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anlar Reni tahkime başladılar, 
iki Alman askeri tayyaresi 
şehri üzerinde 50 metreden 

lsasta Strasburg 
aşağıda uçtular .. 

lngiliz Adliye bakanı 
Almanları sulhu bozmak 

istemekle suçlıyan bir 
söylev vermiştir 

Alman genel kurmayı 
tarafından muazzam bir 

hava taarruzu planı 
hazırlanmış .. 

-4-
Naall olmaltdır ? 

Bundan otuz sene evvel oku· 
duğum bir kitabcıkta, Paris 
umumi kütüphaneleri hakkında 
izahat veren bir fasla rast gel· 
miıtim. O zamana kadar lı
mirdeki iki kütüphane ve di· 
ğer ufak tefek medrese kütüp· 
hanelerile, evlerin ufak came· 
kanları içinde toplamvermiş pe· 
rakende kitap yıgınlarından 
mada bir şey görmeyen gözüm 
ve bir şey bilmeyen kafam, bu 
malumat karşısında şaşırıp kal· 
mıştı. Bir defa yüz.binlerce ve 
belki bugün sayısı milyonlara 
çıkan cildden, mecmualardan, 
gazetelerden ibaret büyük bir 
hazine, her bir kitabın ihtiva 
ettiği ilim zümresine, bu ilim 
zümresi de yine ayrıldığı diğer 
kısımlara, nihayet kısımlar· 
da inkısam ettiği diğer te· 
ferruata varıncaya kadar ta· 
babet, hukuk, coğrafya, 
tarih, dil, etnoğrafi müze, 
ve aaire o kadar eyi ve mun· 
lazam bir surette tasnife tabi 
tutulmuş ki, kütüphaneye giren 
her hangi bir okuyucu, üzerin: 
de durmak istediği her hangı 
bir bahse aid bulunan malu· 
matı fihristin kendine göster-

d .•. '. .k t• gu··derek elde 
ıgı ıstı ame ı 

edebiliyor. (Aşari usül) denen 
bu sistem hakkında memleke
timizde de eserler bulunduğunu 
işittim ve fakat görmedim. 
Hugün kitab mevcudu 20,000 
olan Milli kütüphanenin yakın 
zamanda30, 40 ilah .. bin olacağı 
şüphesiz bulunmasına göre şim
diden bu ilmi tasnif işine ehem· 
miyet vermesi lazımdır. l.yi ~'.r 
tasnife tabi tutulmıyan bır ku
tüphane binbir çeşidi ihtiva 
eden bi~ sepete benzer ki, 
fayda yerine yorgunluktan ma
ada birşey vermez. Ankara 

_ Snmı 2 ///(/ sahifede. -
~efik J:nce 

Almanyanın cevabını açığa vurmadan Bay Edene Bildirdi 
den eyvel Londraya dönmesi 

ALMANYA beklaniyor. Şu halde Alman· 
" yanın cevabı uluslar ıoıyete-

Ek oııoınik durumun • sinin bugünkü topıanhsına ye-
tişemiyecektir. 

buhranlı olması Royter Ajansı; B. Riben-

hasebİ(e uzlaşmaya trobun getireceri mütekabil 
teklifleri, meydana vurmadan 

Yanaşacaktır.. önce lngiliz dışbakanı B. Edene 
-·- bildireceğini haber veriyor. 

Paris, 24 ( A.A ) - iyi ha- Londra 24 (Ô.R)- Von Ri-
ber alan mahfellerden söylen· bentrop Berlinde iki buçuk gün 
diğine göre, Almanya, Lokamo kalını$ ve B. Hitlerle daimi te· 
devletlerinin teklifine cevab mas halinde bulunmuştur. Füh· 
vermedikçe B. Flandin Lon- rer ıeçim mücadelesi için yap· 
draya gitmiyecektir. tıjrı seyahatlerde emri altında 

Londra, 24 (Ö.R) - Alman bulunan tayyarede bile diplo-
baş delegesi B. Ribentrop bu· matik müşaviriyle görüşmekten 
gün Almanyanın cevabını ha· geri kalmamıştır. 
milen tayyare ile Londraya ha· Berlin çevrenleri, B. Hitlerin 
reket etmiştir. Milletler Cemi- son Breslav nutkunda nisbeten 
yelinin bugünkü toplantısında göıterdiği itidali Yon RibeD-
bulunması muhtemeldir. . tropun nüfuz ve tesirine atfet-

Londra, 24 (Ô.R) - B. R.ı· mektedirler. Esasen Von Ri· 
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Ankara 24 (Hususi Muhabirimizden) - Balkan antantı kon

seyinin 13 Nisan tarihinde Belgradda toplanması kat'i olarak 
kestirilmiştir. Konsey toplantısı hakkında Atina mahfellerinde 
mevcud malumat şu merkezdedir: 

- Balkan antantı konseyi, Türkiye dış işleri bakam Dr.Tevfik 
Rü-tü Aras'ın başkanlığında toplanacaktır. Bu toplantıda Yuna
nis:anı başbakan B.Demircis, Yugoslavyayı Dr. Milin Stoyadi_
nov ç, Türl<İyeyi Dr. Aras, Romanyayı da B.Titülesko temsıl 
edeceklerdir. 

934 yılında imzalanan Balkan devletleri paktı üç yaşına basar-
ken çok verimli neticeler elde etmiş bulunuyor. Bu toplantı de.v
resinde başkan Aras, Pariste Bulgarislanın Balkan paktına gır· 
mesi etrafında yapılan tesebbüsleri anlatacak; . bunda~ başka 
Balkan memleketlerinin ekonomik durumları, ticari mubadele 
işleri, Balkanlarda Turizm meseleleri görüşülecektir. 

dının şerefine bir öğle ye· 
meği vermiş ve ziyafette bü
tün hükümet azası ile dış 

komiserliği ve Türkiye elçi
liği erkim hazır bulunmuştur 
Molotof ve Apaydın tebrik 
nutukları teati etmişlerdir. 

U/A47//P7//f/T/.7/L///..tt/ZZ 

F ransada seçim 
Parıs,-24 (ö.R ) - Saylav 

seçimi için şimdiye kadar 825 
namzet kaydedilmiştir. Bunla· 
rıo 268 i yalmz Sen vilayetin· 
dedir. 

Dün akşam Alman ceva
bını Londraya getirdi 

----=---
Londra 24 (Ö.R) - Lokaroo devletlerinin tekliflerini hükü-

metine bildir~ek için Berline gitmiş olan Yon Ribentrop ak
şam tayyare ıle Londraya dönmüştür. Alman cevabını hamil 
olduğu söyl~ni.yor. llk hareketi bu cevabı hemen bu akşam 
B. Edene bıldırmek olacak ve lngiliz bakam da Lokaroo mu· 
ahedesini imz~. etmiş olan diğer üç devlete bunu bildirecektir. 

Raris, 24 (O.R) - Henüz muhteviyatı bilinmiyen Alman 
cevabı hakkında Fransız siyasal çevrenlerinin mütaleası şu· 
dur: Fransanın Almanyanın tecavüzü karşısında hüsnü niyeti 
şüphe kabul edemez. Almanya kuvvet darbesinden sonra mü
zakere teklif etmişti. Fransa tehdit altında müzakere etmi· 
!eceğini. bildirdi. Londrada Lokarno devletleri bir anlaşma 
ımza ettıler. Bu bir kül teşkil eder. Almanya buna ancak 
"E t "H di ve 11 veya ayır 11 ye cevap verebilir. 

- Sonu 5 f!ıcı soı'}adıı -
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Milli 
kütüphane 

•••••• 
- - Başlaratı bırinci salriıe.dc -

ziraat enstitüsünde (Kütüpha
necilik ve kitaplann tasnifi) 
Uzerine üç ay devam edecek 
bir kurs açıldığını ve bu kur
sun bir Alman profesör tara
fından idare edilctiğini gu:ete
lerde okuduğum zaman, der
hal milli kütüphanemizin ala
kasını hatırladım. 

Bence, bu kitapçılık ve kü-
tüphanecilik işi, diğer işler 
gibi ihtısas ve vukuf işidir. 

Kitapları tasnif edecek ada~; 
herşeyden evvel kütüphanenın 
en büyük servetini teşkil eden 
dilde, ondan sonra yabancı ve 
ya iki dilde emsalinden yüksek 
bir bilgiye sahip olmalıdır. Bu
gün elin!izde böyle bir unsur 
yok ise1 milli kütüphanemiz onu 
yetiştirmelidir. Behemehal ve 
en az bir ecnebi diline vakıf, 

ilme hürmeti ve ilmi eserlere 
bağlantısı aşk derecesine gel
miş ve kütüphaneyi kendine 
ebedi cennet ve yuva telekki 
etmiş bir kütüphane müdürü, 
kitaplann eyi tasnifi sayesinde 
yalnız milli bir hizm~tle kal
mıyor. milli kütüphanemizi 
milletler arası bir rağbete 
de mazhar kılmlŞ olur. Elin
deki dağınık ve fakat eski 
veya yeni eserleri ebe
diyen muhafaza edileceğine 
kani bir müesseseye vermek 
veya vakfetmek medeni ter
biyesi, bu kütüphanenin intiza
mının ayn bir nimeti olur. 
Bence Milli kütüphane şimdi
den böyle bir müdüriin yetiş-

tirilmesini, kendine iş edinmeli, 
dediğim ilmi yükseklik ve ah
lakta bulduğu herhangi bir 
zatı, derhal dünya umumi kü
tüphanelerini gezdirmek su.re· 
tile kendine bağlamalı, daha 
başlangıcta lzmit' Milli kütüp
hanesini, asri ve ilmi bir tas
nife tabi müstesna ve ilk kü
tüphane olarak tesis etmelidir. 
Bugünün hakikaten çok 
sevdiğim kıymetli ve te-
miz müdürlerinin bu ricayı 
candan kar.şılayacaklarma iti
madım vardır. {Çok hürmetkarı 
olduğum şimdiki müdür CeJa.J 
hocamız, bu sözlerimden ken
dine en ufak bir tariz payı ayı
rırsa öz canımdan beni yarala
mış olur. Sözlerim hali tenkid 
değiJ, istikbali haı.ırlamaya ma
tuftur.] 

Bir defa bu tasnif işi halle· 
dilince, kütüphane t.abii yolunu 
alınış, her gelene zorluk.uz ola
l"ak kendinden istifade edilir 
bir ilim ve irfan merkezi haline 
gelmiş olur. 

Hiç şüphe yok ki, böyle bir 
neticeyi elde etmek, paraya 
ve mütehassıs olarak iş ha· 
şında bulundurulacak ilini kıy
meti haiz zata karşı yapı
lacak fedakarlığa bağhdır. 
Bu zat kütüphanenin en 
selahiyettar adamı olacak, 
ilmi meselelerde; kendini ve 
kütüphaneyi :idare eden heyete 
yalnız direktif vermiyecek, 
adeta amirlik edecektir. Bir 
ilim müessesesinde alimlerin 
otoritesi teessüs ettiği zaman 
istenen maksat elde edilmiş 
olur. Yoksa bir taraftan en 
büyük ilmi ihtiyaçtar için fer
yad edenin sesine, herşeyi 
yalnız maddiğ bir zihniyet 
ile gören ve anlayanın man
tıki cevap verirse, orada 
kayuıyacak şey asla müstakil 
ve dürüst bir ilim kazanı ola
maz. Kanaatimce fımir milli 
kütüphanesi, fatikbalin en bü
yük bir ilim kaynağı olmıya, 
ve bu kaynağın yetiştirecekle
rile yalnız Türkiyeye değil, 
bütün dünyaya faydalı unsur 
yetiştirmeye daha bugünden 
namzettir. O halde bu rolünü 
nasıl yapabilir ? 

Refik ince 

YENi ASIR 

ŞEBiR BABBRLBRİ 

Şam da 
••• 

Bir sergi açılıyor 
Bu sene ilkbaharda Şamda 

bir sergi açtla~akbr. Türkiye· 
den bir çok firmalar bu sergiye 
iştirak edeceklerdir. Türkofis 
şubeleri oümuneler toplamak
tadır. Ancak bu sergiye işti· 
rak etmek istiyen firmalar ı;a
rara uğramak ihtimalioi düşü
nerek satış içitı faila mal gön
dermekten çekinmektedirler. 
Şamda bir firma Ticaretoda
sma müracaat ederek sab1 ve 
propaganda için lazım olan bü
tün işleri yapacağını bildirmiş
tir. Oda bu hususta alakadar
lara mah1mal vermektedir. 

FarukErem 
Adliye Bakanhljı adına 

Avrupaya gönderlldl 

Viiayet meclisi topland! j Ödemiş'te 

Köylerde mual~~"!~':~e ~.vJ B~I.~i~ t:~~;!~! 
Yaptırılması goruşuldu büyiik liir yangın. olmu,tur. 

Afyonlu şuhudlu ogulJarından 

Vilayet umumi meclisi dün 
saat ı:.ı. te Sırrı Şenerin riya
setinde toplanmıştır. Geçen 
zabıt okunduktan sonra aynen 
kabul ediJmis, gelen evrak 
okunmuş ve aid oldukları en-

cümenlere havale edildikten 
sonra eraz.i tahrir komisyon
larına asıl ve yedek olarak 
tespit edilen azanın isimleri 
okunarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Daha sonra bütçe encümeni 
tarafından 933 senesinin hesabı 
kat'isine dair gönderilen maz· 
bata okunmuş ve esami ta.Jİni 
suretiyle reye konnlarak kabul 
edildikten sonra maarif veki· 

Menşe 
Şahadetnameleri 
hakkında bir emir 

Memleketimizden yabancı 
ülkelere ihraç edilmekte 
olan mallar için, ticaret oda
sınca tüccara ihraçtan sonra 
menşe şahadetnamesi verilmi· 
yeceğini yazmıştık. 

Bazı ihracatçılar hala maim 
ihracından sonra menşe şaha
detnamesi almak üzere odaya 
başvurmaktadırlar. Bu şaha

detnameyi aJamayınca ehem-
miyetli zararlara uğra~akta
dırlar. Bunu haber olan lkhsat 
vekaleti odaya son ve kati bir 
emir vermiştir. Bu emirde ma
im ihracandan sonra hiç bir 
suretle menşe şahadetnamesi 

veriJemiycceği ve biiihara za
rardan kurtarılmak istenen 
tüccar1ar için yapılacak müra
caatlann katiyen kabul edil· 
miyeceği bildirilmektedir. 

Tayin 
Kaca burun mahkemesi baş 

katibi bay Kadri istifa etmiş 
ve yerine ticaret mahkemesi 
ı.abıt katibi bay Hasan Remzi 
tayin edilmiştir. 

letlnce dereceleri yükseltilen 
269 muallimle 6 müfettişin maaş 
farkları için bütçeye tahsisat 
konmas1 hakkında maarif mtı-
dürlüğünden gelen müzekkere 
okunarak maarif ve bütçe en· 
cümeolerioe havale edilmiştir. 

Bazı kazalar üyelerinin ma .. 
halli ihtiyaçlar hakkında oku
nan takrirleri ait oldukları en
cümenlere havai~ edildikten 
sonra doktor 8. Osman Yunus 
tarafından köy muallimlerine 
köylerde birer ev yapbrılması 
hakkında verilen takrir okuna-
rak bütçe ve maarif encümen
lerine ha vale edilmiş ve başka 
gorüşülecek bir iş olmadığın
dan cel~eye son verilmiştir. 

Katil 
Yirmi dört yıla 
mahkum oldu 
Seferihisarın Orhanlı köyün

de bayan Züheydeyi kaçırırken 
kttan babası Süleymam mavzer 
kurşonile öldüren Mabmudun 
ağır cezada muhakemesi dün 
bitmiştir. Mahmud ölüm ceza
sına bedel yirmi dört sene 
eğıt' hapse mahküm oJmuştur4 

Mahmuda yardım etmekle suçlu 
bulunan Abdullah ve Huseyin 
albşar ay, Mustafa oğlu Hü
seyin sekiz ay on gün, Bekir 
de bir ay mahküm edilmişlerdir. 

<:ıı:m•c•••- • 
Komiserler aras1nda 
Kantar ikinci komiseri Ihsan 

Alsancağa1 ahlak zabıtası üçün-

cü komiserı Raşit Güzel yalı
ya, taharri üçüncü komiseri 
Sırrı Kantara, Muğladan gelen 

ikinci komiser Galip Karanti
na ya ııakledilmişlerdir. 

.sa ••••••• 

Polise hakaret 

Mustafanm evinden kaıaen çı· 
kan yangın, ikiyüz lira değe
rindekj evi ile 150 lirahk eş~ 
yasının yanmasJna sebebiyet 
vermiştir. Yangın bundan son
ra genişliyerek yanındaki Nuri 
oğlu Hüsey.oin 1500 lira değe
rindeki iki dükkanı ve deru· 
nundaki ıki odası, Paşa Mus 
lafa oğullarından Şükrü ve 
Hasanın dört bin lira değerin
deki 4 dükkan bir ev ve bir 
saman damı yanmıştır. 

Yangının önüne geçilmek 
için Tireli Hüseyin oğlu l\ılus
tafanın 500 lira değerindeki 
bir dükkanı da yıktırılmış c 

bu suretle yangın söndürül· 
müştür. 

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

Kizım 
Ağırcezaya verildi 

Erkek muallim mektebi mü
dür muavini B. Reşidi öldür
me:..e teşebbüs eden ve mev
kuf bulunan Sadık oğlu Kiıım 
ile gayri mevkuf arkadaşları 
Recep, Cavit ve Ahmet hak
Jarmda üçüncü istintakta de
vam eden tahkikat bitmiş ve 
Kazımın B. Reşidi öldürmeye 
teşebbüs ettiği anlaşılarak 
Türk ceza kanunuun 449 uncu 
ve 62 nci maddesine uygun 
suçundan mevl<ufen ağırcezaya 
sevke karar verilmiştir. Diğer
leri hakkında men'i muhake
me kararı verilmiştir. 

Hasan pehlivan 
mahl{um ol u 
Tepecikte bir gece Çallı ve 

DenizliJi iki Mustafayı öldü· 
ren ve bunların karde~lerini 
yaralıyan ve muhakemesi sıra
sında birçok defalar mabk~me-
ye çıplak gelmek ve saire gibi 
deJilik rolleri yapan Hasan 
pehlivan 12 sene ağır hapse 
mahküm olmuştur. 
~r/77?:~~ZJl7.7?77.A. 

~ Borsa llaberleri ~ 
' 
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r KÖŞEMDEN l • • . Nikahda keramet 
Şu yakm günlerde bir gün 

bizim Şevket BiJgin'le bir öğle 
üstü hasbihali yapıyorduk. Ya· 
mmızda; tulumu sırtında bjı 
arkadaşının: vardı: 

- Bu pire şampiyon dedi 
nişanlandı. Haberin var mı? 

Bu haberi ben çok evvel 
kerıdi ağzından mı, yoksa; bir 
zaman doktor, bir zaman mat
baacı ve baJen de her ticaret 
boyasının küpüne giren bir şen 
kişiden mi işitmiştim bilmiyo
rum, işte berne hal ise kula
ğıma girmişdi. 

- Biliyorum dedim. Söz ev
lilik sevenlerle,sevmiyenler üze· 
rinde tcşehbüd miktarı sürdü. 
Ben: 

- Şu sırada evlenen kimse 
her halde paralı olmalıdır ki 
aile saadetini bulsun, yoksa 
züğürdün evlenmesi doğru 
değildir. 

Diye bir kanaat yürütmüş

tüm, bilmem doğru, bilmem 
eğri .. 

Matbaadan ayrıldıktan sonra 
bu mesele zihnimi yordu ve 
düşündüm, artık aklımda ne 
pire şampiyımu vardı, ne deve .. 

Akl•mda yalnız, savurduğum 
kaoaah sarsan ve dedemizden, 
ebemiıden ·atasözü olarak ge
len: "nikahta keramet vardır" 
vecizesi iğrilip, büğrülüp açı

lıp, kapanıp yer etm.Jşti. 
Nikahta keramet vardır hal 

Şuna şey! desen yani kadın 
uö-uru desen daha eyi olmaz o 

mı? Bana kalırsa aslı astarı 

kadına dayamyor. Şu yaşa ge· 
linceye kadar cvliJerin macera· 
larını çok dinlem çok gördüm, 
çok ta çektim .. 

Bana ; dinlemekle, gör-
mekle, çekmekle adeta koyu 
ihtısas arız! oldu. 

Bakın size bunu bir bir teş
rih edeyim: 

Evvela .şunu söyliyeyim ki 
her erkek kişinin evleninceye 
kadar karşısında eli bağh di
van duran, eli kthnçh keser, 
yontar gık! dedirtmez, nefes 
aldırmaz bir şeytanı. bir tafü · 
vardır. 

Evlendin mi? Evlendin! 
Kasaların liralarla doludur, 

dört bir tarafından oluk oluk 
para akar, gülersin, oynarsın, 

dünyaj zıp çıktı şairlerin tas
viri gibi pespenbedir, herşey 
saadettir. 

Hükômet tarafından Avru
paya tahsile gönderilecek ta
iebe hakkında bir l<aç ay önce 
açılan müsabaka imtihanların

da muvaffak olanlann muhte
lif batı ülkelerine gönderilme
lerine başlamlmışbr. Bu me
yanda Ankara hukuk fakülte
sinden yüksek derece ile dip
loma a an ve müsabaka imti
hanlarında temayüz eden Bay 
Faruk Erem Adliye Bakanlığı 
adına Brüksele gönderilmiştir. 
Bu değerli genç beş sene Bel
çikada kalacak hukuk dokto
rasını verdikten sonra memle
ketimize dönecektir. Zeki ve 
çalışkan Faruk Ereme bah ül· 
kelerinde ulusal şeref kazan• 
dıracak muvaffakıyetler dileriz. 

Fuhuşla mücadele 
komisyonu 

Kemerde umumhaneler ara
sında Niğdeli Hüseyin fırmeı 
Salahiddin ve Hamid oğlu 
Sabri sarhoı olarak bağırıb 
çağırmak suretile güriiJtü yap
tıklarmdan ve polise hakaret 
ettiklerinden tutulmuşlardır. 

~ Dün Borsada 
~ ~şiar 

Fukara düz yolda şaşırır 

~ Zengin arabasmı dağdan aşmr 

lzmir heyeti gitti 
Afyon-Karakuyn-lsparta de

miryolunun açım törenine da
vet edilmiş olan vali bay Fazlı 
GülcçJe parti başkam Y ozgad 
saylavı bay Avni Doğan, şarbay 

doktor Behçet Uz, Halkevi 
müdürü bay Kemal Talat ve 
meclisi umumi azasından bay 
Hasandan mürekkeb heyet dün 
saat 14 de Alsancak istasyo .. 
oundao hususi bir trenle hare
ket etmişlerdir. Heyet törende 
bulunduktan sonra yaran akşam 
şehrimize dönecektir. 

•••••••••••• 

At yarışları 
Ukbahar at yanslan S Ni

sanda başlıyacakhr. Bu koşu

lar için programların gelmesi 
bekleniyor. -
Bira fabrikası 
cinayeti 

Bira fabrikası makinisti Ze
linkayı öldüren ve fabrikanın 
müdürü Fayferi yaralıyaa kapıcı 
Lütfi hakktnda dün ağırcezada 
karar bildirilecekti. Mahke
mece mahallinde bir keşif ya· 
pılması kararlaşlığmdan karar 
başka bir güne bırakılmışhr. 

Fuhuş ve fuhuş yüzünden 
bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün sıhhat müdür
lüğünde sıhhat müdürü doktor 
bay Cevdet Saracoğlunun riya• 
setinde toplanmış ve bazı işleri 
karara bağlamıştır. 

r •• • • • ... ..-.... 

Karısını yaralamış 

Güzelyabda Halimağa tarla
sında oturan Nevrokoplu Ömer 
oğlu Osman ustra iJe karısı 
Saadeti başından yaraladığın
dan yakalanmışbr. 

EL HAMRA Sinemasında TELEFON: 2573 

Bugün matinelerden itibaren yepyeni iki hakiki 
şaheser takdim ediyoruz 

1 -- SEKOYA 
KAPLAN KIZ 

Şa,arak ve şaşırarak seyredeceğiniz sinemacılığın 

hakiki bir mucizesi 

2-HAVA 
Kahramanları 

Aşk, vazife, zevk, neşe, hayecan ve kanramanlık filmi 
Seanslara dikkat: 

3 de Hava kahramanları 
6 15 de Hava kahramanları 
9 15 de Hava kahramanları 

5 de Sekoya - KapJan kız 
8 de Sekoya - Kaplan kız 

Saat yediden itibaren birinci mevki 25 kuruştur~ 
. • . :-. . ' 1 : . • . 

üzüm 
Çu. Cinsi Fi at 
407 M J Taranto 12 50 13 87 

41 Koo ittihadı 12 12 50 
28 S Süleymano 13 75 13 75 
27 J Taranto M 13 50 13 50 

503 Yekün 
499574 Eski satış 
500077 uumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fiat 

1277 Buğday 6 50 1 81 
1450 Pamuk çekir 3 SO 3 50 

25 Susam 22 22 
29 Fasulya 8 8 
50 bal ye pamuk 54 54 

117 Ki çam Fı 54 S4 
Bugün şube kitabetine not 

ettirilen ve henüz vizitası ya
pılmamış olan pamuk satışları: 
803 3. pamuk P. 42 50 42 50 

34 harar 11 

• • Para Piyasası 
24-3-1936 

Alış 
Mark 50 20 
İster1in 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 10 
İtalyan lireti 9 97 
İsviçre F ran. 40 87 
Florin 85 37 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Sahş 

50 70 
623 

8 30 
79 70 
21 25 
9 99 

41 20 
85 50 
5 27 

23 87 

Sözünün son şekli .r;endedil'., 
lakin bal ayı falan ayı geçip 
biraz evlilik iJerlemeğe başla· 
yınca evliliğin kerameti ! yüı: 
gösterir. 

Nereden geldiğini bilmedi
ğjo bir şeytan şamarına uğrar
sın, dim dizlak züğürt, yahut 

ağzının tadı, gönlünün r~ha~. 
ömrüniin dirliği kaçm1ş b1r ti-
marhane kaçkmı olursun; sürt 
allab kerim, ya ölünciye. ya 
boşanıncıya, yahut karman ölü
müne kadar böyle geçer gidir. 
Bunun ötesini, berisini, faslını, 
maddesini S<•rmayın, zirakiııı 
uzun bir teşrihtir. 

Bu böyle .. 
Çevirelim sahifenin tersini 1 

Cebinde metelik yok, günü ge
ce, gecesi cehennem, ·hayatı 
bozuk, talii berbat, elhasıl ne 
tarafına dokunsan tmnn ! Ye
rine ah ! Çıkan bir kasei ba
fon ! ? 

Herif taliine, yaşayışına inat 
bahs tutar evlenir, daha bal 
ayı, yarı zevk, yara zehir geç
meden, bakarsın Allah : Yürü! 
Ya kulum 1 demiştir, dünün 
zügürdü, bugünün lordu olur, 
çıkar, nereden geldiği de belli 
olmaz. Bu fasilenin içinde zen
gin bir kadına nikahlanıp! lüpe 
konanlar söz harici ... 

Evlendikten sonra talii yüzü-
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Türkçeye çeviren: R. B. 
3 .. -

~jeni merakla bekliyordu. Aleksan· 
dr ise bambaşka bir aşk alemindeydi 

- ister misin Katya ? 
- Evet benim aşkım .• Evet.. 

Zira ben kendimin olmaktan 

ziyade sizinim. 

*"'"' 
lmparatoriça Öjeni alelacele 

Elize sarayına döndü. Bu sui
kasttan o kadar nefret etmişti 
ki.. Suikastcıların tasaddileri 
onun en seçili emeJlerini bir 
dakika içinde yıkmışb. Rusya 
ile ittifak ümidleri çok zaafa 
uğramıştı. Bismark Parasteydi. 
Ruslarla bin türlü entrika çe
viriyordu. Üçüncü Napolyon 
hükumeti Meksika harbınm 
bedbaht neticesinden sonra 
cumhuriyetçiler tarafından teh
dit edilmekteydi. 

lmparatoriça, hükumetin za
afı yüzünden başgösteren bu 
euikasd dolayısile Çar Alek
ıandra beyana itizar ederek 
onun affını elde etmek vazife
sini kendi üzerine almışb. Dün 
Şarl Ftoke imparatorun yüzüne 
karşı o muhakkirane hitapta 
buJunduktan sonra Polonyalılar 
buğün suikasd teşebbüsüne 

girişmeğe cesaret edebil-
mişlerdi. Hükumetin zaafı 
olmasaydı elbette ki bunlar ol
mazdı. Şu halde vaziyetten 
üçüncü Napolyon hükumeti 
mesul sayılabilirdi. Misaferet 
kaideleri çiğenenmişti. işte im
paratoriçe Ö jeni bu nazik 
vaziyeti yoluna koymağa çalı

şacaktı. ikinci Aleksandr üze
rinde umduğu t esiri yapabil
mek için teshir edici güzelli
ğine güveniyordu ... 

i mparatoriçe Ojeni, Elize 
saraymının merdivenlerini çar
çabık çıkarken dünkü dostun 
infiallerini teskin edecek keli
meleri arayordu. Bu dost eyi 
idare edilmezse yarının düşmanı 
olabilirdi. Yaverlerden biri ken
disini istikbale koştu. 

- Samajeste imparator Alek
sandr sarayda değildir . . 

imparatoriçe sordu: 
-- Çar büyük elçilikte midir? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ne gülmüş kimselerin samimi 
dostu olupta ne zaman iç yü
zünü sorsan : 

- Biraderi Nikahta keramet 
varmış, daha doğrucası benim 
karının uğuru varmış! 

Diye övünür, karısının ayrıca 
övünmeleri bir ayrı bahis, mü
barek kadın her önüne gelib 
eline geçene: 

- Gördünüz mü? hep uğur 
bende imiş, işidiyorum bizim
kini de şaşıyorum. Cebinde 
metelik yokmuş ben evine arak 
bastım, mal mülk, para sahibi 
oldu. 

Demekten kendini alamaz .• 
Var varanı: Dedim ya! Ka

dın uğuru.. Onların erkekler 
üzerinde hüküm süren iki cep
heli uğurları asla inkar oluna

maz ... 
Amma her ikisi de uğuısuz 

olurda iki çıplak bir hamamda 
kabilinden evlenip oldum olası 
ömür sürenler de yok değildir. 

işin içinde bir sır, bir hik
met, bir keramet, bir uğur var 
ama ilerisini Allah bilir .• 

Sözü nereye getirecektim : 
Ben matbaada : 

_ .Şu sırada evlenen her 
halde paralı olmalıdır ki aile 
saadetini bulsun demiştim, fa
kat nikahın kerametine, kadı
nın uğuruna bakılırsa benim 
bu kanaatimin bozuk olduğu 
görülür, hoş; ben de bUna inan

dım! •• 
TftlC 

Oradaysa sefaret binasına ka
dar bana yoldaşlık ediniz. 

Yaver çekinerek ceYab verdi: 
r - Şimdi oradan geliyorum 
: Majeste ..• imparator orada de

l ğildi. l Öjeni kabaran endişeleriyle 
I haykırdı : 
' - Nerede olabilir 1 Beni 

Murat salonuna götürünüz. Hü
kümdannızı orada bekliycceğim. 

* •• 
Bir saat sonra prenseı Mişel 

DoJgoruki Bas-Du-Rempar' daki 
oteline dönünce kapı önünde 
muhafız kıtaya mcnsub asker
lerin yanldıklarını ve büyük 
bir kalabalığın toplandığmı 
gördü. . 

Katerinio başı daha dik, da-
ha mağrurdu. Gözleri parlıyor
du. imparator ona kolunu 

verdi. 
Her ikisi de Rusya impara-

torluk armasını taşıyan arabaya 
binmek ÜLere Bas-Du-Rempar 
sokağını lakaydane geçtiler. 
Kendilerini seyretmek için top· 
lanan meraklı gözlere ehem
miyet bile vermiyorlardı. Ar3-
baya binerken kendilerini de
rin bir şaşkınlık içinde gören 
Prenses Luiz Dolgorukiyi se· 
lamladılar. Katerin yengesine 

dönerek: 
- Allaha ısmarladık Luiz, 

dedi. Bu akşam sana kararımı 
bildiren bir mektub göndere
ceğim. Onu okuyuaca herşeyi 

anlarsın. 
Hayretinden donakalen pre

ses Mişel DoJgoruki kendisine 
geldiği zaman görümcesi Im· 
parator ikinci Aleksandr ile 
birlikte uzaklaşmış bulunuyordu 

,,.•,,. 
Katerin hizmetçiye şu adresi 

verdi: 
_ Nöyi'de Folie-Saint-James 

yakınında Saint-James sokağı. 
Orada, Paris banliyölerinden 

birinin çok mütevazi bir evin· 
de matmazel T repo istirahat 
ve inzivaya çekilmişti. 

İmparatoriçe Öjeni Murad 
salonunda beklemekten usan· 
mıştı. Her geçen dakika he· 
yecanmı arttırıyordu. Eli~enin 
bütün asma saatları sanki ya
vaşlıkta ısrar ediyorlardı. Da· 
kikalar saatlar kadar uzun 
geliyordu. lmparatoriça ikinci 
Aleksandrın nerede olabiJece
ğini düşünüyordu. A~ab~ P~ü~
ya kralını ziyarete mı gıtmıştı. 
Orada Fransa aleyhind~ bir 
ittifak mı hazırlıyorlardı? Ojeni 
bu düşüncelerin iç sıkınhst 
içinde kıvranırken imparator 
Ikinci Aleksandr kollarını Ka
terinanın enfes vücuduna dola
mış kendilerini Nöyiye gö
tür;n arabada bir coşkun
luk alemine dalmıştı. Katya 
sevilmek istiyen bir çocuk gi
bi kendini imparatorun kolları 
arasında bırakmıştı. Arabanın 
loş karalığı içinde dudakların
dan dökülen aşk sözlerini fası
lalı bir sessizlik takip ediyor
du. Sanki bu sözlerin ruhları
na daha iyi sinmesini istiyor
lardı. işte bu sükut anlarında 
kelimelerin ifadeye muktedir 
olmadığı şeyleri dudaklara ko
nan süreldi buseler anlatıyor
du. iki sevişen varhğı ilelebed 

birbirinden ayırmasına ramak 
kalan günün akşamında ölü-

mün soğuk nefesini duymuş 
olmaları birbirlerine bağlanma
larını ebediyen temin etmiş, 

aNf ASIR 

Son Telgraf Haberleri 

Celil Bayar şehrimizde Arnavutluk . ...... 
Ek • b k ) b Jd . Asker toplamıyoı onomı a anımızın, stan U an Tiran, 24 (Ô.R) -Arnavud 

1 • d ı ı • h matbuat bürosu 9 sınıfın silah sonra zmıre ege me erı mu temel altına çağrıldığı ~aberi~itekzib 
etmekte ve bu rıvayetın olsa 

A k 24 ( Ö ı ) Y d "t"ba · b l k olsa, mutad ilkbahar talimleri n ara, ze - arın an ı ı ren ış- u unma üzere şehrimize gelmesi muhtemel-
i ~ 1 k J Af K k eli C •~ı B için iki ihtiyat taburunun da-emegc açı aca o an yon • ara uyu hath r eıa ayarın seyabahru lzmire kadar uzata-
113 kilometredir. Arada sekiz istasyon vardır. cağı sanılmaktadır. vetinden ileri gelmiş olacağını 

A k ·· bildirmektedir. 
Üç buçuk milyon liraya malolmuştur. Isparta n ara, 24 ( Ozel ) - Şehrimizde bulunan 

· Y k ·fi Amerika harbiye bütçesi hattı da 14 kilometre uzunluğundadır. mımar ansen, yapı ooperati · tarafından in ... 
lstanbul, 24 (Özel) - Ziraat vekaleti müste- şasına karar verilen 150 evin planlarını hazır:· Vaşington, 24 (A.A)-Senato 

. lıyor. lnşa_ahn yaz mevsimi iç.inde başlaması altı yüz on milyon dolar olan 
şarı B. Atıf Ankaraya gitti. Ekof!Omi · bakanı muhtemeldır. Evler aynı tipde olacak ve sağlık harbiye bütçesini tasvip ct-
8. Celal Bayarın cumartesi günü tedkiklerde konforunu havi buluna'cakbr. mi tir 

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

Müdafaa bakanı ordu ko- imza edildi. Bakanlar 
misyonunda ~iy_ev verdiı Romadan ayrılıyorlar 

Üç memleket ge.nel kurmayları 
birleşik tedbirler ittihaz edecek ··-·-·-Bürüksel, 24 ( Ö.R ) - Al- milis kuvvetlerinin bir kıs-

manyanın Londra tekliflerini mını terhis tarihinden son-
kabulden istinkafı halinde alı- ra da silah alhnda tutma-
nacak tedbirler hakkında Fran- ğa salahiyet almışh. Hükiimet 
sa ve Belçika hükumetlerine şimdiki vahim siyasal durum 
gönderdiği mektubla lngiliz evelinde bu salahiyeti istimale 
hükumetinin aldığı laahhüdler hakkı olduğu mutalaasmda ol-
ile ilgili olarak Belçika müda- makla beraber bunu ancak bü-
faa bakanı B. Devez müdafaa yük bir ihtirazla kullanacaktır. 
komisyonu önünde beyanatta Bunun için askeri meselenin 
bulunmuş ve demişdir ki: bütünlüğünü ele almak üzere 

Birinci derecede ehemmiyetli muhtelit bir komisyon teşkiJini 
iki hadise karşısındayız. Birin- istiyen erkanı harbiye, Ren 

· · aı· d. işgali ve erkanı harbiyeler ara-
cisi Ren bölgesinın ışg 1

' 
1
.. sındaki temas kararile birlikte 

ğeri İngiltere, Fransa ve Bel· müdafaa tedbirlerinin hunlara 
çika erkanıharbiyeleri arası?~a uyması için alınacak kararlan 
temas kararıdır. Bunun ıçın incelemektedir. Bu da ancak 
hükumet milis kanununu değiş- lngiliz ve Fransı.ı; erkanı har· 
tirmeğe mecbur bulunmaktadır. biyelerile yapılacak temastan 
Geçen sene haı.iran sonunda sonra, onlardan bekliye bile-
hükfımet seferberlik karşılığı ceğimiz iraelere uygnn olarak 
olarak silah altında bulunan yapilabilec~ktir. -· .. ·~· ... 

İki milyon lngiltereli 

KraliçeMari vapurunun 
hareketinde bulundu 

Londra1 24 (Ö.R) - On üç
ler komisyonunun verdiği vazi
feyi yerine getirmek üzere ko· 
mite başkanı B. de Madariaga 
İtalyan - Habeş harbının en 
çabuk halli çaresini bulmak 
üzere temaslarına başlamıştır. 
B. de Madariağa öğleyin 
Habeşistanın Paris elçisi 
B. Valde Maryam Saint 
James sarayında Uluslar 
sosyetesi genel sekreteri B. 
avenoile birlikte kabul etmiş
tir. B. Valde Maryanın B de 
Madariaga ile konuşması çok 
kısa olmu~ ve on üçler komi
t esi başkanı Habeş mümessiline 
komitenin evvelki kararname
sini tebliğ etmiştir. Bu ka
rara uygun olara 1<: muhasP.
matı durdurmağa imkan ver
mek üzere B. Madariaga Habeş 
mümessiJile görüşmüştür. 

ROMA GÖRÜŞMELERi 
Roma, 24 ( Ö.R ) - ltalya~ 

Avusturya - Macaristan görüş
meleri bitmiştir. Avusturya 
ıansölyesi B. Schnschnig ve 
dışişleri bakanı B. V aldeneg 
saat 12denl3e kadar B.MusoJini 
ile gğrüşmüşlerdir. Öğleden 
sonra üç taraflı yeni vesika 
neşredilmiştir. Avusturya ve 
Macaristan dış bakanları ve 
deleieleri bu akşam Romadan 
ayrılacaklardır. Yalnız başba

kanlar daha bir iki gün hususi 
olarak Romada kalacaklardır. 

ANLAŞMA METNi 
Roma 24 ( Ö. R ) - Neş· 

redilen üç taraflı anlaşma met-

ni, aşağıdaki üç protokoldan 
ibarettir. 

Birinci protokol - ltalyan 
hükumet başkanı ile Avustur-
ya federal şansölyesi ve 
Macaristan başbakanı 26 
Mart 1936 da toplanarak 
Roma protokollerinin üç hükü
metin Avrupa sulh unu koru· 
mak ve Avrupa sulhunu koru
mak ve Avrupanın ekonomik 
tensikine hizmet etmek üzere 
devamlı iş birliği üzerindeki 
mes 'ud neticelerini görerek 
kvvvetlenmi~ olan ekonomik, 
siyasal ve kültürel prensiplere 
sadık kalmak ve üç memleke· 
tin menfaatlerini ahenkleştir
meleri ve Avrupa durumu
nun muhtemel inkişafına g öre 
birlikte hareket e tmeleri iç'n 
daimi bir mütekabil istiş~ 
kurumu kurma~a karar \'. 
mişlerdir. 

lkmci protokol: - Bir nu
maralı protokoldaki tekliflere 
dayanarak üç hükumet Tuna 
meselesi hakkında hiç birisicıiıı 
diğerlerile önceden istişare 
etmeden siyasal mühim hiçbir 
temasa girişmiyeceğini yeniden 
teyid ederler. Tuna bölgesin· 
deki iktisadi paktların inkişafı 
işinin şimdilik ancak iki taraflı 
anlaşmalarla mümkün olacağı 

hususunda mutabık kalmışlar
dır. 

3 üncü protokol - Daimiğ 
istişare kurumu dış bakanların
dan teşekkül edecek ve üç 
hükumetin lüzum görecekleri 
zamanlarda toplanacaktır. 

Londra 24 (Ö.R) - "Keen Mary,, (Kraliçe Mari) adlı lngiliz 
Transatlantik vapuru bu sabah saat 10 da Plany tezgahlarından 
ilk hareketini yapmıştır. Vapurun geçeceği sahilde 80 kilometre 
uzunluğunda bir sahada toplanmış olan iki milyon kişi bu muaz
zam geminin geçidini seyretmişlerdir. u K.Mary,, nin bu ilk se· 
yahatı Glaskov yanında Grunov limanına olmuştur.Transatlantik 
orada 24 saat demir atbktan sonra tezgaha dönerek tekrar kuru 
havuza girecektir. Atlantik denizinin ilk geçidi önümüzdeki Ma· 
yıs ayında olacakbr. Avam kamarasında müzakereler 

"K.Mary,, 80.773 ton hacminde olub uzunluğu Fransızları meş
hur "Normandi,, sinden üç metre daha azdır. Fransız Transat
lantiğinin hacmi ise 80,799 tondur. lngilizler kendi gemilerinin 
mavi kordelayı Fransız vapurundan zaptedeceğine emin bulunu .. 
yorlar. 

General Diefenbach öldü 
Berlin, ( D.E ) - 1914 yıh ağustosunda Namur'daki Alman 

kuvvetlerine kumanda eden 22 inci alay kumandanı General 
Diffenbach 76 yaşında olduğu halde Berlinde bJmiiştür Kendisi 
Ypres ve Arras muha rebalerine iştirak etmiştir. 

TAYYARE Sineması 
TELEFON: 3tSI 

Londra, 24 (Ö.R)-ParJamen
to çevenleri geçen cuma günü 
Lokarno muehedesi hakkında 
yapılan müzakerelere ait olmak 
üzere neşredilen beyaz kitabı, 

sükunet havası içinde münakaşa 
etmektedirler. Partiler müzake
relerin bu nazik safhasında 
hükumeti rahatsız etmek fik
rinde değillerdir. 

Sosyalist partisi çevrenleri ., 
Bugün 

Saat 15 ten itibaren 

Avlardanberi beklenen Türkçe sözlü ve şarkılı büyük şark opereti 

Ali Baba 
Mes'ut Cemilin enfes bestelerilc süslenmiş şaheserler şaheseri 

.............................................................................................................................. 
AYRICA Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Seans saatları : Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Cumartesi 13-15 talebe seansı pazar ıünü 13 te ilave seansı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dikkat : Bu füim içiu meccani karneler muteber dev ildir 

Almanların tecavüzü karşısında 
takbihlerini gizlemezken mu
hafazakar çevrenler lngiJiz 
ve Italyan kuvvetlerinin es
k.i gayri askeri Ren bölgesinin 
hır kısmına gönderilmesi teklifin' 
- bundan daha az mikyasta 
olmakla beraber- dört Lokar
no devleti erkanı harbiyeleri 
arasında temasa girisilmesi 
fikrini tenkide mütemayildirler. 

Heme kadar Almaoyaya ya
pılan teklifler etrafında Avam 
kamarasındaki münakaşalar 
gelecek perşembe günü yapıl-
ması muhtemel ise de bu mü
zakerelerin gelecek haftaya 
bırakılmasmın müraccahaola
c.ağı .nokta sında bütün partile· 
rı bırleşmiş gıbidir l er . Ç i.inltü 
o vakta kadar müzakerelerin 
kafi .?e~ece~e ilerlemiş o lacağ ı 
ve hukumetın böyle bir m· na · 
kaşa ihtimalini müsaid karşılı 
yacağı ü mid edilmektedir. 

Ruzvelt hah)( avına çıkıyor 
Vaşington, 24 (Ö.R) - Cu 

murbaşkanı B. Roosevelt Ber
müd adalarında bir balık av
lanma seferi yapmak üzere 
Cumurhaşkanlığı yatına l.ine· . . 



YENi ASIR z•M•H tea.-

Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sa~ısı: a2 Yi'.2an : Tokdll . , ~ 

Orasını bilemem, fakat en büyük sebep bu olmakla 
beraber bizden öldürülenlerin diyetini vermemek 

için dolambaçlı harekette bulunmuşsunuz 
Muhammed kabile reiaile gö

rilfürken aralannda bir iki ya
budi birbirlerine işaret vererek 
aynlclılar. 

Muhammetten epiyce ayrıl
dıktan sonra durdular, içlerin
,· .:n birisi arkadaşlarma soku
l· ak: 

- Tam vaktadır. 
- Nenin? 
- Muhammed elimize düıtü, 

bak timdi onun yaslandığı du
vann üstündeki damdan ... 

- Ee .. ? 
- Daha ne düşünüyorsunuz 

ne soruyorsunuz? Başına koca
man bir tat haydi öte dünyaya .• 

- Olur mu? 
- Olur da öte bile geçer. 
- Sonra başımıza bir fela-

ket gelmesin? 
- Asıl felaket onun sağ-

lığı ile batımızda. 
içlerinden birisi: 
- Ben korkanm. 
Diye aynldı. Ötekiler büyük 

bir taşı yüklenerek arka taraf
tan daman üstüne doğru iler
lediler. 
. . . . . . . . . . 

Muhammed sözünü birden
bire kesdi. içinde garib bir 
his uyanmıştı. Kendilerinden 
aynJanlaran biraz uzakda gö
riifmelerine, dayandığı dama 
bakqlanna gözü çarpmışb. Bir
denbire clıvann yanından ay
nldı, arkadaflanna hayret ve
recek bir sessizlik Ye hızla 
yürüdü. 

Kabile reisi ve ashab durak
ladılar. Reis Ômere dönerek: 

- Muhammed nereye gidi-
yor? 

- Bilmem l 
Ali s6ze kanşdı: 
- Belki defibacet için ay

nldL 
Hepsi birden sakinleıdiler Ye 

s~b&n mecrasını değifdirerek 

turadan buradan konuşmaia 
baıladılar. 

Damm üstüne çıkan, suikasd
cılar damın üstünden eğilib 

bakınca Muhammedi g6reme
diler. Arkadaşları reislerile 
beraber göriiıüyorlardı. Birbir
lerine bakışdalar: 

- Nerede? 
- Kimbilir !. 
- Acaba farkına mı vardı? 
- Zannetmem! 
- Şu halde kendisi nerede? 
Yanlanndakı birisi eliyle ile

riyi gö~terdi. 
- Bakın bakın ne kadar 

hızla gidiyor. 
Pepsi de işaret edilen tarafa 

bakınca; Muhammedin hakika
ten süratle Medineye doğru 

ilerlediğini gördüler. Ve tekrar 
bakıçhlar .. Sessizce geri dönüp 
bir köşeye sokuldular .. 

Ashap ve beni Nazir reisi 
yar m saat kadardır ki konuşu
yorlardı. Muhammedden görü· 
nür yoktu, aradan bir saat ge
çince, Ali : 

- Zaonımda yanılmışım, Mu
hammed her halde !\ edineye 
döndü. 

Reis birdenbire şüphelendi 

ve benzi attı. 

- Neden acaba ? 
- Kim bilir! 
- Sakın sözlerimizden gü-

cenmesin? 
- Gücenecek söz 

etmiyordu. 

Ebubekir: 
- Haydi arkadaılar biz de 

dönelim, elbet sebebini anlanz. 
- Haydin. 
Hep beraber kabile reisinden 

ayrıldılar, kendisine haber gön
dereceklerini vaad ettiler. 

Müslime içeri girdi: 
- Esseliml 
- Aleyküaı seliml 
- Arkadaşım şuradan atana 

bini Beni Nazir kabilesinin bu
lunduğu köye git! Ve de ki; 
on giln zarfında yerinizi, yur-
dunuzu terkedip gitmenizi Mu
hammed istiyor, eğer gitmez-
ler11e Tannnm adma kasem 
ederim ki hepsinin boyn11Du 
uçurtacağım. 

- Sebebini sorarlarsa? 
- Muahedeyi bozup diyet 

ademekte bir takım dolambaçlı 
yollara sapbkları ve kendilerile 
görÜfOrken bana auikast yap
maya b~şebhüs ettikleri en bil
yük hainlikleridir. Hemen dur• 
mayap diyarımızı terkesinler .• 
Baylece söyle .. 

- Batüstüael 

Muhammed bin Müslime kö-
yün hiıar 6nüne vanrken gör
dü ki Hisar kapılanma önünde 
haber bekliyen bir cemaat var. 
Batırdı: 

- Hey! Beni Nazir kabilesi! 
Size haber vereyim ki on gün 

içinde bu diyan terketmek 
mecburiyetindesiniz r 

- Siz kimsiniz ? Bu haberi 
kim gönderdi ? 

- Ben Muhammed M&ale
meyim bu haberi de Muham
med gönderdi. 

- Kabahahmız ne imiı? 
- Muhammede karıı ıuikast 

yapmak istemişsiniz 1 
- Hayır. 

- Yalan 1 
- Haberimiz yok l 
- Ora11m bilemem, fakat 

en büyük sebep bu olmakla 
beraber bizden öldüriilenlerin 
diyetini vermemek için dolam
baçlı harekette bulunmUflUDUZ. 

- Sonu var-

Y enİ"eserler 
Maden tetkik ve anma ens

titüsil tarafından bir mecmua 
neırine baılanılmıftır. Matbaa
mıza gelen bir nllshasından an
ladığımıza göre iki ayda bir 
çıkacak olan bu mecmua dahili 
ve harici maden hareketleri 
hakkında çok kıymetli maltl
mab ihtiva edecektir. ilk nfta
bası cidden gerek basım ve 
gerek münderecat bakımından 
çok mftkemmeldir. Sataıı bava 
kurumuna terkedilen M.T.A. 
enstitüsü bayii şehrimizde mek
tepli kütüphanesinde satılmak
tadır. Okurlarımıza taYSiye 

Vaziyet cidden naziktir 
Fransız gazeteleri artık Uluslar sosye 

tesi celselerinin tatilini istiyoırlar 
.................................................................................... 

Ulusları kızdırmıya yarayacak yeni teklifle~le 
vakıt kaybedilmesine )uzum yokmuş 

Pariı, 24 (Ö.R) - "Paris - veya dolayısile kaydedilditine Sosyetesi konseyi Londradakı 
sqir" gazetesi lngiliz psikolo- göre, Lokarno projesi ancak celsesini arbk kapamalıdır.,. 
jisini anlaruak için ölçilüye bir hareket noktası, illtimatom Bu mBtaleayı ileri siren "Ecba 
girmiyen unsurlan hesaba kat- mahiyeti yoktur. de Paris" gazetesi ıunu iliH 
mak lizımgeldiğini ve yalnız Ehemmiyetle kaydedildiğine ediyor: 
ifade edilen ve yazılan mütale- göre, Metnin oldukça şiddetli Konsey 7 Mart Alman teca· 
alara kanmak yetmiyeceğioi yazılm•ş olması bir takım hu- vüzOntl tesbit ettiğine göre 
yazıyor. Geçen hafta lngiliz kuki zaruretlere atfedilmek kendisinden beklenilen hizmeti 
kamoyunun Fraosaya karşı iyi lazım gelir ve hiçbir veçhile g6rm0şttlr. Artık en münasibi 
temayftlleri hoı görillmüştü. Bu Almanya aleyhinde bir his celseyi kapamak ve konseyin 
nun aksi istikamette beliren bir ifade edemez. ileride mftzakerelerine CeneY-
cereyan ise fellketl! bir netice TEZATLAR SA YILIYOR rede devam edebileceğini bildir-
verebilir.Bü~~ partiler Lokar- Paris, 24 (A.A)-Bu sabahki mekctedir. Fransa,istemiye iste· 
no devletlennı~ k~ran ~akkın- ga~eteler dört L~kamocu dev- miye olmakla beraber, lngiltere 
da en geç 6numuzdeki Per- Jetin Londra~~ki anlaşmalan mümellili, Von Ribentrop Ye 
ıembe günü avam kamaraauıda hakkında lngiliz ve Fransaz k n l . d la 
mlinakap açılmasmdaa ısrar noktai nazarları arumcla mey- o~set. ye ilen k araı1ın ~ açı .. • 
ediyorlar. Sosyalist partisi er- cut tezacllardan bahsetmekte- hca d ır m

9 
zap eulreyeBogırmegde 

azır ır. . a ncur ı 

Strazburğdan bir görünü~ ve Strazburgda yelli kura efradı 
şenlik yaparak askeı e gidiyor 

kinı harplar ara11nda m&za- dir. B. Eden'in Von Ribben-
kere açılmazdan 6nce bunun trop'a verilen vesikanın ancak 
plebisit yoluyla halktan sorul- bir teklif mahiyetinde bulundu-
masını bile istemektedir. ğuna dair olan dzleri Fransız 

EDENiN DURUMU dıt itleri bakanhtını o kadar 
hayrete düşilrmDşttlr ki Fransız Anlaşılıyor ki B. Eden avam 

kamarasında futma ile kartı· 
lqacakbr. Almanlar Yaziyete 
hiç uymayan mukabil teklifler 
g&ndermitlerclir. Halbuki lngil
terede kamoy banlann mlna
kap11nı istemektedir. 

dıt bakanlığı yeniden herhangi 
mlzakere hakkında tamamiyle 
kayıt11zhk göstermek gibi 
menfi bir hatb hareket almaya 
karar v~rmiştir. Milletler cem
iyeti konaeyiyinin bu içtima 
devresine bir an evvel nihayet 
vermek ve müzakereler mutad 
diplomatik sahaya intikal etti
rilmek İlteniyor. 

CELSE KAPANMALIDIR 
ParİI, 24 (Ô.R)- "Uluslar 

hiç ıtıphesiz durumu baylt 
gfirmektedir. Ve bugün 1nı 
istikamette bir netiçe almağı 
çahşacaktır. Sovyet delegesi 
B. Litvinof ve Romanya dele· 
gesi B. Tittılesko da aynı yol· 
da gayret sarfedeceklerdir. 

"Oeuvr" gazetesi de atağt 
yukan ayni fikirdedir: 

INGIL TERENiN DURUMU 
ŞÜPHELiDiR 

" lngilterenin şüpheli duru· 
mu anlaşılmağa başlamışbr 
Almanyanın Uluslar sosyetesi· 
ne girmesine imkan verme• 
üzere soıyete paktının saraha· 
hnı lngiliz hükumetinin zayif· 
letmeğe çalıştığına görmekte 
olan lngiliz kamoyu bu duru
mu anlayamamaktadır. lngiliz 
parlamentosu koridorlarında 

glrilflllğ6milz bir çok saylav
larımız on altıncı maddenin, 
pakt hükümlerine tecavüz eden 
uluslara kartı zecri tedbirler 
almak mecburiyeti vermemelli 
lizım geldiğini s6ylemiflerdir. 
Zira bunlar lngiltere için çok 
tehlikeli sayılmaktadır. Bunua 
için 8. Paul Boncour konseyin 
celsesini kapamasa ve delege
lerin memleketlerine dönebil
meleri için çalıımakta pek bak
ladır.,, 

ltalyada mtlzakerata giriı
mek için kar11hk olarak tavi
zat koparmak hevesindedir. 
BOt&a bu güçlükler bir araya 
getiriline peklll anla11l1r ki bir 
gün Almanyanm lngiltere ile 
olan gerrinliği izale etmeğe 
matuf bia Jeklifi ortaya çakacak 
ve bu teklifi, Londrada dinle
meğe hazır kulaklar bulacaktır. 
Bu hal diğer uluslan kızdırmak 
neticesini verecektir. Banan 
için Fransız devlet adamlan 
çok uyanık durmalıdırlar. Zira 
bu mese!e Fransanm Avrupa
daki durumunu, ittifaklannı, 
emniyetini, hatta mevcudiyetini 
alakadar etmektedir. 

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

ALMAN GAZETELERiNE 
GÖRE 

Berlin, 24 (A.A) - B. Von 
Ribbentrop'un bügün Londraya 
hareketini tahlil eden Berliner 
Tageblat gazetsi, ezcümle şun
lan yazıyor: 

Alman delegesinin Londraya 
avdeti, Lokamo devletlerinin 
memerandumu ile tevakkufa 
uğnyan görüşmeleri yeniden 
laaliyete getirecektir. Von Rib
bentrop, Alman cevabına bera
berinde götürmekte midir? Bu 
bususda hiçbir şey s6yleme-
miş olmasına rağmen böyle bir 
ihtimal mevcuddur. Alman ce• 
vahanın şahsen tevdii Ven Rib
bentrop'un bu cevaba bazı 
ıifahi ilaveler yapacağina bir 
delil teşkil etmektedir. 

Velkiıcher Beobachter ga
zetesi de ezcümle şunlara yaz
maktadır: 

Londrada herkes Alman ce• 
vabını beklemektedir. lngiltere 
bu cevabın görüşmelere devam 
etmeğe müaaid olacağmı iimid 
et.aeldeclir. ~ ...... 

Almanlar · ···-Reni tahkime 
başladılar 

- Baştara/ı I nd say/ada -
detli darbeyi lngiliz kamoyunun 
benü? liyıkiyle takdir edeme
diğini söyliyerek demiştir ki: 

"Almanyanm davası ne ka
dar kuvvetli ise, kuvvetle teyid 
edilecek yerde makul usullerle 
müdafaa edilmekle o nisbette 
fazla kazanacakb." 

Lord Halifaks Alman kuv
vet darbesi karf11ında Fransa 
ve Belçikanın psterdikleri 
aksillimelin neden dolayı lngil
tereden daha şiddetli olduğunu 
anlatmıı ve Uluslar sosyetesinin 
bu iıte sulh davasına yaphiı 

hizmeti kaydettikten sonra, Lo
karno muahedesioe sadık kalan 
dört devlet tarafından Alman
yaya yapılan tekliflere geçerek 
demiştir ki : 

"Alman yadan istediğimiz ıe· 
yin güç birşey olduğu huku-
kunu ben hiç bir zaman gizle
medim. Fakat işin esası aranı
brsa, Avrupanın istikrannı sar
san şartları ortaya çıkaran dev
let Almanyadır. Bu ıartlar için
de ondan, güç te oba, sulh 
davuma hizmet beklemek hak
kımıa el~ miclir?. 

1 Pariste 
••••• 

Bir konferans 
toplanıyor 

Paris, 24 (Ô.R)- Batbakan 
B. Sarraut öğleden sonra dıt 
bakanı B. Flanden ile görüı
mllı ve saat ıs.ıs den ı6,40 a 
kadar konuşmuştur. Dıı bakan 
batbakanı dıı bidiselerin son 
vaziyetinden haberdar etmiıtir. 

Yana sabah Akdeniz konfe· 
ranaı Bqbakanm başkanlığın
da toplanacakbr. Fraasanıa 
Fas, Tunus ve Suriye mümes-
sillerile Cezayir valisinin i,ti
rik edecekleri bu konferanı 
şimali Afrika ve yakın şark 
s6mllrgelerine ait meseleleri 
g6rüşeceklerdir. 

Afyon komitesi 
toplanıyor 

Cenevre, 24 (Ô.R)- Afyon 
daimi komitesinin 260 ıncı top
lantua bugOn açdacakbr. And· 
latmaya ittirik eden memle
k .. tlcrin ithalat ve ihracat ista-
tistikleri arasındaki farklar 
tespit edilmektedi.ı. 

Riyo dö Janeyroda 
örfi idare 

Riyo dö Janeyro, 24 (Ö.R)
Hükiimet, kendi aleyhinde ha
reketin geDİflemesi üzerine 90 
giinlük bir örfi idare ilin et· 



art 1936 
YE 1 A51tc -

Fransa, Londra müzakerelerine 
iştirik etmiyeceğini bildirdi 

• 

Bu haber 
tesir bırak 

• e 

ngı iZ 
Londra, 24 (A.A) - Fransız 

dış bakanı FJandin'in belki de 
Londraya dönmiyeceğine ve 
Fransamn Lokarno devletleri 
tekliflerinde değişiklik yapıl
masını kabul etmediğine dair 
olan haberler, dün gece bu
raya geç vakıt geldiğinden 
sabah gazeteleri bunun hak
kında bir şey yazmağa vakıt 
bulamamıştardır. 

LONDRADAKI TESiR 
Mamafih Royter Ajansının 

öğrendiğine göre, Fransanm 
Londra anlaşması hakkın

daki hattı hareketi Lon
dradaki muhtelif heyeti 
murahhasalar üzerinde elim 
bir tesir yapmıştır. Bunun 
bir hayret mi yoksa daha zi· 
yade bir teessüf mü uyandır· 
dığım söylemeğe imkan yoktur. 
Umumi kanaat şudur ki Al
manya ile bir uyuşma bulmak 
için Eden'e verilen memuriyet
ten sonra Fransanın Alman
yaya yapılan tekliflerde hiç bir 
değişiklik yapmayacağı hakkın
daki beyanat vaziyeti altüst 
etmiştir. 

FRANSA JNGIL TEREYi 
MÜŞKÜLDE BIRAKTI 

FJandin bu tekliflerin bir kül 
halinde kabul veya reddedil
mesi lazımgeleceğini söy· 
lemek suretiyle Bay Eden'i mü
zakere hususunda her türln 
istinatgahtnn mahrum bırak
maktadır. İtalyanın bu teklifleri 
henüz ket'i olarak kabul ebne
miş bulunması ve lngiliz efkan 
umumiyesinin büyük bir kıs
miyle Milletler cemiyeti azasın
dan bir çoklarının Ren'de 
beynelmilel bir kuvvet ikame
sini tasvib etmemeleri karşısın
da mezkür fikirler bir kül te
lakki edilirse işlerin nasıl hal
ledilebileceğini derpiş etmek 
pek fazla güçleşiyor. Fran
sızlar fevkalade itilafgriz ha
reketleriyte Almanya ile her 
türlü anlaşmaya mani olu
yorlar. Fransızlar, Fransız 

ve Ingiliz erkanı harbiyeleri 
arasında müzakerelerin başla

masını bekliyorlar. Ve bundan 
Almanyanın 25 sene için yap· 
tığı sulh teklifinden daha bü· 
bük bir fayda umuyorlar. Fran 
sanın bu beyanatı tam da bu 
sırada yapmış olması bir türlü 
anlaşılamıyor. Bu hatb hare· 

ket Fransızların MiHeter ce
miyeti konseyinin derhal iç
tima devresini kapamasını is
temekte olmalarına atfoluna
bilir. 

Nevs Chronicle ve Times 
gazetelerinin mütaleasına ğöre 
de Fransızların bu son hattı 

hareketi Eden'in avam kama
rasında Lokarno devletleri an
laşmasının bir tekliften ibaret 
olduğu sözlerinin bir aksülameli 
olarak telakki edilebilir. 

FRANSA MUHALEFET 
EDiYOR 

Londra, 24 (Ö.R) - Fransa 
hükumetinin, uluslar sosyete· 
sinin Londrada toplanmasına 
muhalif olduğu hakkında bu
ra a elen haberler teessüfJe 

luslar sosyetesi mahaflin e elim b·r 
• 

mı yen ansanın beki 
•• gu d r 

a eketi 

ROBENTROP EDENLE 
GÖRÜŞECEK 

Berlia, 24 (Ö.R) - Bugün 
Berlinden tayyare ile Londraya 
hareket eden von Ribentrop 
dört Lokarno devleti tar fın
dan verilen muhtıraya kar ı 
Alman hı..ikümetinin görüşlerini 
hemen lngiliz dış işleri '>akam 
B. Edene bildirecektir. 

Berlinde Alman cevabının 
muhteviyatı hakkında en mut-
lak bir gizlilik muhafaza edil-

.. mektedir. 
Pot B kor ve Vorı Zetlıı11dla f!Örlişüyor y 1 • ti 

Fransız dış bakam Bay Naıule11, Oll • Al f k 1• d a nız umumıye e şurası 
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Paris 24 ( Ö. R ) - " Lyon 
Republicain ,. gazetesi Fransa
mn niyetlerini Jngilizlere an
latmanın kolay iş olmadığım 
kaydederek diyor ki : 

Sir Austen Chnmberlainin 
dediği gibi mesele Fransanın 
emniyeti maselesi değil arsıu
sal ahlak meselesidir. Eğer iş 
hukuki istişareye dökülse Fran
sanm hakkı münakaşa kabul 
etmez. Fakat lngilizler bu nok
tada birbirinden ayrılıyorlar. 
Bir çoğu Lokamoyu inkar ede
rek Reni işgal eden Hitlere 
müsait davranıyorlar. 

Bu taraftarlık, Ren ülkesin
deki askerleri geri çekmekten 
Almanyanın istinkafı üzerine, 
bir az soğumuştur. Bununfa 
beraber lngiliz kamoyunun 
mühim bir kısmı, maziye aid 
mukaveleleri tamamile bertaraf 
ederek yeni bir takım bal ça
releri için müzakereye taraftar 
bulunuyor. Bu şartlar içinde 
Fransız mümessilleri Fransanın 
isteklerini logilız kamoyuua an
latmakta çok güçlük çekecek
lerdir. Çünkü bir taraftan 
IngiJterede tecerrüd sİy;tsasına 
taraftar olanların mukavemeti, 
bir taraftan Alman propağan
dasınm tahribatı ve nihayet 
bir taraftan da bazı Ingiliz 
çevrenlerinin anlayışsızlığı buna 
engel olmaktadır. 

SULH TEMINATI 
Paris, 24 (Ô.R) - "Temps,, 

gazetesi diyor ki : 
- Uluslar sosyetesi Avrupa 

sulhu için en ıyı temi· 
nattır. Buna müşterek em-
niyeti de ilave etmelidir. 
Fransız siyasası senelerce 
bu iki prensibe dayanmıştır. 
1921 de iş Fransaya kaJsaydi 
Cenevre protokolu kabul edi-

J(olılenste ;•apılall tczalılitalt1111 bit saflra 

lirdi. Silahsızlanma konferan
sında da Fransa uluslar sosye
tesinın emrine fi'li bir arsıulu
sal kuvvetin verilmesini istedi. 
Seçim mevzuu olan bölge pakt· 
farının ana gayesi de ulusfar 
sosyetesi paktının inkişafıdır. 

AÇIK GÖRÜŞMEK LAZlM 
Alman dostları ile açık 

görüşmeğe mecburdur. lngi-

Jizelre açıkça söylemeye mec· 
buruz ki, Fransızlar uluslar 
sosyelesinin bitaraf bir emniyet 
unsuru değil, hususi maksat
ların aleti olduğunu görecek 
olularsa ona karşı emniyetleri 
ölecektir. O zaman Fransılar 

emniyetlerini vazifesini yapama· 
yan Cenevre yerine, başka 
yerlerde ve önce kendi 
kuvvetlerinde arayacaklardır. 
O zaman, ıaaf gösteren Cenevre 
siyasası yerine yeni bir siyasa 
kurmak zaruri olacaktır. 
KUVVETLi OLMAK LAZIM 

Paris, 24 (Ö.R)- ''Dep ... che 
de Brest,. diyor ki; Hudutları
mıza yığılan 900 bin asker 
karşısında, taarruz tchlikesıne 
karşı dört Lokarno devletinin 
tam olarak birleşmesi, yani Al
manyanın hakkından gelemi· 
yeceği bir kuvvet teşkil etme-
leri lazırrıdır. Sulhun kurtulma 
şansı bundan ibarettir. 
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Von Ribentrop dün akşam Alman-
yanın cevabını Londraya getirdi 

- Baş tarafı 1 inci say/ada -
Ancnk Alman cevabı mfisbet oMuğu takdirdedir ki B. 

Flandenin Londrada bulunmasına lüzum giisterecek daha 
geniş müzakereler açılabilir. Arsı~lusal nizam riayet gör
medikçe ve iade olunmadıkça Alman mukabil teklifleri Fran· 
sa tarafından tedkik bile edilmiyecektir 

Sahne s 

• • 
oçının 

Türk tarihinden şanlı sahifeler 
Bölem sa~ un: 30 

T erhan Hatun " Delıkanlı bana 
okunmaz ,, diyordu meydan 

Canbey zırhlı askerin ardın
dan giderken yüreği aşırı 
çarpıyordu. Necmeddini sözle· 
rinden dolayı tebrikc cür'et 
etmekle T erhan Hatunun in fi at 
ve gazebini tahrik ettiğinden 
korkuyordu. Fakat burada tek 
başına kahramanhk satmağa 
imkan yoktu. Her yan askerle 
sarılı idi. Çaresiz davete boyun 
eğdi. Kotak ile susur da bey
lerini takib ediyorlardı. Cami 
havlısından çıkınca alçak bir 
kapıdan girdiler. Karanlık so· 
falar, dolambaclı, çapraşık 
dehlizlerden geçerek gü
müş kakmalı tunçtan bir 
kapının önünde durdu -
Iar. Kapının iki yanında 
kandillet· soluk bir ışık veri
yoı Jardı. Cilalı zırhlar geyin
miş, ellerinde çelikten kerez
lenni tutan iki nöbetci bu 
haşmetli methali muhafaza edi· 
yorlardı. Canbeyi getiren asker 
birden yok oldu. Kapının iki 
kanadı birden açıldı. Gözleri 
kamaştıracak kadar ışıklı bir 
divan odası gözüktü. Cebenin 
bayraktan ümitsizliğe kapıla
cak adamlardan değildi. Açı
lan kapıdan mertçe içeri girdi. 
Kotakla Susur onu takib etti
ler. Koca vurdum tınmazlar 
sanki atalarının kırk yıllık 
evine giriyorlarmış gibi hiç 
yürüyüşlerini bozmadılar. Gi
rilen divan odasının her 
köşesinde başka bir oda
ya geçilmek için bir kapı 
vardı. Canbeyle uşakları kar-
şılarında açılan ikinci bir bü
yiik kapıdan geçtiler. Hurada 
som gümüşten bir taht üzerin
de T erhan Hatun oturuyordu. 
Yerlere yumuşak hahlar seril
miş, dıvarlara, öteye beriye 
oyulan ufak raflara som altın 
ve gümüş kaselerle çini çanak
lar, sırçalar dizilmişti. Hatunun 
önündeki ufak dört köşe min
derleı· üzerine her biri birer 
İçim su bir afny kızlar otur
muştu. Bunlar gergef işliyor
lardı. Tahtın yan sıralarında 
birbirinden güzel on alb kız 
ellerinde tavus tüyünden yel
pazelerle gümüş taslar tutu
yorlardı. Vücutlarının göğüsle
rine kndnr kısmım nçık hıra
kan diba elbiseleriyle kadın 
y jzüne hasret kalan Cnn beyle 
arkadaşlarını çileden çıkartma
ğa kafi idiler. 

Canbey o~ayı eyice tedkik 
etlikten sonra içinde ürkeklik 
namına birşey kalmadı. Üç 
adım ilerledi. Mogolca bir se
lam verdi. Sonra ulu hatunun 
sözlerini dinlemeğe hazır ol
duğunu anlatmak istedi. 

- Bu yiğitler at üzerinde 
bu kadar acemi değildirler 
elbette .. 

Kotakla Susur kendilerine 
"Buyur,. eden olmadığını gö
rünce beylerinin ardına çöm· 
diller. Kotak saraylı kızlardan 
birinin yelpazesi üzerine otu
rarak yelpazeyi parça parça 
etti. Susur ise kılıncım başka 
bir kadının eteğine takarak 
bir baştan bir başa yırtılma
sına sebep oldu. Biçare göçe• 
beler şakrak kahkahalardan 
o kadar utandılar ki cidden 
acınacak haldeydiler. Kotak 
utangaçlığını !laklamak için 
yüzünü küilahmın ıçine aldı. 

Susur ise başını kaşıyarak al k 
alık etrafına bakınıyordu. iki 
göçebenin duruşları ve oturuş· 
ları Tarhan Hatunun hoşuna 
gitti. 

- Canbey dedi, uşaklarınız 
çok şaklaban şeyler... Fakat 
biz sizlerden şaklabanlıktan 
başka şeyler de bekleriz. Te
baalarımızdan biri Kaşgar önün
de sizinle konuşmuş. işittik ki 
iki kadın varmış. Bunlardan 
birisini anasından babasından 
ayırmışlar, bir takım kişiler 

esir etmişler. Salıvermek için de 
çok para istiyorlarmış. Doğru 
mu ? 

- Doğrudur. 

- Bundan başka bir de si-
lah arkadaşlarından bir Marguz 
varmış ... 

- Evet ... Fnkat ben de işit
tim ki Marguz.u zmdana atmış
lar. Onun kadar iyi kalbli bir 
adamı zındanda çürütmeyi emir 
buyuran elbette siz değilsiniz 
ulu hatun .. 

- Se et. 
- Ses etme, yalnız dinle ... 

Ben senin dokuz kusurnnu afet-
meğe anddettim. Yalnız ak
şamdnnbel'İ işlediğin kusurlar 
üçü buldu. Eğer başında biraz 
akıl varsa birinci 1 usurunun 
ne olduğunu bileceksin .. ~ 

- Necmeddini takdir et
meJdiğim mi diyecekti. Vaz• 
geçti. 

Ter han Hatun ateşti ateşli 
devam etti: 

- Delikanlı bana kolaylıkla 
meydan okunmaz. Benim kar
şımda eğilmeyib de dimdik 
duran baş, kimin başı olursa 
olsun bir işaretle yere yuvar
Janır. Emrim altındakilerin gös
terişleri benim eteğimin ucuna 
bile değmez. 

- Bilmedi --............ 
Sarhoş k adln 

Kemerde umumhane kadın
larından Recep kızı Vasfiye 
sarhoş olorak bağırıp çağırmak 
suretiyle herkesin istirahabnı 
yakalanmıştır. 

- Delikanlı daha yaklaı 
bakayım. l~ittim ki Maverayı 
nehre çok ıraklardan gelmişsin. 
Biı de hizmetimizde kullanıla
nılacak yavuz delikanlılar arı
yoruz. Seni çok önemli bir işi 
görüşmek için çağırttım. Ayak
larımm dibindeki şu yastığa 
oturda sözümü dinle ... 
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Venizelosun 

- Sözünüzü böyle dinleme
yi tercih ederdim. Mademki bu 
güzeller meclisinde bana bir 
yer vermek istiyorsunuz arzu· 
nuz yerini bulsun. 

Saraylı kadınların hepsi baş· 
larını gergeflerden kaldırmış· 
Jar, Canbeyi seyre dalmışlardı. 
Onun çehresinde ırkının bütün 
erkek güzellikleri toplanmıştı. 
Kotakla Susurun acemi tavır· 
ları ise gizli gizli tebessümler 
koparıyordu. Canbey yoldaşla-
rının kabahğmdan kızarmıştı. 
UJuhatun imdadına yetişti: 

cesedi 
. Brendizi, 24 (Ö.R) - B. Ve

nızelosun cesedini Yunanistana 
taşu~ak üzere " Kondoryotis " 
torpıtosu ve ona refakat ede 
"P . n 
. saro,, torpıtosu gelmişlerdir. 

sıyasal partilerin delegasyonları 
bu .. ~emilerdc bulunmaktadır. 

Oliiuı dakikaları 
yakla~ıyor 

Trenton 24 ( Ö. R ) _ Vali 
Hofman, doktor Gondonu 
~auptman ciavası hakkınd~ 
bıldiklerini açıkca söylemeğe 
davet etmiştir. Doktor Gon
don, Vali Hofmanm hattı ha-
reketinden, bitaraf tahkikat 
yapacak vaziyette olmadığını 

s6ylcmiştir. 
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söylevi Paris -Montevide maçı 
Sovyet Rusya ile aponya arasında Urugvaylılarla Fransızlar çok sert bir 
bir yakınlaşma vücude getirilmiştir oyunda 1 -1 berabere kaldılar ...... , ...................................................................... . 
Sovyet Rusya cihan sulhu için Alrnanyaıile Sovyetler 

arasında bir yakınlık bulunması arzusundadır 
Paris, 24 (A.A) - B. Molo

ıof Temps gazetesinin Mosko
va muhabirine B. Stomaniakov 
ile B. Otba ara•ında yapıl

makta olan görüşmelerin iyi 
bir yol takib ettiğini ve Sov
yet Rusya ile Japonya arasın
da bir yaklaşma husulü ile 
neticeleneceğini söylemiştir. 

B. Molotof, Fransız - Sovyet 
yaklaşmaları lehinde şu sözleri 
söylemiştir: 

- Bazı Sovyet mahfelleri 
Alman siyasi Liderlerinin nu
tuklarında Sovyet Rusyaya 
tiddetle hücum etmelerinden 
sonra Almanya hakkında İti
lafgiriz bir vaziyet almaktadır
lar. Fakat Moskovadaki umumi 
kanaat ve hükümetin fikri; 
Alman-Sovyet münasebetlerinin 
düzelmesi imkanı olduğu mer
nczindedir. 

Moskova, 24 (Ö.R) - icra 
komiserleri reisi Molotof yol- :;ovrrt - fapo11 hudııdla11nı l{ÖSÜTtn bir harita 
daş, son Avrupa buhranını mesine imkan bulunduğu mer- için elzem saymaktayız.,, 
izah ederken Renin tekrar as- kczindedir. Bunun için en iyi JÇ SiY ASETI 
kerileştirilmesi: "Şarktaki dev- çare Almanyanın Uluslar sos- Molotof Yoldaş Sovyetlerin 
Jetleri de tehdit ediyorsa da, yelesine dönmesidir. Şu şartla dahili siyasetine temas ede-
asıl tehditler Almanyanın garp ki Almanya, arsıulusal muabe- rek yakında Sovyet kanunu 
komşularına ait olduğu mubak- delere riayet etmeli ve taah- esasisinde bir değişiklik 

kaktır" demiştir. hütlerini dürüsti ile yerine ge- olacağını ve Sovyetler ittihadı 
ALMAN - SOVYET tirmek mevkiinde bulunduğunu reisinin umumi şekilde intibah 
MÜNASEBETLERi ispat etmelidir. edileceğini, yalnız canilerin 

"Hükümetin fikri Almanya - Fransa-Almanya arasında bir rey hakkından mahrum olacak-
Sovyet münasebetlerinin düzel- yaklaşmayı, sulhun korunması )arını ilave etmiştir. 
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Alman delegesi dün Londraya döndü 
_ Jmanyanın cevabını açığa vurmadan B. Edene bildirdi 

- Baş tarafı J inci sahi/ede -
bentropun bu tesiri, anlaşılan 

Vilh~lmatrasse'in meslekten ye
tişme diplomatlarının y.ıptığı 

tesirle ayni istikamette kendini 
hissettirmiştir. 

B. Hitler şimdiye kadar halk 
kütleleri önünde verdiği altı 
seçim söylevinde 7 mart emri 
vakiinin kuvveti üzerinde ısrar 
etmiş ve aldığı vaziyeti bırak
mağa mütemayil gorunme
miştir. Fakat bu uysalsız
lığı muhafaza etmekle be
raber bay Hitler son söy
levlerinde bunun ifadesini 
hafifletmiştir. Şuna da dikkat 
etmek gerektir ki seçim dev
resi zaruri olarak diplomasi 
faaliyeti üzerinde bir ihtiraz 
kaydı uyandırmaktadır. 

derse Almanyada gıda ınad
deleri üzerinden tahdidat em
niyetsizliiin artması, sosyal 
durumun fenalaşması gibi neti
celeri hesaba katmak tazım
gelir. 

Şurası da kayda değer ki 
15 gündenberi markın iç piya
sada değerden düşürüleceği 

hakkında bazı haberler, yapı
lan bütün tekziblere rağmen 
ısrarla ağızlarda dolaşmakta 
ve etrafa yayılmaktadır. 
Şu son iki gün içinde de

vam eden konuşmalarda Şan
sölyenin kendisine gösterilen 
delillere ne dereceye kadar 
kulak verdigi bilinmiyor. Siya
sal çevrenlerde büküm süren 
kanaat şudur ki Von Ribentrop 
Londrada bir tavik usulü gü
decek, vakıt kazanmağa çalı
şacaktır_ 

muhafaza etmeğe matuf ola
caktır. Ulusal sosyalist çev-

renlerinde hüklim süren ka-
naat şudur ki kazanılan her 
zaman Almanyanıo vaziyetini 
takviye etmektedir Jngiliz ka
moyunun kararsızlığı ile ltal

yan - Habeş ihtilafının netice

leri de Almanya lehinde olan 
unsurlardır. 

Diğer cihetten nazi gazete
leri F ransada açılan intihabat 
devresi üzerinde de israr et
mektedirler. Bununla beraber 

salahiyettar siyasal çevrenler 
buhranı mühim telakki etmekte 
ve seçim mücadelesi zaruret
lerinin arsıulusal diplomatik 
durumun ciddi mahiyetini an
lamağa mani olmıyacağını 

ummaktadırlar. 

Bir çok hidlseler oldu. Bir Uruguvaylı tarafından 
dövülen hakem Baert oyunun idareseni terketti 

Parls, 20 Mart muhtelitinde yer almış bulun- ve Finamore'nin uzlaştırıcı me-
Uraguvayın Montevideo mub- ması bu alakayı artırmaktaydı. saisi. net!ce ve~miyordu. Halk 

teliti ile Paris mubteliti ara- Maçın ilk baftayımında Pa- asabıleşmış, hıç durmadan 
sıodaki maç 45 bin seyirci hu- risin oyuna bakim olduğu gö- Uruguvaylı oy:ıncuları yuhaya 
zurunda ve çok gürültülü geç- rülüyordu. Buna rağmen Fran- tutmuştu. Nihayet maça devam 
mittir. Montevideoların oyun sızlar . gol çıkar.a'?ıyorlardı. edildi. Birinci baftayim sıfır 
tarzları burada derin bir hay- Montevıdeolular 2ıttıkçe sert- sıfıre bitti. ikinci baftayımua 
ret uyandırmıştır. !eşen bir. oyun sistemi takib oyun aynı derecede gürültülü 

M P · 1.1 • h.. ı etmekteydıler. Halk bu sert- O 1,. • d .,, . aça arısı erıo ucumuy a . • . . oldu. ney ın ayagın an ı: arıs 
baılanmıştır. Venant çok alkış- lıkten boşlanmadıgı ıçın sızıltı- ilk olü a tı. Uru uva lılar-
lanan bir seri diriblinıler yap- lar başladı. Oyun tasavvurun g . ~ P g .y . 

t fe-.kinde kıncı bir ıekil almıştı. dan Olıveıra ve Sena Hıdenın 
mış ır. b . 1 ki k • 

M b 1 d .. k k Halk asabileşmiş, Fransız ve ütiın usta ı ı çı ışına ragmen 
açın aş angıcın a yu ae b b l'k l" ·· ·· l'"k ·· bir teknik eseri görülmiyordu. Uruguvaylı oyuncular arasında era er ı go unu guç u. suz 

Fakat canlılığı büyük alaka gürültüler başlamıştı. Oyun yaptılar. Bu maçın hususıyet-
uyandırmakta idi. Son zaman- futboldan başka her şeye ben- !erinden birisi de Uruguvaylı 
)arda Arsenalda yer alan ziyordu. Zira iki taraf tokat bir oyuncu tarafından tokatla-
Avusturya milli takımının meş- tokata gelmişti. Polisler sabayı nan hakem Baert'in oyunun 
hur kalecisi Hidenin Paris işgal ettiler. Oyun durdu. Diaz idaresini terketmiş olmasıdır. 
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Çin'de afyonla savaş 
Keyif veren maddeleri satan gizli~ 

evlerin sahipleri yakalanıyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Halkın 
ölüme 

düşmanca 
sürüklenen 

gösterileri altında 
"Afyon yolcuları,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Afyonun Çinde yaptığı müt- üçüncü gurub ise münakalat yuvasınıo sahibi madam Wang 

hiş tahribat kartısında, Pekin otelinde tutulmuştu. guruplardan birinin başında 1 

hükümeti, bu uyutucu meddeyi Mahkümlardan her biri zen- gidiyor ve halinden çok işken-
kaçak olarak satanlara karşı cirlerle birbirine bağlanmış-
merhametsizce bir savat aç- )ardı. Önlerinde ve aırtlarında 
mıttır. adları, sanatları, tevkif edildik-

Son zamanlarda Çin .zabıta- leri yer yazılmıftı. 
sının kaçakçılarla gizli afyon Nihayet her gurubun başıo-
satıcıları aleyhinde yaptığı da kumarhanelerle, afyon yu-
baskınlarda 64S erkek ve Yalarını idare edenler bulunu-
kadın yakalanmıştır • Bunlar yordu. Bunların göğüslerinde 
içinde daha önce mahküm mahkiiıniyetlerinin sebebini bil-
edilmiş şahıslar da vardır • diren birer afıt vardı. 
Kollkrında mahkumiyetlerinin Nakdi cezayı ödeyemedik-
silinmiyen alametini taşıyorlar- )erinden dolayı ölüm cezasıyla 
!ardı. Afyon kaçakçıları veya cezalandırılmaları karar altına 
uyuşturucu maddeleri satan ev- abnan bu adamlar Pekinin 
leri idare edenlerden 434 kişi baılıca sokaklarında dolaştırı-
muazzam nakdi cezalara mab- )arak teşhir edildiler. Binlerce 
küm oldular. Para cezasını halk bunları seyre çıktı. Polis 
ödeyebilenler serbest bırakıl- bu kalabalığı güçlükle tutabili-

ceye uğradığı anlaşılıyordu. 

Üç gün,hiç durmadan kaba· 
ran bir halk kütlesinin hasmane 
gösterileri altında bu sahneler 
devam etti. Göstericiler çoğal
dıkça mabkümlar sürüsünün 
safları boşalıyordu. Birinci gün• 
de mabkümlardan beşi idam 

edildiler. Polisçe sıkı bir gizlilik 
muhafaza edilmesine rağmen 
bu saatta mahkümlardan biç 

birinin olümden yakasını kur
taramadığı mubakkakhr. "Af-
yon yolcuları ,. milyonlarca in· 
sanı zehirlemenin cezasını çok 
ağır surette çekmişlerdir. 
~ou<aw ".t7.;rzZ7JV//. 

dılar. Geri kalan 220 suçlu ce- yordu. Tevkiflerin yapıldığı her Çocuk hastalıkları 
zayı nakdiyi ödeyemiyecek ka- bina önünde, bunları idare 
dar fakir olduklarından, asıl edenler, kendi başlarına gelen mütehassısı doktor 
başkalarına örnek olacak ce- cezaya çarpılmamak için halkı Sabı•ha 
zalar hakkında tatbik edildi. kumar oynamamaya, afyon iç-
Bu düşkünler sürüsü üç gruba memeğe teşvik eden söylevler 
aynldı. Birinci grub 91 ki- veımeğe mecbur tutuluyorlar- s ••) 
şiden ibaretti. Bunlar Pe- Nihayet bu istirap kervanı, Ü eyman 
kinin en maruf afyon tek- onu sevkedenlerin tahkirleri, (ikinci Beyler Sokağı) 
kelerinden biri olan Tong tokat, ve tekme ve kırbaç Pazardan maada bergün 
de Pai Lu'da yakalanmıtlardı. darbeleri altında yolunda de- saat üçten altıya kadar lkin-
Jkinci gurubu 68 kişi Sinen vam ediyordu. ci Beyler sokak 81 numara· 
Nıgan lokantasında tevkif edil- Mevkuflar arasında bulunan daki muayenehanesinde bas-
mişti. 61 kişiden ibaret olan 20 kadından, Tong-Se sefahat "' tala~~abul ed~L.//. (652 

Alman dış bakanlığı şimdiye 
kadar 7 Mart jestinin meşru

luğunu resmi olarak müdafaa 
etmiştir. Fakat Führeri, her 
zamandan daha elzem sayılan 
~iyasal gerginliğin hafifleştiril

mesi istikametinde bir jest 
yapmağa kandırmak için vahim 
ekonomik sebepler görülmek
tedir. 

Alman gazetelerinin Londra
dan aldıkları haberlere göre 
Lokamo devletleri adına Al
manyaya verilen muhtıra bir 

, . 

Haber verildiğine göre yük
sek siyasadan uzakta tutu
lan Ekonomi bakanı doktor 
Scbacht şimdiki diplomatik 
buhrandan çıkmanın elzem ol
duğunu şansölyeye bildirmiştir 

Filhakika Almanyanın endüstri 
için lüzumlu olan ilk maddeleri 
tedarik etmesi maddelerin nor
mal bir şeklde devamına bağ
lıdır; bu ise dış gerginlik se
bebiyle şimdi vahim bir tehlü
ke altına girmiştir. 

Ekonomik çevrenlerde ilave 
edildiğine göre Almen piyasası 
ancak pek kısa bir müddet 
için yetecek kadar ilk madde
lere maliktir. Elde mevcut 
stoklar tükenmiştir. Bunların 
yerine yeniler: konulamamı3tır. 
E_ier vaziyet vahamet kes'ıe-

ültimatom değildir. Sade-
ce bir müzakere esasıdır. 

Hatta Berlinde dolaşan ri
vayetlere bakılırsa Almanya 
mukabil tekliflerde bulunacak
tır. Bunların ne muhteviyatı, 

ne de şümulü şimdilik tasrih 
edilmiyor. 

Ancak şu nokta muhakkak 
sayılıyor ki Alman fevkalade 
mümessili Fransız-Sovyet pak
tı meselesi için Labey adalet 
divanına müracaat edilmesini 
reddedecek ve aynı suretle 
Ren bölgesinde Almanyanın 

bükümranisi cihetlerini tahdi
de ı.ıatuf bergüna tedbirleri, 
mesela mevcud kuvvetlerin tab 
didini, istihkam yapmamak 
taahhüdünü, bitaraf bir bölge 
yapılmasını ve saire... Redde
decektir. 

Alman m 'izakerecilerinin bü
tün gayreti 7 mart emri vakii
nin bütün kuvveti ve şümulünü 

lannda 

Sümer Bank '1 
Yerli Mallar Pazarının 

Yeni Naklettiği Büyük Mağazanın 
Bulunduğu Mahal 
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Hükômet Caddesi 

No. 36 - 4 dür. ( TELEFON 3308 ) 

Sayğı değer müşterilerimize arzederiz 
~CE!=---------------..................... ._. ............................ .. 

1 

• 



YENi A81R dallHe 7 , 

'~:~..,.~s~1111;a~r;ı;t;9;s~e~:;::;:::;;;;;=::;~~==:;~~~:;::~~..-~~~~~~~~~~=-~~~~~~~~~~~~:::~--~~~~~ ·- . - • J h 1"' •• ••"' •• ••d•• İzmir Slcllll Ticaret Memurluğundan: 

AR lZIDlf t a at gumrugu IDU Ur- Tescil edilmiş olan ( lzmir mezbahası Türk anonim şirketi) nio 

P• ARDAYANL } .. " •• d 23 - 3 - 936 tarihinde adiyen toplanan heyeti umuıoiyesi zabıt-

' 

-113-
0ounla aramız pek eyidir. 

Kendisini selamlıyarak yanın
dan geçmek isterken, yanında 
bulunmak isteyib istemediğimi 
sordu. Elinde üstü beyaz bir 
bezle örtülü bir sepet o~duğu 
gibi yeni elbisesini de giymişti. 
Nereye kadar gideceğini sor
dum. Cevab olarak her hafta 
yapbğı gibi Mareşal dö Da
mvile börek götürdüğünü söy
ledi. Hayatımda bu kadar se
vinmemiştim. işte otel Dome
meye girmek çaresini bulmuş
tum. Şansım açılmıştı. Tali 
günde on defa her adamın ya
nından geçer. iş onu görüb ya
kalamaktır. Evvela Kizio kona
ğına, sonra Neverio konağına 
en nihayet otel Dömemeye gel
dik. Otelin arkasında bir bahçe 
ve bahçenin de bir kapısı vardı. 
işte Madam Hoket doğruca 

. otelin geri tarafında bulunan 
kilara gitmek için arka kapı
dan girdi. Ben de kendisile 
beraber girdim. 

- Al ne "yapıyorsunuz? 
Diye bağırdı: 
- Görüyorsunuz ya, kilara 

kadar size arkadaşlık ediyo
rum. Beni yeğeniniz, kardeşiniz 
dersiniz •. Maksadım içeri gir
mektir. 

- Ah! Mösyö Lö Şövalye, 

şayed vekilharç. .. 
ihtiyar Pardayan haykırdı: 
- Yine mi bu vekilharç ..• 

Bu adamdan usandım. Ne ise, 
oğlum sen söyle!. .. 

- Söıı:ünün bu suretle kesil
mesinden şaşıran Şövalye yine 
sözüne devam etti: 

- Hoket, eğer vekilharç 
işin farkına varırsa Mareşal ~bi 
bir müşteriyi kaybetmemize se
beb olursun. Dedi amma yu
muşamadığımı da görünce içini 
çekerek berabere girmemize 
ses çıkarmadı. Bir yerlerden 
girdik çıktık. En sonra dipteki 
kapıyı açarak bir odaya girdi. 
On dakika geçti. Hoketin çık
tığını işittim. 

Tatlı bir ses: 

- Balunız, yeğeniniz burada 
değiJI 

Diye bağırdı. Hokct: 

- Bckliyc bekliye yorulmuş, 
bahçeye çıkmıştır. 

Cevabıoda bulundu. 
- Hayır, Madam Hoket, 

pençereden onun sizinle bera
ber geldiğini gördüğüm gibi 
çıktığını da görür idım. 

- Belki, dolabınızı açtığınız 
zaman çıkmıştır. 

- Bu da olabilir. 
Dedi ve her ikisinin de bir

likte bahçeye çıktıklarını ışı
tcrek bu fırsattan istifade he
men kilara girdim. 

ihtiyar asker! 

= 
, 

y AZAN : Mişel Zevako 
_ Hım! Tehlikeli bir hal 

oğlum! Sözlerinden ben bile 
terledim. Sonra ne oldu? Ça
buk söyle! 

Pençereden, hizmetçi 
kızla Hoketin beni bahçed~ 
aradaklarını ·ve artık ümidim 
keserek Hoketin gittiğini gör· 
düm. Fakat Janete de dikkati~ 
baktım. Genç güzel, kara göılu 
bir kız idi. 

_ Ah! İşte, otel Domemede 
yapmak istediğin şeyi anlıyo
rum. 

_ Yanlış düşünyorsunuz ba
bacığım! Yal~ız Janetin ?ön
mesini bekledım. Tekrar kılara 
girince onu kollarımın arası?a 
aldım. Korkudan koparmak ~s
tediği feryadı bir öpücük ılc 
yatıştırdım. Bir çok sorgularla 
karşılaştım. Nih1yet y~r~m saat 
sonra biçare kız, keodısıne de.
lice aşık olduğuma kanaat ~t~ı. 
Hatta vekilharca yaranmak ıçın 
evlenmek istediğini de öğren
dim. 

Hitmnlı -

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzalfer Eroğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon: 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey. 
ler sokağı 6S. Tel. 39S6 . 

Evi: Köprü fapur iskclesı 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 254S 

• O. operatör 

M. Nuri Arkan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
Hastalarını her gün öğle

den sonra 3 - 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Numanzade so
kak S numaralı muayeneha

nesinde kabul eder. 
Telefon 
Muayenehanesi 3125 
E . 2980 
yı 1-26 (591) 

Pastil Antiseptik 
~..A.Z JZ"'C.J"~ 

~ lf. • yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
ı ~·ı e ", · G · B • 

' . : ka"; pastillerdir. Nezle, Bronşıt, rıp ve ogaz 
-~sır, · · k f d lıd 
ralıatsnlı:..iarında, ses kısıklığında pe ay a ır. • 

İngiliz KANZUK eczanesı 
Bevoğlu - Istanbııl 

........,.~ll!t\' 1 

ugun en : namesi ticaret kanununu hükümlerine göre sicillin 1S78 numa-
K. G. Eşyaoıo cınsı Kıymeti T.No. , rasıoa kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 
1092 Sanayide müstamel hayvani yağ 30 320 · 

1 
• 

ı27 Parafin ıo lzmir Sicilli ticaret memur ugu 
38 Anilin boya ı5 F. TENIK 

SS 1 - Zabıtname 

Sıra 

2 
4 
9 

10 
11 
13 
ı5 
17 
18 
19 
34 

1 
2 

3 

4 

1 

8 
24 
26 

18 
ı9 
2() 
21 
23 
27 
29 
34 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
9 

10 
ı2 
ıs 

16 

17 

14 
21 

29 
30 
3ı 
33 
34 

l/S 
10 
ıı 
12 
13 
ıs 

16 
17 
18 
20 
22 
31 

24 
2S 

26 
27 
28 

1 
3 
s 
7 
9 

11 
13 
ıs 

16 
ı7 
18 
20 
21 

sayı K. G. 

37 
37 
34 
8 
5 soo 

32 
13S 
1S9 
ı4 
2S 300 

486 800 

65 
60 soo 

26 

4ı 

192500 
439 
230 
120 
13 500 

363 soo 

7 
4 
2 

85 
240 
12 
80 
6S -49S 

48 
68 

. 16 
29 

13 
so 
4 

11 
10 
3 

'9 

27 

14 

302 
77 soo 

197 
. 274 500 

8 970 
14 500 
61 
S3 soo 
5 soo 

Kıymet 
L. K. 

eşyanın cins 

40 müstamel balık ağı 
7 lngiliz tuzu 

T.No • .ıo ..... 
66 ..... 

= .. 
ıs Balıkyağı hülasası 
lS Pamuk rektam kasket adet 3ıO 

ı::ı 
ı:ı 

:::ı -= 
20 Keçe erkek şapkası adet 40 Jl 
10 Mukavva ya sarılı beyaz yün ipliği a 
ıs Demir çivi Tulu 25 m.m. yu. =-
5 Y arıtmış çam kereste 5. 
2 Ecnebi lisaniylc yazılı ciltsiz kitap -o 

~ 13 Çiğ kahve 
142 

201 Resim boyası 34 
210 Cam üzerine resimcilikte müs

tamel cam tozu 
3S Kabarma resim yapmakta müs

tamel pirinç üzerine gümüş 

yaldızlı toz 
ıo Kağıt külah 

21 Tabii gübre 

ıoo Demir oto şase aksamı 
30 Oleo Margarin 
20 Bozuk radyo aksamı 
ıso 

22 

70 

2 müstamel yün ki4im 70 
2 müstamel bakır mutbah takımı 
O,SO ,, demir ütü 
5 Mukavva kutıı 

10 Pancar tohumu 
O Köhne paslı boş teneke ma sandık 

10 Kesilmiş yazı kağıdı 
9 Camcı macunu -' 38,50 

S Çemberlik demir ' 70 
7 Boyalı demirden Boronan borusu 
5 kümeslik demir tel 
2 demir makine aksamı kınk paslı 

2 ,, n 

10 Demir boru 
1 Demir boru 

B. 1: K. yu 

" 
B. 1. K. fazla 

-... 
~ • <il 

ı::ı 

,§ 
bl 

"' a 
::ı 

"' 

ı Köşebent demir 
ıo Demir oto yayı 

0,30 Söğüt 
2 Müstamel içi pamuk dolu pamuk S 

yatak 
ıo müstamel ıçı yun dola pamuk .; 

yüzlü yatak J.: 
ı müstamel içi ot dolu pamuk 

yüzlü yastık 
--="'s6-Tt,:3o 

20 Oymalı cilalı dolap 67 
SO Müstamel pamuk ağ __ 7_0_ 

S cam hokka maa kapak 67 
S Matbu resimli reklam 
S Adi pencere camı K.25 m. m.kv. 
S Madeni yağ 
ı Kutuluk tahta 

143 470 21 

9 360 
40 
ıs 
ıs 
47 500 
37 
22 
57 
35 
22 
ı4 
1 320 

2 800 
32 soo 

ıs 500 
1 420 
7 500 

374 900 

82 
84 
ıt9 
ı30 

98 
130 
ı3o 

43 
ııs 

110 
91 

258 
4953 
6343 
9ıl 

S Çiğ kahve 67 
10 Resimli matbu katalog 
5 Matbu resimli reklam 
5 Vernikli sade ağaç dolap 

ıo Sade ağaç dolabın alt kıaau 
ıo Portatif ağaç sandalya 
10 Müstamel bakır mutbak takımı 
ıo Sade cilalı ağaç dolap 
ıo Sade cilalı ağaç dolap 
2 Yüzü pamuk mensucattan ot yastık ., ... 
7 Demir raptiye çivi .ıo 
1 Pirinçle mürettep demir kalem ,.... 

açacağı . 
S Galalit kurşun kalem 

10 Mevadı saire ile mürettep mu
kavva dosya 

10 Gayri matbu karl•İıı:it 
2 Mevadı saireli lastik aumaratör 
4 Ağaç tampon 

-ı-ı...,.6-

so Lastik ökçe 1 
so ,. ., 
60 " " 
60 " " 
so " " 
60 " " 
60 " " 20 Elektrik dinamosu 
IS Bir renkli porslen kahve fincanı 

14 " " tt 

15 Kesme makinesi ,, kırık ,, 
200 F asuns edilmiş ipliği B.P.menıucat 
4SO Dört köşeli ve yuvar demir 

ıı04 
141 Demir civala somun 2S9 

2 - Hissedarlar cedveli 

23 Mart 1936 tarihinde toplanan 
alelade heyeti umumiye zabtıdır 
lzmir Mezbahası Türk anonim şirketi heyeti umumiyesinin 23 

Mart ı936 tarihine müsadif pazartesi günü saat lS de şirketi• 
merkezi olan mezbahadaki salonda alelade ictimaı tekar:ür et
miş ve keyfiyet lımirde münteşir Yeni Asır gazetesinin ı8 Şu
bat 1936 tarihli ve 9118 numaralı nüshası ile ilan olunmuştu. 

Yevmi mezkurda şirketin merkezi olan lzmir mezbahasında ya· 
zıhane binasındaki salonda, komiser sıfatiyle canibi hükumetten 
hazır bulunan hay Naci ve mürakıb bay Fuat iştirakleri ile bil
ittifak makamı riyasete intibah edilen meclisi idare reisi bay 
Şükrü Cevahirci riyasetinde ictima akdedilmiştir. Bittedkik bet 
yüz bin liralık hisse senedatından (364SOO) liralık hisse senc
datının ve vesaiki muteberelerinin şirket kasasına tevdi edile
rek duhuliye varakası alındığının anlaşılması ve duhuliye vara
kası alan zevattan (344SOO) liralık hisse sahiblerinin işbu ictimaa 
iştirak eylcdiklerinin görülmesi üzerine, nisabı müzakere mevcud 
olup ictimaa davetin de kanun dairesinde vukubulduğu anlaşıl
mış ve celsenin açılması bay mürakıb komiser Naci tarafından 
beyan edilmiş olduğundan, müzakerata iptidar olundu. 

Arayı tasnife memur olarak bay Mustafa ve Süleyman ve 
heyeti umumiye zaptını tutmak için de bay Halil intibah edil
mişlerdir. 

Ruznamei müzakerata geçildi: Meclisi idare, mürakıb raporu 
bilanço okundu. Raporlar ve bilanço hakkında söz verildi, söz 
alan olmadığından reye konularak bunların aynen kabul ve 
tasdiki ve idare meclisinin ibrası ittifakla takarrür etti. 

Meclisi idare azalarına verilecek hakkı huzur miktarı sabıkı 
gibi yirmişer lira olarak kabul edildi. 

Mürakıplığa 500 lira senevi ücretle bay Fuat intihap olundu. 
193S senesi safi hasılatından ayrılan amortismanın sureti tev

zii ve mahsubunun tayini meclisi idareye bırakılmıştır. 
ı93S senesi safi hasılatından ayrılan temettüün hissedarana 

müessis hissesinin müessislerc, mecli"i idare hissesinin azalara 
tevzii takarrür etmiş ve zamanı tevziin tayini hakkında meclisi 
idareye salahiyet verilmiştir. 

işbu heyeti umumiye zabtının heyeti umumiye reisi ile reyleri 
tasnife memur olanlarla katip taraflarından imza edilmesi tas
vib edilmiş ve ru7n amede görüşülece başka husus kalındığından 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Arayı tasnife memur olanlar Katip Reis 
Süleyman Mustafa Halil Şükrü Cevahirci 

Mürakıb ko;.,iser 
Naci Eralp 

23 mart ı 936 tarihinde lzmir mezbahası Türk anonim şirketi 
alelidc heyeti umumiyesi içtimaına iştirak eden hissedaran ced
velidir: 

Bay 

" 
" 
n 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

ı 

2 
6 

31 

ı 

8 
9 

14 
ıs 

16 
ı8 

19 

20 
21 
22 
23 
29 
30 

1 

ı 

Hisse Rey 
ai!edi adedı 

Aşkı Eren, Ziraat bankası namına lSOO 
Nafiz Delen, lzmir Odunpazarı tüccar 400 
Alibuçuk Servet, lstanbul tüccarlarından 360 
Nusret Alkoç, lzmir Selvilihan tüccar 305 
Cemal Şahengeri, Mezbaha direktörü 2SO 
Jozef English, Amerikan Tobacco Direktörü lzmir 230 
Fehmi Simsaroğlu, lzmir Borsa simsarı ı8o 
Şükrü Cevahirci, lzmir Çekmececiler tüccar 50 
Halil Hilmi, Akhisar bankası direktörü 50 
Süleyman Daryal, bahriye binbaşılığından 
mütekaid, Karşıyaka 50 
Mustafa Delen, lzmir Odunpazar tüccar so 
Seyyid Yusuf, Amerikan Tobacco eksperi lzmir 20 

7 830 
6S 
41 
49 

1S5 

17 
8 soo 

16 
2 
20 

20 
41 
21 

90 
22 
7 500 
2 soo 

21 
11 500 

300 00 

[647] 

80 Safi ipek mensucat 
30 Ecnebi lisanilc yazılı 

Rontken ampulü 
Tuvalet sabunu 20 

50 

344S 

n 
kitap 6S 

2 Sade boş şişe 65 
5 Cilalı ağaçtan eczacı tablosu 
2 Resimli yazılı kağıt reklam 
0,50 Sade boş şişe 

2 Ağaç kasa dolabı 
2 Müstamel çamaşır sandığı 
5 Demir kürek 
2 Pirinç temizlemeğe mahsus 

müstahzar 
1 Boş ağaç sandık 

4 Demir çivi tulu 25 m. m. yu. 
1 Ç«çiveli fotoğraf 
O,SO Matbu kataloğ 
S Dişçi mumu 

.... 1. .. Resimli yazılı deıİıir reklam 
33 00 

10 
ıo 

10 
ıo 

10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
4 

114 

.. 
-a 

ı .... 
... 
ı: .. 
:::ı 

,~ 
I~ 

I! 
O\ 

14 890 275 ~. SO kadar ipliği havi 
mensucat yün 

48 -

26 soo 
§--.. .. 213 incir kulu arına yapıştır- 75 

mağa mahsus kağıt etiket 
Yukar~da yazılı eşya 8110,13/15-4-1936 ıncı çarşamba,cuma 

pazartesı, çarşamba günleri saat 14 de açık arttırma suretile 
dahile satılamadığı takdirde ayni günde de ecnebi memlekete 
götürülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü 
satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

2S-7 773 
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lzmik Esnaf ve Ahali Bankası 31 Birinci kanun 935 tarihli 
, 2a Mart 1939 :f( 

bilançosu 
AKTiF 

KASA: 
Banknot 
Kümüş 
Ufaklık 

DAHİLi MUHABİR BANKALAR 
SENEDAT CÜZDANI: 

Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

ESHAM ve T AHVILAT CÜZDANI : 
Borsada kote olanlar 

AVANSLAR: 
Eaham - Tahvilat mukabili avanslar 
A) Borsada kote olanlar 
B) Borsada kote olmıyanlar 
Emtia ve Vesaik üzerine avanslar 
Sair mütenevvi teminat üzerine avanslar 

ŞUBELER HESABI CARİSİ 
BORÇLU HESABI CARİLER : 

Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

KABULLERİMİZDEN DOLAYI BORÇLULAR: Kefalet 
SAİR MUHTELiF BORÇLULAR : 

Hissedarlar zimmeti 
Muhtelif borçlular 

MENKULLER: 
Makineler 
Kasalar 
Kumbaralar 
Tesisat 
Mefruşat 

MENKUL OLMIY AN MALLAR : 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

NAZIM HESAPLAR 

Vekün 

T. lirası K. 

209876 
1314 

479 64 

498708 58 
2627 75 

25236 ()() 

12287 97 
6971 43 

103863 92 
103570 34 

9424 19 
170196 71 

170783 17 
274522 68 

2513 66 
5704 99 
2662 80 
2533 06 
7378 

o 00 
30032 58 

T. lirası K. 

211669 64 
389248 59 

501336 33 

226693 66 
139250 47 

179620 90 
556344 27 

445305 85 

20792 51 

30032 58 

125450 47 
2850981 27 

PASiF 

SERMAYE 

[ 
F evkalAde ihtiyatlar 

ihtiyatlar Kanuni Ye nizami ihtiyatlar 

MUHABİR BANKALAR 
MEVDUAT: 

Cari hesaplar 
Tasarruf T evdiab : Vadesiz 
Vadeli Tevdiat: 
Bir aydan bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 

ŞUBELER HESABI CARİSİ 
SAiR MUHTELİF ALACAKLILAR 
KABULLERiMİZ : Kiıfalet 
TALEP olunmamış Temettüler ve Kuponlar 
NAZIM HESAPLAR 
KAR 

T. lirası K. T. lirası K. 
1000000 ()() 

o ()() 

45204 57 45204 57 
37669 96 

389718 19 
209~8 05 

87783 36 
564 ()() 687693 60 

39916 34 
209740 64 
556344 27 

69411 77 
125450 47 
59549 65 

2850981 27 
lZMİR ESNAF ve AHALİ 

Yön Kurul Başkanı 
BANKASI MURAKIBLAR 

Hamdi AkyUrek 
Genel Direktör 

Atıf inan 
Riyaziye Öiretmeni F orbes Şirketi Alaşehir Ş. Direktörü 

Nazmi llker Kamil Ocakoğlu 

lzmlr sicili ticaret me
murluğundan: 

(A. Mateis ve şürekası} tica
ret unvanile lzmirde 2 inci 
kordonda 186 numarada itha
lat, ihracat, komisyonculuk ve 
TelrAleti tüccariye işlerile uğra
şan işbu şirketin ticaret unvanı 
ve şirket mukavelenamesi tica· 
ret kanunu hükümlerine göre 
.aicilin 1577 numarasına kayd 
'e tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir Sicili ticaret memuru 
F. Tenik 

Resmi mührü ve imzası 

1 : Şirket mukavelenamesi 
lşbu bin dokuz yüz otuz altı 

senesi şubat ayının yirmi yedin· 
ci perşembe günü saat on yedi 
sıralarında Yuku bulan talep 
ve davet üzerine lzmirde Ha
lim ağa çarşısında dairei mah
susasında vazife gören lzmir 
üçüncü Noteri bay Tahsin Amur 
vekili bay Ali Raif Günyerin 
verdiği mezuniyete binaen aşa· 
ğıda imzasını koyan memurlar· 
dan Şefik Riza davet vukubul· 
duğu lzmirin Burnova nahiyesi 
kasabasında ismet paşa cad· 
desinde 13 numaralı eve gi· 
dildi. Orada hazır bulduğum 
zat ve hüviyetleri kanun daire· 
sinde şahadete ehil kimseler· 
den lzmir avukat !arından bay 
Rafael Amato ve Bornovanın 
ismet paşa caddesinde 15 nu
maralı evde oturan Francesko 
oğlu bay Antonyo Rovelecyo 
tariflerile anlaşılan aynı evde 
oturan Richard Mateis ve 
Bornovanın Arapkirli sllkağın· 
da 33 numaralı evde oturan 
tüccardan Antuvan Mateis'ten 
sebebi davetim soruldukta an· 
)atacakları veçhile bir şirket 
mukavelesinin yazılmasını iste
diler. Adı, sanları yukarıda ya· 
zılı şahitler yanında söze baş· 
lıyan akid tarafiarın mutabık 
kaldıkları aşağıda yazılı şeraitle 

bir komandit şirketi tesis ey· 
lediklerini beyan ederler, şöy
leki: 

M. 1 - Şirketin mevzuu: 
ithalat ve ihracat, komüsyon
culuk ve vekaleti ticariye ile 
iştiğal etmektir. 

M. 2 - Şirketin sermayesi: 
"10000" on bin Türk lirasından 

ibaret o!ub "9000., dokuz bin 
lirası kollektif şerik Antuvan 
Mateis tarafından ve "1000,, 
lirası da komanditer şerik Ric
hard Mateis tarafından konul
muştur. 

M. 3 - Şirketin merkezi: 
lzmir şehridir. 

M. 4 - Şirketin unvanı: 

"A. MATEIS VE ŞÜREKASI,,· 
dır. 

M. 5 - Şirketin idaresi ve 
şirket unvanı ile imza vazı sa
lahiyeti müdür tayin edilen 
Antuvan Mateis'e aittir. 

M. 6 - Şirketin kar ve za
rarları şu suretle taksim edi
lecektir: 

o0 90 yüzde doksan Antu· 
van Mateis'e. 

o0 10 yüzde on Richard 
Mateis'e ait olacaktır. 

M. 7 - Şirketin müddeti, 
bir Mart bin dokuz yüz otuz 
altı gününden itibaren beş ıe
nedir, 

M, 8 - işbu şirket, şiire· 
kadan Antuvan Mateis'in dahil 
olup münfesih olan Gallenga 
ve Mateis şirketinin hukuk 
ve vecaibini devren almıştır. 
Arzuları bnndan ibaret oldu
ğunu beyan ve ikrar etmeleri 
üzerine işbu mukavelenameyl 
yazmakla beraber hazır bulu· 
nanlar yanında açıkça okunub 
manası anlatılarak meal ve 
münderecatı arzularına uygun 
olduğu tasdik kılındıktan sonra 
altını hepimiz imza ve mü
hürledik, 

Akidler: imzaları 
Şahitler: imzaları. 
T, C. lzmir Üçüncü Noteri 
Tahsin Amu[ resmi mührü 
ve vekili Ali Raif Günyer 

imzası 

Umumi No. 2097 
Hususi No, 1 - 238 
Bu mukavelename suretinin 

dairede saklı 2097 umumi nu· 
maralı aslına uygun olduğu 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz altı senesi Şubat ayının 

yirmi sekizinci Cuma günü. 
T. C, lzmir Üçüncü Noteri 
Tahsin Amur resmi mührü 
ve vekili Ali Raif Günyer 

imzası 

(648) 

Şekil No, 9260 Şekil No. 9268 

DAIMON 
Marka ampuller ampullerin en iyisidir. 2,5 3,5 3,8 

voltluk ampuller her zaman için mevcuttur. Bütün dünya 
hu marka ampulleri tercih etmiştir. 

TL2 , rL7J / LL/ ZZ2. 
Deposu : lzmirde Suluban civarında Anadolu Hurdavat 

mağazası Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

lzmir liman işleri genel direktör
lüğünden: 

Kağıdı matbaaya aid olmak üzere bin tane iş bölümü listesi 
tabettirilecektir. En ucuz fiat teklif eden basımev:ne yaptırıla· 
caktır. Talib olan~rın örneği görmek üzere 1 nisan 1936 çar· 
şamba güni.:ne kadar idareye müracaatları. 777 (651} 

inhisarlar Tütün fabrikası müdür
lüğünden: 

F:.brikamızda 23-3-936 gününde pazarlıkla satılacak olan iptal 
edilmiş kağıtlar, bandrolar, etiketler, havagazı lamba gömlek ve 
şişeleri lamba vidaları muhtelif büyüklükte teneke ve teneke 
kutulara alıcı çıkmadığından ve 100 S/M bileğitaşı, muhtelif 
zımpara taşlarile burç ve hurç mukavvalarına verilen bedel de 
haddi layık götülmediğinden müzayede müddeti 30-3-936 pazar
tesi günü saat 13 e kadar temdid edilmiştir. 

Talip olanların yevmi mezkürda fabrikamıza müracaatları. 
25, 28 775 (649) 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Birinci kordon 274 No.lu evde hazineye aid bedeli muhammeni 

218 lira 15 kuruş olan ayna, karyola, konsol, perde, kanepe, 
sandalya. masa vesair mobilye eşyası mahallinde peşin para ile 
satılmak üzere 15 gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 
8-4-936 çarşaba günü saat 14 tedir. Alıcıların mahalli mezkürda 
toplanacak satış komisyonuna müracaatları. 176 (650) 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlü
ğünden: 

lzmir ithalat gümrüğünün çatı ondele saçlarının değiştirilme· 
sine ve font yağmur borularının ekme kollarının suryen boyasile 
salmas ı ıra yapılacaktır. 

Bu iş 5292 lira 78 kuruşluk bedeli keşifli tamir işi 2490 sayılı 
· kanun hükümlerine tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 
27-3-936 pazartesi gününde ve saat 15 de ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünde yapılacaktır, Bu işi alacak istekliler 936 yılında 
ticaret sicilinde kayıtlı bul11nması ve bu işleri yaptıklarına dair 
Nafia müdürlüğünden musaddak ehliyet ve ticaret odası vesika
larının ihalesi muayyen olan günde komisyon mahsusuna ibrazları 
lazımdır, 

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

12-25 632 (569) 

lzmirliler Ist.anhuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
..~,.. . ': ••• f ~ 

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

BütUn bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlü
ğünden: 
Sıra 

Sayı K. G. Adet Kıymet Cins Eşya 
1 37 28 Müstamel boyalı boş varil 
2 115 66 " .. " " 

Tespit 
No. 
88 

5 200 00 24 Mii'stamel boş meyva sepeti -2 bağ-
Yukarıda yazılı eşya 27 - 3 • 936 ıncı Pazartesi günü saat 

14 de açık artırma suretile dahile satılamadığı takdirde ayni 
günde de Ecnebi memlekete götUrmek üzere ~atılacağından 
işine gelenlerin ldbalıit Gümrüğü satış komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 

12-25 631 (566) 
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F ratelli Sperco · 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

. v. 
\~1• :F. H. Van Der 

Zee & Co. 
KUMPANYASI 

ıA TURNUS vapuru 25 marttnn 
28 marta kadar Anvers,Rotter 
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINE 
NORDLAND motörü Jima· 

nımızda olup Rotterdam-Ham· 
burg-Copenhag-dantzig-Gdinia 
Goteburg·Us!o ve lskandinavya 
limanları için } ük alacaktır. 

ROLAND motörü 31 martta 
beklenmekte o!up Rotterdam 
dam, Hamburg, Copeohage, 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve ls
kaodinavya limanları için yük 
alacaktır. 
ERVJC MARİTJME ROUMAiN 
BUGARESTİ vapuru limanı

mızda olup ayni gün Köstence 
Sulina-Galas ve Brayla liman• 
farına hareket edecektir. 

ALBAJUL YA vapuru 17 ni
nisanda beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra 19 ni
sanda Malta, Marsilya ve Bar· 
selonaya hareket edecektir. 

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

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

T clefon: 2004-2005-2663 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

Herhangi bir sebepten ötürü 
~erslerde geri kalanları yetiş
tıren, müsabakalara hazırlayan 
ve istenildiği göün ve saatlar
da ders durumunu yoklayan 
tecrübe sahibi bir özel öğret
men arayanların gazetemiz 
idare müdürlügüne baş vurma-
ları. (H.2) 

DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

HERAKLEA vapuru 16 mart
ta bekleniyor. 20 marta kadar 

Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen limanlanna yük 
alacakhr. 

ANGORA vapuru 26 martta 

bekleniyor. Anvers ve Ham· 
burgdan yük çıkaracaktır, 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXCHANGE vapuru 19 mart· 

ta bekleniyor. Baltimor için 
yük alacaktır. 

Johnston Warreo Lines 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 22 

şubatta bekleniyor. Liverpool 

ve Anverıteo yilk çıkanp Bur
gas, Varna ve Köstence liman
larına yilk alacakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
DUBURG vapuru 25 martta 

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

DEN NORSKE Middelbavslinje 
Oslo 

BAY ARD motörii 9 nisanda 
bekleniyor. lskenderiye.Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacakbr. 

. Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhUde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

ECZACI 
KENAL AKTAŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek F emin en - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmıt 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku
culuğu eczacılık gibi bir namus 

işi yapmışbr. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

b:miri kokularile de meşhur 
eden Kemal Aktaş diyor ki : 

Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kAbına varmağa imkan verme· 
diğini unutmayınız. 

ıimır Beledlyeslnden: 
_ Beher metre murabba' 

yüz elli kuruştan altı yüz yirmi 

bir lira yetmiş beş kuruş .. be

deli muhammeııle 63 sayılı ada

nın 13 sayılı arsası, baş sekre· 

terlikteki şartname veçhile 

7 - 4 - 936 Salı günü saat onda 

açık artırma ile ihale edilecek
tir. iştirak için kırk yedi lira
lık muvakkat teminat makbu
zu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün 
ve saatte komisyona gelinir. 
22-25-28-31 - 716 (631) 

Oliver Ve Şii . 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRfNCf 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINIAN vapuru 23 mart-
ta gelip Liverpool ve Glasgov 
için yük alacaklar. 

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

THRSO vapuru nisan ipti
dasında Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacak. 

GRODNO vapuru mart ni
hayetinde Loodra, Hul ve An
veraten gelip tahliyede bulu
nacak, ve ayni zamanda Lon
dra ve Hull için yük alacakbr. 

NOT : Vürut tarihleri, va-

ERLiN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa• 

muk veya keten her hangi 
kumaı ve elbiseyi yalnız 

1.6 
Kuruı ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markah 

A R T 1 

'rENi ASIR 

• 

En sağlam 
purların isimleri ve navlun üc
ret!erinin değiıikliklerinden me 
auh et kabul edilmez. 

BOY .ASI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EYL~~ 

B A H A R A T deposudur TELEFON: 3882 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ TAZE TEMiZ UCUZ : 
• • 
~ llAC -. 
~ HAMDİ NÜZflET 
• 

= Sıhhat Eczanesi 
BAŞ DURAK 

Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

t) o 

SEIHllllRlLll • 
1 • 00 ou. 
1 KOYlllU 

00 00 

BUT UN 

TRAS 
... -BIÇAGINI 

KULLAN\ YOR 

---~--

~ahife • 

-· 

ve en lüks Mobilye imal eder 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüıde yirmi daha karlı 
olursunuz 

M. Tevfik BA YKEN1 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simeos 

fabrikaları mümessili 
Peştcmalcılar 77 - 79 

TeJ. 3332 

r/7LZ/.Z/L7LZ/fLZ7777 L//ZJ 

için ilk şart 
güzel diş 

için ilk ve en 

esaslı şart da 

• 

1 
Kullanmaktır 

RADYOLiN 
• 

Mikropları yüzde yüz öldürür, dişleri fırçan1n girmediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini 

O 
besler ve hastalanmalarına mani olur 

EN M KEMMEL, EN HOŞ, EN iKTiSADi 

Fennı Gözltık 
ŞiFA 

ECZANESi 
Altıı1, Nikel 
Has bağa, Amerikan çerçe

velerle, Fenni gözlük camları-

nın en tanınmış fabrika malı 

olarak yeniden getirmiştir. 

Toz, güneş, spor, şoför, tay
yare gözlükleri, barcmetre, ter
mometreler h er yerden çok 
ucuzdur. 

TOPTAN 

1 
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ltaı· L ndradan tavizler istiyormuş 
Habeş sulh konuşmaları Roma veya Londrada olacak 
Eğer lngiltere Avrupanın müthiş çocuğuna (Almanyaya) müsait davranırsa 

Avusturya ve Macaristan Küçük antanta yakınlaşacaktır 
Paris, 24 (Ö.R) -- Londrada 

Alman cevabı beklenirken 
Romada B. Mussolimi Avus
turya ve Macaristan başbakan
Jariyle kat'i bir anlaşma imza 
etmiştir. "Republik,, gazetesi 
bu son hadise hakkında di
yor ki: 

Her ne kadar imza edilen 
anlaşmalar ltalya ile Avustur
ya ve Macaristan arasındaki 

bağları bir kat daha sıklaştır
mış ~selerde böylece takviye 
edilen bu bloke sarih bir isti
kamet ve kati b·r siyasa 
verdikleri zannedilernez. Bu 
kat'i siyasa Londra mü· 
zakerelerinin neticesine bağlı 
bulunmaktadır. Eğer lngiltere 
Avrupanın müthiş çocuğuna 

( Almanyaya ) çok fazla mü
sait davranmağa karar verirse 
Roma yalnız Avusturya ve Ma
caristanın küçük antant ile 
muhtemel bir Alman tecavü
züne karşı anlaşmasını teşvik 

edecektir. 
Eğer vaziyet böyle olmazsa, 

Roma hükumetinin Avusturya 
ve Macaristanın Çekoslovakya
ya yaklaşmasına alcyhdar ola
cağı ve bilakis müttefikleri ile 
Almanya arasında bir uzlaşma
yı tervic edeceği muhakkakbr. 
Figaro gazetesi iıe bu son fa
raziyeye ihtimal vermiyerek şu 
mütaleada bulunuyor : 

iT ALYA, ÇEKLERE 
YAKLAŞTI 

ltalya bugün, bilhassa Avus
turya sayesinde, zaruri olarak 
Çekoslovakyaya yaklaşmıştır. 
ltalya, Avusturya ve Çekoslo
vakya artık elele yürümelidir
ler. Bu, orta Avrupada şimdi· 
ye kadar bir taraftan ltalya, 
diğer taraftan küçük antant 
tarafından takib edilen siyasa
ların birbiriyle uzlaştırılmasını 

icab ettirir. Kendini gösteren 
yüksek tehlüke karşısında re
kabetler ve sürtünmeler niha· 
yet bulmalıdır. ltalyanın, şimdi 
şerefli zafer kazandıktan sonra 
artık Habeş meselesinden sıy
rılması da aynı derecede el
zemdir. Bu işde bizim şimdiye 
kadar bu derece ihtirazh dav
ranmamızın sebebi şudur ki 
bundan dolayı Avrupanın ha
rabeleri üzerinde Prüsya kra
hnm ekmeğine yağ sürülece-
ğini önceden hissediyorduk. 
Artık aksülamel ve amel saati 
gelmiştir. 

SULH IHTIMALI AZDIR 
Londra 24 (A.A) - Parla

mento mahfeJJeri ltalya ile Ha
beşistan arasında sulh müzake
releri vukuu ihtimalini büyük 
bir şüphe ile karşılamaktadır

lar. Maamafih ltalyanların işgal 
ettikleri toprakları tahliye et
meleri ihtimali mevcud olmadığı 
için yegane hal şekli yine arazi 
mübadelesinden ibaret kalmak
tad1r. 

Afrikada vücude getirilecek 
müstemlekeler, bütün devletle
rin istifadelerini temine imkan 
verecek olan açık kapı siyaseti 
olmalıdır. 

KARAR GRANDiYE 
BiLDiRiLDi 

diryaga ve B.Avenol on üçler 
komitesinde alınan karar met
nini bu){ün ltalya büyük elçisi 
B. Grandiye tebliğ ettiler. Ma
diryaga müzakereye esas teşkil 

Necaşi 

edecek bir plan tevdi etmiş J 
değildir. 

Bugükü celse şekilden ibaret 
kalmıştır. ltalya - Habeşistan 

arasında sulh mÜ7.akerelerini 
hazırlıyacak olan görüşmelerin 
Londrada mı, Romada mı ola
cağı henüz belli değildir. 

ITALYA TAViZ Mİ 
İSTİYOR 

Paris, 24 ( Ö.R ) - Ôvr 

birler meselesi İtalya lehinde 
halli vadedilmedikçe İtaJya- · 
nın Londrada hazırlanan Lokar
no andlaşması projesini tasdik 
etmek istemediği Romadan B. 
Grandiy bildirilmiştir. 

Londra siyasal mahfellerinde 
hüküm süren kanaate göre 
recri tedbirler kaldırımış olsa 

Habeşler, Avrupanın kendile
rile alakasını çokt~nberi kesmiş 
oldugunu biliyorlar. 

Negüs ya harbı kazanmak, 

ya tahtını kayb~tmek mevki
indedir. Binaenaleyh harb 
daha şiddetle devam ede· 
cektir. 

Londra, 24 (Ö.R)- B. Mag-

A~·!llpanm miitltiş rocuğu Alman.rap idare eden B llitlne ait dört intiba 

gazetesinde madam Tauori, şu ı bile Habeşistandaki harbın J clivagare ve B. 
haberleri veriyor: Zecri ted· yakında bitmesi imkansızdır. öğleden sonra 

Avenol bugün 
Habeş delege- 1 

B. Mussolini 

siyle sulh müzakeratı hakkında 
görüşmüşlerdir. 
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,Italyan uçakları Cicika şehrini yaktı Sos~~IJstler 
Viyaııada nıahkfinı 

Yirmi tayyarenin iştirak ettikleri Cicika bonıbar- oıduıa.-
dımanı esnasında büyük bir yangın çıktı 

A dis-Ababa, 24 (Ö.R)- Ha
beş hükumeti Italyanların açık 
şehirlere karşı zehirli gaz kul
lanmalarını, Lahey andlaşma
smı imza eden devletler nez
dinde şiddetle protesto etmiş
tir. Bu protesto notasında, 

açık şehirlere yapılan ve gayri 
muharip insanların feci ölüm
lerini mucip olan gaz hücum
lannın önüne geçmek için ted
birler alınması istenmektedir. 

CICIKA HARAB OLDU 
Roma 24 (Ö.R) -Cicika ka· 

milen harab olmuştur. Şehrin 

bütün binaları yıkılmıştır. Ölen
lerin sayısı biliom'yor. Cicika
nın bombardımanına 20 uçak 
iştirak etmiş ve bombardıman 
bir saat 20 dakika devam et
miştir. 

Şehirde ne kadar ev ve depo 
varsa yerle yeksan edilmiştir. 

Yalnız katoliklerin misyoner 
kilisası bombardıman harici kal· 
mıştıc. Atılan bombalar 20 ton
dan fazladtr. 

Londra, 24 (A.A) - Şimal 
cephesinde ltalyanların cenah
larına karşı imparator, Ras 
Seyyurn ve Ras Kassa tara· 
fından hücumlar yapılmakta 

olduğunu teyid eden yeni hiç
bir haber gelmemiştir.Mamafia 
böyle bir hücum olsa da bu
nun büyük bir mikyasta bir 

verilmiyor. 
Şimdi umumi alaka Cicika 

ve Harrar üzerinde toplanmak
tadır. Çünkü öyle anlaşılıyor 

ki, yağmakda olan yağmurlar 
diner dinmez bu şehirler ge
neral Grazyani ordusunun ta-

arruzuna uğrıyacaktır. 
Adis-Ababa'dada bu taarruz 

beklenmektedir. Yine Habeş 
hükumet merkezinden resmen 
bildirildiğine göre, Cic ka'nın 
dünkü bombardumanında 19 
kişi ölmüş ve 83 kişı yaralan-
mıştır. Yaralıların arasında İn
giliz tabaasından birçok Arab 
lar vardır. Büyük bir lngiliz 
mağazasında çalışmakta olan 
bunlar ancak mağazanın vak-. . . 

sayesinde kurtulmuflardır . 
Çünkü bu mağaza binlerce 
Sterling kıymettndeki mallar 
ile tamamen harab olmuştur. 
İçinde bulunan bir Habeş me
mur mitralyöz ateşile yaralan
mıştır. Bombardumandan 30 

Adıs-Ababadan bir götiinilş 
kadar ev yİkılmıştır. 

CICIKADA YANGIN 
Bu sabah ltalyan tayyareleri 

tekrar Cicikayı bombard:man 
etmişler ve bir bomba benzin 
deposuna düşerek yangın çı
karmıştır. Ataş civardaki ha· 
rakalara sirayet etmiştir. Bu 
bombardımanda ancak iki ki-
şinin yaralandığı bildiriliyor. 

Maamafih son bombardıman
larından sonra Habeşlerin söy-

kilometre mesafede bulunan 
Mısır kızıl haçına ait ameliyat 
çadırı da ltalyan tayyareleri 
tarafından mitralyöz ateşine 
tutulmuştur. 

. HEDEF HARARDIR 
Bir çok bina yıkılmış veya 

mühim hasara vğramıştır. Ital
yan tayyarelerinin Hararı da 
yakında bombardıman edecek
leri zannedildiğinden bütün 
sivil halk şehirden çıkarılmış
tır. 

Royter Ajansmın cenub ltal
yan ordusu nezdindeki muha· 
biri Cicikanın bombardımanı 
hakkmda şu tafsilatı vermek
tedir. 

27 Bombardıman tayyaresi 83 

Viyana, 24 (Ö.R) - Yurda 
ihanetten suçlu otuz sosyalistin 
muhakemeleri bitti. On biri 
beraet etti. Diğerleri altı ay
dan yirmi aya kadar giden 
muhtelif hapis cezalarına mah
kum oldular. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
üzerine 25 ton mevadı infilakiye 
atmıştır. Mühimmat, petrol 
ve askeri levazım depolarında 
ve keza asker barakalarında 

ve çadularmda çok mühim ha
sar olmuştur. Bu taarruz ha
kiki bir baskın şeklinde ya
pılmıştır. Bu 27 tayyare iki 
grub halinde ve başka istika
metlerde uçmuşlar sonradan 
birdenbire yollarını değiştire

rek Cicika :.izerine gelmişler

dir. Tayyareler gidip gelme 
800 kilometre mesafe katet
mişlerdir. Cicikada panik o 
kadar şiddetli olmuştur ki Ha
beşler hava toplarını üç dakika 
kullandıktan sonra bırakmışlar 
ve kıtaat öteye beriye dağıl~ 

mıştır. 
HASTAHANE 

BOMBARDIMANI 
Adis-Ababa, 24 (A.A) -Ci

ciga bombardımanındaki insan 
zayiatı pek mühim olmamıştır. 
Buna mukabil Pazar günkü 
bomardımandaki yaralıların a· 
d ~di 83 ü bulmuştur. Bunlar
dan dördü sonradan ölmüşler
dir. Habeş kızılhaçının ameliyat 
çadırı ltalyan uçakları tarafın
dan tekrar bombardıman edil-


