
... Gezi Bulv•n • IZMIR • .. 
imtiyaz sahihi : ŞEVKET BiLGiN 

Bapıuharrir ve umumi neşriyat mldDril: 
HAKKI OCAKO(iLU 

Terkiye için ariç için 
ıaoo 2000 
'iQO 1800 

: ••97 

Son Dakika: 
Haberleri 5 inci 

sabifededir 

Almanya Londra klift · 
-

Ren bölgesinden askeri 
tııhdit etmeyi, istihkim 

i geri çekmeyi, kuvvetini 
ıapmama~ reddediyor 

. 1-ı\ı.a2S~-AlliM_,..L...._~ 
mia ... plim re~ ... 

Loadra 2S (().RF Alman cevabının anahat· 
lan fUD)ardır : 

ı - Alınenr• Ren bll~en ••· 
llerlerlnl geri çellMell ,,.,. kuweı-
ıwtnı lahdlll etmek, lallldlAm yapma
.. k gibi taahhUtler altına glrmell 
ndtledtyor. 

a - ao ldlornelrallk arsıulueal po-
11• nezarallnde bllga l~lelne gellnce: Alm••J• er davlelterletilm mUsa

lCllRd.r olai•ll•lif•, ~ ........ r• 
glrl ................. ,.. 

Alman hDldlmeH mukabll ... unerde 
bulunacaıını bildirmektedir. Bu lek
ımer aı mart tarihinde lnglllz hUkO· 
metinin ... ne varmıf bulunacaktır. 

B. Von Ribentrop bu cevabı din alqam uat 
19 da 8. Edene Yermiştir. AJman feyk•M"e 
elpai Foreirn·Office'den çıktıp __. -t 20 
idi. K. Von RibeDtrop laıi)iz cllf lflsi bakaaiile 
bir -tten fazla .. tüt:. 

Milli 

......... tetebbalann ıemere· 
lerİlli ,a.teren bir müeueae 
olmahdır. Evveli, Ege mınta• 
k•11nın; 10ma, bltnn memle· 
ket Ye dlaJUlll Uml ihtiyaç• 
lanm tatmin eclellilecelr mlaa· 
ka .. lann, mlbahueleria, tez• 
leria yeri olmahdır.Milb kltlp
hane; doktorluk, hukukçuluk, 
mtlhDdialik, kimpkerlik, ta· 
ribçilik, cotrafJaahk, •aallim· 
Bk ıDH muhtelif mesleklere 
memab olanlann karargihı ol· 
mah Ye hu meıl~ erbabı 
Adeta hltla ilml içtimalannı 
banda yapmah, koaferaulanm 
lt••M yermelWir. 8-lara 
mnaffak olmak uyelinde 
(mll klt&phaae) ilim HYme
ılia we Jlimle yafarJana .-... 
lfOlduı olar, ldtaiQruaiı etra• 
fmda feyz alanlardan mlrek• 
~ bir camia tqkil eclelliJir. 
Bir ıh millt klt8phaneyi 
~le kaJDU Wr ..... illi· 
yenfte halinde ılrmeye ben 
hiç mini girmiyorum. BaDun . . 
ıçın: 

1 - lzmir m&nenerleriai 
kltlpbane ile alakalandırmak, 

2 - K&tllphaneyi en apjl 
iç MDede bir k•dine 
mal olacak bir ıenç yetif· 

--- ........ ......, kd.-. 
5 - Kıllp••sede, kltlp

hueaİll lliDI laeye~ t.-ip 
edilecek mevzular azerine mlin· 
tuam ıenede en •Pil iç, 
dlrt konferanı verdirmek ve 
ba konferanılan tahttirmek, 

4 _ M&mkOnte k&tlphane· 
nin gayri mevkut çıkacak bir 
mecmuası olmak, 

5 _ Her .ene ilmi bir me•· 
zu &zerine h&tGa Tlrkiyeye 
f8mİI mGsabakalar açarak bun .. 
da muraffak olulara mlkifat 
wermelr.. ,uN tedbirler alda 

Fransız - Belçika 
ır~ecelderd· 

Loac1ra 2J <ö.ar-a ıw..
trop ~en• metDiidn ti.. ..-edile~ WdirW 
miftir. 

Lonclra, 25 (A.A) - B. Von 
Ribbentrop pndilik Lonclrada 
kalacak ye bugln lileden 
ıoma 8 Eden'i girecektir. 

BUGONKO VAZIYET 
Paris, 25 (A.A) - iyi haber 

alan mallafdlere gire, Hali 
hamda meıele, lagilterenin 
kıt'i -bir durum almak için 
Hitlerin 31 Martta yapacatı 
telilifleri bekleyip beldemiye• 
cejiai bümektir. 

~~ 

ve lngiliz Erkinıbarbiyeleri 
ltaJya Lokamo 

7 

ısrar ediyor 
şimdiden temasa 

......... 
MUVAKKAT BiR CEVAP 
Lonclra, 25 (A.A)-Almanya 

h&kameti Lokarno deYlett...r
nia tekliflerine cevabm muvak
kat olciuju metiaae m.,.rrab· 
bbr. Mitler- intiltatla meğul 
oldafu lçia a..ı ceYabau iki 
... için•• J•~,51 
ıgart alı s&a& ud ce•ahuu 
Wlclirecejini yazmaktadır. 

rr ALY ANIN V AZIYETI 
..._.., 25 (A.A)- Ro,ter 

A;a- S,. haber ala Fran· • hffh•• •• 

Dindi• tir . .a:Mnz Be,._ 2S (O.R)~ll:a..•-
Hitler ha defa çok ficldetl Wr 
lisanla 7eni bir ilJle• ••mit
tir. Şalllllye Almanya,. 11111 
1918 den 1932 ye kadar de
Yam eden Almanya sanimlua 
kal'fl ... )'lbeltmit Ye dJi 
·~ hakı._clu, j~ıtin .. 
•lfece •tinfık oldup Wt"' 
lrPMMld Rallere cn.t> 0 •-.;.:..1.;. 
tMtDiftir ki: ~ 

Bizim neslimiz itlenileu -
talan dllıeltmek yazifaile •I• 
kellef bulunmaktadır. Bu Yui-
fenin yapılma11 istikbale b~ 
kılamazdı. Dıt ıulb Alman ulfl. 
ıunun ferefini Yikaye etmeL 
dir. Yokıa deYamli bir bant 
olamaz. Alman uluauun elia:
den alman tenıfiai 1e.W.. 
ou iade etmek heaim ftlİ• 
femcli. Bir dmet adamına, Al
mana, ..__ terefiai .. -.. 
faa ebilekta düa ,._ 
•Uile _edilellili. t::.llliil 
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Milli 
kütüphane 

.... ···-
- Ba~ tarafı ltıcı say/ada -
Kütüphane isterse, lzmirin 

pek mahrum kaldığı ve lise· 
terimizin de maalesef hiç hak
kından gelemediği Avrupa dil
leri üzerinde de tevakkuf ede
bilir. 

Görülüyor ki biz iz.mir Milli 
Kütüphanemizi. ideal olarak, 
diğer kütüphaneleden çok ayı
rıyoruz. Orasını. raflarına koy
duğu kitaplarla, okuyuc ları 
davet ede bir eşher olmakla 
bırakmıyor, okumak merakını 
arttıran, oku~anlara ~e bilenlere 
mükafat verd, bilmeye.ole.re 
öğreten acleta ilmi bir akademi 
halinde görmek istiyoruz. 

lzmirimizin hususi vaziyeti, 
kütüphanenin mali kudreti, 
nihayet lzmir muhitinin emsali 
diğer yerlerde - lstanbul ve 
Ankara müstesna - bulunmıyan 
kalabalık bir ilim dostu :züm
reye malikiyeti bize böyle büyük 
ve cazibeli bir ülkü arkasında 
koşmak vazifesini yüklediyor. 

Biliyorum ve duyar gibi olu
yorum: Herkesin kalabalık ve 

karıştk zihniyetlerle Milli Kü
tüphanenin mulcadderahna ala• 
kadar olması, çok zaman do
ğan ve sönen cemiyetlerin 
akibetini buraya da çekmek 
olacağı yolunda bir ıstırap, bu
günkü müdürlerin yüreğini 

burkar. Ben onların Milli 
Kütüphane varlığı üzerinde 
bu hassasiyet ve taassuplarını 
her zaman hürmetle ve candan 
alkışladım. Hiç bir zaman bu 
mütalealarımı yürütürken, o 
bağm ve bugünkü inzibatın 
gevşemesi dileğini taşımadım. 

Bilakis her işte muvaffakıyetin 
sıkı bir alaka ve inzibat ile 
ve bahusus bu gibi hayır ve 
hizmet cemiyetlerinde bu ala
ka ve inzibatın kutsiyet dere
cesine çıkarılması ile kabil ola
cağma tam bir kanaabm var
dir. Fakat yine kanaatun, faz· 
la taassupla ileri hareketin te
min"edilemiyeceği yolundadır.Bir 

taraftan sıkı tutum, diğer ta
raftan daima ileri, her işte ve 
bilhassa ilim işlerinde baş dü
şüncemiz olmalıdır. ilim ki, esa
sen birbirlerine bağlanmış ve 
aynlması asla kabil olmıyan 
hakikat ve hayat düsturlandır. 

Ben kütüphaneyi; muhtelif 
ilim kollanm temsil eden en 
aşağı beş kişilik bir ilini heye· 
tin müşaveresi alhnda daimi 
bulundurmak ve bu heyeti, 
k:itüphane içinde mütemadi 
tetebbü ettirerek her vakıt 
konferanslar verdiren ve yazı
lar yazdırmak suretile istifade 
ettir~n bir vaziyette görmek 
isteyorum. Meseli her üç veya 
dört senede bir, . kütübhanece 
münasib görülecek her hangi 
ilmi bir şube için tahsilini ikmal 
etmek üzere üniversitemizin en 
iyi yetiştirdiii bir genç Av
rupaya gönderilse Te bu genci 
kütüphane bir mukavele ile 
kendisine bağlasa, bunların 
toplanbsından ne büyük istifa
deler olmaz? Beş, on, yirmi 
sene sonra bu gençler, o kü
tüphaneyi, dünyanın ilmi cere
yanlarını kovaJıyarak kıymeti 
takdir olunmaz bir hazine ha 
line sokarken, etraflarında ye
tişen binlerce evlada da belki 
bütün insanlığ.a yarayacak bü
yük fikirlerin kapısını açmış 
olurlar. 

Son dileğim: lzmir Mim kü
tüphanesini hareketli, yaradıcı 
ıörmektir. 

~efik. iu.ce 

- --· Nara atmış 
Etrefpaşada Yusufdede cad

desinde sarhoş olarak nara 
atan Said oğlu Hamid kendi
sini menetmek istiyen polise de 
hakarette bulunduğundan hak· 
kında takibata ba,lanmışhr. 

YENi ASIR A& Mart --& 

ŞERİR BABBRLBRİ L
, _______ l 
_ KÖŞEMDEN _ 

Kısa cevab 

iç bakanlığın bir emri 
işlerini acele başarmak suretiyle 
halkı hükilmete ısındırmak lizımdır 

Sivrisinek 
Mücadelesi 
genişliyecek 

Belediyece bu sene esash bir 
şekilde yapılacak olan sivrisi· 
nek mücadelesi için şimdiden 
haıırhklara ha la mışhr. Halka
pınar bataklığının kurutulması 

için şehrimizde tetkikat yapmış 
olan sıhhat ve içtimai muave· 
net ve aleti mütehassısmın 

hazırladığı rapor henüz beledi
yeye gelmemiştir. Bu raporda 
sivrisinek mücadelesi hakkında 
lzmirin sıhhi yaz.iyetini yakinen 
alakadar eden mühim malümat 
bulunacağı kuvvetle tahmin 
ediliyor. Raporda gösterilen 
şekilde m t!cadele yapılacaktır. 

Haftada; hiç olmazsa bir 
defa bir gazetenin üçüncü sa .. 
bifesinde yazı yazan bir şak
labanın yazdıklannı da okudu
ğum olur. Bu mübarek ÇUııdik 
hazretleri razı'anmda "Yine 
musiki,. serlavhalı bir faluama 
takılmış-. 

Takılmağm manası: Neza
ketle şaka etmeye de gelir, 

i ötes ni geçemeyip oracıkta ta
' kılıp kalmaya da gelir, gelir 
oğlu ge r .. Her eyse .. üfus dairelerindeki halk işlerini sürüncemede 

Ben bu tecavüze cevap ver· 
mek istemiyotdam amma, neye 
uydum bilmiyorum .• lira yapı· 
lan bir tecavüzdü, yazılmış Lir 
tenkid değildi. 

bırakanlar hakkında takibat yapılacaktır. 
üfus · şJeri hakkında Dahi

liye vekaletinden şehrimizdeki 
alakadarlara bir bildirim gel
miştir. Bunda deniliyor ki: 

- Şu sıralarda nüfus ida
relerince işlerinin vaktinde gô· 
rülmemesi veya türlü bahane
lerle uzatılması yüzünden bir 
çok yerlerden haklı şikayetler 
Vekalete kadar yükselmekte
dir. 

Üç sene gibi uzun bir zaman 
zarfmda eline hüviyet cüzdanı 
alamayan veya çocuğunu nüfusa 
yazdıramıyan, veyahud bir ev· 
lilik işini halledemiyen bir 
yurddaşın seyahabna ve çocu
ğunun mektebe girmesine, ev· 
lenmesine engel olan ban bakh 
şikayetler görülmüıtür. 

Cumuriyet rejimin.in en mü· 
him umdelerinden biri; halkın 

hükumetle olan cişlerini şika
yete meydan bırakmadan ka
nun ve mevzuat dairesinde 
derhal sona erdirerek balkı 

hüküm ete ı~ındırmak ve 
memnu etmektir. Bunun 
için halkla en ziyade t~mas 

halinde bulunan nüfus memur• 
tarının müracaat sahiplerine 
yapacakları i leri anlıyabile
cekleri lisanla eksiksiz •nlat
ması ve muamelesinde eksiği 

olmıyanların işlerini de hemen 
yapması lazımdır. 

Halbuki şikayetlerin pek 
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iç işlui bakanı B. Şükril Kaya 
çoğu basit olan işlerde çıka
nlan müşkülattan ileri gelmek
tedir. 

işini gücünü terk ile gizli 

kalan nüfus işlerini bir an 
evvel bitirmek üı:ere uzak 
k6ylerden ka%a merkezle· 

rme koşub gelen Halk, 
nüfus dairc!lerine baş vur-

duldannda utanç vencı zor
luklarla karşılaşınca zaman 
ve para ziyamdan başka me
yus olarak köylerine dönmek
tedirler. ........ 

Herkesten evvc[ nlifus ~
murlarmm takdir etmesi lazım· 
dır. 

Bu hareketin halktan ziyade 
hükumetin zaranna olduğu
nu idrak etmiyen memurla
nn bu hareketleri ya kanuna 
vukufsuzluğu dolayısile yapa
caklan işleri bilmemelerinden 
veya maslahat sahiplerinin hü
kumet kapalanna gelip gitme
lerini kendilerine bir zevk edin
melerinden ve yahud bir hu
susi maksad takib eylemelerin
den ileri gelir ki her üçü de 
&zerinde ehemmiyetle durulub 
kaldınlması li11mgelen haller· 
dir. 

Her ne kadar nllfus idare
lerinin mahmul bir halde ol
duklan malüm ise de heme se
bep ve bahane ile olursa olsun 
kanuni müracaatlar karşışmda 
halka usanç verici güçlükler 

gösteren ve barid muame· 
lede bulunan memurlar aley
hinde vaki şikayetleri ehem· 
miyetle nazara dikkate al
mak, mahallinde haUetmek 
Uzere en büyllk mülkiye me-. 
murlarmm yakından alakadar 
olmalan ve bu gibiler hakkındrı 
derhal kanuni takibat yapma
ları, zaruret görfilürse işten el 
çektirmek vekalet emrine almak 
gibi müeHir tedbirlere müra
caat olunması lazımdır. 

Büyüklerimiz 
Esnaf bankası hissedar
larına cev ab verdiler 
Esnaf ve Ehall bankasının 

genel toplantısı münasebetiyle 
büyüklerimize çekilen tazim 
telgraflarına Reisicumhur Ata· 
türk ile C.H.P. genel sekre
teri B. Receb Peker bankamn 
idare meclisi reisi bay Hamdi 
Akyürek' c aşağıdaki cevapları 
göndermişlerdir. 

"Banka hissedarlannm genel 
toplantısı münasebetiyle bana 
karşı gösterilen temiz duygu
lara teşekkür ederim." 

K. ATA.TÜRK 
Hissedar aran genel top anhsı 

münasebetiyle gösterdikleri sı
cak duyguya teşekkür eder 
bankanııa v rim dileğiyle ev .. 
gilerimi sunarım. 

C.H.P. sekreteri 
RECEB PEKER 

Vilayet meclisi 

uKüçük dağları ben yarat· 
tım., gururiyle muharrirlik ya

pan bu zavallı arkadaşımın 

kullandığı tecavüzkar yazı tar
zına; kalemim müsait değildir, 

bunun içindir ki aynı dilden te· 
kellüm edemiyeceğim. 

" Dam üstünde saksağan be
line vurdum bir kazma 11 tabi
rının asıl kendisi mastarı vo 
muharriri iken oaşkalarına is
nad etmesi beni; manası bence 
ve bilenlerce malüm olan bir 
tebessüme mecbur etti. 

Gülerek: . 
- insanlar hangi· halet Vf. 

sedye ile yaşarlarsa hareket· 
lerinde, sözlerinde, yazılannda 
aynını tecelli ettirirler. 

Diye kendi kendime söylen
dim. Bunu halk sözlerinde de 

buluruz. Birisi birine hakaret 
edince: 

·· Sıfatım söyliyorsun! der
ler. 

Bu adamın benden başka 
derdi yok mu acaba ? . Varsın 
kendi halile, kendi ızah etti
ğim yazı varhğile öteye, beri
ye garip çimdikler atsın 1 

Ben Anadolu yavrusuyum, 
ben tok dilliyim, çimdik atmak 
Anadoluda ayıptır. Anadoluda 
adama tok! tok 1 tokat! atarlar. 

TOKDIL 

SoJ!~ _tuzu 1 Muğl~ ihtisas mahke~si 
Fabrikası nisanda Muhtelıf kaçakçılar hak-

Vilayet umumi meclisi yaran 
saat on dörtte toplanacak ve 
bütçe üzerinde müzakerede 
bulunacaktır. Muhtelif encü
menler dün vilayet daimi en
cümeni salonunda toplanarak 
umumi meclise mazbatalar ha
zırlamışlardır. 

1 a lar 

açılacak kında kararlar verdı· Tuzlada inşa edilmekte olan 

Hakkında bir emir 
Kültür bakanlığı lise ve orta 

mektepler imtihan talimatna
mesinde yapılan değişiklikleri 
maarif müdürlüklerine tamim 
etmiştır. Yel.i talimatnameye 
göre ikinci imtihanlar bir ni· 
sanda başlıyacak 15 nisanda 
bitecektir. Orta mektep tale
beleıi kanaat notu alacaklar, 
lise talebeleri ise askerlik, iç
timaiyat, ruhiyattan başka ders
lerden vekalet tarafından gön .. 
derilecek suallerle imtihan edi
leceklerdir. 

sofra tuzu fabrikası inşaah 
ilerlemektedir. Haber aldığı-

mıza göre mezkür fabrika nisan 

sonlanna doğru törenle açıla
cakhr. .......... 
Bir ceset 
Denizden çıkarıldı 

Bundan bir hafta evvel Kar
şıyakadan lzmire gelmekte 
olan liman işleri müdürlüğünün 

Çankaya vapurunda bir kaza 
olmuş, genç bir adam vapur-

dan denize düşerek boğulmuş
tu. Ceset dün saat on yedide 

ithalat gümrüğü önünde dalga· 
lar arasında şişmiş bir halde 

görülmüş ve hemen zabıta ve 
adliyeye ihbar edilmiştir.Ceset 

bir kayıkla denizden çıkarılmış 
ve deniz polis merkezine gö-
türülmüştür. Müddeiumumilikçe 
tahkikata başlanmıştır. Boğula-

nın kim olduğu tesbit edilmeğe 
çalışılıyor. 
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Şehir meclisi 
toplantıları 

Şehir meclisi Nisan devresi 

toplantılarına bir Nisandan iti
baren başlanacaktır. 

Bunun için belediye riyase

tince şimdiden hazırlıklara baş· 

lanmışbr. Bu devrede yeni yıl 
bütçesi de yapılacaktır. 

Son hafta içinde Muğla ih· 
tisas mahkemesinde bazı ka
çakçıların duruşmalan yapıla
rak suçlarına göre cezalar ve· 
rilmiştir. 

1 - 37 kilo kaçak tütün 
götürürken Çal mıntakasında 
yakalanan Uşak'm Karahallı 
nahiyesinden Ali Riza oğlu iz
zetin yapılan duruşmasında 
suçu sabit olduğundan ( 8 ay ) 
müddetle hapsine ve tevk fioe 
ve 185 lira hafif para censı 
alınmasına. 

2 - Denizlinin Fesleğen ma
hallesinden Ibrahim oğlu Mus· 
taf ada tutulan iki gram esrar
dan dolayı mumaileyhin ( bir . 
sene ) müddetle hapsin'e ve 
kendisindt;n ( 200 ) lira ağır 
para cezası alınmasına ve tu· 
tulan maddenin miktarının az· 
lığı sebebile cezaların üçte bi
ri indirilerek (sekiz ay) müd
detle hapsine ve tevkifine 133 
lir3 aau para cezasının alın~ 
masına. 

3 - Tütün satmak üzere 
Çalın köselli köyüne gittiği 
sırada yakalanmış olan uşağın 
Beki köyünden topal hafız oğ
lu namı diğeri köle oğlu Sü
leymanın mevkufen yapılan du
ruşması sonunda ( Altı ay ) 
müddetle hapsine ve tütünün 
müsaderesile beraber ( 25 ) li
ra hafif para cezasının alın· 
masına. 

4 - Buldan kazasının Bursa 
mahallesinden Çallı Ahmet oğlu 
Nurinin <:vine kaçak tütün ko-

yarak ihbar etmek suretile 
cürlim tuni eylemekten suçlu 
Butdanın Bursa mahallesinden 
hacı lbrahim oğullarından Meb
med oğlu mevkuf Ham ile gayri 
mavkuf Salibin de Muğla ihti
sas mahkemesince yapılan du
ruşmalan bitmiıtir. Suçu sabit 
olan Halilin 10 ay hapsine ve 
Nurinin evine koyduğu 10 kilo 
tütün için de 1701 sayılı kanu
nun 60 inci maddesi mucibince 
beher kilosu beş lira hesabile 
50 lira hafif para cezasının 
alınmasına karar verilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Heyet dönüyor 
Afyon - Karakuyu - Isparta 

demiryolunun açım törenine 
lzmirden iıtirik eden beş kişi· 
lik heyet bu akşam şehrimize 
dönecektir. 

Çocuğunu 
Sokağa atan ana 

Dün saat on birde Babribaba 
parkına kırk günlük Ali Do
ğan adh bir çocuğu bırakan 
Mehmed kızı on yaşlarında 

Fatma kaçarken tutulmuştur. 
Tahkikata göre çocuk F atw 

manm kardeşidir. Babası Meh
med, bir ay evvel ölmüş ve 
bu yüzden kimsesiz kalmıı· 
lardır. Çocuğun anasının adı 
Ayşe olduğu tespit edilmiş ve 
Fatmayi çocuğun parkta bıra
kılması için teşvik ettiği anla
şılm•şhr. Adliyece tahkikata 
başlanmıştır. 

Polis kornserleri 
gidiyorlar 

Şark vilayetlerine tayin edi
len on beş polis komserinin 
harcırahı gefmiş ve dün ken
dilerine verilmiştir. 

Yalnız şaheserler vücuda getirmekle bütün dünyada iştihar eden, güzeller güzeli, beyaz 
perdenin eşsiz melikesi, altın sesli Macar yıldızı 

MARTHA EGGERTH 
Amerikaya gitmezden evvel en son olarak Avrupada vücuda getirdiği ve geçen ay Bey· 

oğlunda MELEK sineması salonlarını miitemadi alkış tufanile 15 gün inleterek senenin bütün 
hasılat rekorlarmı kırmağa muvaffak olan 

KLO -KLO AŞK YOLU 
Aşk, müzik, neşe, çılgmlık ve en güze] şarkılarla süslenmiş hakiki bir sanat harikasn•ı 

ELHAMRA Si NEMASI 
Yarın ak,am 2 1,1s seansmda gala m üs ameresi o larak sayın 

lzmlr halkına takdim ile iftihar eder 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-===~~===-~ 
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Matmazel 
kendi evinde 

Trepo imparatoru 
görünce şaşırdı 

ruhları, vücutları öylece kay
naşmıştı. Katerin içinde de

rin bir gurur, bir ifti
har hissediyordu. imparatora 
gelince aşkının tereddütsüz en 
parlak delilini veren bu genç 
kııa sahip olmanın hudutsuz 
sihrine kapılmış, mütevazi gö
rünüyordu. Sefaret arabası 
Etuval maniasmı geçti. Grand 
arme sokağına girdi. Bu uzun 
yol onlara çok kısa gelmişti. 
Heyat şimdi ayrılmak mı iycab 
edecekti? 

- Yarın akşam seni almak 
için arabamı göndereceğim. 
Geleceksin değil mi ? Sevgi
lim beni bekletmiyeceğine ye
min et. .. 

- Hayatta en çok hoşuma 
giden bir şeyi yapmak için si
zi yeminle temin etmeme bil
mem ki ihtiyaç var mı? 

- Siz... Yine mi siz söylü
yorsun çapkın? 

- Majeste ne kadar eyi 
kalplisin ? Madem ki senlikle 
hitabımı istiyorsun, Bu müsaa
deden istifade edeceğim. 

- Katya, benim biricik aş
kım.. Sevgili nişanlım, ömrüm 
oldukça senin'im. Sen de be
nim... Günlerimi tehdit ederek 
aeni en yüksek bir aşk fera
gatına sevkeden suikastcı ka
tili şimdi takdis edeceğim ge
liyor. Katya kendini bana ver
diğin için peşimao olmıyacaksın. 

Elize sarayında beklemekten 
usanan imparatoriçe Ô jeni en
dişelerini birazcık olsun dağı
tan bazı haberler almlfb. ikinci 
AJeksandrı arayan yalnız ken
disi değildi. Prüsya kralı da 
onunla görüşmek imkanını arı
yordu. Prüsyalı memurlar elçi
Jiie, saraya başvurarak impa
rator hakkında malumat istedi
ler. Prüsya kralının kendisiyle 
müstacelen görüşmek arzusun
da olduğunu bildirdiler. Ken
dilerine müsbet bir cevab veri
lemedi. Elizeye koşanlann ora
da ikinci Aleksandn bekleme
lerine bile imkan verilmedi. 
Zira Ô jeni içerdeydi. impara
torun meydandan ansızın kay
bolduğunu itiraf etmemek için 
kendisinin Fransız imparatori
çesiyle görüşmekte olduğunu 
bildirdiler. 

TuiHeri sarayında üçüncü 
Napolyon derin endişeler için-

de bulunuyordu. Vaziyet çok 
vahim karışıklıklara müncer 

olabilirdi. Hele F ransamn Rus
yayla yakmltk ümidleri birden 
sönebilirdi. 

Müstebid Çarın böyle meydan
dan kayboluşu neyle iyzah 
edilebilirdi? Fransaya mukabil 
bir hareket mi hazarlıyordu. 
Fransız topraklarını gizliden 
gizliye mi terkedecekti? . . 

Üçüncü Napolyon vaııyetın 
aydınlatılması için kesin emir
ler vermişti. Paris emniyet mü· 
dürü saatlardanberi firari im
paratorun arkasına düşmüş onu 
aramaktaydı. Rusya büyük el
çiliğinin arabası Saint - Jam~s 
sokağında fakir gösterişli hır 
ev önünde dururken Fransız 
polis hafiyeleri suikasttan sonra 
çarın ilk ziyaretini Bas • Dü : 
Rampar sokağında Dolgorukı 
prenseslerine verdiğini öğren
mişlerdi. Oradan takip ~e~am 
elti. Fakat imparatorla bırlıkte 
Katerinayı götüren araba mu
akkiplerinden bir saat evvel 
yola çıkmış bulunuyordu. . 

parator bahçenin demir kapı
sını iterek Katerinayı öne 
sürdü. Katya yabani yasemin
ler altında durdu. Onların ruha 
tesir eden nefis kokusuyla Ti
eplovka şatosunu hatırladı. 

- Rusyada yabani yasemin
ler ağustostan evvel çiçek aç
mazlar dedi. Sevgilim ilk defa 
olarak Tieplovkada bizi ziya
rete geldiğin zaman yaseminler 
açmıştı. Hatırlıyor mısın ? 

_ Gelecek yıl seni tekrar 
sevgili TiepJovkana götürece
ğim zaman yaseminler yenide~ 
çiçek açmış bulunacaklar .. Tı
eplovkayı sana iade etmek 
için satın alacağım. Vaadımın 
müeyyiddesi olacak bir rehino 
oJarak şunu al sevgilim. 

imparator bu sözü söyler 
söylemez yabani yaseminlerden 
bir dal koparak Katerinaya 

zuattı 

- Madam ki bu çiçekler bu 
kadar hoşuna gidiyormuş; bir 
gün gelinlik buketini de on
lardan yapacağım. 

Karanlıkta görülmiyorlardı. 
Öylece başbaşa vermişlerdi. 
Katya kollarını imparatorun 
boynuna doladı. Onu derin bir 
sevginin ifadesi olan sonsuz 
bir heyecanla sıktı. Bir dakika 
böylece kaldılar. Aşklarında 
mukadderata hakim olacak 
kuvveti görüyorlardı. Katerin 
yavaş yavaş kollarını gevşete
rek imparatordan ayrıldı. Ya

semin dalını göğsüne iğneledi. 
Sonra imparatorun elinden tu
tarak onu pek az 11ıkh bulu· 
nan sahanhğa çekti. Bir kaç 

saniye hiç bir ses duymadılar. 
Nihayet camlı kapı arkasından 
bir perde aralandı. Matmaz~l 
Treponun gölgesi cama aksettı. 

Katya işaret etti: 
_ Benim kilçük hayan ... 

Kapıyı çab1k açınız. 
Matmazel Treponun elleri 

heyecanından o kada.r t~.tr~~ 
yordu ki anahtarı hır turlu 
bulamıyordu. Katyaya rfeakat 
eden kimdi acaba? Onu gör-

meğt:, tanımağa çalışıyordu. 
Kardeşi Mişel değildi. Bu d~
ha uzun boylu bir Rus zabı-
tiydi. Elleri titreye. titreye .ka
pıyı açtı. Lamba zıyasını zıya

retçilerin çehresine doğru tut
tu. GelenJeri görmüş, tanımı~
tı. Fakat kalbinin heyecanı bır 
kat daha arttı. Şaıkınhktan 
kendini alamıyarak : 

_ imparator burada.. Diye 
haykırdı. Sevgili Katya ne var, 

ne oldu? 
Fakat bu şaşkmlığını gider-

meğe daha vakıt bulmadan es· 
ki talebesi boynuna atıldı. On~ 
çoşkun bir sevgiyle çevrel~d~. 

_ Küçük bayan hepsın.ı, 

öğrenmek istediklerinin hepsı· 
ni öğreneceksiniz. Fakat her 
ıeyden önce bana oda hazır
latınız. Burada kalacağım. 

_ Burada, bu fakir kulübe-
de mi kalacaksın kızım.. im

kansız ş~y ... 
ikinci AJeksandr söze karıştı: 
_ Ona bir melce vermenizi 

rica ederim. Kendisine analık 
gösteriniz matmazel... Yer yü
zünde en kıymettar hazinem 
olan bu küçük varlığı size 
emanet ediyorum. Yeni bir 
emre kadar o burada, sizin 
şefik himayeniz altında kala

caktır. 
Matmazel Trepo yerlere ka-

dar eğildi. 
- Sotau Var.::-

Son Haberleri 

Kadınlar vazife istiyor 
Ankara kız lisesi talebeleri askerlik 

dersi için baş vurdular 

Ankara da -···-

ANKARA 25 ( Hususi muhabirimizden - TelefonJa ) Başbakanın söylevlerinde işaret ettikleri 
Türk kadınlarının vatan müdafaasında vazife almaları meselesi burada, genç kızlar ve kadınlar 
arasında büyük bir alaka uyandtrdı. Bugün Ankara kız lisesi talebesinden bir grup mektep 
idaresine baş vurarak kendilerine de erkekler gıbi askerlik dersi verilmesini istediler. 

Genç kızlarımızın bu haklı e yerinde istekleri ulusa~ müdafaa ve yurd işleri bakımından çok 
yerindt görülmüştür. Yül:sek makamlar bu istekle alakalandılar. 

Ankara 25 (Telefonla)- Gümrük muhafaza teşkilatının görülen lüzum üzerine askeri teşkiJata 
bağlanması tekarrür e ' miş ve bir layiha hazrrianımştır. Layihada, gümrük mu haf aza teşkilatında 
çalışan memurların askeri sübay ve erat gibi maaş almaları ve askeri kanunlar hükümlerine tabi 
tutulmaları yaıılıdır. 

Fransa ile anlaştık 

Roma, 25 (Ö.R) - Türkiye cumhuriyeti hükümeti, Lozan 
muahedesinin Çanakkaleye ait ahkimım ilga ettiğini uluslaı 
sosyetesine bildirmiştir. 

Zeni Asır - Valmz Roma radyosunun verdiği bu çok önemli 
habere, bunu takib eden diğer memleketlerin radyo servislerinde 
rastlamadığımız gibi ne Istanbul, ne de Ankaradan bunu teyid 
edecek bir haber alamadık. Sıhhatıoa ihtimal vermedii'imiz bu 
Roma haberinin kaydı iht;yatla telakkisi lazımdır. 

Amerika - lngiltere - Fransa 

Sovyet Rusya Almanya
ya ekonomik yardımda 

bulunmıyacak 

Dün üç taraflı deniz 
anlaşması imzalandı 

Londra. 25 (Ö.R) - lngittere, Amerika ve Fransa arasında 
üç taraflı deniz anlaşması bugün imza edilmiştir. 1942 senesine 
kadar hükümde kalacak olan bu lngiliz - Amerikan - Franl'ıı 
mukavelesinin başlıca hükümleri şunlardır: 

1 - Deniz inşaatı proğramlarınm destegaha konulmazdaa 
dört ay önce tebliği. 

2 - Safı harp gemilerinin azami tonajının 35000 tond• 
ibkası; 

Londra, 25 (Ö.R) - Finan
sal çevrenlerde zannedildiğine 
göre, Sovyet Rusya dış ticaret 
ofisi, Dr. Şaht'ın idare ettiği 
Alman Ekonomi bakanlığının 
salihiyettar tropla, Alman hü· 
kümetinin teşebbiisile girişmiş 
olduğu müzakereleri kesmiştir. 
Müzakerelerin gayesi Almanya
da Sovyet siparişlerini finanse 
etmek için bir milyar marklık 
bir kredi açılması idi. Bu ka-
rar, Almanyanm Lokamo mua· 
hedesini bozmasının ve gayri 
askeri Ren bölgesini işgal et
mesinin bir neticesi olarak Rus
ya tarafından verilmiştir. 

iki memleket arasındaki mü
badeleler Rusyanın Almanyadan 
yapılmış eşya ve makine satın 
alması ve buna karşılık olarak 
Afmanyanın Rusyadan ilk mad
de ithal etmesi esasına daya
nıyordu. Bu maddelerde Alman 
ekonomisi iki başlı fayda bu
luyordu: Bir taraftan endüstri
sine piyasa açıyor, diğer taraf
tan Sovyet senetlerini Nevyork 
•e Loadra piyualannda iıkoa· 

to ettirerek eline taze para 
ve döviz geçiriyordu. Mos
kova devlet adamları Al
manyanın Lokarno muahede
sine tecavüzünden ve kuvvet 
darbesinden sonra., Sovyet 
Rusyanın bu memlekete böyle 
bir ekonomik yardımda bulun
mağa devam edemiyeceği ka· 
naatını hasıl etmişlerdir. 

3 - Topların azami çapının 406 milmetreden 365 miletreye 
tenzili; 

( Bununla beraber eğer Vaşington muahede&İni imza edip de 
ıimdiki mukaveleyi imza etmeyen devletlerden biri, yani Japonya 
veya ltalya bu kararı tasdik etmezse azami çap haddi 406 mil· 
metre olarak muhafaza edilecektir. 

4 - Kruvazörlerin hacminin 8000 ton olarak tahdidi, 
5 - Tahtelbahirlerin hacminin 2000 olarak tahdidi,~ 
6 - 8000 ton ile 17500 ton arasında harb gemileri inşasının 

TAYYARE Sineması Bugün 
TELEFON: 3151 Saat 15 ten itibaren 

Aylardanberi beklenen Türkçe sözlü ve şarkılı büyük şark opereti 

··~, . :. . . . . •. •, Ali Baba . • -. • • ..-1. . . . 

Mes'ut Cemilin enfes bestelerile süslenmiş şaheserler şaheseri 
.................................................................................................. 

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

Seans aaatları: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
Cumartesi 13-15 talebe seansı paıar KÜnü 13 te ilave seansı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dikkat : Bu filim iç.in meccani karneler muteber de· ildir . iki sevdazede arabadan ıner

kca ıok~ cok tenha idi. lıiı---- ~~___._ ______ ..... ..._ ____________________ .... __________ ...... ___ ~~~-----~ 



T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden sahifeler şanlı 
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Belçika yine bir gün 
istila yolu mu olacak 

Terhan 
birinin 

Hatun düşmanlarından 
öldürülmesini istiyordu 

Ulu Hatun devam etti : 
- Memun der ki : "Mir hü

kümdar her kusuru bağ~lar. 
Yalnız tahtına leke sürmek 
isteyenlerle sır saklamıyanların 
kusurunu bağışlamaz." 

Benim birçok düşmanlarım 

vat ki tahtımı sarsmak istiyor
lar. Yalnız onlardan ürkmekte
: im. Çünkü onların husumetleri 
• ı altındandır. Suikastlarını giz
i ce hazırlarlar. Riyakarlık ede
ı ek yanıma kadar sokulurlar. 
açık düşmanlardan ürkmüyo
rum. Necmeddin bunlardan biri
dir. Onun kızışları, tenkidleri, 
suçlamaları beni hiç uzmez. 
Zira onun mesleği budur. 
Canbey en büyük düşmanım 
bugüne kadar her hareketi 
gizli kalan bir adamdır. Onunla 
mücadeleye seni memur etmek 
istiyorum. Kabul eder misin? 

Tı.:rhan Hatun bunu söyleye
rek titreye titreye ayağa 
kalktı. Halinden pek endişeli 
ve heyecanlı olduğu anlaşılmak
tavdı. 

Bu Kadın Necmeddioin söz
lerine kızmadığını söylüyordu 
amma her hali gösteriyordu ki 
içinden ona kin besliyordu. 
Canbeyi daha iyi bir surette 
elde etmek için şunları ilave 
etti: 

- Bu yurdda oturanların 
canları da malları da benim 
emrim altındadır . Onları 

istediğim gibi kullanabilirim. 
Hatta seni bu topraklara ka
dar sevkeden Ayşe, Karagöz
lü Begum ve Marguz bile be
nim elim altındadırlar. Onları 
sana verdiğim vazifedeki mu
vaffakıyetinin mükafatı olarak 
saklayacağım. 

Delikanlı söylediklerimi eyi
ce anla •.. Bu şehirde hayatıma 
kastetmek istiyen biri var ... O 
bu teşebbüsünü tatbik etme
den ben onu gebertmeliyim. 
Senin cesur, kahraman olı\uğu
nu duydum. Memlekette seni 
tanıyan da yoktur Şayed i>u 
işi becerirsen istediklerine der
hal kavuşabilirsin. Yoldaşını, 
kız kardeşini kara gözlü Be
gumu sana bağışlarım. Muka
velemizi anladın ya bana düş
manımın başını getir. Sevdik
lerinin başlarını sana bağışla-
yım. 

Bu, göcebe delikanlının alış

madığı bir pazarlıktı. Hele 
duyduğu sözl-:r onun hür vic
daoında aksülameUer, isyanlar 
uyandıracak mahiyetteydi. 

Yapmam dese karşasındaki 
müstebid kadını büsbütün kız

dırmaktan endişe etmedi. Hiç 
ses etmedi. Zira anlamıştı ki 
kalbinde insaf ve merhamet 
denilen şeyi taşımıyan bu ka
dın derhal hemşiresini de, sev
gilisini de yold~ını da öldür
tebilirdi. Ne yapıp yapıp Ter
han hatunu oyalamağa, sonra 
Marguzun yerini kendisine gös
termeyi vaad eden adamdan 
öğütler almaya karar verdi. 
Biraz düşündükten sonra merd
çe cavab verdi: 

- istediğinizi yapmağa ha
zırım. Bu adam lıtimmiş... Ki
minle vuruşacağımı söyleyiniz. 

-- Kim olursa olsun... bun
dan sana ne Yoksa korkuyor
musun? 

- Korku mu? Ben babamın 
oğluyum. Dünyada hiçbir ,ey
den ürkmem. Hela dediğiniz 
adamın eline bir lıtılınç verin de 
karşıma çıksın... Korkub kork
madığımı o vakıt anlarsınız. 

- ŞimdHik seni burada alı
koyorum. Alayıma gireceksin. 
Yarın da Buharaya hareket 
edeceğiz. Orada yokedeceğin 
adamı sana göstereceğim. Ge
ceyi Sarayda geçireceksin. Ya· 
tacağın yeri sana gösterecekler. 

Terhan Hatun sözlerini biti
rince ellerini vurdu. Saray ka
dınları, halayıklar, kavaslar 
ağır ağır içeri girdiler. Canbe
yin işittiği sözlerden başı ser
sem olmuştu. Hıristiyan ke--

ı şişle görüıemiyeceğine üzülü
yordu. Fakat karşısıudakile 
uğraşmaya l{ÜCÜ yetmezdi. Bel
ki onu Landırırım ümidiyle: 

- izin veriniz atlanmızı but
mağa gidelim, dedi. 

- Atlarınız buradadır. ipek
! çi Hiiseyin atları buraya g~-

1 tirdi. 

l 
- Marguzu görebilir miyim? 
T erhan hatun parmağını ağ

zına götürerek susmasıoı işa-

1 ret etti. Ve eliyle kapıyı gös· 
tererelıt söyleşmenin bittiğini 

bildirdi. Göcebe delikanlı bu 
sarayda esir olduğunu anla
mıştı. 

- Sonu var -
················································ ...................................... . 

Şaş al 
Yolu yapılıyor 
Cumaovasından Şaşa! mem

baıoa kadar yeniden yapılacak 
olan sekiz kilometrelik yol hak
kında tetkikat yapmak üzere 

dün vilayet nafia müdürü bay 
Asım Göneç, muhasebei busu
ıiye başkatibi Hamdi Yörük, 
nafia baş fen memuru Hüse
yin Hilmi Gencay Şaşala git

mişler ve güzergahı tesbit ede
rek geriye dönmüşlerdir. Elde 
mevcud para ile bataklık olan 

bir buçuk kilometrelik kısım 
iki ay zarfında ikmal edilecek 
ve mütebaki altı buçuk kilomet
relik kısım da sonbahara ka· 
dar yapılacaktır. 

B. Hayri 
lzmir mıntaka ı mülkiye mü

fettişliğine bay Hayri tayin 

.. dilmiş ve gelerek vazifesine 
bdşlamıştır. 

Bay Hüseyin 
Muğla meb'usu doktor bay 

Hlseyin Ani.taraya (İtmiştir. 

HiTLER 
Bugünkü Almanya tG1a 

1932 arasındald Alman
ya değildir diyor 

- - Başt1J10/1 bin11ci salıi/ede -
Londra, 25 ( Ô.R) - Man

cester Gardiyan gazetssi, Dan
zig' de Alman ordusu için as
ker toplandığını, bu hareketin 
Milletler Cemiyetine karşı şim
diye kadar görülmemiş bir 
meydan okuma Oldlıiunu bil
diriyor. 

On sekiz yaflltdan 20 ye 
kadar her Dancigli askerlik 
snbesine müracaata mecbur
dur. Bu emre karşı gelenler 
para cezasına mahkum edile
cekleri gibi işlerinden çıkarı
lacaklar Ye başka hiç bir işe 
alınmıyacaklardır. -

At koşuları 
;ıkbahar at koşuları beş ni

sandan itibaren başlıyacaktır. 
Koşular için hazulıklara devam 
ediliyor. Ko,u yerinin su ibti
yacile otomatik telefonu te
min edilmittir. Koşu sahaıına 
dört yüz çam ağacı dikilmiştir. 
Ba yıl koşulara birçok kıymetli 
adar istörik eıl e celdir. 

Fransızların Majino müdafaa hattı 
Alman sınırı boyunca uzanır .. 

Beton yuvalar, kayalar içinde 
istihkamlar siısilesiyle 

yontulmuş yeraltı 
örülmüştür 

Geçld yolları kamllen lağımlanmıştır. istihkam.ar arasında lrUbat özel kollar 
tarafından temin edilmiştir. Holanda sınırlarının da tahkimi dUfUnOlmektedlr 

Almanya ile Fransa arasında 
bir harb patlarsa Belçika ye- l 
niden istila yolu mu olacaktır? t 
Bugün Belçika kamoyu bu en
dişeli sualin üzüntüsü içindedir. 

Belçikan111 müdafaaya borçlu 
olduğu hudutlar Fransadan 
fazladır. Belçika Almanyaya 
karşı sınırlannı tahkim için 
muazzam mali fedakarlıklara 
katlanmıştır • Bugünkü Bel
çika istihkamları F raıuıızlann 
Majino hattı kadar müthiş 
bir kudret arzetmiyoua da 
müdafaa bakımınd"n güvenile
cek haldedir. Devez hattı adını 
alan Belçika istihkamlar silai
lesi Arlon'un cenubundan bq
lıyarak Martelonge, Bastogne, 
Fouffalize, Malmedy, Dolhain 
ve Homl.oorg'tan geçer. Luk
semburg sınırlanyla Almanya 
sınırları boyunca 300 beton 
müdafaa yuvası vücoda getiril
miştir. Bunların çoğu görülmez 
haldedir, saklıdır. Bürii.ks~ldm bit manzara 

BiR BELÇiKA ZABiTi 
NE DiYOR? 

Belçika genel kurmayına 
mensup bir zabitin söylediği 

gibi bütün girif yolları lağım-

olacaktır. Bu birinci müdafaa 
hattıaın arkasında Saint - Hu-
bert ormanından geçerek Nöf-
şato ve Viterona kadar uzanan 
ikinci bir müdafaa hattı daha 

Dever hatlarını yannanm im
kinsızhğı karflSUlda Holandayı 

istila ederek bu memlekd top
raklanndan Belçikaya geçer
lerse ne olacaktır? Şu halde 
bu ihtimalin doğurdnğu endi
şeleri de şimdide ka11ılamak 

lazımdır diyorlar. 
Almanlar Holandadan Belçi

kaya geçmek ister erse Belçi
kalılar 'Mözden Eakoya kadar 
uzanan kanallara dayanac.ak

lardır. Burada yaloı:ı: yeni inşa 
edilen Albert kanalı müdafaa 
bakımından bir kıymet taşır. 

Zaten Belçikalılar istihkamla

nnın Fransaya kendi yardımına 

koşabilmek için vakıt bırakaca
ğına kanidirler . Almanya harb 

8el(ikıı asl<Dlui mitralyoz /Hıştrıda 

lamnıştır. Bnalardan bir çoğu- vardır. Bu hat ta Möz - Namur halinde Belçikayı yine bir 
non infilak maddeleri yerliye- ye Dinandaa geçen üçüacü bir istila yolu yapmak isteyeceğine 
rine konmuştur bile .. Ilk tehlüke müdafaa hattma dayanmakta- göre motörlü kıtalar bir an ev-
işareti verilir verilmez lağımları dır. Sonuncu ricat hattı Esko- vel Belçika hudutlarına koşa-

uçurtmak içiıı bütün tedbirler da teşkil edilmiştir. caklardır. Fransa ve lngiltere 
derhal alınacaktır. Ayni zaman- YA HOLANDADAN hayati menfaatları namına 
da lağımlı yoUardan geçmeğe GEÇERLERSE Belçikanın yeniden istilasıııa 
teşebbüs edecek düşman or- Fakat Almanlar Majino ve mani olacaklardır. 
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ralyöz ateşine tutulacaktır. Bu 

yontulmuş Kasematların (istih- p • k • 1 • 
kamların) her biri l.ir buçuk ve arıste a ıs en 
milyona mal olmaktadır. Kase-
matlar ayni zamanda toplarla 
da techiz edilmiştir. 

1937 DE IKI HATTIN 
BIRLEŞMESI BiTECEK 

Arden dağlık bölgesinde bi
sikletli gönüllü piyade k·t'aları 
vücuda getirilmişti. Buıılu is
tihkimlar arasında rabatayı te
min edecek ve tehlükede olan 

noktaya yetifeceklerdir.Belçika 
milli müdafaa bakanı Devez 
Arden aycı kıt'alarını yapılan 

müdafaa hattının en önemli 
bir unsuru saymaktadır. Şimal
de Fağnes bataklıklatı tabiiğ 
bir müdafaa noktası teşkil et
mektedir. Mötörize kuvvetler 
için bu bölgeden geçmek iın
kinsııı:dır. 

En çok tehlükeye karşı olan 
Meç yolunu açan Herve yay
lasıdır. Belçika müdafaasının 
en müthiş istihkamları da bu 
bölgeye yapılmıştır. Bu müda
faa hattı 1937 senesinde ikmal 
edildiği zaman Majino hattı 
bclar miikem•el ve ,_ 

- Bas t IJ/a/ı J iJui $Dili/ede -
göre, Mussolini zecri tedbirle
rin ilgası tarihi ltakkında ken
disine kat'i talimat verilmedikçe 
Lokarno devletleri teklifab.oı 
inua edemiyeceğini Fraasa bü
yük elçili ne bildi.rıniştir. 
FRANSANIN BİLDIRIKLERI 

Paris 25 ( A.A ) - Hava• 
Ajansına nazaran Fransa hi
kümetin dört devlet itilafı 
meselesini ve Almanya tarafın
dan yapılacak teklifleri yeni

den tetkik etmeği reddetmek
te olduğunu logiltere hiiküme
tine bildirmiştir. 

Londra, 25 (A.A) - Fran
sız elçisi B. Corbin B. Eden'ı 
ziyaret ederek Lokamo anlaş
masının ne'ri tarzını ve bu an
laşma hakkında B. Eden'in 
yaptığı tefsiri B. Flandin na
mma protesto etmiştir. 

SON KARAR 
Paris, 25 (A..A) - B. Saro 

ve B, Flanden Fransız hüki
•etiııin ük ..ktai •azarında 

1 

ısrar etmesine karar vermitler
dir, Bu noktai nazar t11dur: 

1 - Lokarno tekliflerinin 
heyeti mecmuaıüyle kabulü. 

2 - Lokarno planı tatbik 
ediJmedilıtç.e Fransa Almanya 
ile müzakerata bqb.mamak 
azmindedir. 

Paris 25 ( Ö.R ) - Havas 
ajansının diplomasi maftabiri 
bildiriyor: 

Lokarno tekliflerine karşılık 
teşkil eden Alınan cevabının 

menfi mahiyeti, Fransız mah
fellerinde hayret nyand1rnıamış· 

tır. Fransa Lokarno tekliflerinin 
heyeti mecmuasile kabul veya 

reddi iktiza ettiğini açıkça an
latmıştı. 

Alman cevabı karşısında 

Frausa, lngilterenin kendisine 
ve Belçıkaya verdiği mektup
taki hükümlerin tatbikini iste
mektedir. 

Fransa, Büyük Britanya, Bel
çika ve Jtalya mütekabil yar-

Hergün 
Bir fıkra -

Yazan: Eczacı Kemal Aktı%$ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kurumuş laflar 
Evet kurumuş laHardan bahs

ediyorum. Lafın yaşı, kurusu 
olur mu demeyiniz; oluyor. Ben 
buradaki kurumuş lafları şöyle 
duyuyor ve şöyle ifade ediyo
rum. Nasıl usaresi, suyu çekil
miş meyvalar varsa manası ku- • 
rumuş, buruşmuş kelimeler de 
vardır. Bakın bir kaç tane gös
tereyim. Mesela aburcubur 
karmakanşığın usaresi çekilmiş 
kurumuş feklidir. Fasafiso içi 
boı şeylerin kurumuş ifad~ıi

dir. Cumburlop da soya dalışıa 
kurumutudur. Böyle ifadeler

deki canlılıktan kaybolmuş, 
kuru bir iskelet gibi kalmış ke

limeler çoktur. Intipüften, ci
coz, habre, aklıma gelenler

dendir. Bu manalarının usaresi 
çekilerek kurumuş, buruşmuş 

gibi duran bu laflar, ciddi ve 
resmi ifade tarzlarında yer bu
lamamakta laübaliliğe sapan 
hafiflik ifadelerine de yaramak

tadır. Kelimelerin moda olarak 
şık ve temiz bir insan gibi or
taya yeni yeni çıkmış olanlan 
vardır. Son zamanlarda ( tam 
ve kimi[ ) yanyıına bir ciddi
yet ifadesi halinde moda idi. 

Öz Türkçe modayı çabuk yıktı. 
Tam ile kamil mükemmel bir 
arapça idi. Öz Türkçenin mo
dacılığını üzerinde uzun zaman 
yaşatacak olan en önemli ke
limelerin başında önem bulunu· 
yor, öz Türkçeden gelecek ke
limelerin de zamanla kuruyub 
bnrafUcak olanlan elbet vardır. 
Zaman neyi kocatmaz, ibtiJar· 
latmaz ve buruşturmaz ki,.. 

Tireye 
Kazım paşa 
Uk okulunun tertip 

ettiği tenezzüh .29 
marta bırakllmıştır. 
Tenezzüh öksüz ço
cuklar menfaatine
dir. Okurlarımız bu 
güzel gezintiyi kaçır
mamalıdırı .. r. 2 - 3 " , 

Tashih 
Dünkü sayımızda oefreltiği· 

miz Emaf ve Ahali banka91. 
blançosunda esham ve tahYilit 
cüzdanının borsada kote olan
lar laanesindeki (25236) liralık 

miktar yekiinler hanesinde ola
cak yerde müfredat hanesinde 
dWl~ bulunduğundan ke,f i
yet tashih olunur. 

BANDO 
Muı illmi Aranıyor 
isteklilerin şartlan öğren

mek üzere Salihli Halkevine 
müracaa&n. 1-3 (655) 

dua tedbirlerini mevki tatbik& 
koyma.ladırlar. 

INGILTERE NE YAPACAK? 
Londra 25 ( Ö. R ) -. Ha

vas muhabiri bildiriyor : 
Bay Edenle Alman murah

hasları araaında müzakereler 
devam ettiği müddetçe Fnıa
sııı: - Belçika ve lngiliz anlat
maları mer'i kalacaktır. 

Bu üç memleket genel kur
maylan, tahriksiz tecavür: ba
linde alınması ~ereken tedbir
leri tayin için temase geçecek
lerdir. 

ltalya, herhangi bir teabbüde 
girişmektea kat'iyen iaıtiua 

etsedemutuavver tedbirler tat
bik ohmac:Utır. 
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Gazeteler neler yazıyorlar :s 

SON DAt\·lt\A nABERLERI · 
TELGRAF e TELEFON e RAOYO 

Ingiltere sukutu hayale uğradı 
F ransanın lngiltereyi yalnız bırakması ve 

Almanyanın red cevabı lngiliz kamoyunu 
gücendirecek mahiyette 2örülüyor · 

SUKUT HAYALE UCRADI 1 
Fransız çevrenlerinde hüküm 

süren kanaat şudur: Alman 

Avrupa sulhu için değil, ayni 
zamanda çok kötü bir durumda 
olan Alman ekonomisini koru-

Paris, 25 ( Ö.R) - Fransız münakaplar ancak Mayıs ayın· 
çevrenleri yaran Avam kama· da baılıyacaktır. 
rasında yapılacak münakap Alman delejeleri Voa Ri· 
dolayısile ~unları kaydediyor- bentrop ve Von Dikkof Lon-
lar: Fransa, Belçika ve Hol- drada Cuma pline ka• 
landa sahilleri istihkamlarla dar kalacaklardır. Fakat Al· 
doldurularak Ingiltere t~crid man delegasyonunun diğer 
edilse buna tahammül eder mi? üyeleri bu akpm Berline dön .. 
Fransa da Ren'e karft Alman• müılerdir. 
!arın iıtihkim yapmalannı ayna INGITERENIN DURUMU 
1ebeble kabul edemez. lngiliı Paris, 2S (Ô.R)- .. Tempı,. 
kamoyu şunu da anlamalıdır son on bet giinl&k mlizakere-
ki, Ren boyunca yapılacak Al· terin neticesini t6yle g6steriyon 
man bava üssülbuekelori Pa- Bu neticeler konsey tarafınclaa 
rit'in Opera meydam kadar Alman tecavOzOnün kaydı, in· 
Londranan Picadılly meydanı- filterenin Franu ve Belçikaya 
nı da tebdid eder. kartı tereddtlt kabul etmiyen 
RIBBENTROPUN ZIY ARETI teabhiltlere giriıerek Almanya 

Londra, 55 (Ô.R) - B. Eden teklifleri kat'i olarak reddettiği 
B. Von Ribentropu kabul etmit.. takdirde Fransa ve Belçikaya 
tir. Görüşmeler Almanyanın kayıtsız bir muavenette bulun-
gelecek Salı günil yapacağı mu- mağı teahbiit etmiıtir. fon 
kabil tekliflerin ıümulii ve ne Ribeotropla röriişmelerin ne 
yolda mlizakere edileceği üze- netice vereceği belli değildir. 
rinde olmuştur. lngiliz gazeteleri Lokarno dev-

Almaa delegasyonu çevrele- letleri tarafından yapılan tek· 
rinde zannedildiğine ve bazı lifin Almanyaya mukabil tek-
lngiliz çevrenlerinde de söy- lifte bulaamağa ne dereceye 
lendiğine göre B. Eden Lokar- kadar imkin bırakbğını mil-
no devletlerinin teklifleri hak- nakap etmektedirler. Alman-
kında B' Musıolini fikrini lar bu tefsir aynhğından iıti-
bildirmedikçe bir şey yapmaya- fade ederek lngiliz efkarı umu· 
caktır. Ve öyle zannediliyot ki miyesini daha ziyade bulandır-
ltalya iki üç haftadan önce mağa çalıııyorlar. 
fikrini bildirmiyecek' ltalyan - Muahedeleri reddederek Av-
Habeş muhasemabna nasıl ni- rupayı emri vikilerle karşılaı-
bayet verileceği bakkınaa 13 tıran Almanya ile teminat al-
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iıtiyorlar. Almanya bak yoluna 
finneği reddedene lngilter• 
ile kararlaıtlnlan tedbirlerin 
nasıl tatbik edilecetini g6re· 
ceğiz. Bu, it birliği ve kollek· 
tif emniyet aiyasası içia kat'I 
bir imtihan olacakbr. 

"Debats
11 

gazetesi de Hitle· 
rin, hakikatı yalandan ayırd 
etmeğe pek muktedir olmıyan 
lagfffz efkAn umumiyesinin can 
damanna dokunduğunu yaza· 
rak diyor ki: Sulhu korumak 
için biricik çare ıulbu samimi 

• olarak iıtiyenlerle Almanya 
fibi taarruz barbına hazırlanan 
ve ancak harple elde edilecek 
gayeler takip edenleri birbi· 

rinden ayırmaktır. Bunlar ara· 
smda mU1&vi muamele tesis 
edilirse bütln f elik et çıkacak-
tır. Biraz basiretle bunun öntine 
geçilebilir. 

ASKERİ ANLAŞMA 
Paris 25 (Ö.R)- "Petit gi· 

ronde" gazetesi diyor ki: 
lngiltere • Fransa askeri an· 

laşması münakaşalara rarmen 
kalacaktır. lngiltere kütle ha
linde silahlanmaktadır. Alman
ya, Fransa ve Belçikayı istilaya 
kalkışırsa askeri itilif muhak
kak tatbik edilecektir. Şimdilik 
Lokarno devletleri anlaşmasını 
lngiltere ve Fransa ayni şekil· 
de tefsir etmiyorlar. 

100 MiL YARLIK 
SiLAHLANMA 

kamoyu şimdi aydınlanMağa 
başlamıştır. Jngıfiz hudutlarının 
Ren iizerinde olduğunu avam 

FransaileAlmanyayı ayı 
~.an suitefe~~üm varnıış 
Uç devlet anlaşmazlarsa -harp çık-

., ___ m_ .. ası muhtemeldir, deniyor 

. h 11 !Z /. a i Alo o lıa t111 

Par s, 25 (0.R)- Alman ceu 1 
vabı ve mütekabil teklifleri 

O Of 

INGIL TERENiN PLANI 
Par· 25 (O.R) - Gazete

er Londraıa gelen Alman red 
ce bını ve Alman plebi t n
den onr bildirileceğı haber 
ver'len mukabil teklifler· t fs r 
etmektedirler. 

ı ar ısında dört Lokarno dev
let n'n a rı ayrı vaziyetleri şoy
lece hu a edilmektedir: 

FRANSA: Dört Lokarno dev
~eti. ta ra!ından hazırlanan pro
Jey~ kat i addederek Almanya 

1 s~rıh bir "Evet,. cevabı verme
İ dtkçe müzakereden istinkaf 
l etmekte ve Uluslar Sosyetesi i 
1 konseyi tarafından Alman 1 
\ tecavüzünün tesbiti üzeri- İ 

ne, Lokarno muahedesine 1 

~~~n olarak yardım ve işbir
ligı tedbirlerinin almasını iste
mektedir. Fransa dıı itleri ba
k.anı B.Flandinin St!Çİm daire
sıne hareketi, şimdi Londrada 
cereyan edecek olan müzake
relere Fransanan iştirak etmek 
istemediğinin delili sayıhyor. 

INGlL TERE: Dörtler teklifi 
toptan kabul veya reddedile
c~k kat'i bir şart gibi değil, 
bır teklif gibi tclikki ediyor. 
Bu bakımdan lngiliz hüknmeti 
Almanyamn mukabil teklifleri
nin dikkatle incelenmesini iste
mektedir. 

BELÇiKA emniyetini koru· 
mak için terhisi lizım gelen 
sınıflara silah altında tutmakta 
ve erkanıharbiyeler arasında 

tema~m başlamasını istemek
tedir. 

iT ALYA Ren bölgesinin as· 
keri işgaline muhalif görün· 
mekle beraber B. Grandi
nin bildirdiği gibi, kendisine 
karıı berkitelerin tatbikine de
vam edildikçe, ne Londra mer
kez anlaşmasına, ne de dörtler 
a~laşmasına i,tirik etmek niye
tinde değildir. 

INGIL TERE PAZARLICA 
GiRiŞECEK 

Londra, 25 (A.A) - Alman 
cevabı hakkında mütalea yü
rllten ancak bir kaç gazeteden 
iba~e~ir. Nevs Chronıcle gaze
tesı dıyor ki: 

Britanya siyaseti mütterek 
emniyet ıiıtemine iıtinat et
mektedir. Bu sebepledir ki 
Almanya ile pazarlığa giritme
ie amadeyiı. Fransa mOzake· 
reye. girmekten imtina ettiii 
t~~d~rde bunun lnıiltereyi ken· 
dısısıyle askeri bir ittifak yap· 

mağa mecbur edeceğini zannet
me'lde hata eder. 

Londra, 22 (Ô.R) - Deyli 
Herald gazetesi Fransa •e Al .. 

manyanın durumlarını ayni fO• 
kilde hiddetle karııbyor. 

iŞÇi P ARTISININ T ALEBI 
L~~dra. 25 (Ô.R) - lıçi 

parbsı beyaz kitaptaki Lokar· 
no tekliflerinin avam kamara
smda bir an evvel müzakere
sini istemektedir. 

Parti, B. Edenin perıembe 
günü parlamentoda iyzahat 
verecek durumda olacağını 
zannediyor. 

Bakanlar kurulunun buglinkü 
toplanışında perıembe gUnU 
avam kamarasında bu mese
lenin mlizakereıine karar ye .. 

'Journal , şimdiki vaziyet n 
blançosunu yapıyor: 

" lngiltere, Fransaya karşı 

askeri ittifak yüklerini azalt
mak üzere, A lmanya ile baı 
başa görüşmek niyetindedir. 
Fransa vaziyette sabittir. 
Belçika hem lngiltereyi, hem 
Fransayı memnun etmek is· 
teyor. ltalya, her vesile 
ile ortaya Afrika meselesini 
çıkarıyor. Bitaraflar gelişi gü· 
zel bir karar vermekten çeki· 
nerek kon eyin taliki lehinde 
rey vermişlerdir.,. 

INGILIZ KABiNESiNiN 
DURUMU 

"Oeuvre,, lngiliz hükümetinin 
Avam kamarasında lngiliz ka· 

moy~nun. ve saylavlann gos· 
terdıklerı baıı temayüllere karşı 
çet n b" r mücadeleye girişmege 
kalacağını kaydediyor. Bu gaze
teyegöre B. Eden Lokarno dev· 
Jetleri arasındaki müzakere-

lere a't olan beyaz kita p vo 
bilhassa ana hatları telakki 

ettiği şu nokta ları müdafaaya 
hazırdır. 

1 - Almanyanm Ren bölge· 
sinde istihkamlar yapmasının 

yasak edilmesi· 

2 - Almanya ile müzakere· 
ler neticesiz kalarsa Lokarno 

devletleri erkanı harbiyelen 
arasında müıterek bir pilin 
yapılması 

suı TEFEHHÜM v ARDIR 
"Republik,, Fransız - Alman 

münasebetleri meselesini daha 

umumi olarak tetkik ediyor: 

" Arada bir sui tefehhüm 
vardır. Feci bir şekil almall 
tehlikesi olan bir tefehhüm. Bu 
ıui tefehhümü izale etmek li· 
zamdır. Fakat geliıi güzel ka· 
rarlar yetmez. Lizım olan şeyi 

~nc~den inceye hazırlanmıt pro
ıeler, eyice karaılqbrılmıt ni· 
yetJerdir. 

"Hem de Ren nehrinin iki 
tarafm da müşterek bir sulb 
arzusu!" 

Londra, 25 (Ö,R) Düa 
a~şam. a~am kamarasında mü· 
hım bır ıçtima olmuş ve bir çolıc 
sayJavlar söz alarak lng"lt . F ı e~~ 
ransaoın dostu sıfatile, Rus· 

yaya da yardıma mecbur bı· 
raka~ Fransız - Sovyet pakbnı 
tenkıd etmişlerdir. 

Altııı'nı korunınası 
Berlin, 25 (Ö.R) --Almanya 

altının korunması için tedbil'* 
a~acaktır. Mücevherciler altıma 
bınde 595 · b · d nıs ehn en yukan 
olarak gı"d - · .. b ecegı mucev erler 
yapamayacaklardır. Diğer cihet· 
ten altın mücevherler SOgram· 
dan fazla ağırlıkta olamaya· 



• 

Roma anlaşmasından sonra 

Haftalık piyasa durumu Italyan berkitelerinin 
kaldırılması arzu ediliyor 

Piyasaya mevsim iycabı durgunluk hakimdir. yalnız Roma, 25 (Ö.R) - Roma anlaşmalarından bahseden "Peşter 

P k• d v • f • l d •• k } ) k d d• }d" Lloyd,, Macar gazetesi imza edilen protokolların en mühim kıs-SUSam, . çe ır egı ıat arın a yu Se me er ay e ı ı mının daimi bir müşavere kurumunun tesis olduğunu kaydediyor. 

lzmir Ticaret ve Zahire bor- Nevi satış miktarı fiat muş ve geçen senenin bu haf- Diğer gazeteler de şimdi imza edilen protokolların 1934 pro-
sası tarafından 1936 senesi şekli balya ha. az çok tasında 3305 çuval üzüm satıl- tokollarından ziyade Italya, Avusturya ve Macaristan arasındaki 
mart ayının on sekizinden yir- Prese 1 nci 1190 41 42,50 mak suretile 1934 mahsulünden münasebetlere istikrar verdiğini kaydetmektedirler. 
mi dördüncü gününe kadar hazır olan satış yekünu 291281 çuval Prag gazeteleri de Roma anlaşmalarından behsetmekte ve bun-
haftalık neşredilmiş olan günde " vadeli 825 42,25 42,25 ve 1010 t,prba olarak hesap- dan istifade ederek dünya kamoyuna, ltalyaya karşı tatbik edilen 
Jik satış bültenlerinde satıldığı Prese 2 nci 44 39 40 lanmıştı. berkitelerin bırakılmasını tavsiye etmektedirler.Bu gazeteler berki-
gösterilen zehair, hububat ve- t:bı~ lnci 58 42 42 Çekirdeksiz üzüm piyasasın- lelerin bunları tatbik eden devletlere ve bilhassa küçük itilafa 
.sair toprak mahsulleri aşağıda Yekfın 2059 58 da hafta baılarına nisbetle çok zararı dokundeğunu ileri sürüyorlar. 
gösterildiği surette toplanmış Bundan bir hafta evvelki sa- hafta ortasında memnuniyete Avusturya gazeteleri Roma protokollarını neşrederken bun-
ve haftalık en az ve en çok tışlar ise şu surette cereyan değer bir yükıelme olmuş ise ların ehemmiyetini kaydeden ltalyan tefsirlerine yer veriyorlar. 

fiyatları da karşılarında gös- P~~~;ş~i:nci hazır 811 41 42125 de 24-3-936 tarihinde bir ibra Şanghayda bı•r hadı·se 
terilmiştir : cat firması tarafından piyasa-
Cinsi Mıkdarı haftalık fiyatı' " 2 nci " 63 4o 4o mızda kümeli bir parti üzüm 

Çu. az çok 1 Yekun 
8
b
74 

h f d satılması keyfiyeti piyasada Tal ebelerle polisler arasında Geçen senenin u a tasın a 
M:b·:~:=ay 7~~~ 6,50 ~:~~5 . ise kilosu 44 kuruştan yalnız derhal menfi tesirlerini göster- karşılıklı ateş açıldı 4

• 25 balya prese birinci mal miş ve fiatlerde 0,25 santimlik 
~~::ıy:arı ~~ ~·~g 1 ~:~g vadeli kaydile borsada alınıb yeni bir tenezzlil basıl olmuştur. Şangbay 25 (Ô.R)- Bugün polis kuvvetleriyle Univeraite tale-

Burçak 23 ' 5, Son hafta içindeki üzüm fi- heleri arasında kanlı bidiseler oldu. Oniverıiteli gen,.lerin a:ı.imle 5, satılmıştı. '" 
Nohut 95 6,25 6,75 Hafta içinde borsaya not et- atlerinin seyrini aşağıda giiı- devam eden nümayişleri sonunda üniversite, tamamen talebelerin 
Susam 129 19, 22, ttirilmiş olan pamuk satışları teriyoruz: eline geçmittir. 
Susam va del\ 66 18,25 18,25 yekunu 2016 balye ve 34 ha- No. 18-3-936 fiatleri Bilahare hlikümet kuvvetleri 6niversite binasını çevinnişlerse 
M.Pamuk Ba 2059 40, 42,50 rara baliğ olmuştur. 24·3A936 fiaÇtle~~ de tabanca ateşile karşılaımıılardır. Akpma doğru 

.. harar 58 Palamut Az Çok z 0 polis kuvvetleri üniversiteyi talebelerden temizlemiı ve kız ve 
kilo 7 11,50 11,75 11,25 11,50 erkek talebelerden 300 kiıiyi tevkif etmiftir. 

J'umuk ç. 897240 3, 3,50 Yukarıda son hafta satışı 81 2,00 12,50 11,73 12,25 
Yapağı 700 43, 43, olarak gösterdiğimiz palamut- 9 12,75 13,25 12,50 13,00 
Koyun derisi 5490 55, 55, !arın nevi miktar ve fİ)latları 10 14,75 15,25 14,50 15,00 
Acı badem içi 269 40, 47, a~ağıda işaretlenmiştir. Alakadarları nezdinde yap-
Tatlı ., 1727 50, 53, Fiyatı tığımız tahkikata göre; Borsa-
Ka. ceviz 7952 11,50 13, Nevi Kentali Az Çok da mevsim başından bugüne 
M.palamut k 1644 375, 640, Tırnak 34 640 640 kadar satılmış olan üzüm mik-
Çe.üzüm ç. 1336 7, 15, Kaba 1263 500 570 t 500000 1 b li" 
Razakı üzüm 216 7,625 7,625 Rofüz 347 375 375 arının çuva a a g 

Y k • 1644 oldug"una ve bunlardan bir kıs-Siyah üzüm 922 7,625 7,625 e un 
! incir 150 8, 8, Bundan bir hafta evvelki mının mükerrer satış bulundu-
Jncir hurda 1278 5, 5,25 satışlar ise 620 - 750 kuruştan ğuna ve istihsal mıntakalann-
! Zeytinyağı 26653 k 36,25 431 503 kental tırnak, 520 kuruş- da istihlak edilmiş üzüm mik-
!çam fıstık es 117 541 34, tan 754 kental tırnaklı, 500- tanna göre bugün için elde 
• 590 kuruştan 573 kental kaba mevcut iatok miktan 25-30 bin 

Arpa ki ceman 1730 kentalden iba- çuval raddeainde tahmin edil· 
Borsa nfrİyatına göre hafta ret bulunmuş ve geçen sene- mektedir. lstiblik piyasaların-

içinde borsada yerli nevinden nin bu haftasında ise 420 da fazlaca ı'stok mevcut oldu-
kuruştan 25 kental tırnak, 

300 çuval arpa hazır olarak 210 _ 295 kuruştan 375 kental 
kilosu 4,5 kuruştan ve keza kaba ve 205 kuruştan 105 ken-
ayni neviden fakat sif lımir tal refüz maldan ibaret bulun-
liaydile (566) çuval mal da 4 muştu. 
kuruş fiatla satılmıştır. Palamutun son haftaya ait 

Geçen hafta ise 4 - 4,25 ku- piyasa vaziyeti : 
ruş arasında fiatlarla 765 çuval Piyasada az mal bulunduğu, 
hazır mal yerli arpa satışı ve mevrudatın da azılığıdır. 

olmuıtu. Geçen senenin bu haf- Zeytin yağı 
tasında yerli nevinden borsada 
arpa satılmamış yalnız 546 Borsa bültenlerine göre haf-

ta içinde borsada kilosu 43 
çuval u,ak malı arpa kilosu 

kuruştan vadeli kaydile 25000 3,25 - 3,75 kuruş arasında fiat
kilo sıra malı zeytinyağı ıatıllarla aatılmıştı. 
mış ve eski satış kaydile ayni 

Arpanın piyasa vaziyeti iç 
neviden ve 36,25 • 37 kuruş ihtiyaçlar için yapılmaktadır. 
arasında fiyatl~rle 1653 kiloluk Son günlerde havalarda iÖ
bir parti yağ da muamele görr<ilen itradsızlık arpa mabsu-

!ıinün biraz geç idrak edilme- nıüştür. 
Geçen hafta ile geçen sedni icab ettirecek bir mahiyet 

nenin bu haftasında borsada 
1"Öllerdiğind~n zahireci esnafı 1 :zeytin yağı üzerine iş o ma
~uafından gösterilmeğe başla-

masından zeytin yağı piya-
"an fazla talep bu hafta da ol- sası kat'i bir istikrar gös-
dıığu gibi devam dmiş ve bu termemektedir. Esasen işler ta-
)br.den fiatlar geçen baftakin- mamile iç ihtiyaçlar için ve 
ll•ıı lıiraz daha yükselme eser· ekseriya perakende olarak ya-
!.ri gö8tumiftir. pılmaktadır. 

Geçen hafta 4,25 kuruşla Rekoltenin azlığı dolayısile 
ıtlbayaa edilen ayni kalitedeki fiatlarda hergün yeni tereffü-
&f1>&1Ara hu hafta teklif edilmiş ler basıl olmaktadır. Bu gidiş 
.tan 4,375 kuruş fiata satıcı- ile beş asidli malların 50 ku-
...,ca ittjfftk edilmemiş ve bu ruşa kadar satılacağı kuvvetle 
..... etle 300 çuvallık bir parti tahmin ediliyor. 
4,5 kuruş üzerinden satılmıştır. Ç. ÜzÜm 

Bakİa Son haftaya aid borse satış 
Son hafta içinde satış liste- listelerine göre, borsada hafta 

'.erinde bakla üzerine iş yapıl- içinde gündelik itibarile yapıl-
dığına dair bir kayda rastlan- mış olan çekirdeksiz üzüm sa-

tışları miktar itibarile aşağı
•JJamıştır. Geçen hafta borsada 
kilosu 5 kuru~tan 30 çuval daki surette toplanmıştır: 

~ Tarihi Çuval 
bakla satışı olmuş ve geçen 18-3-936 151 
senenin bu haftasında da Bor- 19-3-936 272 
sacla bakla satışı olmamıştır. 20-3-936 191 

Yeni mahsulün idrakine ka- 21-3-936 113 
dar bakla piyasasının bugünkü 23-3-936 106 
durumu muhafaza edeceği mu- 24-3-936 ...2.03 
hakkaktır. 1336 

Pamuk 
Son balta içind., borsada sa

tılacağını yukarıda icmalen işa
retlediğimiz pamukların nevi, 
aatış ıekli; miktar ve fiat nok
talarından muameleleri aşağıda 
göıterilmiştir: 

Bu suretle meysim başından 
son tarihe kadar olan müddet 
ıçinde borsada satılmış olan 
çekirdeksiz üzüm mıktan 500 bin 
yedi çuval ve 4330 torbaya 
baliğ olmuştur. Geçen haftaki 
satış mıktarı ise 1951 çuval 
ve 34 torbadan ibaret bulun· 

iundan son zamanlarda talep
ler iyiden iyiye azalmıştır. 

Almanyada Türk ticaret oda
sından gelen en son rapor da 
üzümlerimiz için aynen şu ıa
tırlan ihtiva etmektedir: 

"Kuru üzüm piyasası bu 
hafta tamamen vüzuh keıbet
miş bir manzara arzetmemiştir. 
Yani geçen hafta başlıyan iyi 
inkişaf lzmirden bakışta, de
vam ederken Hamburg piya
sası biraz daha zayıf bulun-
muştur. Bu hafta içinde lzmir
den istenen fiatlarda dahi bir 
hafta öncesine karşı hafif bir 
düşkünlük görülınüşse de lzmir 
fiatlarına karşı en büyük fark 
bizzat Hamburg ithalatçıları 
tarafından yapılan tekliflerde 
görülmüştür. Gerçekten haber 
verildiğine göre Hamburgda 
miktarı az çok büyük sayılan 
istoklar lzmire nisbetle yüzde 
5 - 10 kadar daha ucuza tek
lif olunmaktadır. 

lngilizlerin kanaatına göre 
Türk ve Alman tacirleri ara
sında yeniden önemli miktarda 
üzüm işleri yapılması ve genel 

• surette üzüm piyasasının can
lanması Almanya içlerinden 
Hamburga fazla telep gelme
sine bağlı bulunacaktır. 

l:ı:mir ihracatçılarının rapor 
haftası içinde 100 kilo başına 
cif Hamburg istedikleri fiatları 
bir hafta önceki fiatlarla karşı
lıklı olarak aşağıda gösteriyo-
ruz: 

8 - 14/3/936 1 - 713/936 
Numara 

7 
8 
9 

10 
11 

fiatları 

16 50 
17 
17 50 
19 50 
21 50 

fiatları 

16 50 
17 
17 50 
19 50 
22 

Rakib ürünlerden Iran üzüm· 
leri bu hafta dahi teklif olun
muş ise de piyasaya Türk 
üzümleri zararına hemen biç 
bir tesir yapmamıştır.,. 

Buğday 
Hafta urfında bcınada ge-

lngiliz 
Kabinesi toplandı 

Londra, 25 (Ö.R)- Kabine
nin haftalık toplantısı bugün 
yapılmıf ve yeni ulusal mllda
faa servisleri bakanı da hazır 
bulunmuştur. Müzakere Lokar
no devletleri tarafından hazır
lanan ve lngiliz beyaz kitabın
da neşredilen teklifler üzerinde 
avam kamarasında bir müna
kaşa açılmasının muvafık olup 
olmıyacağı hakkında cereyan 
etmiştir. Alman cevabı da bu 
mlizakerede lncelenmiftir. 

Sovyet 
Kutup istasyonu 

Moskova, 25 (Ô.R) - Bir 
Sovyet kutup istasyonunun yer
leştirilıniş bulunduğu F ranıova 
Jozef toprağına iki Sovyet tay
yaresinin hareket edeceği bil
dirilmektedir. 

Ecnebi tebaaları 
Londra, 25 (Ö.R) - Şang

baydan Royter ajansına bildi
riliyor: lngiliz ve Amerikan te
baası 19 kiti Çin komünistle
rinin elinde esir bulunmak
tadır. 

Japonya 
Mayıs tezahüratı 

yasak 
Tokyo, 25 (Ô.R)- Hükümet 

lirfl idare basebile blitün Ja
ponyada bir mayıı tezahürle
rini yasak etmiştir. 

Eden Litvinofla 
görüştü 

Londra, ( Ö.R ) - B. Eden 
lilt'leden sonra Alman delegesi 
Yon Ribentrop ile Sovyet Rusya 
dıt bakanı bay Litvinofu kabul 
etmiştir. 

Valera Zurihte 
Zurih, 25 (Ö.R) - Serbest 

Irlanda devleti baıkanı B. de 
Volera göz doktoruna danıf
mek için buraya gelmiştir. 

Fransız ordu 
Komisyonunda 
Paris 2S (Ô.R) - Senato 

ordu komisyonu endüstriyel 
ıeferberhk hakkında erkanı 
harbiye reiıi general Cotıot'yu 
dinlemiştir. 

Venizelosun 
• 

cenazesı 

Brendizi, 25 (Ö.R)-B. Ve-
Hirotanın nizeloıun cenazesini getiren 

tren, dul karısı çocukl&rile bir-
be yana tı likte Brendiziye gelmiştir. 

Tokyo 25 < ö. R > - Baş- ispanyada durum 
bakan B. Hirota ecnebi mat- Madrit, 25 (Ô.R) _ iç ba-
buat mümessillerini kabul ede- lanlığı, uray seçimi dolayısiyle 
rek japonyanın dış siyasası 12.Nisanda bütün ispanyada 
hakkında mühim beyanatta fevkalade veziyet tedbirlerinin 
bulunmuştur. ilga edileceğini bildirmiştir . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çen hafta olduğu gibi yine Geçen haftaki buğday satış 
oldukça kuvvetli buğday işleri mıktan ise 4612 çuval olarak 
olmuş isede fiatlarda geçen tespit olunmuştu. 
haftaya nisbetle kayde fayan Sair zehalr ve hububat 
fevkaladelik olmamışbr. Hafta Mevsim icabı zebair ve bu-
satışları nevi, mıktar ve fiat bubatın umumunda biraz fiat 
noktalarından şu suretle olmuş· yükselmeleri basıl olınakta İse 
tur: de maim azlığı karşısında işler 

Fi. genişliyememektedir. 

Nev'i Çuval az çok Hafta zarfında fiatlarda canlı 
Uşak sert 240 7 8125 7 8125 yükselmeler kaydedilen eşya' 
Uşak yumu. 379 7 50 7 625 arasında sisam ile pamuk çe-
Mersin 700 7 4375 7 4375 kirdeği en başta gelenlerdir. 
Tekirdeğı va.560 7 00 7 00 Yağ istihsal edilen bu her 
Fethiye yu. 175 6 75 7 iki madde fiatlarında görülen 
Andifli 605 7 00 7 00 yükselmeler fazla talehten ilerı 
Ereğli S. iz. 2586 7 25 7 25 gelmektedir. Turan yağ fabri-
Silifke mab. 300 7 7 kası bilhassa pamuk çekirdek-
Diyanbekir leri üzerine geniş mikyasta 
Sert 125 6 75 6 75 mübayaat yapmaktadır. 
Çanakkale Sair eşya fiatlariyle piyasa 
vadeli 733 6 875 6 875 durumlarında yazılmağa değer 
Urfa sert 1567 6 25 6 50 yenilikler yoktur. 
Yekun 7470 

Okurların 
Dilekleri 

Kükürt işi 
ihracatta diğer milletlere re

kabet edebilmemiz için bugün 
her mahsulümüz gibi çekirdek
siz üzümlerimizi de son derece 
ucuza mal etmek mecburiye
tindeyiz. 

ihracat tüccarlarımız daima 
kutu, çuval ve sair masraflarını 
kısaltmak için binbir çareye 
başvuruyorlar ve her müessese
miz de yardımdan çekinmiyor 
ve muvaffak oluyorlar. 

Bir bağcının kükürt, göztaşı, 
potasa, sergi kağıdı gibi satın 
alma~a mecbur olduğu bu say
dıgım maddeler bugün çı!..arıp 

sattığı üzümiln satış fiatile hiç 
te kıyas kabul etmiyecek dere
ce çok pahalıdır. 

Üç, dört senedir biç bir bağcı 
yoktur ki bu vaziyet karşısında 
masrafını kapatmış olsun. 

Şimdi kükürt mevsimi yak
laşmıştır· Dışarıdan kükürt gel
miyecektir. Yerli kükürtlerimiz 
piyasaya çıkmak üzeredir. Eko
nomi bakanlığınca fiat kesil
mek üzeredir. Bu vaziyet göz 
önüne alınarak ucuz fiatla kü
kürtler satışa çıkarılmalıdır ki 
hiç olmazsa zararlarımızın bir 
kısmını olsun kapatabilelim. 

Bornova bağcılarından 

Etem Pekin 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satıflar 
~ 

uzum 
Çu. Cinsi Fiat 
76 S Süleymano 11 75 15 50 
38 P Klarğ 11 50 12 25 
30 Şınlak Z bi. 14 14 
10 $Emin 11 50 11 50 
154 Yekün 

500077 Eski satış 
500231 uumi satış 

incir 
Çu. Alıcı Fi at 

10 N. Ali Haydar 5 12 5 12 
Zeytinyağı 

Kilo Alıcı Fiat 
12650 Muhtelif 41 46 

Zahire 
Çu. Alıcı 

2152 Buğday 
264 Arpa 
15 ton " 

Fiat 
5 
4 37 

6 75 
4 50 

143 Susam 21 21 
59 Yulaf 3 75 3 75 

5000 kilo pamuk 42 50 42 50 
1000 Pamuk çekir 3 50 3 50 
21829 kilo yapak 50 50 

Bugün şube kitabetine not ı 
ettirilen ve henüz vizitası ya
pılmamış olan pamuk satışları: l 
250 B. pamuk P. 42 42 50 
30 harar " ., ., 

Not: Dünkü sayımızda pa
muk satışı yanlışlıkla 54 kuruş 
olarak verilmiştir. Halbuki 42,5 
kuruş olacaktı. 

Para Piyasası 
25-3-1936 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 10 
ltalyan lireti 9 97 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 37 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Satış 
50 70 

623 
8 30 

79 70 
21 25 

9 99 
41 20 
85 50 
5 27 

23 87 

Zabıta haberleri: 
Ayıp şey 

Karşıyakada Soğukkuyuda 

Günzade sokağında oturan 
Etem oğlu Bekir bir iş mese
lesinden lsmail karısı Halimeyi 
döğdüğünden yakalanmıştır. 

Sigara içecekmiş 
Balcılar caddesinde peynirci 

Numan oğlu Arifin otuz adet 
sigara paketini çalan sabıkalı
lardan Ahmed oğlu Veli ya· 
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Saiiltee VENl ASIR ae Mart 1•ae 

..----------------------------------· 
Müslümanların 13 Anası 

İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı: &3 Yazan : Tokdil 

Bir vavila, b:r vavila köyün her tarafı karmakarışık bir 
mahşere döndü .. Akşam karanlığı çökerkt!n dumanla

rın içinde uzun dilli lavlar göklere dil, kol uzatıb 
ortalığı kızıl bir ışık saçmağa başladı 

- Bu da doğru değil, Mu
hammed bizimle görüşürken 

birden bire, bizi bıraktı ıritti. 

- Artık ötesi bana aid de· 
ğil. Ben size haber veriyorum 
ki on gün içinde burayı terk
etmelisiniz! 

- Muhammedin emrile sizin 
h.epinizi doğrarız, hiç insaf et
meden ve insan seçmeden bo
yunlarınızı koparırız. 

Yahudilerde bir telaş oldu 
ve bir sükün vakfesi geçti. 

içlerinden birisi: 
- Peki! Siz dönünüz, biz 

Muhammetle görüşürüz, ve 
düşünürüz. 

- Mühlet bugünden başlıyor. 

Kabile erkanı alelacele Ab-
dullah bin Übeyye koşuştular: 

- Aman! 
- Ne var? 
- Ne olacak, Muhammed 

b~i yurdumuzdan koğuyor. 
- Gitmeyin! 
- Gitmezsek hepimizin boy-

nunu vurduracakmış, sen Müs
lümansın, Kaynüka yahudilerini 
kurtardığın gibi .. 

- Bırakın şimdi onu.. Siz 
ıı:aten Muhammede ve arkadaş
larına karşı barba hazırlanmı
yor mu idiniz? 

- Evet amma, kuvvetimiz 
daha tamamlanmamıştı. 

-Ben size bin, iki bin askerle 
yardım ederim. 

- Bunu nereden temin ede
cekain! 

- Bu kadar kabileler var, 
hepsi beni tanır ve hepsi Mu
hammede karşı böyle bir fırsat 
arıyor, Muhammede red haberi 
rönderiniz. 

- Üzerimize hücum ederse. 
- işte onun için red haberi 

göndereceksiniz ya .. 
- Ee ... 
- Ondan sonra kapatın kale 

Bir gün, iki gün, üç gün, beş 
gün muhasara devam etti.Müs
lümanlar sıkı bir dikkatla hiç 
bozmadan muhasarayı sürüyor
lardı, yahudilerde endişe uyan
nıağa başladı. Kapıları açıb 

dışarı hücum edemiyorlardı. 
Zira kuvvetleri azdı, biliyor
lardı ki hepsi de anı vahidde 
kılmçtan geçeceklerdi. 

Abdullahın vaadettiği yar
dımdan da ortalıkta görünen 
yoktu. Muhasara onuncu güne 
varınca yahudiler Abdullahtan 
ümitlerini kestiler ve aralarında 
ne olacağını düşünmeğe, gö
rüşmeğe koyuldular, erzakları 
ancak bir ay dayanabilirdi, on
dan sonrası açlıktan ölümdü. 
Adam sen del Bak Kaynuka 
yahudilerine teslim oldular da 
bir merhamete uğradılar, affo
lundular, ne var ki yerlerinden 
yurtlarından ayrıldılar. Varsın 
olsun .. 

Bu fikirde olanlar da vardı, 
olmıyanlar da.. Bir, iki günde 
böylece geçti. On üçüncü günü 
akşama yakın dehşetli bir ça
tırtı koptu, yahudiler gökten 
ateş yağıyor sandılar hepsi bir
den korku içinde Muhammedin 
ordusu tarafına gözlerini çevi-

rince göklere bölük dumanların 
yükseldiğini gördüler. Korku
ları bir kat d ha şiddetlenmişti, 
Buna rağmen kalenin sırtların
dan ve deliklerinden ne oldu
ğunu seyre koşanlar oldu, oldu 
amma gözlerini dumanın çıktığı 
tarafa dikip dumanın nereden 
çıktığını görünce haykmşıp, 
koşuşmağa başladılar: 

- Muhammed hurınalığımızı 
yakıyor. 

- Muhammed hurmalarımızı 
yakıyor. 

- Harab olduk, bittik.. 
Bir vaveyla, bir vaveyla köyün 

her tarafı karma karışık bir 
mahşere döndü .. Akşam karan
lığı çökerken dumanların içinde 
uzun dilli lavlar göklere dil, 
kol uzatıp, kısarak ortalığa kı
zıl bir ışık saçmağa başladı. 

Muhammed hisardakileri da
ha fazla sıkışt.ırıp hisardan çık
mağa, teslim olmağa mecbur 
etmek, eğer kaçacaklar olursa 
hurmalığın sığlından istifade 
ettirmek ve her hangi bir harp 
zuhurunda siper yaptırmamak 
için bu hurmalığın yakılmasına 
emir vermişti. 

- Bitmedi -

Havagazı Ucuzladı 
Pişirme ve ısıtma işlerinizde temizlik ve rahatlık isterseniz 

HAV AGAZI kullanınız 
Yapacağınız yeni tesisatın keşifleri ve yapılmış tesisatı
nızdaki bozukluğun tamir ve bakımı mütehassıslarımız 

tarafından bedava yapılır 
Belediye gaz ve saat kiralarını mühim 
nisbette ucuzlatmıştır. 

Fabrikamızın kok kömürlerile katran, zift ve kreozotları 
her cihetçe bütün emsaline faik ve ucuzdur. 

Müracaat Yeri : 
Belediye Havagazı idaresi 

TELEFON : Fabrika 2294 
Büro 2326 

1-6 (583) kapılarını.. Sizin kalelerin aşıl
ması zordur. 

- Evet! Her Fiata Satış 
- Ben size yardım edinceye ÇOCUK A d l ] 

kadar müdafaa edin, ondan HASTALIKLARI zimet O ayisi e 
sonra hücum.. acele müzayede 

- Söz mü? ~lÜ!EHASSISl 
- Yalan mı? ile satış 
- Peki .. Biz hemen red ce- Ur.· Be~cet Uz Önümüzdeki pazar günü ya-

vabını göndereceğiz.. ni martın yirmi dokuzuncu gü-
Abdullah bin Übeyyenin ya- nü sabahleyin alafranga saat 

nından ayrılanlar, 0 gece müşa- on buçukta Karşıyakada vapur 
iskelesine yakın Fahrettinpaşa 

vere yaptıktan sonra müda- Avrupa tetkik seyahatın- caddesinde yalıda 54 numara-
faaya karar verdiler ve Muham· dan dönmüştür. Hastalarını da Nusret beye ait lüks ve 
mede: her gün 11,30 dan saat on nadide mobilyaları bilmüzaye-

- Biz gitmiyoruz, memleke- üçe kadar Beyler sokağın- de satılacaktır. 
timizden, yurdumuzdan, mal- daki kıliniğinde kabul et- Gerek yemek odası takımı, 
lanmızdan asla ayrılmıyacağız. mektedir. Telefon 3990 yatak odası takımı lüks ve 
Var ne halin varsa gör. (S.7) (3601 nadide mavundan mamul mi-

Diye haber ulaştırdılar. safir odası takımı, lüks mavun 
* kristal vitrin, lüks mavun mas-

Beni Nazir "k:vminin yerleş- R sif 12 parçadan ibaret koltuk 
tiği Nazır sah.rasına Muham- D. operatör takımı perdesiyle, 4 köşe oto-

matik yemek masası, mavun
medin kuvvetli bir ordusu ka- M N ı A ~ dan mamul 6 maroken san-
rargah kurdu. Muhammed ge- urı r an dalye, şömine aynası, dört kö-
len bu red haberi üzerine der- şe anahtarlı yemek masası, 2 
hal kuvvetlerini toplıyarak 1 istirahat koltuğu, ceviz kolona, 
yahudilerin üzerine saldırmıştı. sahibinin sesi salon gramofonu, 

Muhammed kale kapılarını İzmir memleket hastanesi gramofon dolabı, 2 büyük an-
kapalı bulunca derhal kalenin hariciye şefi tika kilim perde, küçük yazı-
etrafını muhasara emrini verdi: Hastalarını lıer gün öğle- hane, büyük divan, büyük ki-

- Hiç bir yerden, kimse den sonra 3 - 6 ya kadar lim, 2 kesme sarı karyolalar 
geçemiyecek kadar sıkı bir mu· İkinci Beyler-Numanzade so- somyelerile, lavamanlar tuva-
hasara altına alınız. Kuş bile, kak 5 numaralı muayeneha- letlerile, sarı mangal, komodin, 

4 sarı sandalye, paravana, 
uçurmıyacak derece dikkatli nesinde kabul eder. Gördes halısı, 7 adet Gördes 
olunuz. Benden emir almadıkça Telefon seccadeleri, 2 kişilik sarı si-
yerlerinizden asla ayrılmayınız. Muayenehanesi 3125 yahlı karyola, 6 adet tablalı 

Muhammed bir erkanı harb Evi 2980 sandalye, 7 lambalı pilli Filko 
ırörütile her ıeyi tetkik ~diyor . 1-26 (591) radyo ve aair bir çok lükı 

"e emirlerini veriyordu. ııP••---------.. ••ı mobilyalar bilmüzayede sat.la-
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Göz He~imi 
MITATOREL 1 Adres - Beyler Numan 

·, Zade sokağı Ahenk mat-

ı 
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

• • 
DOKTOR 

Hulôsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 

kabul eder. ( 3436 

Doktor 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassıııı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü -rapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 

Kemal 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 

ZZY.T.0-.LTJ'"/ZZZJ. 

Göz Tabibi 

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

talıkları mütehassısı 

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

1-13 (505) H.3 
ppt•& 

caktır. 
Bliyük Kardiçalı lbrahim bey 
hanında Emniyet müzayede 

aalonu müdüriyeti 
1.- 3 

Devlet Demiryollarından : 
Üç senelik muhammen kira bedeli 540 lira olan lzmir Alsan

cakta Birinci kordonda eski itfaiye binası karşısında bir büfe 
ile önündeki bahçe 3-4-936 Cuma günü saat 15 de lzmirde Al
sancakta 8 inci işletme komisyonunda paz:ı.rlık usulile ve üç se
ne için kiraya verilecektir. isteklilerin 4050 kuruş muvakkat te
minat vermeleri ve işe girmeye kanuni bir manileri bulunmadı

ğına dair beyannamelerle komisyona müracaatları lazımdır. Şart
nameler Alsancakta 8 inci işletme komisyonundan parasız alınır. 

21-26 738 (624) 
Afyon - Karakuyu ve Bozanönü - Isparta hatları 26-3-936 tari

hinden itibaren işletmeye açılacağından 29-3-936 tarihinden iti
baren mer'i olmak üzere halen işlemekte bulunan yolcu ve muh
telit trenlerinin günlerinde tadilat ve ilaveler yapılmıştır. 

1 - İzmirden Eğirdire ve Eğirdirden lzmire haftada üç gün 
olarak tahrik edilen 1302 ve 1301 No. lu yolcu trenleri lzmir
den Eğirdire Çarşamba ve Eğirdirden lzmire Cuma günleri ol
mak üzere haftada birer gün işliyeceklerdir. 

2 - lzmirden Denizliye ve Denizliden lzmire heftada 4 gün 
olarak işlettirilmekte olan 1324 ve 1323 No. lu muhtetit tren
lerden lzmir - Denizli 1324 No. lu tren Çarşamba ve Denizli • 
lzmir 132~ No. lu tren Cuma ğünleri müstesna olmak üzere her 
gün işliyeceklerdir. 

3 - Isparta ve Eğirdirin Afyonla mlinasebatını temin için 
Pazartesi ve cuma günleri lspartadan 11,30 da hareket ve Af
yona 19,22 de varmak üzere 1505 No. lu muhtelif tren hareket 
ettirilecektir. Bu trene Eğirdirden saat 10,30 da hareket ettiri
lecek bir kurs treni Bozanönünde mülaki olacaktır. 

4 - Afyonun Isparta ve Eğirdir münasebetini temin için Pa
zar ve Çarşamba günleri Afyondan saat 8 de hareket lspartaya 
saat 15,35 de muvasalat etmek üzere 1506 No. lu muhtetit tren 
hareket eltirilecektir. 

Bu trene lspartadan Eğirdire saat 14,20 de hareket ettirile
cek bir kurs treni Bozanönünde mülaki olacaktır. 

5 - Denizli - Karakuyu kısmının Afyon - Eğirdir ve Isparta 
ile münasebetlerini lemin için de Isparta ve Eğirdirden Pazar, 
Çarşamba ve Denizliden Pazartesi, Cuma günleri hareket etmek 
üzere ikişer muhtelit tren ilave edilmiştir. Bu trenler Karakuyu 
da Afyon - Isparta trenlerine mülaki olmak suretiyle Afyon ve 
Ankara doğru münasebetlerini temin ederler. 

Daha fazla tafsilat almak için istasyonlara müracaat edilmesi. 
26 - 31 758 (654) 

Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden: 
1842 aded muhtelif menteşe pencere kancası, zımpara kağıdı, 

boş teneke, kilid, maşraba, kazma ve kürek sapı. 
1310 aded örneklerine göre kürek, kazma, çapa, çuvaldız ve 

517 kilo balya sargı bezi, sicim, kayış ve ağaç tutkalı. 

73 aded muhtelif eb'adda boya fırçası, 2860 kilo bilak kırazot, 
benzir, neft, vernik, minyo, ripalin nefti, boya, üstübeç, ağır ve 
hafif çinko. 

Tek araba yarım lzmir modellerinden 2 aded, 174 aded ko
şum takım semeri, kayış, yular, tasma, zincir, muhtelif parça 
köstek. kaşağı, tımar fırçası, gebre, belleme, keçe, hayvan çulu, 
kalbur ve bir aded binek lspanyol eğeri, 4032 aded hayvan mıhı, 
35 metre kaput bezi, ince keçe ve 100 kilo balık susamyağı, 

asidfinik, saraç ipliği, araba urganı örneğe göre çeki halat. 
Yukarıda çeşidleri yazılı malzemeler ihale ve münakasa ka

nununun şeraitine göre pazarlıkla 13-4-936 pazartesi günü saat 
10 da satın alınacaktır. 

isteklilerin ogün ve saatta Alsancakta inhisarlar tütün fabri
kasında Tüzla alım satım komisyonuna gelmeleri ilan olunar. 

26-27 784 (657) 

Atlı spor kulübü genel sekreterli
ğinden: 

Atlı spor kulübü için yapılacak manej sahası, duvar ve bar
yerleri 27-3-936 cuma günü saat onda l:ıelediye artırma ve ek
ıiltme komisyonunca ihale edilecektir. 
. Keşif ve şartname belediye fen heyetindedir. Bedeli muham-
ıneai bin liradır. 1, l (790) 
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~~f~r !~~~:~! w. ~e~·& v~:. Der Vap::A~~ntesi HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KUMPANYASI DEUTCHE LEVANTE LINIE CENDELI HAN BtRİNCt 

SATURNUS vapuru 25 marttan ANGORA vapuru 26 martta KORDON TEL. 2443 
28 marta kadar Aovers,Rotter- THE ELLERMAN LINES L TD. 

bekleniyor. Anvers, Hamburg FLAMINIAN apuru 23 ma"'t 
elam ve Hambur.r limanları için v • -yük alacakhr. ve Brcmenden yük çıkaracaktır tel ıelip Liverpool ve Glasgov 
SVENSKA ORIENT LJNE AQUll.A vapuru 3o martta için yilk alacakhr. 
NORDLAND mot3rü lima- bekleniyor, 4 nisan• kadar An- MARDINIAN vapuru mart 

nımızda olup Rotterdam-Ham- vers, Rotterdam, Hamburg ve nihayetinde Uverpoo\ ve Svan-
burg-Copenhag-dantzig-Gdioia Bremen için yük alacaktır. sea'dan gelip tahliyede bulu· 
Goteburg·Uslo ve lskandinavya AMERICAN EXPORT LINES nacak. 
limanları için yük alacaktır. EXMOOR vapuru 12 nisanda 

ROLJ\ND motörü 31 martta bekleniyor. Nevyork için yük THRSO vapuru nisan ipti-
beklenmekte olup Rotterdam alacaktır. dasında Liverpool ve Svansea-

• 1 

dam, Hamburg, Copenh.age, D/ S. A/S Spanskelinjen dan gelip tahliyede bulunacak. 
Dantzig, Gdynia, Oslo ve Is- Oslo GRODNO vapuru mart ni-
kandinavya limanlan için yük BAY ARD motörü 11 nisanda bayetinde Londra, Hul ve An-
alacaktıı:-. bekleniyor. Hayfa, lskenderiye versten gelip tahliyede bulu-

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 
SERVf C MARİTıME ROUMAİN Dieppe ve Norveç limanlarına nacak, ve ayni zamanda Lon-
BUGARESTİ vapuru limam- yük alacaktır. dra ve Hull için yilk alacaktır. 

pu rJaran isimleri ve navlun üc
retlerinin değiıikJiklerinden me 
suliyet kabul edilmez. mızda olup ayni gün Köstence Vapurların isimleri, gelme NOT : Vürut tarihleri, va-

Sulina-Galas ve Brayla liman· tarihleri ve navlun tarifeleri , 
larma hareket edecektir. 

ALBAJUL YA vapuru 17 ni- hakkında hiç bir taahhüde gi· BERLIN 
nisanda beklenmekte olup yü· rişllmez. VIY ANA 
künü tahliyeden sonra 19 oı' - N V W F H · Van Der VE . . • . ann 
sanda Malta, Marsilya ve Bar· Zee & Co. 
selonaya hareket edecektir. Birinci Kordon Telefon No. 

Handaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 2oo7 

•
2
00

8 

acenta mes'uliyet kabul etmez. il* 
Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

Herhangi bir sebepten ötürü 
~erslerdc geri kalanları yetiş
tıren, müsabakalara hazırlayan 
ve istenildiği göün ve saatla·r
da ders durumunu yoklayan 
tecrübe sahibi bir özel öğret
men arayanların gazetemiz 
idare müdürlügüne baş vurma-

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fmn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 
larr. (H.2) • 

ECZACI 
KEMAL AKTJ ŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek F emin en - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku

cuJuğu eczacıhk gibi bir namus 

işi yapmışhr. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

lzmiri 1rnkularile de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalanm yerine 

baıka şeyler verilirse redde· 
diniz. 

Kemal Aktaf kokularmıo 
kibına varmağa imkan verme· 
diğini unutmayınız. 

HÜSEYİN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
Yün kadife 
Yün kadife 
ipek kumaş 

30 lira 
60 Jira 

100 lira 

9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takımı 

VE SAGLAM LÜKS 
Yemek ve yatak odalan takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645\ 2-13 

PARIS 
Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalntı 

i.5 
Kuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 

KIZ markab 
A R T 1 

:SOY .ASI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EYLUL. 

B A H A R AT depo"udur TELEFON: 3882 

!··········~~·~~······.:j:~i;i'i~·····l:j~~~·········~ 
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~ HAMDİ NÜZ~İET ~ . . . . 
i Sıhhat czanesi l 
• • • • 
~ BAŞDURAK ~ . . 
E Biiyük Salebçi oğlu ham karşlSlnda ~ 
: . 
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Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Ciui 
1287 Yuvarlak orta Daimon markal. bu pil kendisine 

mahsus fenerlerile yanan pillerin en iyisidir. 
296 Kalem pili Bu pil en son icat edilen raptiyeli ka-

lem fenerleri içindir. Yalnız Daimon ınarkalı olsun 
dikkat ediniz. 

2 Buçuk üç sekiz Daimon ampulleri başka marka alma
yınız. Daimon marka hem fazla ziya verir hem fazla dayanır 
fZ7'.:Xr~X~./Y/J7~..xJ7 .. 2..Z/~.LTLLicaG'7.//.TL//.7/.7!) 

~mumi deposu lzmirde Suluhan civarında Hurdavatçı 
Odemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

• N 1 L A 
lzmir Tramvay ve Elektrik sos-

yetesinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısiyle cereyanın bu ayın 29 uncu pazar 

günü saat 5,30 dan 17 ye kadar Arasta, lkiçeşmelik, Başturak 
Balcılar, Kömürcüler, Şekerciler, Türkpazarı, Keste1li, Hasta'. 
Molla, Dolaplıkuyu, Çirkin, Morhane, Kemeralh ve Şamil 
Sokaklarile mücavir sokaklarda kesileceği sayın ahunelerimizce 
bilinmek üzere ilin olunur. 

CW++ŞSM 
, 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

. Tevfik BA YKENr 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

f abrikalnn mümessili 
l'eşlemaJcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

.. K. .A. N'9 z -cJ :K: 
OKSÜRÜKŞURUBU 

En muanoid öksürüklerle bronşit, astm ve boğmaca öksürü
ğünün kat'i ilacıdır. ??ğüsleri zayıf ~lanlara vikaye edici 

tesırı şayanı dikkattir 
İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - Istanbul 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Kuvvet, kudret, iştah, sıhhat verir. 

Veremli ve sıracalı kansıı _..,.-~---
romatizmalı hastalara zayıf 

biiyüyememi, çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızlığına, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERil .. 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükümet sırası 

Zayi 
lzmir ithalat gümrüğünden 

aldığım 9-10-935 tarihli ve 

153887 numaralı makbuzu zayi 

ettiğimden yenisini alacağım
~an es~isinin hükmü olmadı· 
gmdan ılan ederim. 
Yen! manifaturacılar çarşısında 

C. 10 RG. 10 P. CORSINI 
779 (656) 
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U. S. Konseyi bili müddet tatil edildi 
Maalesef barışı koruyacak bir netice ahnmadı 

necatı olarak 25 milyar frank 
sarfına mecbur kahyor. Daha 
müsbet hareket eden ve ıulb
cülüğln ıarb devletleri ara
sındaki algmma daha iyi mu· 
kavemet eden Fransa iıe ıim· 
di tedbirlerile bazı fe.llketli 
iktisadlan düzeltmeğe çahtı· 
yor. Fransa taarrazlara boyun 
eğmeden ve kendi sırasından 
düşmeğe razı olmadan filosunu 
ihmal edemez. 

Londra,·25 (Ô.R) - Gaze
lerin bazıları B. Rtbentrop'un 
Londradan pek çabuk aynl-
mıyacağını iddia ederken difer 
bazılan da Alman delegesinin 
ya bu akf&Dl veya en l'eç yarın 
sabah Londradan ayrılacağını 
bildiriyorlar. 

FLANDEN LONDRA YA 
GlTMIYECEK 

Roma, 25 (Ô.R) - ltalyan 
gazetelerinin Londradan ağ-

Lokarno paktı münasebdi/e: Ölüler dili/itler mi ? 
rendiklerine giSre B. Edeni, tarafından kabul edilmittir. 
ziyareti MDUincla B. Paul Boa· ALMAN SEBEPLERi 
cour Frama Ilı itleri bakam LODdra 25 (Ô.R)-- LokarDO 
B. Flanden,in fimdilik Loadta- devletlerinin tekliflerini red için 
ya danmek niyetinde olmadı· Almanyaaın ileri 8\irdilğii sebeb 
finı ve ihtiyaç oluna dipkrinul pchuı Sulhun cle....ıt -..., 
milzakerelerine diğer bir meı· ve A•rupanın içinde çırpmdığı 
kezde, DleıelA Lozanda devam ekonomik buhrandan kurtulma-
etmeyi tercih edeceğini bildir- sına yardım etmesi iatenlline 
mittir. aerbıelt bir iradeye dayanması 

Alman delegesi V on Rib- ve tam bir mlsavat içinde 
bentrop da baıbakan B. Baldvin kararlaıbnlmaıı ıartbr. 
ve dıı itleri bakanı B. Eden Londra 25 (Ô.R) - Uluslar 

-Dey/i Ekspres
ıosyeteıi konseyin Londradaki 
celselerini müddetsiz olarak 
tatil etmeıi başkam B. Broosun 
teklifi üzerine olmuştur. B. 
Brooı konseyin dört Lokamo 

tlevı.ti tandındu ~-
nan projeyi tebellui etti-
ğini, fakat bu iıe resmi 
olarak memur edilmediğini, za-

. ten ltalyan hükümetiain bu hu
sus· a biç bir karar vermediğini 
bildirmiş olduğunu ileri sürerek 
konıeyin faaliyette bulunmağa 

davet edilmedijiai ve Ulular 
toıyeteti Pakbn 11 inci mad
desine göre kendisine hiç bir 
müracaat yapılmadığını bildir· 
mit ve tunları ilave etmiıtir. 

BAŞKANIN SÔZLERI 
- Konseyin vazifesi sulh 

menfaabna, uluılan uzlaıbra· 
cak tedbirler almaktır. Binaen
aleyh mibıakaşanın kapanmam 
değil, sadece talik -edilmesi ge
rektir. Şimdiki giçliikle1c!e• 
çıkmak imkanı görüleceği za· 
man müzakerelere devam ede· 
biliriz. 

Fransız delegesi B. Paul 
Boncour da talik taraftan idi 
ve günlerden beri fikirleri bu
na hazırlamışb. Üyelerin ekse
risi bu fikre iltihak ettiler. 
Konsey kabul ettiği karar su
retinde Londra celsesinin bit
tiğini bildirerek tokarno dev
lerini Almanya ile aralanadaki 
nizaın ilerideki inkipfmdan 
kendisini haberdar etme;e da· 
vet etmiştir .Bandan sonra miza· 
kereye devam için konsey Ce· 
nevrede, yani Uluslar aesyete
ıini' normal merkezinde top
lani'cakbr. 

B. EDENiN NEZDiNDE 
Lodra 25- f 6. R ) - .ffa.. 

sız delegesi B. Boncour F orayn 
Of .se giderek B. Ecle'Dle g8· 
rütmiiıtür. Müzakere Lolramo 
devletleri adına Almanyaya ya· 
pılan tebliğe BerJin hlk6meti· 
nin verdiği ceTap- &zerinde 
cereyan etmiştir. 

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

"Dıı siyan ancak miiteka
bil emniyete dayanabilir. lngil· 
tere kollektif emniyet siyasa-
91na ve muahedelerden çıkan 
teahhütlerine sadıkhr." 

Lord Halifaks ne Alman delil-
lerinin kuvvetini, ne de Alman-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lüyor ki Roma veAclisab,ba hü· 
kumetlerinin zihniyetleri anlaı
ma imkanı bulmak için ceca
ret verecek mahiyette de
ğildir. B. de Madariga' 
nm bir rapor hazırlaya· 
rak bunu onüçler komitesine 
vermt;ai muhtemeldir. Raporun 
hazırl•nması oıe gün kadar 
bir aman iıtiyecek •e bu müd· 
detin sonunda B. Madaryaga 
bm°' k .. iteain Cenewedeki 
..,. •• .,. tııl• ıedeçiıim, 

B. Hitler 1870 ve 1918 taıilılerini yaşayan bir kadml4 qöfli üyor 
yamn kendi mOdafaasım ka- 2 - B.Eedenia.de mh me
yıteız temin etmek ve müsavi uisi ve duruma k&l'fl koymak 
muameleyr. nail olmak arzusu- üzere kararlaştırılan muvaltkat 
nu değersiz ıörmemektedir. tedbirler. 

Fakat onun fikrince bir da- 3 - Alman şansily~8' tara· 
va nekadar hakh olursa kuv- fından tahrik edilen bliytlk 
vetle ortaya atılacak 'yerde mes~leler~e diğ~r esash mt ıe· 
makul şekilde r&sterilmekten ltlenn bır neticeye vara& ek 
o derece fazla kazanca olur. ıekilde incelenmesi kararı. 

Lord HaHaks demiştir ki: Fransa ve Belçika bOyük ~e 
- Eğer l harbın ainilne re- reniı tarizlerde bulunmuşlard11. 

çilmifse bunun 3 sebebi vardır: lnptere de bu iki ulusun em• 
1 - lngiltere bdar •ulhu niyetini, m6tekabiliyet euıile, .=:fl:. Fraua ve BelcibDID te:m.•e haall' oldutanu bildir~ 


