.;::ıl!l21aa1---~ 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda ]eminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalmr: 

f.6 
Kuruı ile ve çok kolay bo-

yamak uterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

BOY .A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

B A H A R A T deposudur 

a·············~~~:i-i·~~····~~i;·~-~~~·············· 
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• • . . . . . 
• • • • • • • • • 

Norveçyanın hıslis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sallf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat • 

nesı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Altıı, Nikel 
Has bağa, Amerikan çerçe

velerle, Fenni glSzlük camları· 

nm en tanınmış fabrika malı 
olarak yeniden getirmiştir. 

Çalışamıyor, evasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

düşünmüyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
baş ağn ile si

t nir ağnların
dan kurtar
mağa kafi ge-

lecektir. 

iN 
Bütün ağrı, ızı ve ·sancıları derhaJ dindirir. Soğuk algınlıkanna, 
grip , rom tiı:mayn, baş ve aiş ağrılanna, nezleye, sinir, adele 

e bel ğnlarile kmkhğa karşı bilhassa müessirdir. 

n 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte spiralla 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam

balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

• evfik BA YKENT 

Efektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabriknları mümessili 
Peştemalcılar 77 • 79 

Tel. 3332 

Toz, güneş, spor, şoför, tay
yare giSzlükleri, barometre, ter
mometreler her yerden çok 
ucuzdur. 

~!~~~u~~l~=T=O=P~T=A=N~P~E=R=A~K=E~N=D=E~~~~~~~~~~~~ 
kökünd k 1 

ECZANESİ 

HiLAL ECZANESİ 
U en çı arır. . h eczanede bulunur. 

. ınuıni deposu: Ingiliz Kanzuk eczanesı er 
Cıddi ue ınüessir bir nasır ilacıdır. 

Manisa Belediyesinden: . I 
1 ·ı . olan fenni sudan bınalara 
. - Nanisa şehrine isale edı mış. . . . ün müddetle açık 

Peşın Para ile yapılacak branşman ışı yırmı g 
ekıiltrn 

2 eye çıkanlmıştır. . .. üz olub muhemmen be· 
- Yapılacak branşman adedı uç Y 

deli d .. t b. b ı· d 
3 or ın eş yüz ıra ır. d 'k etmek istiyen· 

- 1 . . - mek veya te arı 
1 • nşaat şartnamesını g~r A k . f nlerin ihale günü f 
~rın hergün ve eksiltmiye iştirak etme ıs ıy; 15 de muvakkat 

ot an 31/3/936 tarihine musadif salı günü saahı· t vesikaları ile ı 
tnıin t k k ktubu ve e ıye J bir . a a çesi veya ban a me ilan olunur. 

likte belediyeye müracaatlan lilzumu 
27 

693 [601} 
18-21-24-

Devlet demiryollarından: 
Bir senelik muhammen kira bedeli 25 lira olan Horsunlu is

tasyonunda duhul makası başında hattın sağ ve solunda takri-

ben yedi buçuk dönüm arazi 26-3-936 perşembe günü saat 15 te 
Izmir Alsancakta 8 inci işletme bina!!ında açık artırma usulile 
kiraya verilecektir . 

liteklilerin 188 kuruş muvakkat teminat yatırmaları ve işe 
girmeğe kanuni manileri bulunmadığım~ dair beyannamelerle mu· 
ayyen vaktında komisyona müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Alsancakta komisyonda parasız alınır. 
12 - 18 627 (567) 

Kereste nakliyatından hacmi istiabisi üzerinden ücrete tabi 
tutulmakta olan 12 tonluk parmaklıklı vagonlar 20-3-936 tari
hiadeo itibaren asgari sekiz ton üzerinden ücrete tabi olacaktır. 

18-20-22 684 (598) 

HER NE vi FENNi enzLOIC 
Altm, nikel, eJektroyalviz, selloloit, has baga her türlü çer· 

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför göıliıklerile 
güneş ve toz gözlükleri, bütün optik alemin bütün icabatı. Gö~ 
hekimleri için muayene kutulan, ahit ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 
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• r 1 r 
Almanya Sen Ceymis sarayı toplantılarında bulunacak 

• 

g ce e . ü av. . on ·ben r ' n ka l ğı d ki A an e 
Londraya harek t eti. Bu haber Fransada §$lşkı 1 k uyandırd 

"'-
.BerJin, 17 ( Ö.R ) - Bugün 

iğle vakti, Uluslar sosyetesi 
genel sekreteri B. Avenolun 
notasına Alman hükumetinin 
cevabı hali burada ilan edil
memişti. Sabahtanberi Berlin 
ve Londra arasında lngiliz bü
yük elçisl Sir Eric Filips vas
tasile müzakereler devam et
mektedir. Gözetilen gizliliğe 

rağmen Alman delegasyonunun 
tayin edildiği haber alınmıştır. 
Bu delegasyon dışişleri bakanı 
B. von Neurath ile Alman 
büyük elçisi B. von Ribentrop 
dan mürekkep olacakhr. 

KOMSEYIN F AALIYETI 
Lnndra, 17 ( Ö.R ) - Kon .. 

seyin faaliyeti iki safhaya ay
nlmıştır: Birincisi müzakerelere 
iştirak için Almanyayaya ya
pılan davet. Diğeri de Lokar· 
no muahedesinin Almanya ta
rafından bozulduğunun ilanı. 
Faaliyet evvelki günlerdeki 
seyri takib etmiştir. 

SABAH TOPLANTISI 

bugUn saat 22 de tekrar top
lanacaklardır. 

ÖGLEDEN SONRA 
Saat 13,30 da B. Eden Fran

sız delegasyonunun apartıma

nına gelarek 20 dakika kadar 
görüştü ve Berlinden gelen bir 
notayı bildirdi. Bu notada Al
man hükumeti Lokarno paktı
nın tefsiri ve konsey tarafın

dan takip edilecek usul hak
kında izahat istemiş ve bundan 
sonra kat'i cevabını verece
gını bildirmiştir. B. Eden 
buna cevab vermezden önce 
Fransız delegelerinin fikrini 
öğrenmek istemiştir. Bununla 
beraber Uluslar sosyetesi kon
seyi tarafından müzakere1ere 
verilen usul devam edecektir. 

B.FLANDENIN F AALIYETI 
Saat 14,15 de B.Flandin ln

giliz tekliflerinin tetkikine hala 
devam ediyordu. B.Eden bun
dan sonra Belçika delegasyo
nunu ziyaret ederek onun nez· 
dinde de ayni teşebbüste bulun-

Sabah Lokarno devletleri du. Saat 14,30 da kral Edvard 
arasında toplantı olmuştur. Mu- Frans\z dışişleri bakanını ve 
rahhaslar: BB. Flandin, Van sonra sırasiyle Belçika başkanı 
Zeeland, Grandi ve Eden idi. iJe Lehistan dışişleri bakanını 
Sonradan, başbakan B. Baldvin kabul etti. 
ile Dovning Sitryt'de mühim LONDRA BERLlNLE 
bir müzakerede bulunmuş o1an TEMASTA 
B.B. NeviJle Chamber1ain, Mak- lngiliz hükumeti bu esnada 
donald ve Halifaks' da konfe- Berlin elçisi vasıtasiyle Alman 
ransa geldiler. Dört Devlet hükumetiyle temas ha inde idi. 
müzakeresinde Almanyanın Lo- Saat 15,30 da konsey Sen 
karno muahedesini bozması ve Ceymis sarayında hususi bir 
bundan do1ayı lngiltere ve Ital- toplantı yaptı. Saat 15,45 te 
yanın Belçika ve Fransaya karşı bu gizli bir toplantı şeklini aldı 
teahhütleri hakkında notalar ve lngiliz delegasyonun yaptığı 
teati edildi. Bu içtima kısa heyanat dinlendi. Haber alın-
oldu. dığına göre bu beyanat lngil-

B. Flaodin hemen oteline terenin Berlin bü_vük elçisi Sir 
döndü ve B. Boncour ve diğer Eric FiJpsin bu sabah Alman 
Fransız delegelerile lngiliz de- dışiş!eri bakanı B. Von N eu-
jegeleri tarafından verilen ve- rath ile yaptığı konuşma hak- · 
~kaları tetkik başladı. -Dörtler ~ · kmdadır. Alınan bakanı logil-

Solda; R.enin gayri askeri rejimi ortadan kaldmlması üzerine Ber fin 
operasında yapılan bir nümayişte 

Ortada: Fransız cumur başkanı B. Lthrun taıa/ından Fransız tayyaucUcrine 
bayrak teyzii töıeni 

Sağda: 1914 de oldıığtt gibi geızeral Makenzen yine Almatı ordusunda 
mühim bir rol oynuyor. Fotografta generalın Potsaanı garnizonunu 

teftişten döndüğü görii.lilyor 

tereden, B. Hitlerin ileri sür- INGIL TERENiN MEKTUBU 
düğü şartlar dahilinde müna• Paris, 17 (Ö.R) - Sabah 
kaşaya girişileceği hakkında B. Eden tarafından Fransız ve 
teminat almağa çalışmışhr. Belçika delegelerine verilen 

ALMANYA CEV AB VERDi mektup lngilterenin bu dev-
Saat 16,15 de Alman resmi Jetlerle iki devreli bir iş birliği 

cevaLı gelmiştir. Bu dakikada teklifini ihtiva ediyor. İlk devR 
cevabı tercüme edilmektedir. rede lngiltere, Fransa ve Bel .. 

çikayı bir Alman taarruzu ih· 
Almanya Perşembe günü kon- timaline karşı teminatı altma 
seyin müzakeresine iştirak et-
mek üzere mümessillerini gön- almaktadır. Üç devlet ara.sın-

daki bu iş birliğinin gayesi 
dermeğe hazır olduğunu bil- arsıulusal durumun tekrar 
dirmektedir. Ancak bu mümes-
sillerin Lokarno muahedesini noımal bir şekle sokul-

masıdır . Bu netice elde 
imzalıyan 4 devlet mümessille- edilince lngiltere, Fransa ve 
rile müzakereye girişebilme- Bel~ikaya Almanya ile hudud-
lerini şart koşmaktadır. !arının tecavüzden masuniyeti 

Saat 17 de Almanyanın hakkında daimi bir teminat 
Londra büyük elçisi B. Höş verecektir ve bu teminat Al-
Sen Ceymis sarayına gelmiş ve 
hemen konsey başkanı tara- manyaya da teşmil edileceğin-
fından kabul edilmiştir. Kon- den o da ayni muahedeye iş-

tirak edebilecektir. 
seyin gizli celsesi saat 17 ,30 da BAZI DEVLETLERiN 
bitmiştir. Bundan sonra saat 
17,40 ta aleni bir celse yapıl- LÜTÜFKARLIGI 
mış ve b~şkan B. Broos Al- -Paris, 17 (Ö.R) - "lntran-
man elçisi B. Höşü kabul etti- sigeant,, gazetesi yazıyor: Bazı 
ğini bildirerek Alman cevabi devletler muahedeleri bozan 
notasını okumuştur. Bu cevap devlete her nedense lütüfkar· 
konseyin davetini kabul ma- hk gösteriyorlar. Fransız de· 
hiyetindedir. AJman delegas- legeleri Londraya giderlerken 
yonuna Führerin müşaviri Fon Almanyanın mahkumiyetini sa-
Ribentrop başkanlı}{ edect!k dece bir şekil işi sanıyorlardı ve 
ve diğer Uç delege daha bu- münakaşasız kabul edilece• 
lunacaktır. Bu delegeler yarın ğini umuyorlardı.Halbuki cü.rmü-
sabah Berlinden hareket ede- meşhudu tesbit için on günden-
rek konseyin perşembe sean· beri münakaşalar devam edi-
sına iştirak edebileceklerdir. yor. lngiliz bakaıılarından bazı-

FRANSIZLAR ları bizim görüşlerimize iştirak 
MEMNUN DEGIL ediyorlarmış. Fakat diğerle-

Paris, 17 (Ö.R) _ Resmi ri Almanyayı haksız bul-
çevrenlerde Almanyanın kon- mıyorlar ve diyorlar ki: 
sey top lantısına gelmesi biraz - Almanya haksız bile olsa, 
şaşkınlık uyandırmıştır. Arsı- olan olmuştur, münakaşa boş-
ufusal meseleler hasebile, kon- tur. Alman orduları Rende yer• 
seyde Almanyanın bulunma- leşmiştir. Müzakere tekliflerin-
sından Fransanın birşey kay- den istifade ederek bozulan 
betmiyeceği ileri sürülüyor ve muahede yerine artık yırtıla-
deniliyor ki; Fransamn hakkı mıyacak başka bir muahede 
vardır ve Almanyanın tecavüzü yapmalıdır. Diğer bir çok 
her halde tesbit edilecektir. memleketler de aynı fikirde-

dirler. Mantık ve haktan 
Bunun kendi murahhasları münakaşalan bitmiştir, diyor-
önünde olmasından Fransa an- lar. Hakikat şudur ki; Lon-
cak· memnun olabilir. drada bizim h~p hakdan hah· 

sedişimizi başsıkıcı buluyorlar. 
Hak, hep haki Ağızlarında 
yalnız bu söz olan kimselerle 
münakaşa edilemez diyorlar. 

DÖRTLERiN KARARI 
Paris, 17 (Ö R) - " Paris 

Soir ,, gazetesi Almanlarla mü
zakere için dörtlerin kararlaş
tırdıkları şartları " Daily Te
legraf 11 gazetesine göre şöyle 
gösteriyor: 

1 - Lahey' e müracaat; 
2 - Alman işgalinde bazı 
tahdidad; 3 - lngiltere ve 
Italyanın Fransa ve Belçikaya 
teminatlarında yeni şartlara 
göre teyidi. 

Fakat dörtler topiantısında 
Bu akşam B. Flandin başka 
teklifler yapacaktır. Ancak bu 
şartlarlarla Almanya ile mü
zakereye girişmeği kabul ede
cektir .Bunlar da sulhun bozul
mıyacağma' konseyin kefil ol
ması ve lngiliz garantisinin 
şüpheye meydan bırakmıyan 
bir şekil almasıdır. Fransız 
delegasyonu Almanya ile mev • 
simsiz müzakereye girişilme
mesi için büyük bir gayret 
sarf ediyor. 

Fransa Londrada bir taraftan 
hep hukuki mülahazalara dayaA 
narak uysaUıktan uzaklaşmakla 
diğer taraftan hep lngiliz yar
dımını arayarak konseyi biçe 
saymakla ithamedilmiştir. Bir
birinin aksi bu iki itham ara
sıiıdan Fransız delegasyonunun 
vaziyeti hiç te kolay değildi. · 
Bunun için B. Flandin konseyin 
hususi içtimaında nihavet işi 
tehdide götürerek Fransanın 
seferberlik ilan edeceğini söy
lemeğe bile mecbur kalmışbr. 

KORKUNÇ BiR DiPLOMA T 
Paris, 17 (Ö.R) - "Enför

masyon,, gazetesi Hitlerin kor
kunç bir diplomat olduğunu ve 
karşı cephenin zaif noktala
rını hemen görerek bundan 
istifade ettiğini kaydediyor: 
Eğer Almanyanın tehdit ettiği 
uluslar kat'i olarak birleşmez· 
lerse Alman cür'etkirbğı arta-
caktır. - J 

•• 

"Petit Giroude " Devletlet 
arasında emniyet sistemi ola
rak şimdiye kadar küçük antant 
Balkan antantı, Fransız • 
Sovyet paktı, bir de Lo· 
karno paktı vardı, diyor. 
Bunların arasında biricik 
bağ uluslar sosyetesi paktı idi. 
Şimdi bunların hepsi kat'i ola· 
rak birbirine bağlanırsa sulh 
kurtulmuş olur. 

B. HiTLERIN NiYETi 
" Nouvelliste de Lyon, di· 

yor ki; Hitler uluslar sosyete
sini ayırmağa çalışıyor. Karşı• 
sındaki zayıf bloku parçala· 
mak Almanyanın eski siyasa-
sıdır. Yalnız lngiltereye hitab 
etmesinin sebebi budur. Hitler 
yaptığı tekliflerle Lokarnonun 
bozulmasının birbirile ilgili 
olmadığını bilir. Bunlar birbi
rinden aynlmaz şeylerdir derke~ 
bizi pek saf sanması lazımdır. 
Yaptığı teklifler istikbale ait
tir, sulha ne derece yarıyabi .. 
leceği veya ne derece onu 
bozacağı istikbalde anlaşılır. 
muahedenin bozulması ve Ren 
bölgesinin askerleştirilmesi ise 
bir şiddet hareketidir ki Fran· 
saya bir şey sormadan yap• 
mıştır. B. Hitler şimdi: "fakat 
durun, diyor, sizi yabştıracak 
şeylerim varl" iyi amma, dün
kü teahhütlerini çiğneyenler 
yarınki teahhüdleri için bir 
inan bekliyebilirler mi? 

"Petit Prevençal,, şöyle di
yor; Çabuk olalım. Zaman aley-
himize çalışıyor. Münakaşa ile 
vakıt geçirirsek dünya kamoyu 
yeni duruma alışacak ve artık 
kimse Alman askerlerinin Ren· 
den çekilmesini düşünmiyecek
tir. Zaten münakaşa ile vakıt 
geçirmek aramızda anlaşma ol· 
madığını göstermektir ki bun· 
dan yine Hitler istifade ede· 
cektir. Nihayet bu buhranın 
kalkınmağa başlamış olan işleri 
yeniden biçak a-ibi kestiğini de 

. göz CSnünde tutalım. 


