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Alman delegeleri Londraya vardılar 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a 

r7..7.J--7J.Z7.T.7-77..Z7.7..Z7J.7.7..Z7.ZZZZ7..7I/ZZJfM(ZZ77T.LXZZ7J.7..Z. ~ D n• 

• 
1 e • 

1 z a r c 
a u 1 1 or 

Londra 18 ( .R)- Lokarno devletlerinin son 
müzakereleri hakkında "Times,, de çıkan aşa

albnda bulunacaktır. 
Diler cihetten Fransız-Rus paktmm 

Lokarno paktına uygun dUşUp dUşmew 
diğinl ~ nlamak için Lahey adalet diva
nının tetkikine havale edilecektir. 

ğıdaki haber ihtiyad kaydile veriliyor : 
"Görüşmeler esnasında delegeler hükfımetJe

riyle temasa girebildiklerinden bütün muhtıralar 
tetkik edilebilmiştir. 

ingiliz notatı:"ı garp hududunda ul
hun kararlaşması Eç"n Fran~a ve Bel
çika ile Alman a arasmda bir bHor 
mıntaka tesisini teklit etme Qedi • Bu 
bölgenin Fransada i kısmı t~bli l'la
glnot ı tlhkam silsilesinin arkmda 
olaca t yani Fransa is lhfdimlarl mu
ha aza' edecektir. Gi arat bölg2 arsı-

"Times,, gazetesine göre durumun inkişafı \: 
için üç devre göz önüne getiriliyor: 

1 - Şimdiki konsey müzakereleri, 2 - Ga
zetenin tabiriyle mütevassıt safha; 3 - Asıl 
müzakereler safhası. 

Tabii müzakereler esnasında lngiltere hüku
meti Fransa ve Belçikaya Lokarno muahedesinin 
verdiği teminata muadil, hatta üstün yeni temi
nat verecektir. ulusal bir zebıta 1 uvvetinin nezareti /-1a11drn 
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Ve ömürlü yol 
• • 
ısterız ... 

Vilayet umumi meclisi büyük 
ihtiyaçlarla karşı karşıyadır. 

Bunlardan her biri, hasretle 
bakbğımız yükseliş ufuklarına 
kanatlanarak koşmak isteyen 
bir memleketin tabiiğ ihtiyaçla
rıdır. 

Yollarımızın halini, kültür 
kadromuzun darlığını, sağlık 
işlerindeki kifayetsizliği, yurdun 
belkemiği olan köylerimizin 
kalkınmasına yarayacak işleri 
gözönüne getirince maddiğ im
kansızlıkların büyüklüğü karşı
.sında içimizin burkulduğunu 
duyar, eski rejimlerin caniyane 
ihmallerine karşı ulusal vicda
nın isyan ettiğini görürüz. 

Memleketin tabiiğ zenıinlik· 
lerini işletmekte Keç kalmış 
olması, nüfus hazinemizin az
lıiı yüzünden topraklarımızın 
beşte altısının işlenmemiş bu
lunması, halkın genel fakır, ge· 
lir kaynaklarımızın geniş ihya 
inıkanları bahşedecek bir had· 
da çıkarılmasına elverişli değil
dir. Sözün kısası : 

- Halkın ödeme kabiliyeti 
azdır. 

- Fakat ihtiyaçlar hiç dur
ınadan genişlemektedir. 

- Ve asıl bu ödeme kud
retinin yükseltilmesi iç.in eko
nomik ve bayındırlık reforma
sının hızlanmasına ihtiyaç var· 
dır. 

Bu kadar paradoksal bir va
ziyette başlanan büyük refor
nıayı hakkıyla başarmanın mu
azzam, ulu bir gayrete bağlı 
olduğu anlaşılır. 
Şu halde her sahadaki faa

liyetimizde maddiğ ve manevi 
sarfiyatımızın azami randman 
vermesine dikkat etmeğe mec
buruz. lsr'tf edilecek tek san
tiıni olmıyan bir milletiz. 

Bir zamanlar devletin dış ve 
iç siyasada idarei maslahat 
politikası hakimdi. O zamanın 
devlet adamları bunu bir kur
nazlık, bir ustalık sanırlardı. 
Bu politikayı nasıl gömmiışsek, 
işlerimizde bu orta çağ zihni
yetinden eser kalmadığını da 
göstermeliyiz. itiraf etmeliyiz ki 
bu zihniyet herbirimizin özel 
hayatında bile kendini gös
terir. 

- So1111 2 inci salıi/tıle -
$evk.e1. .EU.ıgt:n 

itlerin f evka ide murahhası Londra a 
Prens Saks Kohurgun gizli bir vazifesj olduğu söyleniyor 
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Alman delegeleri bugün Uluslar konseyinde dinle~ecektir. Baş oelege Ribentrop söz aldığı~ 
zaman tahrik edilirse dünya sulhu için teessüf edilecek .sözler söylenmesi ihtimali vardır. ~ 

• ........................................................................................................................................................................................................................... : 
Roma, 18 (Ö.R) - Alman mak, hem Lokarno devlellerile 

cevabının kabul mahiyetinde müzakere etmek işini birden 
olduğu burada diln akşam göremiyeceklerdir. B. Flandinin 
öğreniJmiştir. Almanlann kon- mildahalesi üzerine konsey 
seye jştiraki kabul edecekleri Alman deleıelerini beldemiye-
ve asıl hak müsavab şartlarının rek müzakerelerine devama 
kabulile iktifa edecekleri zaten karar vermiştir. Alman delege-
tahmin ediliyordu. )erini de şüphesiz yarın dinle-

HITLERIN FEVKALADE yecektir. Lokarno devletleri 
MURAHHASI sabah akşam, konseye müş-

Berlin, 18 (Ö.R) - Şanselye terek bir karar sureti teklifi 
Hitlerin şahsi dostu ve Inğiliz için iÖrüşmüşlerdir. Saat 22 de 
Kralının akrabası olan prens dört deleğe yeniden toplan-
d e Saksburg Berlinden dün mışlardır. BB. Makdonald, Ha· 
akşam hava yoluyla lngiltereye Jifaks ve N. Chamberlain de 
hareket etmiştir. Prensin mü- hazır. bulunuyorlardı. Gece ya-
him ve gizli vazifeye memur rısma kadar sfiren celsede B. 
olduğu bildiriliyor. Van Zeland Fransız ve lngiliz 

Berlin, 18 (Ö.R) - B. Fon tezlerini uzlaşdırmağa çalış-
Ribentrob Alman eksper ve mıştır. Bu görüşmelerde haki-
delegeleriyle birlikte Berlinden ki bir terakki kaydedilmiştir. 

Müzakere neticelerinin Fraasıı Londraya hareket etmiştir. 

Uluslar sosyetesi konseyinde tezine müsaid olub olmıyacağı 
henüz tahmin edilemiyor. Almanyayı temsil edecektir. Londra, 18 (Ö.R) - Uluslar 

KONSEY KARARINI sosyetesinin dün akşamki top-
NASIL VERECEK? Janbsı hakkında şu tamamla· 

Paris, 18 ( Ö.R) - Fransız yıcı izahat veriliyor: 
siyasal çevenleri durumu şöyle Konsey saat 15 te Avustu-
görüyorlar: Almanya konseye ralya delegesi B. Broosiun baş-
delegelerini gönderiyor. Fakat kanhğında toplandı. Başkan 
bunlar hem konseyde bulun- Rende rr11i ışf!n/ rdilrn .A1nymste .Alnımı askerleri11in gösterisi 501111 4 

Üllrti salıifrdc . ••....••••.......•.•....................••••...........•...••••.••..•..... , ........................................................ ·•······•·•······•·····•··•·······••····•·•··•• .......... y~·;izelos Pariste öldü 1 FRANSA: ........... _ 
Yunanistan büyük 
matem içindedir.o 

--· ? 

Son sözleri: Bütün samimi
yetimle yaşas!n I(ral~ 

diye bağırıyorum .. 
Paris 18 (Ö.R) - Grip neticesi zatürreeyc 

tutulan B. V cnizelosun vaziyeti çok ağırdır. 
Doktorlar ümid beslemiyorlar. Gece yarısına 
doğru meş'um bir netice bekleniyordu. Eski 
Yunan başbnlcamnın oğlu albay Vcnize!os baba, 
sının kendinden. geçmış halde olduğunu bildir· 
miştir. 'f/;1 

- Sona Altmrı sayf!J..da -

Italya ve lngiltereden 
şarktaki hudutları 
Muhafazaya bir kaç askeri müfreze 
gönderilmesini resmen taleb etti 



Sahire• 'VENi ASIR 

Sağlam 
--·· 

Ve ömürlü yol 
isteyİz ... 

ŞEHİR B~BBRLBRİ 
-- Baştarajı birinci sahi/ede -
Evimizin tamiri iycap etse 

esaslı bir iı görecegimize: "Bu 
kış mevsimini atlatacak birşey 
yapalım da seneye Allah ke
rim.,. deriz. Ya hiçbir tamir 
yapmadan bugün on liraya ka· 
patılacak deJiğin yarm yüz 
liraya da kapahlamıyacak bir 
hale gelmesine sebebiyet ve
ririz. Yahut ta derme çatma 
bir işle yeteriz. Hele işimizi 
ehline vermeyi düşünmez de 
mutlaka en ucuz yapanı ararız. 

Bizim yol siyasetimiz de 
aşağı yukarı bu zihniyetten 
ayrılmış değildir. Vilayet yol a
rına bakbğımız zaman bunu 
görmekteyiz. Yalnız lzmirde 
değil, Türkiyeoin hiçbir tara· 
fında, yol inşaabnda tekniğe 
ve kaliteye üstünlük veren bir 
sistemin hakimiyeti görülemez. 

Ekonomsal, kültürel faali
yetlerinde sistemli ve programlı 
çaltşmayı anaprensib olarak 
kabul eden Türkiyenin, bayın
dırlık, ekonomik ve ulu~al mü
dafaa politikamızın bu hayatiğ 
branşında başka türlü yürüme
sine imkan yoktur. Teknikle 
hiç ilişiği olmıyan müteahhitle
rin ellerinde yollarımız bizi tat
min etmekten pek ur.ak bulunu
yor. Bugün yapılan yollar, üze
rinden bir sene geçince insanın 
içini sızlatan bir manzara veri
yor. 
Sağlam ve ömürlü yol. .. 
Fakir bütçelerimizin dar çev

resi içinde, bizi mutlak acz için
de kıvranmaktan kurtarabilir. 

Gelir kaynaklarımızın darlığı 
meydandadır. Bu hakikah bile
rek hiç olmazsa yollara sarfet-
tiğimiz para yerini bulmah, yol
Jarmıız kalite bakımından gü
ven ~eren bir duruma kavuş
malıdır. 

Devlet, elbette bu işi ele 
alarak yollarımızın nasıl bir 
sistemle yapılması gerektiğini 
esaslı bir programa bağlıyacak-
tır. Endüstrisi proğramlı, baym
dırh2't programlı olan bir mem
leketin yolları başka türlü ola
maz. Yol siyaseti Türkiyenin 
yaşama siyasetinden bir parça
dır. Buna.devletin btiyük hassa• 
siyeti nisbetinde, umumi vilayet 
meclislerinin de titizlik ve uya
nıklık göstermesini isteriz. · 

Şe"Vke't El:l.1.g"l:n 

T ekaüd kanunu 
Askeri ve mülkt tekaüd ka

nununun 25 inci maddesinin 
Kamutayca tefsiri hakkındaki 
karar vilayete gelmiştir. Bu 
kanunun 25 inci maddesi mu
cibince tekaüd edilen veya 
tekaüd edilmek hakkını haiz 
bulunanlarm yetimlerine maaş 
tahsis olunacaktır. 

Toprak bayramı 
Arsıulusal toprak bayramı, 

Cumartesi günü öğleden sonra 
saat 15,30 da Burnava ziraat 
mektebinde kutlulanacaktır. Bu 
münasebetle bir çay tertip 
edilmiştir. 

Panayır 
••• 

komitesi toplandı 
Panayır komitesi dün, tarbay 

doktor Behçet Uz'un başkan
lığında toplanmış ve şarbay; 
panayır hakkında Ankarada 
yaptığı işler hakkında izahat 1 
vermiştir. \ . ,, ...... . 
Artırma kanunu l 

Artırma, eksiltme ve ihale 
kanununun 41 nci maddesine 
bir fıkra ilavesine dair kanun 
vilayete gelmiştir. Fıkra şudur: 

E - Mahalli tarife bedelile 
kıymeli beş bin lirayı geçen 
dikili, devrik, kesik, terkedil· 
miş, imal edilmiş ağaçlarla her 
çeşid orman mahsulleri ve her 
hangi bir şekilde idarece zab
tedilmiş mallar. 

Millet mekteple
rinden çıkanlar 
Bu sene millet mekteplerin

den çıkanlar bakkmda maarif 
müdürlüğünce bir istatistik ba
zırlanmağa başlanmıştır. Ya
kında bu istatistik bazulanarak 
Maarif V ekiletine gönderile· 
cektir. 

Köy muhtarları 
hakkında 

Köy muhtarlannın bazı res
mi işlerden ötürü köyün 
resmi mühürlerini kullana
rak resmi makambra yaptık

ları müracaatlarda bir kayıt ve 
şarta tabi olmaksızın gelişi gü
zel hareket ettikleri Dbayhğua 
gözüne çarpmış ve ilçebaylarla 
kamunbaylara bu hususta bir 
ya}"m gönderilmiştir. 

llbaybk bu yayunuıda köy 
kanununun otuz sekizinci mad
desine göre devlet memuru 
sayılan mubtarlann vazifeden 
mütevellit bir suçlan görüldü
ğü zaman haklannda memu-
rin muhakemab kanunu hü
kümlerinin tatbiki cihetine gi-
dilmesi de bu vasıflanm miiey
yet bulunmakta göre, köye ait 
resmi işlerden dolayı köyün 
resmi mühüriinü kullanarak ya
pacaklan müracaatlarda me
murlann riayetle mükellef bu
lunduklan usule tebean tesel
süle riayete bağlı bulundukla-
rı ilçebay ve kamunbaylara 
müracaat etmeleri lüzumu bil-
dirilmiştir. 

Hüseyin, mah
kôm oldu 

Eşrefpaşada T opaltmda saz 
çalma meselesinden Sadeddini 
bıçakla öldüren Ahmed oğlu 
Hüseyinin ağır cezada muha
kemesi bitmiş ve yedi buçuk 
sene ağır hapsine karar veril
miıtir. Ölünün vereseaine de 
alb yaz lira tazminat verecek
tir. 

Çiçekçi MACAR 
Alsancak Mes'udiye caddesi No. 74 Telefon 3367 

r.F..ôr/Z.T~/.7>111111~/J-18 il'1GI 

Kubilay Günü 
için ber nevi çiçeklerle küçük büyük çelenkler 

Fiyatlarda büyük 
Tenzilat yapılmıştır 

Sipariş ne kadar evel verilirse 
müşteri o kadar menun kalacaktır 

ihracatımızda fazlalık var 
Son yıl içinde Almanyaya kırk yedi 

milyon liralık ihracat yaptık 
Geçen hafta Hamburg 

üzüm fiatları biraz 
piyasasında incir 
hararetsiz geçti 

ve 

. ...................................................................... . 
935 yılı içinde Türkiyeden KURU ÜZÜM ı rilmesidir. Ancak fiyatlar ge-

Almaoyaya 93.400,000 mark Kuru üzüm piyasası maalesef çen haftaki seviyesini muhafa-
yani 46. 700.000 liralık ihracat bu hafta dahi canlı geçmemiş- za etmiştir. Yani kilosu 68 - 70 
yapılmıştır. Bu miktar, geçen tir. Önemli işler yapılmaması tanelik ektirisma genuine lz-
yıl Almanyaya yapbj'lmız ihra- mir natürel incirleri için 100 
cat tutanndan 12.9SO.OOO lira kilo başına cif Hamburg 12 
fazladır. lira istenmiştir. 

Ayni sevindirici inkişaf Al
manyamn Türkiyeye ihraca
bnda da görülmektedir. 935 
yılı içinde Almanyadan Türki
yeye yapılan ithalat 33.650.000 
Türk lirasına baliğ olmuştur. 
Aradaki on üç milyon liralık 
fark memleketimiz lehinedir. .. 

•• 
Berlindeki Türk ticaret odası 

son hafta içinde Berlin piya
sasında mahsul durumu hak
kında ıu raporu göndermiftin 

GENEL DURUMı 
Gazetelerin yazdıklarına gö

re, Yunan milli Bankasınca 
alınan bazı tedbirler Almanya
ya ihracatı bir der~ceye kadar 
güçleştirmektedir. Yunanistan
dan Almanyaya ihracata güç
leştiren bu tedbirler, Yunan 
milli bankasının Drahmi ile 
Mark arasmda yapılacak kat'i 
hesaplarda çıkması muhte
mel kurs zararlannı ka· 
bil olduğu kadar iluacat
cılara yüklemek tasavvurun
dan ibaret bulunmaktadır. 

Şöyle ki: Yunan Milli Ban
kası Almaoyaya ihracat yap
mış olan firmalara eskiden 
drahmi üzerinden kredi verir, 
yani Alman yadan Y unanıstana 
mukabil bir ihracat yapılarak 
bedelinin Reichsbank nezdinde 
toplanmasını beklemezken şim· 
di Almaoyaya ihracat yapan 
evlere drahmi üzerinden değil 
de, Alman markı üzerinden 
kredi vereceğini bildirmiştir. 

Bundan başka, Yunan ihra
catçılan Almaııyaya satbklan 
maJm bedelini Yunan milli 
bankasından eskiden yüzde 
yüz alırlarken, 'Şimdi yalmz 
yüzde albmş nisbetiode alabi
leceklerdir. Buna göre Yunan 
ihracatçdan, mallanmn bıtannı 
baıabaş alabilmek için Alman
yadan da Y unanistana ayni 
nisbette sabf yapılmas1D1 bek
lemek mecburiyetinde buluna
caklardir. 

Gazetelerin mütalealarına 

bakılır1a, Yunan milli Banka
sınca alınan tedbirler - yuka
rıda yazılan maksatlardan baş
ka - bir de bugün Y wıanistan 
lehine 32 milyon markhk bir 
fark gösteren Almanya-Yuna• 
nistan ticaretinde az çok bir 
başa başlık temini, yani Yuna
nistandan Almanyaya daha çok 
ihracat yapılmasının Almanya· 
dan Yunanistana satiş olmasına 
bağh tutulmasıdır. 

Yine bildirildiii üzere Yu
n ananWar tarafından alınan 

tedbirler, Yunanistanın baılıca 
ihracat ürünlerinin ve bilhassa 
tütünlerinin fiatlarını dü,ürecek 
mahiyette sayılmaktadır. Hatta 
yeni doğan vaziyet üzerine 
bazı firmaların Yunanistandao 
tütün mübayaaıını durdurduk
ları ve bunun sonucu olarak 
Y 1DUU1 tiltlnlerinin fiatlarında 
bazı rerilemeler buluaduj'U 
dahi Jllmlmaktadır. 

Eko1tomi hakammız 8. Cellil narar 
yüzünden h&tta fiatlar da biraz 
gerilemiştir. lzmir ihracatçıları
nın fiatlara 100 kilo başına 
orta hesap elli kuruş kadar 
indirmeJer;nin sebeplerinden bi
risi de Hamburgta mevcud bazı 
partilerin biraz daha ucuza 
arzolunmasıdır. lzmirden 100 
kifo başına cif Hamburg iste
nen fiatlan geçen haftaki fia t
larla. karşıhkh olarak aşağıda 
gösteriyoruz : 

Numara 7 15,75, numara 8 
16,25, numara 9 16,SO, numara 
10 19, numara 11 21 Türk 
lirasıdu. 

iNCiR 
Hamburg incir piyasası son 

hafta içinde pek canlı geçme
miştir. Sebebi Almanya dahi
linde incir için az talep göste-

FINDIK 
Fmdık piyasası bu hafta mem

nuniyete değer yeni bir inkişaf 
göstermeye başlamışhr. Türkiye 
piyasalarınm dahi kuvvetleştiği 

bildiriliyor. Türkiyederı esasen 
az mikdarda arz yapıldığı da 

yazılıyor. Söylendiğine göre 
Türk müstahsiller 1936 yalı 

rekoltesinin ne vaziyet eJaca
ğını beklemek ve ellerinde 
kalan az l"likdarda istokları 

şimdilik saklamak arznsunda
dular. 

FiatJara gelince, buradaki 
inkişah dahi memnuniyete de-

ğer sayılabilir. Şöyle ki: Türk 
ihracatcaları iç fındıklar için 

100 kilo başma cif Hamburg 
geçen hafta 55 lira üzerinden 
teklif yaparlarken bu hafta 
57-58 lira istemişlerdir. 

DICER MADDELER 
Ceviz piyasası hakkında bil

dirilmeye değ1er yenilikler ve 
değişiklikler işitilmemiştir. Ba· 
demlerden ltalyan menşeli 
ürünlar Alman ithalatçıları ta
rafında:ı dahile nevine göre 
137-181 marka kadar teklif 
olunmuştur. Ancak piyasa bir 
hafta öncesine karşı biraz da
ha canlıca geçmiştir. Kaysı 
çekirdeği hakkında dahi önemli 
bir yenilik olmamıştır. 

Alakadarlar okusun 

Tütün ve sebze fideleri 
hakkında bazı tavsiyeler 

Tütün ve sebze fideleri hak
kında Ziraat mücadele müf et· 
titfiği bazı tavsiyelerde bulun
maktadır: 

1 - Yer yer söndüğü görü
len yashklarda rütubeti azaltma 
ve sulamayı mümkün olduğu 
kadar durdurmak. 

2 - Halka ıeklinde çürüyen 
fideleri hemen toplamak ve 
yakmak ve buralara yarı yaraya 
sönmemiş kireç tozu ile temiz 
kum karıştırıb koymak. 

3 - Yastıklarda teker teker 
görülen yanak, çürük fideleri 
toplayıb temizlemek ve arala• 
nnı seyretmek. 

4 - Bunlardan sonra yüzde 
yarım nisbetinde göztaşı - kireç 
bulamacmı bu gibi yastıklara 
püskürgecin ( bağ tulumbası ) 
sıfır numara bqlıklarile sis ~bi 
atmak. 

Rütubet devam ederse bu
lamacı 1 O giınde bir tekrarla
mak. 

EL HAMRA Sinemasında 
. TELEFON: 2S'7a 

Yaran matinelerden itibaren yepyeni iki hakiki 
şaheser takdim ediyoruz 

1 - SEKOYA 
KAPLAN KIZ 

Şaşarak ve şaşırarak seyredeceğiniz sinemacıhtın 
hakiki bir mucizesi 

2-Hava Kahramanlan 
Aşk, vazife, zevk, neşe, hayecan ve kanramanlık filmi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün bütün seanılarda son defa olarak 

ANNA KARENiN 

ıs Mart 115., e 

r KÖŞEMDEN 
• Çöküntü 
alametleri 

l 
Dünya rahabnın çöküntüsü 

değil, yağmurdan Selden, yan• 
gından, zelzeleden, flrtmadan 
çôküntü de hiç değil. Bu çö
küntü yaş zoruyle hasıl olan 
çöküntü!. 

Kim ne derse desin, insan 
yirmi beş, otuz yaşına kadar 
alabildiğine toyluk, haşanhk 

ve hiç bir şeye aldırış etmez. 
bir düşünce ile yaşarken otu
zuna ayak basıp ta yaş otuz 
bir, otuz iki, üç, dört, beş di
ye kırka doğru yuvarlaomağa 

namzet oldu mu iş değişiyor. 
T evekeli atalarımız : Kişi otu

zuna varınca otunışur deme
mişler .. Oturuşmanın köhnemek 
manasına geldiğini otuz iki ya
şıma girdikten sonra anlıya
bildim, yani iki sene geç bir 
tefehhümle... Allah ilerisi için 
akıl versin ! 

Bakıyorum da yirmisinde, 
yirmi beşinde iken, hele ondan 
daha evvel yaşlarda; mesela : 
Karnım ağrır değil mi, iki zıp
larım, iki gülerim, şarkı söyle
rim, tıka basa yemek yerim, 
bakarım ne o var, ne bu ... Ba
şım ağrısa; başımı yıkamak de
ğil, aspirin filan atmak şöyle 
dursun, alnıma çarpbğun bir 
avuç su ağrıyı yel eder, sel 
eder, alır, götürür... Sıtma mı 

tuttu. Sulfatoya ne hacet, buz 
gibi su banyosu varken, tir tir 
titrerken dumanım tüte tüte 
bir soğuk su banyosu alırım 

oe varmış, ne yokmuş gider 
gürültüye .. 

Bir tarafım; olur a: yarala
nır, kanar, bir şeyler olur, 
heman suya koşup temizliye
mesem bile yaranın üstüne bir 
üf der kanını kaçırınm, elimle 
üstünü bir sıva:darım, işte odur 
onun rahmeti, bir daha o yara 
ne aklıma gelir, ne fikrim~ 

gençlik muktezası çarçabukta 
kapamverir .. 

Vay gidi gençlik, hey gidi 
on yedisinden, otuzuma kadar 
yaşadığım günler bey!.. 

Şimdi öylemiya!. Allah gös
termesin. Bir karmm ağnsa, üç 
gün perhiz, beş gün karbonat!... 

Başını ağrımaya görsün! Baş 
ağrısına. ilaç olan · bin bir çeşit 
aspirinleri, Minli, zinli gırtlağı 
yırtan bapları, meded Allah 
karşıma dizer, kursağıma ata- · 
ruu. 

Sıtmayı ne siz sorun, ne ben 
söyleyeyim, çünkü iğnelerinden 
yılarım.. Geçen gün bir tarafı· 
mı berber dükkmnda cama 
çarptım, küçük çok küçük bir 
yara oldu. Oldu ama on 
günde kapanmayacak da bir 
dert oldu, Habre ! Ten
tördiyod, oksijen, kolonya, 
pamuk, eskiden bir günde ka
panan bu berecik on günde 
oomadı .. Bunu fizyoloji alimle
ri Hüceyre nazariyelerile açar
lar, dökerler, anlabrlar. 

Ben onlann maddi dü.fün
celerini, mütaJealannı dü,ün
miyorum da otuzdan sonra in
sanlığın başına çöken çökün
tüye gözümü ~diktim. Kendim
de de çöküntü alametleri g-ör
dükçe: 

- Eyvah 1 bu da varmıt il 
Başkalarında görür, başkala
rının şikayetini dinlerken bu da 
başıma gelecekmiş ha l Neyse 
onlara bir zaman gülüverirdim. 
Diye hayıflandım .. 

- Tabiata saniye! 
Diye adet ettiklerini bırak

mazlar, itiyad denilen hasta
lığa tutulurlardı. 
B~n eskiden: 
- Ben hiç böyle şeyler 

adetmi olurmuş, insan isterse 
sigara içmez, rakı içmez yabud 
herhangi kötü birşeyi kendine 
ilelehed arkadat etmez.. der· 
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Imparator Sen Cerme~ ormanında 
mavi şeytanı Katya ıle buluştu 

Cumur başkanımız Atatürk\ 
Dün ''Küçük ülkü,, tayyaresiyle An-\ 

Askeri geçit 
yapılacak 

Matmazel Trcpo da Parise gi
decektir. Katyaya Paris sergi
sini görnıek istediğini söyleye· 
rek bu seyahat vesilesini yara
tabilirsin. Bas - Dü Rampar so
kağındaki otele ineceksiniz. 
Matmazel T repo, halen Rus 
sefareti nezdinde ataşemilter 
bulunan Kont Strogofski ile 
izdivaca Katyayı kandırmak 
İçin talimat almıştır. Izdivaç 
projesi hakkında büyük bir 
gizlilik muhafaza etmelisin. 
Bu fikri ortaya atan Kon
tes Vera Korilovnadır. Ken
ıliıi birkaç gün evvel beni zi
yarete gelerek genç ve güzel 
bir delikanlı olan Kont Stro
gofski'nin Katyayı mes'ut ede
bileceğini söylemiştir. lmpara• 
ratoriçanın bizzat tasvibine 
nıazhar olan bu fikri çok iyi 
buluyorum. Katyayı kandırmak 
kabil olur da izdivacın Pariste 
yapılması icap ederse size der· 
hal mülaki olacağım.Strogofski 
çok ;ıengindir. Anası Mosko· 
vada büyük bir kürk tacirinin 
kızıdır. Mamafih bu kadının 
Çerkes kanı taşıdıiı ve Men· 
griadı hanedan•na mensup ol· 
duğu söyleniyor.Strogofski çok 
güzeldir. 28 yaşındadır. Baba 
tarafından Rusyanın en maruf 
bir ailesine mensup olduğuna 
göre Katyanın pek güzel küfvü 
olabilir. 

SUİKAST 
Rusya imparatoru üçüncü 

Napolyonla İmparatoriçe Oje
nının musırrane davetlerini 
kabul ederek 1 haziran 1867 
de Paris sergisini ziyarete 
gelmişti. Bu seyahat bütün 
Avrupa polisini ve hükümet
lerini endişeye düşürmekten 
hali kalmamıştı. Elize sarayı 
çarın l'mrine tahsis olunmuştu. 

2 Haziranda imparator Paris 
halkının alkışları arasında at 
yarışlarına gitmiştir. Aynı gü
nü·ı akşamında Tüileri sara
yında verilen bir ziyafette 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dinı. Meğer otuzundan sonraya 
kadar devam ederse bu bir 
hastalık oluyormuş. 

Kendi kendime koyu koyu 
düşündüm, eğer bu akılla, bu 
tuurla, bu kendimi bilişle • ba
zılarının dediği gibi - bir daha 
dünyaya gelirsem yirmi dokuz 
Yaşımın yakasını can çatlasa 
bırakmıyacağım, anlıyorsunuz 
ya! .. 

Hele ellisinden altmışına mer
diven dayamış ihtiyarların halini 
gördükçe şimdiden şikayet etti
iinı yaş varlığının neler göstere· 
ceğini; tüylerim ürpermeden 
tahayyül edemiyorum. 

Edemiyorum, zira öksürüğü, 
aksırığı dakikada bir gırtlağı 
sıkar, omuzlarımda; yaz günle
rinde bile; eğer bulabilirsem; 
Yün atkı olur, dizlerimde ha
keza, olur~a benim halim nice 
olur .... 

Aman! Aman .. Yaşayışın çö
küntüsü berbad şey .. 

TOKDIL 

hazır bulunmuştur, lmparato
riça Öjeni ile bütün. sa~ay 
ikinci Aleksandrın cazıbesıne 
tutulmuştu. 

Tüilleri sarayının büyük danı 
salonunu dolduran kibar ka· 
dınlar onu ne bu kadar genç 
ne de bu kadar ı:üzel tasav
vur etmiyorlardı. içlerinden bir 
çoğu imparatorun hayatını has
ta bir lmparatoriçaya bağlamış 
bulunmasına acınıyordu. impa
rator bu güzel kadınlardan 
hangisini seçecekti? Hepsinin 
kalbinde ayni heyecan, hoşa 
gitmek heyecanı vardı. ikinci 
Aleksandrın nazarı dikkatını 
celbetmeğe özeniyorlar~ı. ~~
rak duruşlarında, gozlerının 
manalı ve edalı bakışlarında 
tuvaletlerinin bol bol kıvrımla
rı içinde süzülen vücutları?ın 
hatlarını göstermek istercesıne 
reveranslarında yalnız bu hoşa 
gitmek azmı vardı. Tüilleri 

sarayı güzelleriyle. me~h~rdu. 
lmparatoriça Ojenı Parısın en 
mutena güzelleriyle etrafını 
sarmaktan hoşlanırdı. 

Üçüncü Napolyonun karısı 
saf profili, güzelliğiyle meşhur 
omuzlariyle o kadar mağrurdu 
ki etrafını alan en güzel ka· 
dınlardan bile endişe etmez. 
Onların kendisine faik bir gü· 
zellikte olmalarına ihtimal ver· 
mezdi. Margiz Galifat, Kontes 
Purtales, Düşes Montebelle, 
Prenses Befremon, Kontes 
Mongomeri, madam l<'.aret!.0 

birlikte Tüyleri sarayı hır gu· 
zeller meşheri. coşkunluk yara
tan eşsiz bir zarafet ve cazibe 
merkezi sayılabilirdi. 

3 Haziran günü için resmiğ 
proğramda hiç bir şey yoktu. 
ikinci Aleksandrın Pariste ge· 
çirdiği bugünü takviminde tek 
bir söz yazılıydı: "istirahat,, 

Bununle beraber Paris em· 
niyet müdürü imparator üçüncü 

Napolyona raporunda Rus 
Çarının Sencermen ormanında 
bir at gezintisi yaptığını bildi· 
riyordu, imparatora yalnız bir 

yaveri refakat etmişti. ~u~a~ 
Kruva Sent Hilerde kendılerını 
bekleyen diğer iki atlıyla bu· 

luşmuşlardır. Bunlar Rus sefa·. 
reti ataşemilteri Kont Strokofskı 
ile mavi Amazon Katerin Dol· 
gorukiden başkası . değil~.i. 
Dört atlının yolu üzerınde bu
yük muhafaza tertibatı alın· 

t Az sonra imparator 
mış ı. . . 
Prenses Katerin ile bırlıkte 
Marli istikametınde gitmişlerdi: 
Kont Strogofski ile yaverı 
kendisinden ayrılmıştı. Bu so· 
nuncular atlarından inerek im· 
partorun dönmesini beklediler. 

Nihayet atlar yavaşladılar. 
Şimdi adım adım gidiyorlardı. 
imparator kollannı Katy~nın 
ince beline geçirerek onu bırax 
kendine çekti. Ona saadetten 
açılan bir çehreyle bakıyordu. 

- SOi/il Var -

lngiliz ~a~~~~btilalifilmi 
Avrupayı bir yanardağına çevıren 

lngiliz Ca~~su 
Entellicens Servis teşkılatı 

Bugün LAL~ Sinemasında 
A nca: . Fokı urnal - Miki ve Zu:m 

kara üzerinde cevelanlar yaptılar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Afyondaki kurtuluş abidesi 
başbakanın bir söylevile açılacak 

Ankara, 18 (Özel) - Atatürk Türk Kuşu edilecektir. 
sahasını ziyaret buyurarak paraşutlarla tayya- Afyondaki abide heykeltraş Kripel tarafından 
reden atlıyan genç uçmanları takdir ettiler. 100,000 liraya Afyon belediyesince yaptırılmıştır. 
Bilahare refakatlarındaki zezatla birlikte "Kü- Heykel, Afyon kalesine yaslanmakta şehrin en 
çükülkü" tayyaresiyle şehir üzerinde cevelanlar .hikiın bir tepesinde bulunmaktadır. Afyondaki 
yapmışlardır. Atatürk, uçuş sahasından genç kurtuluş heykeli mimari bakımından çok d~ğerli 
uçmanların alkışları arasında ayrılmışlardır. bir eser olarak sayılmaktadır. Kamutay adına 

Ankara, 18 (Özel) - Afyondaki kurtuluş on bir kişilik bir saylay1 heyeti Afyon abidesinin 
abidesi 24 Mart tarihinde başbakan ismet açılma töreninde hazır bulunacaktır. Başbakan 
lnönii'niin huzuruyla açılacak, ertesi gün Afyon - ismet lnönüniln açılma töreninde bir söylev 
Karakuyu şube hathnın da açılma töreni icra vereceği tahmin edilmektedir. 

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

Times'in ifşaatı 
Fransa ve Almanya topraklarında 
arsıulusal kontrol kabul edebilir mi? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Baş tarafı ı bıd salıifede - devletler arasında, Almanya nıdıklarını kaydediyorlar. Bun-
Paris, 18 (Ö.R) - Havas'ın hariç. tam birlik kurulmasına )ara göre buhranın şimdiki dev-

diplomatik muhabiri, B. Edenin ehemmiyet vermetedirler. resinde hiç bir Fransız hükü-
planı hakkında bazı malii~at Roma, 18 (Ö.R)- "Taymis,, meti Fransız toprağının her 
veriyor: Bu plan, Lahey dıva- gazetesinin ifşa ettiği lngiliz hangi bir parçasının yabancı 
nınııı hakemliğine tavdi ed.ile- projesi hakkında salahiyetli kuvvetler tarafından işgaline 
cek olan Lokarno paktıyle Fransız çevrenieri bu yazıyı matuf bir teklife iştirak ede-
F sız - Sovyet paktı hakkın- . mez. Zaten "Times,, gazete-

ran yazanların veya - boyle bir · d k 1 • k b ] Al d divanın hükmünü Almanya . . . sın e çı an p anı a u e -
a proıe varsa - proıeyı yapanla- manyanın da temayül göster• 

k. b ) etmiyecek olursa, bu a u . . rın Fransız ruhunu pek az ta- miyeceği kaydediliyor. 
devlete karşı tatbık edılecek •••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ayrıca hükümleri ihtiva etmek- Kabil üniversitesi rektörü 
tedir. Lokarno ve Sovyet an
laşmaları şartlarının tedkikin
den sonra Almanya ile Fransa 
ve Belçika hududları arasında 
bitaraf bir bölge ayrılacaktır. 
Bu bölge Majino istihkam hat
tının şarkından geçecektir. 
Yani Fransa mevcud istihkam· 

!arını muhafaza edecek, fakat 
müdafaasına yarıyan bu istih· 
kam hatlarını takviye etmiye· 
cektir. Diğer taraftan Alman· 
ya Ren mıntakasında istihkam 
yapmıyacaktır. 

Ingiltere, Fransa, Belçika ve 
Almanya arasında topraklarının 
hava kvvvetlerinin taarruzlarına 
karşı korunması için müşterek 
bir pakt yapılacaktır. 

anınmış o tor a ımızı 
üniversitesine alıyor 

lstanbul, 18 (Özel) - Kabil üniversitesi rektörü bay Hasan 
tehrimize gelmiştir. Kendisi şehrimizde tanınmış bazı doktorlarla 
temas ederek Kabilde yeni açılan üniversite için angaje etmiştir. 
Doktorlar yakında memleketimizden ayrılacaklardır. Gidecek 
doktorlar arasında Erenkö J sanatoryumu sertabibi de vardır. 

Ribentrop dün gece B. 
Eden'le konuştu 

Londra 18 (Ö.R)- Londraya gelen Alman delegasyon heyeti 
derhal temaslarına başladı. Saat 19 da Alman delegasyon heyeti 
başkanı Ribentrop B. Edeni ziyaret etmiş, konuşmalar hakkında 

en ufak bir nokta ifşa edilmemiştir. Uluslar sosyetesi konseyi 
yarın sabah (bu sabah) Alman delegelerinin iştirakiyle heyecanla 
beklenen toplantısıııı yapacaktır. Bu toplantıya en büyük alakayı 
gösterenin Fransız delegasyonu olduğu şüphesizdir. Konsey bu 
toplantıda Lokarnonun ihlal edildiği hakkında kararını verecek
tir. 

Londra, 18 ( Ö.R ) - Lo
karno devletlerinin son toplan· 
tısında üç tez karşılaşmıştır. 
Bunların birincisi uzlaşma ve 
müzakere esasına dayanan ln
giliz tezidir. lngiltere bunun 
için çok etraflı bir proğram 
vermiştir. Fransada bugün m~-
zakere ~dilecek, diğer hır Sovyetler Türkiye ticaret mümessili 

Moskova, 18 (Ö.R) - B. Hasipos 
mümessilliğine tayin edilmiştir. 

Rusyanın Türkiye ticaret 

Berlin, 18 (Ö.R) - Pazar 
günü Berlin civarındaki tayyare 
meydanında yapılacak askeri 
geçit resmine tayyare kuvvet• 
!erinin büyük bir kısmı iştirak 
edecektir. Merasim esnasındı 
fotograf çekmek yasak eôil
miştir. 

Kamu tayda 
Ankara, 17 (A.A) - C. H. 

P. Kamutay gurubu bugün öğ· 
leden sonra Hasan Saka'nın 
başkanlığında toplandı, Dış iş
leri bakan vekili Şükrü Sa
raçoğlu genel siyasal durum 
hakkında partiye izahat verdi. 

Fransız intihabatı 

Paris, 17 (A.A)- Resmi ga· 
zete yeni parlamento intihaba· 
bnın 26 Nisan ve 3 Mayısta 

yapılacağı hakkında bugün bir 
emirname neşretmiştir. 

Yakacak nıeselesi 
Kars, 17 ( A.A ) - Doğu 

ilimizin en önemli ihtiyaçların· 
dan biri olan yakacak meselesi 
ilbaylığın ve TürkofiJin yüksek 
başarılariyle halledilmiştir. Or
manları korumak amaciyle Olti 
Balkaya kömür madenlerini 
işletmek içi11 sermayesi iki yüz 
bin lira olan bir anonim şirket 
kurulmuştur. 936 yılında Kars 
ve havalisi köylerine varıncaya 
kadar maden kömürü yaka
caktır. Bu şirketin kuruluşu 
bölgede büyük bir sevinç uyan
dırmıstır. 

Çocuk esirgeme 
işleri 

Ankara, 17 (A.A) - Çocuk 
esirgeme kurumu genel mer
kezi 16-2-936 tarihinden 16-3· 
1936 tarihine kadar 4671 ço· 
cuğa yardım etmiştir. Hunlar
dan 315 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikılniklerinde 
bakılmış ve sağıtılmıştır. Ayrıca 
dış bakım evinde de 681 ço· 
cuğun dişleri bakılmış ve sa
ğıtılmıştır. 1915 çocuk ve anne 
genel merkezin banyolarında 
yıkanmıştır. Süt damlası kıs
mında da hergün 98 çocuğa 
süt verilmiş ve bir ayda yekün 
olarak 1774 kilo bedava süt 
dağıtılmıştır. Zayif ilk okul ço
cukları için genel merkezde 
açılan aşhaneden hergün 603 
çocuğa sıcak oğle yemeği ve
rilmiştir. Ayrıca 170 yoksul ve 
çocuklu anneye de sıcak öğle 
yemeği verilmiştir. Yardım için 
genel merkeze başvuran 24 
yoksul çocuğada para yardımı 
yapı'mıştır. 

planla buna mukabele etmiştir, 
Belçika başbakanı B. Van Ze
eland ise bu iki planı bir ara
da kaynaştırmağa çalışmış ve 
Lokarnolu devletlerin konsey 
önüne müşterek bir proğramla 
çıkmaları lüzumunu göster· 

TA yy ARE Sineması y ARIN 
miştir. 

Paris 18 ( Ö. R) - Dün 
gece yarısına kadar Lokarno 
muahedesini imzalıyan devlet
ler arasında yapılan müzake· 
reler lngiliz - Fransız tezlarini 
birleştirmeğe çalışan B. Van 
Zelandın teklifleri üzerinde ce-
reyan etmiştir. lngiliz planına 
karşı Fransanın yükseltebile· 
ceği meşru itirazlar şimdi he
men bütün esaslarını kaybet· 
miş gibidir. Bununla beraber 
müzakerelerin neticesi müsait 
mi olacağı henüz belli değildir. 

(Taymis) gazetesi tarafından 
bildirilen lngiliz projesi gece 
yarısından sonra yapılan yeni 
bir toplantıda teklif edilmiştir. 
Londra sosyal çevrenleri Lo· 
karno muahedesini imza aden 

TELEFON: 3151 20 Mart Cum6 

Tamamen Türkçe sözlü ve şarkılı büyük şark opereti 

Ali Baba 
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.J:--.ıl!!T!!!!!!!---...-.---11--~ Sonia Heni emoçinin Rüyası •...• 
- Profesyonel 

-~ Tü~~}a.=~!T_ Ş:W~!: :aay:::t~r ~vr oluyor 
"" Oslo, 18 (Ô.R) - Dllnya 

Semerkandda Temurhanla buluştu C> kayak sporlan şampiyonu 
lsveçli Sonia Heni gelecek 

lar. o zaferlerini anlatıyordu.... hafta profesyonel olmağı ve 
... __ 18 şehirde bir torne yapmaiı 

Üç atlı Kızllçaya doğru yol- imamdan yardım gördüler. kabul etmiştir. 
landılar. Tamam on beş gün Ertesi gün de yola çıkblar. Kendisine 80000 dolar tekw 
karlı yaylaları aştılar. Yabani Artık yolculuğu bir eğlence lif edildi. Sonia, 150 bin do-
koyunları avlıyarak geçiniyor- sayıyorlardı. Mitandan aynldık- lar istediğinden bu parayı 
lardı. Yola düştüklerinin on al- farının dördüncü günü Semer- alacakbr. Aynı zamanda torne 
tancı günü ovaya indiler. Bu kanda vardılar. Batan güneşin hasılibndan kendisine pay ve-
ovaoın her tarafı bellenmiş, o kızıl ışıkları içinde ehrin kub- rilecektir. Bu torneden sonra 
kadar güzel donanmışb ki her helerini, minarelerini, kırmızı Sonya Heni, sinemaya intisab 
şey insanın yüzüne gülüyordu. boyalı kala davarlarını, gök ren edecektir. 
J z sonra yar Yaylak denilen ginde veya kızıl tuğladan ya- p ·ı d. 
. ' re vardılar. Yaryaylak çayır- pılmış kulelerini gördüler. Te- eOSI Vanya a SU 
l nn ortasındadır. Bu yerlerde vekeli Semerkanda eyi kurul- baskını felaA ketı• 
'l ar1nanlara Kanıklı Türkler muş şehir dememişler, Üç 
diyorlar Bunlar Canbeyle göçebe burada da bir tekkeye Nevyork 18 (Ô.R)- Pensil-
adamlarını misafir ettiler. Bir misafir olmuşlardı. Gece yarısı vanyada su baskını yüzftnden 
gece Yaryaylakta kaldJktan at nallarının şakırtısından ve zararlar çok büyükttir. Nevyork 
sonra yine ' yola çıktılar. insan sesinden uyanddar. Bir kızılhaç teşkilita, bütün memur-
Yemiş bahçeleri ile sarılı çok kişiler konuşuyor, sözle- lannı seferber etmiştir. Şimdi-
yollardan geçtiler. Mesikey şiyorlardı. Bunlar kimdi? Çıra- ye kadar dört metre yükselen 
dağlarında durmadılar Bu dag- gın ışığında uzun boylu bir sular daha da yükselmektedir. 
lann her kayası üzerinde adamm içeriye gird;ğini gör- Karolin şehrinden dereler 
Iran diliyle yazılar kızılmıştı. düler. Canbey baş•nı çevirdi. akmaktadır. Yüzlerce insan 
Bu ağı: yolculuğun son safha- Dikkatle baktı. Karşısındaki suların tehdidi altmdadlt". 
smda Güllilk suyunu aşarak adamı tanıyınca bir sevinç J ·ıt 
Mitan şehrine vardılar. Tacik- sayhası çıkardı. Nasıl sevinme- ngı ere 
ler güllük suyuna " Zerefşan " sin ki önünde duran Timormelik Hava kuvveti iki 
yani altın saçan derler. Şehre idi. Temurhan söze başbyarak mlsll olacak 
gitmek için bir köprüden geç- dedi ki: Londra, 17 (A.A) - B. Sas-
t:ler. Köprüden çıkar çıkmaz - Ulu hatun ile { impara- sun hava bütçesini Avam ka-
kapısmda dört kö~eli taş ku- toriça demektir ) banştam. Şim- marasına vermiı ve ezcümle 
leler yapılmış bir bina önünde di hanı görmek için Bubaraya demiştir ki: 
durdular. Vakıt gün ortasıydı. gidiyorum. Ya sen buralarda 1936 yalının sonunda hava 
Şehrin on dört camiinde ezan ne arıyorsun canbey ? Hangi kuvvetimiz iki misli olacakbr. 
okunuyordu. Büyük sergüzeş- rüzgar seni buraya atmıştır ? Hükümet saatte 300 milden 
tin yolcuları ulucamii bulmak- T emoçin hanın kendisine fazla bir sürat temin eden 
ta güçlük çekmediler. Dar so- verdiği işi ve şimdiye kadar yeni tip tayyarelerden çok 

k ki d 
memnundur. Tecrübede olan 

a ar a karşılıklı evlerin çatı- rastlağığı adamları söylemeyi 
J b b 

diğer bir tip de en az bu sil-
arı ir irine sürünerek güneşi doğru bulmadı. Y olculugw unun · k 

k 
ratı verece tir. Şimdiki proğ· 

apatıyorlardı. büyük Türk !llehirlerini tanımak y ram 1500 uçaktan mürekkep 
Bu manzara Can beyin ca- arzusundan doğduğunu söyledi. 103 filo derpiş etmektedir. 

mnı sıktı. Açık kırlarda yaşa- - Tanrıya bin şükür ki bu B. Sassun sözlerine nihayet 
mağa alışmış bulunan üç gö- mukaddes şehirlerdeyiz. Kar- verirken hükumetin bir bab 
çebe birbirlerine soruyorlardı: deşim Can namazında bana paktı ve belki daha sonra da 

- Bu güneşten mahrum ka- dua etmeyi unutma. Çünkü daha geniş şumulü haiz bir 
lan evlerde nasıl yaşarlar? Na- özkardeşlerimin dualarına muh- pakt akdi ümidi baki olduğunu 
sı) soluk alırlar? Canları sıkıla tacım. bildirmiştir. 
11kıla ilerliyerek Ulucami med- Temurhan bunu söylerken J 
reaesinin misafir odalarına in- gözleri yaşarmııtı. Can beyin apon 
diler. Çok geçmeden caminin de ihtiyarı elinden giderek göz-
imamı olan ellilik bir adam leri yaşardı ve sordu: Kabinesinin 
misafirleri çağırttı. Onlara yer - Tanrı saklasın kardeşim, 
gösterdi. Hatta Canbey daha başının üstünde bir fenalık mı 
kendisini takdim etmeden 0 

1 
geziyor ? Yolda bir belaya mı 

kırk yıllık ahbabı imiş gibi: uğradın ? Yoksa adana, yavuz-
- ÔnUilmüşün oğlu Canbey luğuna leke mi geldi ? 

hoş geldin dedi. - Çok şükür, yüz bin kere 
Delikanlı az daha bu heri- şükür ki adıma, Lebadırhğıma 

fin de kerametine inanacaktı. hiç bir leke sürülmemiştir. 
Sonradan öğrendi ki T erhan Eğer böyle birşey olsaydı şimdi 
Niyaz, Ulucami İmamma haber beni sağ görmezdin Canbey. 
yetiştirmek için kendisine yan- Fena adla yaşamaktansa iyi 
hş yol göstermiştir. Düz yol anılarak ölmek müreccahhr. 
olan Y ege O laktan gelmiş Korkma benim adıma kimse 
olsal_ardı üç gün evvel Mitan leke sür~mez. Sengunu yendim. 
şehrınde bulunacaklardı. Bu- Cemuka reisi kaçırtbm. En 
r~da misafirJikleri çok sürme- yüce yiğitlerle boy ölçüştüm. 
dı. Semerkendm yolunu öğren- Nam kazandım. 
mek için buraya uğramışlardı. - Bilmedi -····-Kaza kurşunu 

Gaziler mahallesinde Kapı
lar mevkiinde oturan Kayserili 
şeyh M~bmet oğlu Mehmet ve 
teyze zadesi Vahid, kürt Os
man ve Necip, Tahir sokağın
daki Ahmedin aile evinde işret 
ettikten sonra yolda giderler
!<en bunlardan Mehmet, taban
casını sarhoşluk saikasiyle ha
vaya atacağı sırada tabanca 
ateş almış ve çıkan kurşunlar 

kendi~ini sol böğründon Vahidi 
de sol elinin orta parmağından 
yaralamıştır. Mehmet aldığı 
yaranın tesirile memleket has
tanasinde ölmüştür. Zabıtaca 
ve adliyece tahkikata başlan· 

mı ştır. 

B. Fethi 
Gördes kaymakamı bay 

Fethinin Kastamoni vilayeti 
emniyet müdürlüğüne tayin 
edildiği haber alınmıttar. 

Zabıta haberleri: 
Kaza 

Alsancak iskelesinde vapur
dan kereste indiren amele Si
vaslı Salih oğlu Ali vinçin al
tında kerestelerin düşmesi ile 
sağ omuzundan yaralanmış
tır. Bu işe sebebiyet veren 
amele Ali oğlu Remzi yaka
lanmıştır. 

Biçak ara,tırması 

lkiçeşmelik mekezince yapı
lan silah aramasında Yusuf oğ
lunun üzerinde bir biçak, Ço
rak kapı merkezi idaresinde 
Mehmet oğlu lbrahimin üzerin
de bir biçak, Kemerde Hasan 
oğlu Halilin üzerinde de bir 
kama bulunarak alınmıştır. 

Hırsızhk 
Kahramanlarda oturan Uşhklı 

Muharrem kızı Hatice ile lb
rabim km Ayşenin. oturmuş 
oldukları eve hırsız girerek 32 
kalem eşya ve bir kt1mbara 
içinde 800 kuruş paraaınm ça
lındığı zabıtaya haber veril
miftir, 

"' programı 

Tokye, 18 (Ö.R) - Hirota 
kabinesi bugün proğramını 

neşretmiıtır. Başlıca kısımlan 
şunlardır: 

1 - Dıı durumun tasrihi 
2 - Maarifin ilerileyebilmeıi 
3 - Diğer devletlerle mü· 

sebahn tanzimi ve uzak şarkta 
sulhun kararlaştırılması. 

4 - Japonya ve Mançuri 
münasebetlerinin takviyesi. 

5 - Dış ticarefuı tanı.im ve 
tensiki. 

ispanya' da 
Ordunun yeni bir 

hareketi mi? 
Madrid, 18 (Ô.R) - Sü ba

kanlığının bir notası ordu za
bitleri aleybiude çıkarılan ve 
giiya harekete hazırlandıkları
nı bildiren haberleri protesto 
etmektedir. Bakanlık bu gibi 
yazıların ancak halkı endişeye 
düşürmek ve ordunun disiplinini 
bozmak neticesini vereceğini 
kaydettikten sonra ordunun te
şekkül etmiş hükümete ve rejime 
sadık olduğunu ve herkesm 
hörmet görmeğe layık bulun
duğunu bildirmektedir. Hüku
kiimet subaylara karşı zemli 
olan ya2.1Jara karşı takıbat 
açacaktır. 

Çekoslovakyada 
Prag, 18 ( Ö. R) - Finans 

bakanı istifa etmiştir. Muvak· 
kat olarak kültür bakan1 finans 
bakanhğını da idare etmekte
dir. 

Hitlerin fevkalade 
murahhası Londrada 

- Baş tarafı Jnd say/ada -
B. Edenin konseye mühim bir 
beyanname okuyacağına bildi· 
rerek celsenin gizli olması
nı istedi. Aynı dakikada B. 
Eden Almanyanın konseye bir 
mümessil göndereceğini bildi
ren cevabına almış bulunuyordu. 
Daha sonra Londra Alman 
büyük elçisinin bir telefonu bu 
cevabı teyid etti. 

Gizli celse yapılınca. Alman
yanın cevabı müzakere edildi. 
B. Flandin ve Van Zeelland 
Alman delegeleri gelinceye ka-
dar konsey müzakerelerinin 
geri bırakılmasına itiraz ettiler. 
Bay Flandin Perşembe günil 
kat'iyen Londradan aynlmağa 
mecbur olduğunu, halbuki ge
lecek celse için Perşembe sa
bahının teklif edildiğini ileri 
sürerek buna muhalefet etti, 
Almanyamn delegelerini daha 
çabuk giSnderebileceği ileri 
silrüldü. Nihayet meseleyi bal 
için aaat 17 ,35 de yeni bir 
celse yapılacağaoa beş reye 
karşı sekiz reyle karar verildi. 
ltalya bu reye iştirak etmemiş
tir. Diktatör ise konseye de· 
lege göndermemişti. Bunun 
üzerine celese aleniye çevrildi 
ve Tnrkiye dışişleri bakanı B. 
Tevfik Rüştll Arasla Sovyet 
Rusya dıfişleri komiseri B. 
Litvinof beyanatta bulundular. 
Celse Şili delegesinin beyana-
tile kapandı. 

ALMAN DELEGELERi 
LONDRADA 

Londra 18 ( Ô. R ) - Bu· 
rada tahmin edildiğine göre 
Alman dele~esi Von Ribentrop 
bu akşam Londraya varmış 
olacaktır. Alman delegesinin 
konseyde bu akıam mı, yoksa 
yarın mı söz alacağı konseyin 
gizli bir toplantuında karar 
altına alınacaktır. 

Konseyin gelecek celsesinde 
Danimarka, Leh ve Ingiliz de
legeleri söz alacaklardır. 

Berlln, ıa (Ö.R) - Bu-
rada tahmin edlldlllne 
göre Alman delegesi 
konseyde eöz alacalı 
zaman mUnakata hara .. 
retll olacaktır. Fransız 
tezini mUdafaa edan 
devletlerln delegeleri 
Alman mUmesslllnl tah· 
rlk ederlerse, dUnya 
sulhu için teessUI adlle-
cak sözler söylenmasl 
lhtlmall vardır. Herhalde 
general Oörlngln Kolon
yada söyledlll gibi, Al
manyanın Ren bölgesin-
den askerlerlnl ger-1 
çekmesi artık imkansız 
blr,eydlr. 

LITVINOF'UN NUTKU 
Londra, 18 (Ô.R) - Millet-

ler Cemiyetinin dünkü toplan
bsında 8. Litvinof cemiyet 
prensiblerinin takviyesi lehinde 

hararetli bir müdafaada bu
lunmuştur. B. Litvinof, Versay 
muahedesinin askeri hüküm
lerinin ilgasanda, ltalyan - Ha· 
bet uzaklaşmazlığmda V ersay 
ve Lokamo muahedeleri-
nin feshinde, Sovyet Ruı
yanm şiddetli tetbirler almak 
suretiyle Uluslar sosyetesinin 
mevkiini takviyeye çalııtığını 
ve Sovyet Rusyanın kendi men-
faatlarma dokunmıyan bu ha~ 

reketlerde hasbi hareket et
tiğini söylemiştir. 

.. ı K~·~~ı~ .. Di"~·i k ·ı ı· .. 1 •• il 

Edirnede 
Edirne, (Özel) - Trakyanıo 

kalkınma işleri üz e r in d e 
ilgili bakanlıklarla temasta 
bulunmak üzere bir hafta evel 
Aakaraya gitmiı olan genel 
espektörilmüz general Kizım 
Dirik diin gece prımıza avdet 
etmiftir. 

RUS HARiCiYE 
KOMiSERi DiYOR Ki: 

"Almanya, Fransa ve Belçi
kaya, lngiltere ile ltalyanın 
zımanı altında, 25 senelik bir 
müddetle bir ademi tecavüz 
pakta teklif ediyor. Fakat Lo
kamo muahedesi de, ilanihaye 
müddetli. bövle bir paklan 
baıka bir şeymidjl 

Bay Litvinof bundan sonra 
karşılıklı yardım kaydını ihtiva 
etmiyen tecavüzsıüzlük mua
bedelerinin ancak mütaarrızın 
işine yarayacağını ve dünya 
sulhunu teblükeye düşilreceğini 
kaydetti. Almanyan1n Cenevre
ye dlSnmek niyetinden memnun 
görünerek dediki: 

- Almanyanın, Hitler Al
manyası olsa bile, bizim ara
mızda yer almumclan memnun 
olmak gerektir. 

Bir elmas yerine, tekrar bir 
elmas demek doğru olur. Zira 
Almanya esasen iıgal etmekte 
olduğu bir yeri bırakmışbr. 
Almanya sadece bu teşekkülün 
prensiplerini gözönünde tutma
lıdır. Bunlar da : Hiç bir ihti
llfı kuvvet kullanarak halJe 
kalkışmamak, kolektif emniye
tin kurulmasına it birliği et• 
mek, bütün devletlerin müaa
vatanı kabul etmek, kabul edi
len taahhütlere saygılı olmakbr. 

"Mütecaviz karşısında müsa
adekirhk gösterdi veya müte
caviz, tecavüzünün semere· 
sinden istifade etmesini terviç 
edemeyiz." 

"Milletler cemiyeti, prensip
lerini tatbik edemezse istihzaya 
hedef olur ve uluslar sosyetesi 
bir sulh vasıtası olacağına bu
nun aksi olur. Ren mıntakası
nın tekrar askeri bale ifragile 
Avrupa sulhunun kuvvetlendi
ğini kimse iddia edemez. Hit
leri11 teklifleri, Sovyet aleyh
tarı ve Avrupa aleyhtan birlik 
teşkilidir. 

LEHISTANDA DURUM 
NASIL GÖRÜLÜYOR? 

Varşova, 18 ( Ô.R ) - Leh 
matbuah Londra müzakerele
rinin inkipfını dikkatla takib 
etmektedir. Polska Ajansının 

yara resmi bir notası konseyin 
Almanyaya cevabını tasvib et
mektedir. Muh~ gazeteler 
Fransız - Leh ittifakının iyilik
lerini sayarak hükumetin Fran
sa tarafında yer almasını isti· 
yorlar. 

Prag, 18 (Ö.R) - B. Benes 
zamanındanberi kurula anane
ye uygun olarak yeni dış 
i~leri bakanı 8. Krosta saylav
lar odası ve Senato dış işleri 
komisyonları önünde son hidi
ı1eleri incelemit ve anıulusal 
durumu gözden geçirmiştir. 

Dış itleri bakanı Fransa tara
fmdan müdafaa edilen tezi 
korull!uş ve Çekoslovakyanın 
Uluslar sosyetesi üyesi ve Fran
sanın mi!ttefiki olarak üzerine 
düşen vazifelerden t•tmıyaca
ğını bildirmiştir. 

Alaçatı cinayeti 
Çeşmenin Alaçatı nahiyesin

de Giridli Apu Mustafayı öl· 
dürmekten suçlu Gega Hüsey
nin muhakemeıiae dün ağır-

cezada devam edilmiştir. Muha
keme son safhaya gelm.İf ol
duğundan iddia makamını işgal 
eden Müddei umumi muavini 
bay Şevki iddiasmı serdetmiş
tir. 

Genel Savaman aralarında 
bir ineğin ilçe belediyesine 
teslim edilmesinden husumet 
doğduğı.mu veposuda bekliye
rek maznunun maktul Mustafa
yı tabanca korıuniyle öldür
diiğü sabit olduğunu s6ylemia 
ve Türk ceza kanununun 448in
ci maddesine göre cezalandaril
masım istemitfu'. 

Muhakeme müdafaa için baı· 
ka fbe bankıla111br. 

ıeMart ıeaa 

• 
Hergün 
ı--- Bir fıkra 

• 
Yazan: Eczaeı Kemal Altlaş 
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Aşkın tarihi 
lngilizlerden (33) Pdib aşk 

hakkında müşterek bir kitab 
yazıyorlarmıt, aıkın tarihindee 
bahsediyorlarmış. Aşka tarih 
aramağı dftşündüm. Onun tarihi 
Adem ile Havvadan başlar 
dedim. Aşk iki cinsin birbirine 
yakınlık uyandırması için duy
gularda uyanan blısıoıh bir 
hususiyettir. Aşk, ırka terbiye 
ve muhite, milli hayata, sıhhat 
ve asaba, mizaca göre pek çok 
şekiller alır. Aşkta muzikin, 
kokunun, mevsimin, umumi ha
yatın ve yaşın rolii pek büyüktür 
aıkan hastalığı da vardır. Hasta 
aşklarda anormal duygular be
lirir, burada süjemizin dııına 

çıkan pek çok tecelliyah ve 
tezahürab vardır. ( Aşk ) iç.in 
büyük pisikolog Lui Buhner 
şöyle söyler. Aşk öyle ~nermin 
bir çiçektirki daima uçurum 
kenarlannda çıkar, onu kokla
mak ve koparmak için itidal 
demli bir muhakemeye basiret
kirane hareket kabiliyetine ma· 
lik olmak şarttır. 

Ne güzel bir söz. Aşk, gine, 
egoizmaya, merhamet ve zeyke 
pek yakın bir mihrakbr. Aşk 
duygusunu duymamış insanla
nn hayatta bütün duyguları kıt 
olur. Temiz, necib aşk, mutedil 
ve akil aşk işte insanlann beo
liklerini yıkayan temiz duygu 
sana gençlerden ve benden se
lamlar ... 

Balkanlar 
Postaları birliği 
Balkan anlaşması daimi kon

ı1eyince Türkiye, Yunanistan, 
Romanya ve Yugoslavya posta, 
telgraf ve telefon idareleri 

arasında posta ve T elekami
nikaaiyon sahasında birlikte 

çalışma için bir uzlaşma yapıl
mıştır. Posta müraselitından 

alınacak hususi ücretler hak

kmdaki cetvel de dün vilayete 
geJmiştir. 

Uzlaşmıya göre servisler 
islah edilecektir. Bu maksatla 

teıkil olunan birliğin her mem
leketinde P.T.T. idıreleri mü

tahassıslan tarafından temsil 
edilecek bir poıta ve T eleka
minikasiyon komitesi de teş

kil olunacaktır. Komite lüzum 
gördükçe içtimalar yapacak, 
zorlukları kaldıracaktır. 

•••••••••••• 

Mısırda 
Seçim işleri 

Kahire, 18 (Ô.R) - Uluscu 
Vafd partisinin diğer partilere 
yeni saylavJar odasmda 58 yer 
bırakmak ve bu koltuklara 
namzed gastermek kararı üze
rine bu 58 sayJavlığın taksimi 
iç.in muhtelif partiler arasmda 
anlaşma olamamıştır. Bütün 
partilerin 2 Mayısta yapılacak 

seçime tam serbesti ile iştirak 
etmeleri muhtemeldir. Şu halde 
partiler arasında kurulmu§ olan 
biricik cephe lngiliz - Mısır 
müzakereleri devresinden daha 
ileri geçmiyecektir. 

Fransa da 
Seçim mücadelesi 

Paris, 18 (Ö.R) - SayJavlar 
odası Cuma günü devresini 
kapayarak dağılacaktır. Saylav
lar seçim dairelerine giderek 
seçim mücadelesine girişecek

lerdir. 26 Nisanda yapılacak 
olan ;eçimden sonra Mayıs 
içinde yeni odanın toplanmasa 
....1atemelclir. 



19 Mart t93& 
~- ------ YENi ASIR 

•• 
• 

•• 
ş u as: 

Uluslar S.Konseyinde 
Grandi konseyde Italya tezini anlattı önemli diy_~!~.e bulundu 

B 
• • • • ,.. b• b• l k . . . Uluslar Sosyetesi, Lokarno devlet

Bugünkn mOukerelere tev
di edilen karar ureti projesi 
hakkında Fransa ve Belçikayı 
konseyin tam surette tatmin 
etmesinden evvel yerinde olmı· 
yacak bir uzlaştırma mevzuu
bahs değildir. Fakat eğer bir 
uzlaştırmaya mahal varsa bu 
işi konseyin yapmasını diğer 
hertürlü hal suretlerine tercih 
edeceğim. Fikrimce konsey 
rolünü Ren paktının kendisine 
verdiği hakemliğe inhisar etti
rilmekle bu ıptidai iki ro ünü 
ifa etmiş olamaz lconsey bu iki 
rolunun kendi ine tahmil ettiği 
vnz'feyi ihlal hakkındaki tek
lif üzerine nasıl olursa o uo 
almak mecburiyetinde bulundu
ğumuz karardan mü~takif bir 
surette ifa edebilir. 

erkıteler re11mıne ta 1 ır meme etın vazıyetı lerine muzahir olmalıdır. 
ile bir muahedenin zimini olarak Üzerine düşen 

Londra, 18 (A.A) - TUr
kiye dıı işleri bakanı Dr. Tev
fik Rüştü Aras Milletler cemi
yeti konseyinin dünkü içtima
mda aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: Almanya mahküm olnuya-

vazif eleler arasında tezat vardır 
din Almanya ile her hangi bir 
görüşmeye girişilmeden evvel 
Lokarno andlaşmasınm bu dev
let tarafından çiğnenmesi hiidi
sesinin Milletler cemiyeti tara
fından tescil edilmesi lazım 
geldiği hakkında ısrar eylemek
tedir. 

Londra, 18 (Ô.R) - Uluslar 
&osyetesinin öğleden sonraki 
toplantısında bay Edendenden 
sonra ltalyan delegesi bay 
Grandi şu diyevde bulunmuştur: 
.. - Avrupanın menfaatleri 
ıçın bu en vahim dakikada 
herker mes'uliyeti müdrik ol
nıafıdır. Vaziyet realiteye uy
gun olnrak incelenmeli ve 
~ütbiş neticeleri gozonune 
n ınalıdır. Cumartesi günü iki 
~eyanat dinledik. Fransız ve 

eJçika uluslarının meşru hc
Yecanım takdir ederim. Fakat 
l3. Van Zeelanda, endişe verici 
~cbe~leri anlattıktan sonra, 

d.~lçıkanın his sahasında değil, 
u .. 
Şunrne sahasında kalmak is-

ted · - · · .. ıgını söylemesinden dolayı 
nıuteşekkirim. 
LOKARNONUN KANAATi 

Lokarno devletlerinin içtima-
ın • V h d · · 
4 

. ersay mua e esmm 
3 uncü maddesinin ihlal edil

diği kabul edilmiştir. Bu mü
şahede, avrupa medeniyet ve 
sulhu ı'ç· . b' ı· -. 1 b". .. ın ış ır ıgı e zem u-
~~k bir milletin eseri olduğu 
•çın bir kat daha acıdır. 44üncü 
~.adde bir takım garantiler dü
~~~müştür. ltalya mesuliyetini 
t'ıhr ve taahhütlerine sadıktır. 
i/kat diğer taraftan bedihidir 
•• 1 Cenevre Habeş meselesi 
uzerine diğer devletlerce 
Italyaya karşı alman ve hak· 
sızlığı bütün ltalyan ulusunca 
duyulan tedbirlerden sonra 
1 ' talyanın devletler tarafından 
sokulduğu durumla telifi imkiin 
;ız olan tedbirlerin ltalya tara
;ndan tatbiki beklenemez. 
TAL YANIN DURUMUNDA 

TEZAD VARDIR 
Konseyin dikkatini şu nokta

~~ çeknıeğe mecburum ki ber
ıteler rejimine tabi bir mem

~eketin vaziyeti ile bir mua
d :denin zammı olarak üzerine 
UŞtn taahhüdler arasında te

zad vardır. Bu taahhüdler açık 
Ve ' k nıuayyendir. Bunların hak-
d ·~~a hiç bir süphe mümkün 
egıldir. Şimdiki durum tahlil 

edilince .. "(" k. k d • goru ur ı çı an uru-
nıun müsebbiplerinden biri Ce
nevrede ltalyaya karşı alınan 
va · zıyettir. Lokarno devletler 

ba~asında itilafı, sulhu, iş 
ır]'- · · ıgını ve inanı gözetliyor-!u. Halbuki son aylarda 

1 
vrupa sulhu, mevzii bırakı

acak yerde Avrupanm siyasal 
Ve eko "k b'. . . nomı unyesmı sarsa-
c~~ kadar genişlP.tilen bir sö
IQurge ihtilafına feda edildi. 
Eğer Avrupanm yeniden ku

~ulnıa ı isteniyorsa harptan 
orunma metüdlerinin birbiric

~e? ayrılmazlığı kabul edilme-
ıdır. Yoksa Avrupa muhasara 
halinde bir istihkiima benzi
Yecek, seferber edilmiş donan· 
nı~Iara, safıharb haline geç
nıış ordulara sahne olacakbr. 
Italya Avrupa sulh ve sü
kununa yardımdan hiç bir za
man çekinmemiştir. Italya 
b"' .. uyuk emniyet eserine karşı 
Vazifelerini bilir. Avrupa bu 
eseri mümkün kılmak için kar
şılıklı bir anlayış göstermeli, 
ulusların hayati zaruretleri tas
dik olunmalı ve hak menfaat 

1 

ve medeniyet telakkileri daha 
cgeniş tutulmalıdır. 

elae devam etmektedir. 

f 
DÖNÜM NOKTASI 

Paris 18 (Ö.R)- Sekiz gün
denberi Londrada devam eden 
görüşmeler dönüm noktasında· 
dır. Saat 22 de dörtler Flandin· 
Van Zeelandın uzlaştırma pro
jesini tetkik edeceklerdir. 

cak, sadece bir ihtarla 
karşılapcakbr. Şimdiden Al
man delegelerini sanki kurta
ncı bir asker gibi karşılıyor, 
onlprdan sulh bekleyor. Nas
yonrl sosyalist naıariyesi Ru-

B. /fültr,· Oeııeral Blonıbug, Qöıirıg ve Makenzenle göriişliyor 
FRANSIZ TEZi zenberg Mandeburg nutkunda 

Paris, 18 (Ö.R)- "Temps,. dediğinde hakh imiı: Avrupa 
Fransız tezini öyle gösteriyor: sulhu ancak Berlinde himaye 

Almanyanm konseye davet edilebilir? 
edilmesi, görüşlerini anlatması ALMANYA CÜRET ALACAK 
ve dinlenmeden mahkum edil- "lntransigeant,, ayni dili kul-
diğinin denmemesi içindir. in- lanıyor: işte Almanlar geliyor-

·ı· l Al Uf ı lar. Ne mükemmel hareket? 
gı ız er manyanın us ar N d ü k ! ı . . . . k e mer ce ın zn ere yapı a-
Sosyetesme avdetı _ıçnı ço cak vaitlcrden Almanya daha 
şeye tahammül edıyorlar ve çok cüret alacaktır. Artık Iogiliz 

. Fon Ribentrobun konsey ma- teveccühünü kazandığına emin 
sasında bulunmasından bir mu- olan Almanya siyasasını ser· 
cize bekliyorlar. Fakat Alman best yürütecektir. Yakında sö-
isteklerine böylece baş eğilirse mürge iddi~larmı ortaya ata· 

. . . caktı. Daozıg ve Avusturya ta-
Almanya emrı ~akı sıyasası~a rafından da harekete geçilmesini 
devam edecektir. Konseyın bekliyelim. Almanya istediğini 
ahlakıyeti sarsılacaktır. Halbu- almak için: "Ya verirsiniz, ya 
ki bu olmadan sosyete de harp!,, tehdidinden deha iyi 
olamaz. yol olamıyaceğını anladı. Bu 

ALMANYANIN ŞiDDET şantaj artık arsı ulasal siyasanın 
USULÜ kaidesi olacaktır. 

" Eclaren de l'Est ,, diyor INGILIZ - ALMAN 
ki: Herşeyden evvel Almar. YAKINLAŞMASI 

Fransız. mahafilinin söyledi
ğine göre, Fransız ve lngiliz 
noktai nazarları arasında he
nüz farklar bulunmaktadır. ln
giltere, Almanya ile F ransn 
arasında hakemlik vazifesini 
yapmak arzusundadır. Fransız 
delegasyonu ise Ingilterenin 
Lokarnoyu imza eden bir dev
let sıfatiyle teahhütlerini yerine 
getirmes'ni beklemektedir. 

B. Fladdio asgari garantiler 
üzerinde her halde ısrar ede
ceği bildirmiştir. 

BERKİTELER MANASIZDIR 
Roma, 18 (Ö.R) - Bazı 

.ecnebi gazeteleri Italyayn 
karşı berkiteleri gittikçe daha 
manasız. bulmaktadırlar. Lozan
dıı çıknn "Tribune., gazetesi 
berkitelerin ancak abancı 
ekonomik tatbik karşı Ital
yanları birleştirmek neticesini 
verdiğini kaydediyor. "Gazet-

te de Charleroi., adlı Belçika 
gazetesi de, Almanyaya karşı 
berkitelerin tatbikine vanaş· 
I\ltyan lngilterenin ne diye ltal
yaya berkiteleri tatbik için 
ısrar edip durduğunu soruş

turuyor. 
8. KA YYO'NUN 

MÜTALAASI 
Paris, 18 ( Ö.R) - Eski f 

Fransız başbakanlarından B. ' 
Caillauf "Republik,. gazetesin· 

dbe A
1 
lmanktebkli

1
flerini inceliyerek 1 

un arın a u üne imkan göre- 1 
mi yor. "Almanya yeni bir mua
hede altına atacağı imzaya ri
ayet edecek midir? Kim temin 
edebilir ki 6 ay, bir veya iki 
sene sonra yeni imzalayacağı 

muahedeyi yırtmak için de bir J 
vesile bulmıyacakbr. 7 Mart ı 
kuvvet darbelerinden sonra her 
şey beklenebilir.,, 

Bugün bazı gazete tütunla
rmda bir mücadelede bulunmuş 
olduğum hakkında bazı yazılar 
gördüm. Bu düşüncemden çok 
uzak olan yanlış tefsirlere yol 
açabilir. Bunun içindir ki, Bü
tün suitefehhümleri bertaraf 
etmek maksadiyle derhal ıza

hat vermek arzusundayım. Mü
dafaa ettiğim fikir aynen şu 
idi: 

- Ren hakkındaki Lokarno 
paktının ihlali işinin havale 
edildiği konsey aynı paktın 

ahkamı mucibinbe vazedilen 
meselede bir hakem vazifesini 
haizdir ki, bu münakaşa gö
türmez bir keyfiyettir. fakat 
konseyin rolü yalnız buna in
hisar etmez. Bizzat mahiyeti 

itibariyle konseyin kendi bün
yesine dahil daha iki rolü var
dır ve ilave edebilirimki, Lo
knrno devletleri konseyi biz.im 
bumda toplanmamıza sebep 
teşkil eden bu hakem rolünü 
verirken konseyin bu rollerini 
gayet iyi bir surette nilmekte 
idiler. Bu roller beynelmilel 
ihtiafJarda uzlaştırıcı rolü ile 
emniyeti zamini rolüdür. 

Bence bu vazife Lokarno 
muahedesinin znmini olan dev
letlerin taahhüdlerinin tama-
miyetinden hiç birşey eksilt· 
memek üzere 'e fakat buna 
kendi yardımımızı da ilave et
mek suretile bu zamin devlet
lere iltihaktır. Bu suretle Mil-
letler Cemiyeti paktının ruh 
ve metnine riayet edilmiş olu-
nacaktır. Yine bu suretle kon· 
sey üç büyük Avrupa memle-
ketinin münasebetlerine aid 
olan ve Avrupa emniyetin"n 
belkemiğini teşkil eden bu 
lcarar mühim bir meselede bü
tün vnzife .. ini görmüş olacaktır. 

Habeş hare at deva da -
Necaşi, bizzat are 

·d reye ba. a 
Londra, 18 (Ö.R) - Royte- den süpbe edilemiyecek kadar 

rin Adis - Ababa aytan bil- açıktı. 
diriyor: General Grazyani, Negelli 

Habeşler, cenub cephesin- mmtakasmdaki kuvvetler ku-
deki şiddetli bombardımanlar rnandanma Negellinin tahkim 
münasebetiyle general Graz- edilmiş bir mevki haline geti· 
yaninin yeni bir taarruza ge- · ı rı mesini, fakat ltalyan kuvvet-
çeceklerinden korkuyorlar. im-
paratorun Hapeş kızılhaçına ferinin burada tevekkuf et· 
hediye ettiği ve İsveç Kızıl miyerek hareketlerine devam 
haçı tarafından idare edilen etmelerini bildirmiştir. 
Poker tayyaresi, Italyan Londra, 18 (Ô.R) - Royter 
tayyareleri tarafından tahrib ajansı bildiriyor: 
edildi. Tayyarenin kanatlarında imparatorun sulh görüşme-
klZllhaç işaretleri görülmesin- leri için bir talepte bulunduğu tecavüzü takbih edilmelidir. Londra 18 (A.A)- B. Flan· 

t
. Yoksa Almanya şiddet usul

lerinden caymiyacaktır, Avru· 
pa karışıklık içine düşecektir. 
Fransanm sulhçu oldugunuHit
ler de F rangfort' da söyledi. 

~_._. .......................... ~a~ ................... ı~ 

Sümer Bank 
yalanlanıyor. Habeşistan mil
letler cemiyeti paktına uygun 
olmıyan görüşmelere yanaşma

yacaktır. B. Riket Hartumdan 
Habeşistana hareket etmiştir. 

Kendisinin imparator nezdinde 
diplomatik bir vazifesi olduğu 
söyleniyor. 

Halt:,uki lngiltere bu işde bizim 
kadar kendisnin de menfaatı 
olduğunu anlamak istemiyor. 
Hitler sulhu bozmak istemezse 
bUtün istediklerini neden bir
den söylemiyor? 
KONSEY ACELE ETMELi 

" Anfol'.masyon ,, gazetesi 
yazıyor: Bir hafta fikir teat!
sinden sonra konsey bir muka
velenin bir taraflı bozulup bo· 
zulmadığını daha göremedi! 
Madem ki bunu Almanya bile 
inkar edemez, bu müşahede 
neden tehir ediliyor? lngiltere 
ve diğer uluslar Alman görüş
lerinin ne dereceye kadar tat
min edici olduğunu görmek 
istiyorlar. Fon Ribentrop Lon
draya yalnız davasını müdafaa 
için gelmemiştir. Müzakere ola· 
cakbr, fakat daha müsaid saa
te de bırakılabilir. 
ALMANYA BiR KURT ARICI 

GiBi BEKIENIYOR 
"Debats,, Alman delegeleri

-:!:; Londrada bir kurtarıcı 
~ibi beklenildiğini yazıyor. 

YERl.Ji l\tAIJLAil PAZARI 

HARAÇCI Kardaşlar mobilya fabrikasının 
bilumum eşyalarını 

()dcnnıck suretiyltı. kredile satacaktır 

Vitrinlerimizi görünüz 
~~~-----------... -----=------------

Yeni ıııağaza: Keıııc~raltı Jliikôıııet '·ad desi 

NC>. 36 · 4 

Roma, 18 (Ô.R) - Mare

şal Badogliyo tarafından neş

redilen tebliğlerin kısalığma 

rağmen harp cebhelerinde bü

yük bir faaliyet hüküm sür
mekte olduğu bildiriliyor. 

' Roma, 18 (Ö.R) - Londra-

dan bildirildiğine göre on üçler 

komitesinin hemen toplanmağa 
davet edilmesi resmi olarak 
bildirilmemiştir. ltalyanm hu 

içtimaı ne ak1msarhk, ne ka
ramsarlıkla karşılamasına bir 

sebep olmadığı ltalyan çev· 
renlerinde kaydediliyor. 

..... 1 • t o il 

ekizinei Edvard 
Delegelerle görUftü 
Londra, 18 (Ô.R) - Ulus ar 

Sosyetsindeki delegasyonl ıra 1 

mensup bir çok itayı t ral 
Bukingam sa yayında kı bul 
etmiştir. 



&anne a "'i'ENI ASIR i9 Mart 1939 

Haftalık piyasa durumu 

üzüm piyasasında gevşeklik vardır 
Bu 2evşeklik fiatları düşürmüştür 

Bu hafta arpa satışları çok 
Şehrimiz ticaret ve zahire 

borsasının 11 mart 936 tari
hinden 17 mart 936 tarihine 
kadar olan son haftlık, günde
lik satış listelerine göre bor
sada aşağıda gösterilen mad· 
deler satılmıştır. 
Cinsi miktarı fiatı 

çu. 
Muh.buğday 4612 
Arpa 765 
Bakla 30 
Kum darı 10 
Mısır darı 

6,375 
4,00 
5,00 
4,50 

vadeli 461 5,50 
Akdarı 30 5,25 
Nobud 110 6,50 
Susam 523 17,00 
Mercimek 48 5,00 
Araka 5 8,00 
Pamuk 874 balya 40,00 

M Çekir. 6045 kilo 2,75 
Yapağı eski satış 

7416 kilo 47,00 
Palamut tırnak 

503 kental 620,00 
" mubtelif1328 

kental 500,00 
Kabuklu ceviz eski 
matış 28481 k'.lo 11.50 
Tatlı badem içi eski 
eatış 2370 kilo 53,50 
Acı badem içi eski 
aatış 309 kılo 

Mazı beyaz mal 
1742 kilo 
Mazı çi'fid eski 
satış 23 kilo 
incir muhtelif 
1139 çuval 
Çe!drdeksiz üzüm 

53,00 

25,00 

35,00 

7,00 

7,75 
4.251 
5.00 
4.50 

5.501 
5.25 
6.751 

18.25
1 

5.00 
8.00 

42.25 
2.74 

52.001 

705.001 

590.001 

14.251 

1 
63.00 

60.00 

25.00 

35.00! 
1 

12.ool 

1951 çuval 34 torba 5,50 15.25 
Razakı 253 çuval 6,50 7.625 
Siyah üzüm 11 çuval 6,75 7,25 

Haftalık borsa satışlarını bıı 
suretle hulasa ettikten sonra 
mezkür maddeler arasında belli 
başlı ihracat madc\elerini teşkil 
edenlerin haftalık piyasa vazi
yetlerile nevi üzerinden satış 
miktar ve fiatlarını ayrı ayrı 

aşağıya işaretliyoruz : 

Arpa 
Geçen haftanın işsiz ve bir 

evvelki hafta işlerinin de gayet 
zayıf olmasına rağmen bu hafta 
içinde arpa işlerinde biraz ha
raret ve faaliyet görülmüş ve 
yukarıda göster.len 765 çuval 
yerli arpanın beher kilosu 4 
ile 4,25 kuruş arasında satıl

mıştır. 

Bundan bir sene evvel ise 
bu hafta içinde yerli nevinden 
50 çuval arpa 3,50 den ve 
lJşak nevinden 218 çuval mal 
da 3,50-375 kuruş arasında 
fiatlarla satılmıştı. Birkaç hafta
danberi arpa üzerine muamele 
olmaması bilhassa parakendeci 
esnaf elindeki stokların sarfını 
intaç eylediği cihetle piyasada 
mabsüs bir boşluk husule gel
miş ve bu hal borsada arpa 
üznrine taleb vukkuuna sebe
biyet vermiştir. 

Mubayeatın yukarıda işaret
lediğimiz gibi dahili ihtiyacı 
karşılamak noktasından pera
kende iş yopan zahireciler ta
rafından yapılmakta olduğuna 

göre, son hafta piyasada gö· 
r~len faal iyete muvakkat gözü 
ile bakılmakta ve önümüzdeki 
hafta içinde işlerin azalacağı 
ve fiatların gevşiyeceği tahmin 
edilmektedir. 

cağından bugünkü işlerde de
vam ve istikrar aranmaması 

İcab etmekte olduğu alakadar
ları tarafından söylenmektedir. 

lktısadi mıntaka dahilinde 
arpa mezruatının halihazır va
ziyeti hakkında lzmire gelen 
haber şimdilik fevkalade mem
nuniyeti calib bir mahiyet gös
termektedir. Mahsulün ge~en 
seneye faik olacağı kanaatı 

umumi gibidir. Halen lzmirde 
stok arpanın az miktarda ol
duğu gibi mevrudat da bu nis
bette azdır. 

Pamuk 
Son hafta içindeki borsa 

neşriyatına göre 11-3-936 dan 
17-3-936 akşamına kadar bor
uda 41 ile 42,25 kuruş ara
sında fiatlarla 811 balya prese 
birinci ve kilosu 40 kuruştan 
63 balya prese ikinci nevi pa
muk hazır olarak muamele 
görmüştür. Bundan bir hafta 
evvel ise 41-41,S kuruş arasın
da fiatlarla 487 balya prese 
birinci ve 39 kuruştan 54 bal
ya ikinci ki ceman 541 balya 
satışı olmuştu. 

Geçen senenin bu haftasında 
hazır olarak kilosu 44-4S ku
ruştan 125 balya prese birinci 
hazır ve yine ayni fiatlarla 
aynı neviden 300 balya mal 
vadeli kaydile alınıp satılmıştı. 

Palamut 
Son hafta içinde borsada 

kental 620 - 705 kuruş arasın
da fiatlarla 503 kental tırnak, 
kentali 520 kuruştan 754 ken
tal tırnaklı,kentali 500 • 590 
kuruştan 573 kental kaba pa
lamut satışı olmuştur. 

Geçen hafta kentali 500 
kuruştan 2 kental engin tır

nak, 550 kuruştan 42 kental 
kaba palamut satışı olmuş ve 
geçen yılın bu haftasında 420 -
450 kuruştan 690 kental tır
nak, 220 - 300 kuruştan 787 
kental kaba ve 200 - 210 ku
ruş arasında fiatlarla 235 ken· 
tal rüfüz palamüt satışı olmuş
tur. 

Piyasada mevcud talebi kar
şıııyacak mal mevcud olmadı
ğından fı atlar hafta zarfında 
yeni ve tedrici bir tereffü 
göstermiş ve 17-3-936 günü 
ilk defa olarak 705 kuruş fiat 
tespit edilmiştir. 

Durumun gösterdiği hale 
göre fiatler de yeni tereffüler 
beklenebilir. 

Zeytin yağı 
Hafta içinde borsada zeytin 

yağı satıldığına dair borsa bül
tenlerinde bir kayıt görülme
miştir. Geçen hafta içinde ise 
borsada 37 - 37,25 kuruştan 

10700 kilo yemeklik, 36 - 37 
kuruştan 12950 kilo sıra ve 
34 - 37 kuruştan 18000 kilo 
sabunluk zeytin yağı satışı ol
muş ve geçen yılın bu hafta
sında kilosu 24 kuru~tan 1490 
kilo yemeklik, 23.25 - 24,S ku
ruştan 13800 kilo sıra malı 
zeytin yağı vadeli olarak sa
tılmıştı. 

oldu faaliyetli 

Çekirdeksiz üzüm 
Son. haftaya ait borsa satış 

listelerine göre borsada hafta 
içinde giindelik itibariyle yapı
lan muameleler aşağıda gös
terilmektedir: 

Tarihi Çuval Torba 
11 - 3 - 936 122 
12 l4 H 947 
13 14 

H 421 34 
14 U H 86 
16 .. u 114 
17 .. u 261 

Yekün 1951 34 
Bu suretle mevsim başından 

son tarihe kadar borsada sa
tılmış olan çekirdeksiz üzlim 
miktarı 498671 çuval ve 4330 
torbaya baliğ olmuştur. 

Geçen haftaki satış miktarı 
ise araya Kurban bayramı gir
miş olması sebebile 689 çuvalda 
kalmıştı. 

1934 seneainin bu haftasında 
ise 1441 çuval ve 2 torba çe
kirdeksiz özüm satılmış ve mev
sim başından bu tarihlere ka
dar satış mecmuu ise 287948 
çuval ve 1010 torba olarak he
saplanmıştı. 
Şu hesabu nazaran bu sene 

geçen seneden 210724 çuval ve 
3320 torba fazla mal satılmış
tır. 10-3-93Stari hinde borsada 
çekirdeıkıiz üzüm fiatleri şu 
suretle teıbit edilmişti: 
Numara Az çok 
7 11 25 11 50 
8 11 75 12 25 
9 13 00 13 25 

10 14 50 15 00 
Hafta ıçinde bu fiatlarda 

0,5 - 0,75 kuruş arasında bir 
tereffll hasıl olmuş isede 17-3-
935 te fiatlerde biraz düşkün
lük kaydedilmif ve üzüm fiat
leri aşağıdaki ıekilde zapte
dilmiıtir. 

Fiatı 
Numara Az. Çok 

7 11 50 ll 75 
8 12 00 12 50 
9 12 75 13 25 
10 14 1s ıs 55 

Geçen yılın bu sıralarında 
çekirdeaik.z üzüm fiatlerinin 
vaziyetini şu suretle tespit 
olunmuştur: 

Numara 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Fiatı 
Az Çok 

10 10 50 
10 75 11 25 
11 50 11 75 
12 12 50 
12 75 13 50 
14 15 50 

Yukarıda mlitalea 

-
Venizelos Pariste oldü 

Yunanistan büyük matem içindedir .• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Bnştara}ı 1 inci sayfada - ihtilal başkanı sıfatiyle Yanan bayrağını takdis 
Paris, 18 (Ô.R) - Yunan saylavlarından ettiği yere gömülecektir. 

Kolaso gönderdiği son bir mektubunda B. Paris, 18 (Ö.R) - Kral Jorj bayan Venize-
Venizelos kralın siyasal buhrana verdiği losa şu taziye telgrafını göndermişti:r "Sizi vu-
neticeden memnun görünüyor ve şu kelimelerle ran büyük zıya' karşısında kalbi taziyetlerimi 
mektubunu bitiriyordu: "Kalbimin bütün ve ye'sinize iştirakimi bildiririm . ., 
samimiyetile yaşasın kral Jorj diye bağırıyorum . ., Başbakan B. Demircis de şu telgrafı çekmiş-

Atina 18 ( A.A ) - Anadolu Ajansının özel tir : " Hükumet size ve ailenize muasır Yuna-
aytarından : nistanın en büyük devlet adamı olan büyük 

Venizelos saat 10,30 da Pariste vefat etti. adamın ölümü sebebile taziyetlerini takdim eder." 
Yunanistan matem içindedir. Atina, 18 ( Ö.R ) - Hükumet adına yüksek 

Atina 18 (Ö.R) - Bütün matbuat Venizelo- bir memur liberal partisi başkanı B. Sofolise 
sun vefatı münasebetiyle sütunlar dolusu yazı- kabinenin taziyetlerini bildirmiştir. 
!ar yazıyor. Bilhassa liberal gazeteler Giritli Atina, 18 Ö.R) - B. Teotokis demiştir ki: 
devlet adamının ölümünden az evvel samimiyetle Yunanistan en gözde simasını kaybetti. Mem-
kral Corc lehinde bulunmuş olmasını çok şayanı leketin artık normal ve sükunlu bir siyasal ha· 
dikkat addetmekte ve bunu eski başvekilin par- yata ırireceği umulabilir. 
tisine bir vasiyeti saymaktadırlar. Bay, Papaanastasyo, Kafandaris gibi diğer 

Atina 18 (Ô.R) - Hemen bütün ıraz.eteler, liderlerde siyasal hırslar yatıştığı için bundan 
Venizelosun ölümü münasebetile huıuıi baskı- ulusun vatanperverlik vazifesini yapacağını söy-
lar çıkarmıılardır. lemiılerdir. Bir Liberal delegasyonu da Veni-

Paris, 18 ( Ö.R ) - B. Venizelosun ölUmünü zelosun cesedine refakat için Parise gitmiştir. 
haber alır almaz P. T. T. bakanı B. Mandel Paris elçisi B. Politis Kral adına bir çelenk 
bayan Venizelosa taziyetlerini bildirmi,tir, koymak ve Pariste cenaze töreninde Kralı tem-

Atina 18 (Ô.R) - Venizelos 1897 de Giritte sil etmek emrini almıştır. 
···································································································································~ üzere son hafta fiatlarında ge- Yerli ~ 128 6.50 6.50 '.O"I.-2 '7./JT/ZJU/7////. 

çen haftaya nisbetle biraz te- Cumur 250 7.125 7.4375 Borsa Haberleri 
reffü mevcut olup iki senenin Tekirdağı 647 1 7 
bu haftaları fiatları arasında vadeli 
göze çarpan bir fevkaladelik F etbiye 
yoktur. Şu kadar var ki geçen yumuşak 
yılın bu haftasında işlerde bu Andifli 45 
seneden daha fazla canlılık Diyanbekir 125 

45 

meşhut bulunmuftu. Çanakkale1466 
Son hafta llzüm piyasasında vadeli 

hafta başlarında fazlaca hare- Y ekün 4612 

6.375 6.375 

7.25 7.25 
6.8125 6.8125 
6.625 6.625 

ket ve faaliyet görülmüt ise Buğday piyasası aşağı yukarı 
de hafta ortalarında itler gev• geçen baftakının aynıdır. Fiat 
temiş ve hafta sonunda bu vaziyetinde geçen h•ftaya nis-
gevşeme cüz'i bir fiyat tenez.- betle kayda değer bir değişik-
zülünü intaç eylemiştir. lik yoktur. 

Piyasa alAkadarlarca ıağlam Dlger zehalr ve hububat 
ve fiatlar tereffüe meyyal gö- Susam itleri istisna edildiği 
rnlmektedir. takdirde diğer zehair ve hnbu-

lnhisar idaresi arasıra piya- bat piyasalarında geçen ve 
sadan adi kalite mallar miiba- daha evelki haftalara nazaran 

DUn Borsada 
Yapılan Sabtlar 
~ 

uzum 
Çu. Cinsi Fiat 

93 S Süleymano 12 12 13 50 
23 P Klark 11 13 
20 Vitel 12 12 
15 inhisar ida. 5 5 

151 Yekün 
498741 Eski satış 
498892 Umumi satıı 

incir 
Çu. Alıcı Fi at 

150 N. Ali Haydar 8 
Zeytinyağı 

8 

Kilo Alıcı Fiat 
50000 Turan yağ F. 40 40 

Zahire yaa etmektedir. yazılmağa değer bir yenilik 
Son hafta içinde de 6,5 - 7,5 yoktur. YHlnız susam muame- Çu. 

kuruş araBJnda fiatlarla 156 lelerinde bariz bir iştiha ve 
Alıcı 

Buğday 
345 ton " 
250 Arpa 

Fiat 
7 2S 

çuval çekirdeksiz 6,50 _ 7,625 fiatlarda tereffila meyil vardır. 
arasında fiatlarla 253 çuval Sair mevad piyasaları nor-

maldır. 
razakı, 6,75 - 7,25 kuruş ara- Abdi Sokullu 
sanda fiatlarla 11 çuval siyah •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
üzüm mübayaa etmiştir. 

55 ton " 
Susam 

6400 kilo " 

7 

4 50 
4 

18 25 

• 50, 
4 

18 25 

Üzüm piyasasında timdilik 
yazılmağa dejler başka bir şey 

Seyyahlar 
kurtarıldı 

23 Burçak 5 5 
427 balye pamuk 39 42 25 

olmadığı söyleniyor. Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizitası ya
pılmamış olan pamuk satışları: , 
343 B. pamuk p. 42 25 42 2~, 

Buğday 
Hafta içinde borsada alınıp 

1atılmış olan buğdayların nevi 
miktar ve haftalık fıat temev
vücleri aşağıda ırösterilmiştir: 

Mahkumiyet 
Gece vakti iki evden eşya 

çalmağa teşebbüs ettiği tespit 
edilen Antalyalı Abdullah As
liye ceza mahkemesinde 7 ay 
hapse mahküm edilmiştir. 

Nevi Miktarı Fiatı 

Uşak 
yumuşak 

çuval az çok 
1760 6,375 7,75 

Uşak sert 146 7.50 7.625 

Sümer Bank 
YERLİ MALLAR PAZARININ 

Yeni naklettiği büyük mağazanJn bulunduğu mahal 

Kemeraltı Hükumet caddesi 
No. 36- 4 dür. (TELEFON 3308) 
~~~~~~~- ... ı~~~~~~~-

Sayğı değer müşterilerimize arzederiz 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•..••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••••••••• 

ikramiye kazanan •• gun 

13 Mart Perşembedir . 
································································································111 ~ ....••••..•••...••••........•.•.••••.•••....•...•.••.•....•..•........••.......•••.......•...... 

Esasen yeni arpa mahsulü
uün idrakine kadar ihracat 
için piyasadan mal mubayeası 
meaelesi mevzuubahs olamıya-

Zeytin yağı piyasası geçen 
ve daha evvelki hafta!ardaki 
neşriyatımızda da söylediğimiz 
gibi müstakır bir vaziyet gös
termemelıtedir. Fiyatlar talep 
nispetinde artıp eksilmektedir. 
ihracat için mubayaat olmayıp 
muamelat dahili ihtiyaç ve is
pekülasyon için yapılmak~a~~· 

~--------------------·-----------------------------------' 



19 Mart tesa 
ç- - ----

Araba altında kaldı 
Çayırhbahçede oturan ara

bacı Hüseyin oğlu Osman 
gümrükten arabasına yüklettiği 
üç varil boyayı Halaçcılar ha
nına getirmekte iken hayvanın 

ürkmesile yere düşüp arabanın 
altında kalmak suretiJe vücu
dunun muhtelif yerlerinden ağır 
~urette yaralandığından Mem
leket hastahanesine kaldırıl
mışbr. 

Muhasip 
Arayan ara 

Hesaptan, muhaberat ve 
idareden, daktilodan anlayan 
bir kimse ehven bir ücretle 
her hangi bir müessesede, 

ticarethane veya sairede 
günde iki saat çalışmak isti
yor. 

ihtiyaçları olanların gazete 
idarehanemize R. P. rumuzile 
tahriren ve adres vererek 
muracaatJarı. 10 - 10 

olunur. 
17-18-19 685 (593) 

Ha vagazı cuzl3: ı . 
P. · · ı · · d t 'zJı'k ve rahatlık ısterseoız ışırme ve ısıtma ış ermız e emı 

HAV AGAZI kullammz 
Y apacağmız yeni tesisatın keşifleri ve yapılmış tesisah· 
mzdaki bozukluğun tamir ve bakımı mütehassıslnnmız 

tarafından bedava yapılır 
Belediye gaz ve saat kiralarını mühim 
nisbette uc-uzlatmıştır. 

Fabrikamızın kok kömürJerile katran, zift ve kreozotlan 
her cibetçe bütün emsaline faik ve ucuzdur. 

Müracaat Yeri : 
Belediye Havagazı idarT~LEFON : Fabrika 2294 

Büro 2326 
(583) 

lzınirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

~rkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LOt
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askc:ri oteµ~in mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli ıdaresını herke~ 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendı 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütiln bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthif ucuzdur 

lzmir Liman işleri umum 
liiğünden : . 

1936 yalınm birinci alb aybk tarifesi iktisat vekiletınd~n tavs
dik ve tebliğ edilerek 17 mart 936 tarihind.~n tatb!k edılme~e 
başlamıştır. Alınacak yükleme ve boşaltma ucretlerı her k~mş
ınentoya göre hesap olunacak ve bir kooişmentonun ~uhtev~yatı 

. · ·· t• · · beş ve bır mamfes-ne olursa olsun ambar bızmeh ucre ı yırmı 
tonun yükleme ve boşaltma ücreti 300 kuruştan aşağı oimıya
caktır. Geceleri ve tatil günleri vapurların yükleme ve boşalt· 
ınasında ambar hizmeti ücreti yüzde elli fazladır. Şat ve mavna
larda 10 giinden fazla kalacak transit ve aktarma eşyasından 
dördüncü günden onuncu güne kadar ton başına 12,5 ve onuncu 
günden sonraki günler için 32,5 kuruş alm~cakbr. . _ .. 

Alsancak iskelesinden yapılan yüklemedekı hususı hukumlerde 
Yaz.ılı t ·ı·tı .. tJer kaldırılmıştır. Bu iskeleden yapılacak enzı a ı ucre 1 · .. d 
Yükleme ve boşaltma da alfabetik cetveldeki ücret erın yu~ e 
altısı indirilecektir. Yüz rüsum tonilatonuna kadar ola~ gemıle~ 
ancak yüz metre mikabı kadar getirdikleri keresteyı kendı 
layfalarile başaltabiJirler. 708 <607) 

o 0 y ç e o r i ya n ,t b ~ n k 
J)RESl)NER BANK ŞUHI:.SI 

IZMiB 
.MJ~HKEJ.:I : BEH LIN 

.4/manyada l7b Şllbt!sl ftleucullur 
Seı maye ve ihtiyat akçe i 

165 000 000 Hnyhsnınrk 
' ' , , ' BUJ 1Z.MlR 'l'i ıkıyeclo 8nbolerı; l~J A.N J ve 

.Mısı;<la Şulıel:ri : J{A UlRl~ vo JSKENJ)ERIYE 
ı 't ·t· ve kabul edoı 

Her tiirlü lınrıka ıııuaıao a nı 1
• :' t t lısil ve saire için 

-c A]Jl\lANY 4J>A seynhnt, ıkame, a ( J 1) 
........ ~ernıtle HEOIS'l'EH.l\1..AHK sntılır. > ı-

BONO 
Mübadil bonosu, banka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı sahn ahr. 

Adres : lzmir Kemar 
altı Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi
de müracaat. 
TELEFON : 3903 

25-30 (107)5 7 Pa. Pe. S. 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
izmir memleket bas~nesi 

hariciye şefi 

Hastalarını her gün öğle
den soma 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so
kak 5 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 312S 
Evi 2980 

1-26 (591) 

MiLAS iCRA MEMURLU
GUNDAN: 

Açık artırma ile paraya çev-
rilecek gayrı menkulün ne 

olduğu: 
Tapunun Haziran 324 tarih 

ve 68 numaralı tapu senedine 

göre: 
Milasm Ağaçbyük karyesi 

boztoprak mevkimde kain 
şarkan Galip Garben çay Şi
mnlen Vesile cenuben yine 

Galip ile mshdud içinde 2650 
aded incir aS!'acı ile eşcan sa

ireyi muhtevi 313 dönümki 
287,960 metre murabbaı mık
tarmda ve heyeti umumiyesi 
'25,000 lira kıyqıetinde bir kıt :a 
incir bahçesi; 

ipotekli bulunan işhu gayri 
menkul sablığa çıkanldı. 

Açık artırma .suretile bir~n~i 
artırması 27 Nısao 936 tarıhı· 
ne müsadif Pazartesi günü sa
at 14 ten saat 16 ya kadar 

Milas icra dairesinde icra edi
lecektir. Bu artarma neticesin

de yüzde yetmiş beşi nispetin· 
de bedel verildiği surette iha-

lesi icra edilecek aksi halde 
en çok arbranın teabhüdü ba-

kı kalmak şartile satış on beş 
gün daha uzatılarak ikinci art-

hrması 13 Mayıs 936 tarihine 
müsadif Çarşamba iünü yine 

saat 14 ten saat 16 ya kadar 
dairemizde icra edilecek ve 

mezkür saatta ihale yapıla,

cakbr. 
2280 numaralı kanuna tevfi-

kan satış evvelce geri bırakıl
mış ise de taksit bedeli öden-

mediğinden son artbrmada her 
ne bedel verilirse verilsin en 

çok artıranın ünerine ihalesi 
icra kılınacaktır. 

işbu gayri menkul üzerinde 
hak talebinde bulunanlar varsa 

ellerindeki resmi vesaikle bir-
_Jikte ve yirmi gün içinde mü

racaatları lazımdır. Aksi tak
dirde haklan tapu sicillince 
malôm olmadıkça paylaşma· 
dan hariç kalacaklardır. 

Sabş peşin para iledir. Yüzde 
iki buçuk tellaliye ve tescil 
harcı müşteriye aittir. Şartna
me 16 Nisan 936 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açıktır. Müzayedeye iştirak 
etmek istiyenler gayri menkule 
tahmin edilen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçası ve milJi bir banka te
minata ibraz etmeleri lazımdır. 
Daha fazla malumat almak is· 
tiyenlerin 34-29 dosya ile mü· 
nadiye müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 309 (608) 

• • • - . . • ' •. ..;. •. . • ...,! • • 

Alsancak vapur iskelesi yakuıında 

lzmirin en mükemmel hususi 
HAST ANESiDiR 

-.~~~~~~ ... ~~~~~~-

Cerrahi - Doğum - adın - Çocuk - ))ahili - Kulak - Bu
gaz - Bnı'un • Göz hastalıklarını kabul ve tedavi eder. 

SJHHA T Evinin Ameliyathane ve _doğum ~alanları fennin en 
son terakkıyatma gore hazırlanmıştır. 

Hastane iicretleri : 1 ki liradan başlar. 
Bu para içinde hastane ücreti, ilaç parası, hekim parası dahildir. 

Son derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat Sıhhat 
evinin vasfıdır 

Ameliyat Ücretleri Halka çok ucuza temin edilmiştir: Mesela on 
gün SIHHAT evinde yatmak ameliyat olmak 

operatör ücreti ve ilaç mnsrafı hepsi dahil bir fıtık, bir apandisit ve buna benzer 
ameliyatlann on günlük bütün masrafı eHi liradan ibarettir. 

. Dogum Ücretleri . On gün SIHHAT evinde .. vat~ak, ye~ek, çocuk 
• masrafı ve ebe doktoru ucretı ve dogum mas-

rafı dahil elli liradır. 

. G?7~ kula~, rahiın lıasta1ıkları anıeHyatları 
Yıne on gun SIHHAT evmde l<almak yemek, ilaç ve doktor ücretleri dahil elli liradır. 
Ameliyatsız teda''l. olacaklardan on gün SIHHAT evinde yatmak, 

" yemek, ilaç, hekim parası dahil yalnrz 20 liradır 

SIBHAl~ Evinin nıulıterenı doktorları 

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

Hurufu heca sırasile aşağıda gösterilmiştir .. 

Dahili 1ıastalıklar 
Mutahassıslan 

-.. -------.. 
Kadın hastalıkları 

Mutahassısları 

:••. -. . . -. -. . . -. . . 
Birinci sınıf dahiliye mutahnssısları E Birinci sınıf mutahassıslar : : 

:: dohtor Fi ret Tahsin : : 
doktor Hatib oğlu Esat :: ,. Kiizım Karal : 

. ---

Hüseyin lbrahim Sa r !: ,, Yu$uf Ziya U Un : 
. l.IJtfi Se11Jri ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; - . ......... ~·~····· ..................................... :: J(ıılak - JJıı(J"az - llıı1·1ııı : 

Cerraiıi hastalıklar = ~ : 
:: Hastalıkları mutahassısları : - . = Birinci sınıf mutahassıslar : - . - . Bırinci s1pıf operatörler :: doktor Hüseyin Hul ki Cura : 

doktor operatör Arif Yurcu ~ " Ziya Gö L. in ~ " 
,, ,, ,, A il Riza ::··' ···•••••· ·· ·· · ·• ·' · · · ·· · · • · · · • • •· • · · · •· • · • · · · '· ·· ·· 
,, ı. ., ,. Esat Cimcoz g Göz hastahl-ları 

.Mutahassısları 

,, ,. ,, Milat aran !: Birinci sınıf mutahassıs 
,, " ,, Nuri Arkan § doktor Burhaneddin Bengü 

ASABİYE MUTAHASSISI Fa"l< Muhiddin 

11 ............................................................................................................. . 
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Sıhlıat. Evi Müdiirü : l)oktor SADi Ç GJ-ıAll 
Hastalanmıza bütün kolaylıklar gösterılir. Dahilden gelecek hastalarımız istasyon

lardan karşılanır. Hasta yanında kalmak isteyen yakınlerine en büyük kolaylık va
pıhr. Dahilden gelen hastaların sahiplerine hastalarmın sıhntları hakkında mektupla, 
TELGRAFLA günü gününe malumat verilir. 

TELGRAF ADRESi : iZ IR SIHHAT EVi TELEFON No. 2974 

Gece ve gündüz dogum ve hasta kabul olunur. 

Milli Emlak .müdürlüğünden: 

No. Lira 
472 Darağaç tramvay caddesinde Şehitler Mukaddes 

mezar sokak 131 eski 99 yeni mağaza 133 eski 
101 yeni eskiden depo şimdi marangozhane 133 

eski 103 yeni No. eskiden fırın şimdi ev ve eski 
tapu kaydına göre 141 Derya mahallinin 60 hisseden 
57 hissesi 131 - 139 No. deponoo 216 hissesi 
209 hissesi 20000 

591 Turan Menemen caddesi 32 eski 197 taj No. 205,92 
metre murabbaı iki oda bir sandık odası tulumba 
ve bahçeyi müştemil ev 1150 

565 Turan Menemen caddesi 164 taj 94 eski No. 
dükkan ve 165 taj 92 eski numaralı 190 metre 
murabbaı fevkanı bir oda, sofa, taşlık; ldlar, avlu 
cebhesinde demir kanatları müştemil ev 1650 

870 Bornova topçukuyu sokağında eski ve taj 6 numara 
40,5 metre murabbaı dükkan 1250 

851 Tepecik arslanlar sokağında 24-26 eski 26-28 taj 
No. fırın ve hamam srsalarınm 7-36 hissesi 3000 

214 Darağaç piyade sokak 41 eski numar:ılı 4 oda 
mutbah, ah1r taraçayı müştemil ev 2700 

466 Darağaç parah köprü selamet sokak karmcnyula 
fabrikası yanında bila No. 1495,97 metre murabbaı arsa 6000 

126 Karşıyaka şımendifer caddesi 90-116 eski 6 
oda 1 salon 1 yel değirmeni 1 bahçe odası 1 
mutbah, 1 tulumba eşcar 1 aralığı müştemil ev 10500 

471 Alsancak gübeci oğlu sokak No. 104 eski taj 
4 oda mutbahı müştemil ev 1250 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri kapalı zarf usulile 10 
gün müddetle artırmağa konulmuştur. ihalesi 6-4-936 pazartesi 
günü saat 14 dedir. Satış münhasiren gayri mübadiller bonosu 
iledir. 6Z3 (606) 

b.mir Birinci lcra Memurlu
ğundan: 

Evvelce Ismetpaşa Dindar so· 
kak 58 numaralı evde otur
makta iken halen ikametgahı 
meçhul Halid tarafın
dan Hasan Said oğlu Hüseyne 
olan 30 lira 54 kuruş ve ayrıca 
masraf borçlu bulunduğunuz 
bu paranın temini tahsili zım· 
nında teblig olunan ödeıne em· 
rini bila tebellüg gelmesinden 
ilanen tebligat yapılmasına ka
rar verilmiş olduğundan bn 
ilanın teblig tarihinden itiba 
ren 20 gün zarfında bu bor
cun tamammı ödenmezseniz ve 
alacakhların takibat hakkmda 
yapdığı muameleye karşı bir 
itirazınız varsa yine bu müd
det içinde şifahen veya tahri
ren icra dairesine bildi:-meniz 
ve bu müddet içinde 74 ncü 
madde mucibince mal beya
nında bulunmanız lazımdır • 

Beyanda bulunmazsanız ha
pis .ile tazyik ~olunacağınız ve 
hakıkata muhalif beyanda bu-
lunduğunuz takdirde hapisle 
cezaJnndırılacağmız veya itiraz 
etmezseniz cebri icraya devam 
olunacağı ödeme emri maka
mına kaim olmak üzere ilanen 
teblig olunur. 696 (609] 
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Müslümanların t 3 Anası 
....................................... 

İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
' Bölem sayısı: 59 Yazan : Tokdil 

Kusurumu bağışla! Şu dakikadan itibaren senin karınım 
Muhammed Ümmü Selemeye doğru ilerledi ellerini tuttu 

- Ümmü Eymen! 
- Evet! ihtiyardır, şimdi 

çıkb, sen gençsin, o Muham
mede yetişmeden aen kotarak 
git! 

- Peki! 
- De ki Seleme'nin anası 

"Hind" senin teklifini başınm 
üstünde tutarak razı oluyor. 

- Ya reddettiğin .. 
- işte anlat, vakıt geçirme! 

Hadi. 
Kadıncağız pür telit ve üs

tnne bir şey almadan fırladı, 
gitti. 

. . . . . . 
Ümmü Eymen salına salına 

mescide doğru yürüyor, arasıra 
gülerek baş sallıyordu. Mesci
din yanındaki odalara muttasıl 
koridora daha ayak basma
mışb, Muhammed karşısına 

çıkb •. 
- Ne oldu? 
Ümmü Eymen başını salla

dıktan sonra sözünü anlabnağa 
vakıt bulamadı, kurşun gibi 
gelen bir kadın Ümmü Sele
menin sırtına yaslandı: Ümmü 
Seleme de Muhammede doğru 
yıkıldı, Muhammed onu tuttu, 
gelen kadın soluk soluğa Mu
hammedin ayakları dibine 
••kt••ı ço u. 
- Durun! Dur! ya ana! 
Bir daha soludu: 
- Ümmü Seleme size ve ~üt 

ananıza selam eder. 
Ümmü Eymen yerdeki kadına 

hayretle bakarak: 
- Ben şimdi onun yanından 

geliyorum! 
- Evet amma! Fikrinden 

dönmüş! 

- Ne! razı mı oldu? 
- Evet! 
Bu kısa görüşmeyi hayretle 

dinliyen Muhammed neticeyi 
ve vak'ayı bu hadise ile anla
mıştı. 

Oturdular ve konuştular .• 
Daha konuşmalarını bitirme· 
mişlerdi ki Ümmü Seleme bür
nüsüne bürünmüş bir kıyafetle 
içeri ııirdi. 

- Esselam ya Muhammedi 
- Esselam hatun! 
- Kusurumu bağışla) Şu da-

kikadan itibaren senin karınım! 
Muhammed Ümmü Selemeye 
doğru ilerledi, ellerini tuttu. 

Bu hengamede Muhammedin 
karıları hücrelerinden başlarını 
çıkarmış bakmağa başlamış
lardı. Muhammedin Ümmü Se
leıııeye ilerleyişi ve elini tutuşu 
ile hepsi kendilerini geri çek
tiler. 

Ümmü Eymen yüzünü döndü, 
gelen kadın dışarı çıktı ve gitti. 
Dakikalar sür'atle atladı, hop
ladı. 

Muhammed birdenbire çelci
lib ellerini çırptı. Sanki ses 
bekliyormuş gibi bütün karıları 
sofaya çıktılar .. 

·- Size sizin yanınızda yer 
alan Ümmü Selemeyi bağışlı

yorum. Ağır ağır yürüyen Ayşe 
ile diğerleri Ümmü Selemeyi 
ihata ettiler. Hepsi onunla sa
kin ve sessiz musafaha ettiler. 

Ertesi gün bir düğün yapıldı .. 
"Hind,, adiyle anılan Ümmü 

Seleme basit bir ziyafetin ar
kasından Ümmülmesakin'in boş 
kalan odasında Muhammetle 
geceyi geçirdiler. 

. . . 

. . . 
Sabahleyin Bilalin sesiyle 

meıcide namaza gelen eshab 
arasııoda Ômerle E.bube.kir yan-. ~ . ~ 

yana yürüyorlar, dertleşiyor

lardı: 
- Ömer ne dersin bu kadı

nın haline? 
- Akşam düğün ziyafetini 

gördük, ne diyelim! Muham
mede razı oldu. 

- Ne de güzel ve endamlı 
kadın. 

- Hem huyu da temiz di· 
yorlar. asil ve kibar bir aile 
kadını .. 

- Tam Muhammede liyık •• 
- Buldu! 
- Saadetini de bulsun. 
- Elbet! 
- Artık o da müslümanların 

analan içine g!rdi. 
- Evet, Tanrı Muhammedin 

ağziyle dememişmiydi ki Mu
hammedin zevceleri müslüman
ların analandır. 

- Muhammed ölse de 
- Haşa .. 
- O da kuldur. Ölse de 

onun karıları müslümanlara ka
rılık haramdır, hepimizin anası
dır. Onun için .. 

- Bunun üzerinde söz ıöy
leymiyelim .. Artık anamızdır. 

. . . . . . . 
- DördUncU kısım -
Muhammed mescidin vaaz 

kürsüsüne çıkmış, sık sık yap
tığı nasihatlara, irşatlara ko
yulmuştu. 

- Müslümanlar! Bizi Kureyş 
harap ediyor, bize arap kabi
l eri düşmandır diye içinizdeki 
kuvvet azalmasın, hepiniz de 
kahraman, şecaat sahibi erler
siniz. O düşmanlar teker teker 
şuradan buradan toplama kim
selerdir. Aralarında ittihat yok
tur, zaten bir akide, bir mef
küre, bir iman ile yaşamıyan 

kütleler daima husrana, daima 
felakete maruzdur. Sizi Allah 
ittihada davet ediyor, sizin; 
hak ve hakikatı bilmiyen hem
cinslerinizle kendi kavminiz, 
ırkınız ayrı ayrı yaşıyarak kuv
vet peyda edemez. işte Kurey
şin hali, işte onları dağınık ya
malarile hasıl olan berbad 
halleri .. 

Süfyan bin Halid bizden on 
kişinin ölmesine sebep olmuştur 
amma yarın güvendiği yerlerden 
kendisine imdad bulamıyacak 
bir tehlike anında yalnız ka-
lacaktır. 

Mescitte toplanan cemaat 
Muhammedin uzun ve heyecanlı 
hitabetinin tesirile coşub dal
galanıyorlardı. 

Muhammed heyecanının şid
detine vasıl olmuş, cemaat ha
lecan ve öfkesinin galeyanını 

bulmuş bir zamanda mescidin 
kapısından üç yaşında bir ço
cuk girdi, ayakları çıplak, başı 
açık, üstüne kollarını açık bı

rakan delme, takma bir min
tan takılmış körpe ve tombul 
bir yavru! Etrafını aralıyarak, 

ciyak, ciyak: 
- Dede! Cede! Dede! 
Diye kollarını açıb, etrafına 

sallana sallana, ayaklarını bir 
oyana, bir bu yana basa basa 
gelen bu çocuk Alinin ve Fat
manın oğlu Hüseyindi. Ali kalk
mağa çalıştı, fakat Muhammed 
tepeden çocuğu daha eyi gör
düğü için birdenbire sustu. 
Cemaat bu alaka ile çocuga 
döndü, hepsi de okşamağa baş
ladılar. Muhamıne-d kürsüden 
indi, Hüseyni kucağına alarak 
şapır, şupur öperek tekrar kür
süye çıktı ve dizine oturttıı. 

· Daha Muhaınmed ıtözftne de-

vama başlamadan; cemaahn 
arasından Abdullah bin Eniı 

ayağa kalktı: 
- Şu çocuğun hürmetine 

sizden söz istiyornm .. 
- Söyle! 
- Bana izin ver ben Süfyan 

bin Halidi öldürmeğe gideyim .• 
Bu mel'unun daha yaşaması 

caiz değil. 
- Evet doğrudur. 
- Gitsin! 
- Lazım! 
- Hain gebersin. 
Sesleri arasında Muhammed 

Abdullaha bakarak: 
- Peki Abdullah amma bu 

korkulu bir iştir. Zira Süfyan 
bize hücum etmek için asker 
toplıyormuş, hazırlanıyormuş, 
senin tek ba,ına oraya gitmek
liğin canını maksada ulaşma
dan hedretmeğe gitmen de
mektir. 

- Emri ve talimatı sizden 
alır, muvaffak olurum. Senin ve 
Allahın hidayeti yanımda olur. 

Erte~i sabah namazından 
sonra Muhammetten öğüd alıb 
yola çıkan Abdullah bin Enis 
kılıncını, okunu aldı ve yaya 
olarak Mekkeye doğru yürü
meğe koyuldu. Abdullah beş 
gün sonra Mekke sınırlarına 

yaklaşmıştı, geçtiği köylerden 
mütemadiyen soruşturuyordu: 

- Süfyan Muhammede yü
rümek için aııker toplıyormuş 
öyle mi? 

- Evet! Bizden bile giden-
ler var. 

- Nerede imiş Süfyan? 
- Medinenin yakınlarında! 
- Acaba beni de alır mı? 

- Seve, seve! 
Abdullah bin Enis iki gün 

sonra da Mekke yakınında ve 
dağların arasında Batnı Arne 
denilen kuyunun yanlarına 
geldi. 

Orada bir vahanın yeşil ala
nında bir çok çadırlar gördü, 
ilerledi. 

- Siz hangi kabiledensiniz? 
- Kare! 
- Süfyan bin Halid Muham-

mede hücum etmek için asker 
toplıyormnş öyle mi? 

- işte biz onun askeriyiz! 
- Demek bu çadırlar ..• 
- Hep onun topladığı as-

kerlerin! 
- Kendisi? 
- Burada ..• 
- Ben de onun askerleri 

arasına girmek istiyorum, Me-
dinede çok ganimet vardır, el
bet faydalanırız. 

- Elbet! 
- Çadırı nerede ise göste-

rir misin? 
- Nabi Bak ileride kendisi 

görünüyor, gördün mü şu atın 
terkisini sıvazlıyan uzun boylu 
harmanili. 

Abdullah bin Enis Süfyanın 
gözüne girmişti. Süfyan ona: 

- Sen hanki kabiledensin? 
- Bitmedi -

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Kemal Çet.indağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar ıııemle.ket wtaııesinde 

iHTiYARLIK 
KENDiSiNi 

HiSSETTiRiYOR 
RADYONUZ iki ye hatta üç yaşındadır. Belki de 

daha fazla. Modem bir radyo karşı
sında radyonuz ihtiyarlamış demektir. Medeniyet sür'atle ilerliyor. 

Unutmayınız ki, bütün eski radyoları, markası ne olursa olsun 
müsait şerait ile alıyoruz. 

MAGAZAMIZDA 
BULUNMAZ ŞERAITLE 

yüksek kaliteli ve t2 TAKSiTLE 

P H i L i P S' i 
BULACAKSINIZ 

PH.L.PS'. Bütün postları alan makine· 

ı 1 in leri en lüks aa1;1t 
yennde bulunur. 

Otomatik bir surette plak değiştiren ve otomatik olmıyan 

RADYO Phonolarımız vardır. 
Umumi acentesi : 

PENNETTI ve PARIENTE 
ikinci Kordon 64 

lzmir TELEFON 2307 
17-19 (596) 
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Gördes icra memurluğundan: 
Izmirde tüccardan Mehmed 

Nurive borçlu Gördesin Kavak 
yeri köyünden hacı Halim oğlu 
Halil Sıtkının Kavakyeri kö
yünde taşlı kesik ve köy civan 
mevkiinde üçte ikisi çekirdek
siz ve üçte biri muhtelif üzüm 
çubukları ve bundan başka 40 
aded meyve verir muhtelif cins 
ağacı havi şarkan Emin hoca 
karısı Tayyibe ve Hamza oğlu 
Hasan veresesi garben hacı 
Mehmed oğlu Süleyman ve 
hacı Mustafa ve Hamza hoca 
kızı Medine cenuben yol ile 
mahdud bir hektar ve 1500 
lira kıymetli bağı 13 Nisan 
936 pazartesi günü saat onda 
Gördes icra dairesinde açık 

artırma yapılması kararlaştı
rılmış ve 12-3-936 gününden 
itibaren açık artırmaya konul
muştur. Talib olanlann yüzde 
yedi buçuk hesabile pey ak
çesi veyahud milli bir banka 
mektubu ibraz etmeleri ve ipo
tek sahibi alakalılarla diğer 

alakadarların ve irtifak sahip
lerinin bu gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz 
ve sair masratlarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle 
birlikte Gördes icra daire
resine bildirmeleri ve aksi 
halde hakları tapu ıici
lile sabit olmadıkça satı, 

bedelinin paylaştırılmasından 
hariç kalacakları ve gayri men
kulün on çok artıranın herine 
ihale edüecej'i Ye ancak artır-· 

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 velespit 
motosiklet otomobiller için yapılmış en son icat edilen 
bu fener çok işe yarar 

3372 Bilumum vesaiti nakliyelerin kullanacağı kırmızı işaret 
feneridir. 

8041 Bir pille yanar yuvarlak camlı ve ayarlıdır. 

Deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir. 
~1. . ı ' -~ 

ma bedeli muhammen kıyme
tin % yetmiş beşini bulmaz 
veya satış isteyenin alacağına 

ruçhan olan diğer alacaklar 
bulunup bedeli bunlann o gayri 
menkul ile temin edilmiş ala
caklılannın mecmuundan fazla
ya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırmanın on bet gün daha 
temdit ve onbetinci günü ayni 

saatta yapılacak artırmada 

bedeli satış isteyenin alacağına 
ruçhan olan diğer alacakların 
o gayri menkul ile temin edil
miş alacakların mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile en çok 
artırana ihale edileceği ve 
fazla malümat isteyenlerin şart· 
nameyi tetkik için Gördes icra 
dairesine müracaat eylemeleri 
ilAn oluııur. (610) 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAlS 

N. V. Oliver Ve Şü. 
W. F. H. Van Der LIMiTET 

Z & C Vapur Acentesi 
HARAÇÇI KARDEŞLFR 

KUMPANYASI 
. ORESTES vapuru elyevm 
lımanımızda olup yükünü tah· 
l!ye ettikten sonra on dört 
martta Anven - Rotterdam ve 
Hambwııx limaıdan için yük 
alacakbr. 

HERCULES vapuru 21 mart· 
ta beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Burgns, Varoa 
ve Köstence için yük alacaktır. 

... ee ... o. 
CENDELI HAN BıRINCl 

DEUTCHE LEVANTE LINIE KORDON TEL. 2443 
HERAKLEA vapuru 16 mart- THE ELLERMAN LINES L TD • 

ta bekleniyor. 20 marta kadar FLAMINIAN vapuru 8 mart 
L.ivupool ve Svans~;a'd.an ge

Anvcrs, Rotterdam, Huıburg 'tip uhrlJedC bu'tmacaktir. 
ve Brcınen limanlarına yiik TRANTINOvapana IS mart-
a;acaktır. A ta Londra, Hull ve nversten 

ANGORA vapuru 26 martta 
gelip tahliyede bulunacak ve 

bekleniyor. Anvers ve Ham- . d L d H it 
aynı zaman a on ra ve u 

burgdan yük çıkaracakbr, için yük alacakbr. 

AMERICAN EXPORT LINES THURSO vapuru 22 martta 
EXCHANGE vapuru 19 mart- Liverpool ve Svanaca'dan ge-

HERMES vapuru 23 marttan 
28 marta kadar Anvers,Rotter· 
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacakbr. 

ta bekleniyor. Baltimor için lip tahliyede bulunacaktır. 
yük aJacalctır. Deutda Lenate Line 

Johnston Warren Lines AL1MN1AN vapuru S martta 
En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

'--------------------------------------~ 
SVENSKA ORIENT LINE 

NORDLAND motörü lima· 
llllllızda olup Rotterdam·H--
burg-Copenhag-dantng-Gdinia 
Goteburg·Uslo ve lskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

Liverpool Hamburz, Bremen ve Anvers-

E 22 tea ıelip taıdiyeıle Wuucak 
parlarıa isialeri ve aavJ ac
retleriaia değişiklik.leriadea me 
suliyet kabul edilmez. QUERNllOR npura NOT : Vürut tarihleri, va-

şubatta bekleniyor. Liverpool 

ROLAND motörü 29 martta 
beklenmekte olup Rotterdam 
dam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdyoia, Oslo ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktı• 
SERvıc MARITıME ROUMAİN 
BUGARESTİ vapuru limanı
mızda olup ayni gün Köstence 
Sulina-Galas ve Brayla liman
larına hareket edecektir. 

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

gelip 21 martta Malta-Marsilya 
ve Barselon için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

k 
Fazla tafsilat için ikinci 

ordonda Tahmil ve Tabliye 
~in ası arkasında FRA TELLi 

PERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-200S-2663 

MEYVA 

ve Anversten yük çıkarıp Bur• 
gas, Varna ve Köstence liman• 
!arına yük alacakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
DUBURG vapuru 2S martta 

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

alacaktır . 
DEN NORSKE Midılelhavslinje 

Oslo 
BA y ARD motörü 9 nisanda 

bekleniyor. lskenderiye,Dieppe 
ve Norveç limanlanoa yük 

alacaktır. 
Vapurlann isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

N. V. w. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 -2008 

TUZU 

. d f eder Mide, bağırsak, 
Eıı hoş meyva tuzudur. İııkıbazı e H. kolaylaştırır. 
le ı ki "nler azını 

aracigerden mütevellit rahatsız 1 arı ~ · 
0 

lu • İstanbul 
İngiliz Kanzuk eczanesı Bey g 

M··dd · umilzmir Cumuriyet u eıum 
liğinden: 

. b d 1 muhamınenli tamiratı 
lzmirde Ceza evinın 500 !ıra e e k 'it e konulmuştur. 

ke 'f 1 kla e sı mey 
fı name mucibince pazar 1 

1 ktır 26 • 3 -
K . . . .. lük dasında top anaca . 
0ınısyon Ceza evı dırektor 0 

. b r bulunmaları 
936 P 15 d taliplerın azı 

erşembe gilnü saat · e tt Ilirektörlükte 
ilan olunur. Arzu eden talipler her gün her saa e j 
k-.ifnameyi alıp tetkik edebilirler. 

2
. 
3 

64S (S63) f 
ı2-t.s--19-

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

4C> 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

~5 
Kuruı ile ve çok kolay bo· 

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

::SC>~ .A..SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 :E~:L 't:J"T . 

B A H A R A T deposudur 

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............. SIHHAT Balıkyağı ~ 

Norveçyanın h;.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Blrtcik Satıf Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 

Sıhhat Eczanesi 

. . . 
• . 
• • • . . 
• . . 
• 

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

Fenn Gözlük 
SiFA. 

ECZANESi 
Altın, Nikel 
Has bağa, Amerikan çerçe· 

velerle, Fenni gözlük camları
nın en tanınmış fabrika malı 
olarak yeniden getirmiıtir. 

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

ucuzdur. 
TOPTAN 

PERAKENDE 

Devlet Demiryollarından: 
22 mart 936 pazar günü Menemende yapılacak Şehit Kubilay 

ihtifali için lzmir ve Manisadan Menemene gidip gelme birer 

hususi katar çıkarılacaktır. 

lzmir kalkış saatı 

Menemen varış ,. 

Menemen kalkış ,, 

lzmir varış ,. 

13,lS 
14,01 
17,34 

18,44 
Manisa 12,SO kalkar Menemene varır 13,47 

Menemen 17,19 Manisa ,, 18,22 
işbu katarlarda yalnız üçüncü mevki arabaları bulunacak ve 

ücret gidip gelme lzmirden 34 ve Manisadan 37 kuruş olacaktır. 
ıs 19 67S (S88) 

Ça ışamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

düşünmüyor ki 
GRIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yarım 
baş ağrısile si
nir ağnların· 
dan kurtar· 
mağa kafi ge· 

lecektir. 

GBiPiN 
Bütün ağrı, sızı ve sancıları derhal dindirir. Soğuk algınlıkanna 

gripe, romatizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adele 
ve bel ağrılarile kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

Fenni 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer l.tm
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

M. Tevfik BA YKEN'li 

Elektrik, telefon ve malze· 
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
I' eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Gözlükcülük 
y 
1,. 
Al\~~ 

L 
ECZANESİ 

HİLAL ECZANE.Sİ 

HER NEVi FENNf GÖZLÜK 
Altın, nikel, elektroyalviz, selloloit, has baga her türlü çer· 

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 

veya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve şoför gözlüklerile 
güneş ve toz gözlükleri, bütün optik alemin bütün icabatı. Göz 
hekimleri için muayene kutuları, alat ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENO€ 
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u.s. • 
onseyı kra toplandı 

Fakat basit bir yakınlaşma bile temin edilemedi 
• 

•• ... 
ugunu soy yor .rı.....ıı"41.en dedi k·: Almanya, gayesinin barışı muhafaza ol 

• m a edebilir anca iman 1anın ist diği bir tar flı m ahedeler ise ulh 

.. 

Rende Dusseldorjta Almatı asknlerüıin bir geçit ıesmi 
8. Hitler Rayişfagda faıilısel söylevini verilkeıı 

Londra 18 (Ö.R) - Bugün 2 - Almanya haricinde, MÜNAKAŞA HARARETLi 
Almanyanın delegelerini kon- Lokarnoyu imza eden diğer ı GEÇTi 
ıeye göndermesi basebile Lon- dört devletin muahedenin hük- Münakaşa çok hararetli ol-
dra müzakereleri yeni bir saf- münü ve şumulünü yeniden muş ve ancak saat 15,35 de 
baya girmiştir. Saat 14 de Ber- tayin etmeleri. bitmiştir. Fransız delegeleri 
!inden tayyare ile hareket eden 3 - Lokarno muahedesine F raynofis elçiler salonun'da ye-
Alman delegeleri saat 17,15 de aykırı olan Alman hareketinin mek yemişlerdir. 
Londraya varmışlardır. Bunun tahdidi: Bazı kıt'aların Ren BB. Flandin ve Vanzeeland 
için Alman delegeleri öğleden bölgesinden çekilmesi ve ağır arasında F orayn ofis teklifleri 
sonra açılan konsey toplantısın- topların nehrin 50 kölometre üzerinde müzakereler devam 
da henüz hazır bulunamamış- şarkına uzaklaştırılması. Sefer ettiğinden Uluslar sosyetesi 
)ardır. servislerinin ve istihkam yapıl- konseyinin öğleden sonraki 

ALMAN DELEGASYONU masının ayni bölge içinde toplantısında Fransayı B. Paul 
LONDRADA men'i. Boncour ve Belçikayı da Lon-

Asıl alaka Lokarno muahe
desini imza eden dört devlet 

dra elçisi temsil etmişlerdir. 4 - Almanyanın bu şartları 
kabul ve merdçe tatbik ede- Dört Devlet delegeleri saat 
ceği taahhüdü karşılığı olarak 22 de tekrar toplanacaklardır. 
yeni müzakereye girişilmesi. Fransız delegeleri şimdiye ka-
Bu müzakerelere mayıs ayının dar durumu tasrih etmişlerdir, 
tarih olarak kabulü. B. Boncour demiştir ki: 

5 - Şimdiden itibaren mua- ANLAŞMA OLMADI 
hedeye imza koymuş diğer - Hiç bir anlaşma olmadı. 
dört devlet arasında bunun Hatta bundan çok uzağız. 
görüşülmesi. B. Flandin dedi ki: 

~ 
iV . 

- Esas'ı meseleler üzerinde 
fikir ayrılıkları devam ediyor. 
Bunların birbirine yakınlaşma~ 
sına çalışıyoruz. 

B. EDENİN NUTKU 
Londra, 18 (Ö.R) - Uluslar 

sosyetesi konseyinin öğleden 

sonraki celsesinde B. Eden 
tarafınan yeni mühim bir nutuk 
söylenmiştir. 

B. Eden söze başlarken, Al· 
manyanın Versay ve Lokarno 

muahedelerine tecavüzü hak
kında konseyin bir karar ver
mesinin Fransa ve Belçika 
tarafından rica edildiğini hatır
lafmış ve B. B. Flandin ve 
Van Zelandın nutuklarından 
çıkan darin tesirleri kaydet
tikten sonra demiştir ki: 

VERSA Y iHLAL 
EDiLMiŞTiR 

Versay muahedesinin ihlal 
edildiği inkar edilemez. Ulus
lar sosyetesi bunu ilgili dev
letlere bildirmelidir. Fakat 
konseyin girişeceği başka bir 
mesele daha vardır. Lokarno 
muahedesinin gayesini tesbit 
eden madde bunu hatırlatır. 

Muahede iki maksatla yapıl

mıştı : 1 - Sulhu mobafaza; 
2 - Garbi A vrupada bir em
niyet kurarak arsıulusal emni
yeti tesis. 

EMNiYET BİNASI 
HAFiFLEDi 

Halbuki emniyet ve inan 
binası hafiflemiştir. Bunu ye
niden nasıl yapabiliriz? llkönce 
şunu kabul edelim ki bu mesele 
yalnız bir kaç devleti değil, 

uluslar sosyetesine temel olan 
taahhütlere saygı ve arsıulusal 
kanuna riayet prensibinde il
gili bütün devletleri alakadar 
eder ve bu prenip dışında 
sulhu muhafaza etmek mümkün 
değildir. 

ALMAYANIN GA YESI 
NEDiR? 

Almanyanın gayesinin sulhu 
ve emniyeti iade etmek oldu• 
ğunu söylemiştir. Fakat Alman 
hükumet adamları da tasdik 
ederler ki emniyetin asası 
muahedelerin kudsi mahiye· 
tine İnandır. Ve bir taraflı 
muahede kısımları, Almanya
nın g~önünde tuttuğu gayeyi 
ancak imha edebilir. Emniye· 
tin yeniden kurulması ancak 
her ulusun elinden geldiği ka· 
dar buna yardım etmesile 
mümkündür. 

arasındaki müzakereler etra
fında toplanmıştır. Geceki 
uzun içtimada Fransız - lngiliz 
tezleri arasında bir derece yak
laşma hasıl olmuşdu. Sabah B 
B. Flandin, Pol Bonkor ve 
diğer Fransız delegeleri Fransa 
elçiliğinde tedkiklerine devam 
etmişlerdir. Diğer tarafdan 
Belçika başbakam B. Van Zel
land F orayn Ofise giderek 
etraflı bir proje verdi. Az son
ra saat 12,30 da Lokarnolu 
devlt>tler mümessilleri arasında 
müzakere başladı. lngiliz ka
binesi muhtelif teklifleri tetkik 
için akşam toplanacaktır. 

LONDRA YA GELiŞ SEBEBi 

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

Londra, 18 (Ö.R) - Saat 
12,30 da başlıyan Lokarno 
devletleri içtimaında BB. Flan
din ve Van Zeeland Londraya, 
memleketlerine vadedilmiş olan 
yardımı elde etmek ve Alman 
tecavüzünü tesbit ettirmek için 
geldiklerini hatırlatmışlardır. 

Sekiz günden beri ayni azım 
ve kararı gösteren B. Flanden 

Almanyanın Versay ve Lokar
no muahedelerini bozduğunun 

müşabedesinden sonra vaziye
tin inkişafı için şöyle bir plan 
tatbikini teklif etmiştir. 

YENi FRANSIZ PLANI 
1 - Almanyanın Fransız -

Sovyet paktının Lokarno ile 
telifi mümkün olup olmadığı 
meselesini Lahey arsıulusal 
adalet divanına havale etmeye 
ve verilecek hükmü önceden 
kabul ebneye davet edilmesi: 

Almanya yeni imzasına riayet edecek mi? 
-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r/.7""1 ' 

lngiltere P~lmanyadan, kendi ·va~~ iyetini kurtaracak bir cevap 
istemiş. Almanya araya soğukluk sokmak niyetinde değil 

Paris, 18 ( Ö.R) - Fransız 
gazeteleri Almanyanın şarka 
bağlı olarak konsey müzakere
lerine iştirakine rağmen, Bay 
Flandinin teklifieüzerine, kon
seyin Alman delegelerini bek
lemeden müzakerelerine devam 
ettiğini ve belki Alman tezini 
dinlemeden karar bile verebi
leceğini kaydediyorlar. " Jour
nal ,. lngilterenin niçin vakıt 
kazanma siyasası güddüğünü 
şöyle anlatıyor: 

TECAVÜZÜN KAYDI 
LAZIM 

" Uluslar Sosyetesi konseyi 
Lokarno muahedesinin çiğnen
diğini resmi olarak tanımadık
ça zamin devletler tavassut ro
iü görebilirler. Halbuki teca
vüz kaydedilir edilmez, ayni 
devletler mücrim devlete karşı 
tedbir almağa mecburdurlar. 
işte bu sebepledir ki lngilizler 
konsey müzakerelerini oyala
mağa cabalıyorlar. Şu halde 

iki şey muhakkak sayılabilir ; 
1 lngiltere müzakere etmek 

istiyor. 
2 Vakti gelince, vuzifesini 

yapmağa da hazırdır . ., 
"Echo dö Paris,. Usul bakı

mından işlerin şu sıraya girdi
ğini yazıyor: 

B. Flandin, Lokarno mua
bedesipe tecavüz edildiğini 
kaydettirir ettirmez, bunun 
konsey tarafından zamın dev
letlere bildirilmesini istiyecek
F ransız delegesi bunun üzerine 
iki üç mukabele tedbiri tayin 
ederek Parise döneeektir. Bü· 
tün bun1ar perşembeden (bu
günden) önce olacaktır. Şu hal
de B. Flandinin Londrada bu
lunuşu çok ehemiyetli olma
mış isede faydasızda kalmış 
olmıyacal< tır . ., 

"Petlt Journal,. durumu şöy
le gorüyor: 

" B. Hitler kollektif güven
liai yıkmak iıtiyordu. Miıvaf-

fak da oldu. Bunu görmemez· 
lik edemeyiz. Zaten bu prensib 
çok zayıflamıştır. Onu büsbü
tün yıkmak için buna benzer 
daha bir iki darbe yeter. 
Fransada bu prensibe çok 
ümid bağlanmışdı. Ancak, bu 
tez, herkes iştirak etmedikçe, 
büyük bir teblüke gizler. Şu 
halde ondan feragat mı et
meli? yani sulhu hakka daya
narak korumakdan vazğeçme-
1. '? 
ı mı. . ,, 

" Fakat o vakıt ne olacak? 
Kuvvet muvazenesi kurmağa 
çalışmak lazımgelecek. Bu da 
bir ahlak meselesi. değil, kuv
vet meselesidir. Bunu anlama-
lıyız. ., . 

Berlin, 18 ( Ö.R ) - Alman 
gazeteleri Berlin hükumetinin, 
şartları kabul edilmediği halde, 
Londrada Uluslar sosyetesi 
konseyine delege göndermeğe 
karar vermit olmasını bir ge
rilemekten bqka tllrlü göıter-

meğe çalışıyorlar. 
Resmi "Deutsebe Algemiene 

Zeitung., gazetesi Almanyanın 
teklifleri üzerinde müzakereye 
girişilmesi için ortaya koyduğu 
şartın zamanı hakkındaki ta
biri tefsir ederek bunun için 
kullanılan Andtog kelimesinin 
heman değil en seri bir su
rette demek olduğunu ileri 
sürüyor. Bu gazetenin fikrince 
asıl mühim nokta müzakerele
rin heman değilse bile vakti 
gelince açılmasıdır ve lngil
tere bu müzakerelere girişmeği 
kabul etmiş, buna karşı 7 Mart 
kararile kendisinin sokulduğu 
müşkül mevkiden kurtarılmasını 
mümkün kılacak bir cevap is
temiştir. 

Almanya Ren meselesinin 
lngiltere için ehemmiyetini tak
dir etmez değildir. Muabedenin 
hükmü hakkında iki tarafın 
fikirleri arasında bazı ayrılıklar 
vardır ve Almanya lngilterenin 

dayandığı şeref noktasını tak
dir eder. Karşılıklı saygı ile 
ihtilafın önüne geçmek imkanı 
vardır . ., 

ALMANYA DOSTLUK 
iSTiYORMUŞ 

Bu gazete Alman delegesi 
olarak Londraya g-iden Von 
Ribentropp hakkında tuhaf bir 
müdafaa yaparak bu defaki 
vazifesini, geçen sene lngil
tere ile bir deniz anlaş
ması yapmaK neticesine va
ran vazifesiyle karşılaştırıyor ve 
şimdiki işinin çok daha güç 
olduğu neticesini çıkardıktan 
sonra Lımdrada geçen seneki 
aniaşma havasının muhafaza 
edildiğini ümid ediyor ve şun
ları ilave ediyor: 

"Almanya, Ingiltere ile F ran
sanın arasını açmağı isteme· 
mektedir. Alm~ınyanın istediği 
lngiltere ve Fransa ile üç yüzlil 
bir dostluktur.,. 


