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Almanyanın kat'i cevabı ne olacak v 

31 mart Salı günü Berlinde yapılacak olan 
kabine toplantısında önemli kararlar alınacak 

Yanlış adım 
•• 
Ünümüzdeki 
rekolteye zarar 
verecektir 

Geçen yıl Ege ekonomik böl
gesinin en değerli ürünlerinden 
biri olan üzüm mahsulü üze
rinde geçirdiğimiz heyecanlı 

dakikaları, endişeli günleri çok 
iyi hatırlıyoruz. Alınan tedbir
lere ilaveten Almanyanın hu
susi vaziyeti Kaliforniyada 
mahsulün bozulması çok az 
senelerde görülen büyük re
kolteyi ihraç imkanlarını bize 
verdi. 

Hayatını üzümcülükte eskit
miş olan tanınmış mütehassıslar 
bile geçen yıl tahmin edilen bü
yük rekoltenin elden çıkarılması 
mümkün olamıyacağını kuvvet
le iddia eyliyorlardı. Fakat 
üzüm kurumunun hududsuz bir 
mübayaa emriyle işe başlaması 
Almanyanın Amerikadan kuru 
meyva almıyarak o0un yerine 
ucuzluğu dolayısile Tilrkiye 
üzümlerini ikame eylemesi ve 
bu yüzden Almanyada istihla
katın artması, mevsim sonları
na doğru Londra piyasalarının 
da üzüm çekmeğe başlaması, 

korkulan Akıbetin önüne geçti. 
Hatta beş on gün evveline 
kadar üzüm piyasası şikayet 

edılemiyecek fiatlar üzerinde 
muhafaza edildi. 

Bugünlerde piyasanın sağ

lamlığını korumak önümüzdeki 
rekolte için çok lüzumludur. 
Cünkü yeni rekolteden alivre 
satışlar için yoklamalar başla

mıştır. Beş on gün sonra da 
alivre satışların b~·ğlanmasına 
başlanması gayet tabiidir. 

Bir yıllık fiat kapanış duru
munun onu takib eden yılın 

açılış fiatları üzerindeki tesiratı 
inkıir edilemez. Halbuki bugü· 
ne kadar iyi bir durumda tut
tuğumuz piyasanın düşmeğe 
başlaması, önümüzdeki rekolte 
için endişeler yaratabilir. 

Geçen yıl rekoltesinden elde 
mevcud stoklar normalin üs
tünde sayılacak kadar büyük 
değildir. Şu halde fiat dü!ikün
lüğünün sebepleri ne olabilir? 
Diye bu mesele üzerinde dur
mağa ihtiyaç vardır. 

Biz bu ihtiyacın tesiri altın

da bazı araştırmalar yaptık; 

öğrendik ki: Üzüm kurumu ge
çen yıl borsadan aldığı yirmi 
beş, otuz bin çuval arasındaki 

üzümlerini bugünlerde kon
siye olarak dış pazarlara 
göndermeğe koyulmuştur. Alı

cıların ayağına büyük mik
yasta stoklar yığmak, bu 
işlerle uğraşanlar tarafından 
bilinir ki, doğru bir hareket 
sayılamaz. Netekim büyük mik
yastaki Konsiye sevkiyat der
hal tesirini göstermiş, dış piya
salarda fiyatlarda düşkünlük 
baılamıştır.Bundan endişe eden . 
ihracat tecimerlerin'n bir kısmı 

Baldvin 
Alman tekliflerinin Fran
sa - Almanya arasl~dakl 

çukuru dolduracı.k ma-
hiyette olmasını istedi 

Ribentrop 
--·---Berllnde göru,melerinln 

neticesini anlatacak ve 
salı gUnU yeni talimatla 

dönecek 

Berlin, 27 ( Ö.R ) - Berlin ile Fransa arasındaki çukuru 
siyasal ve diplomatik çevren- dolduracak mahiyette olması 
!erinde söylendiğine göre 29 hakkındaki Eden'in sözlerine 
Martta seçilecek olan Reichstag kuvvetle muzaheret etmiştir. 
kurulu 31 Mart salı günü top- Ribbetrop'un cumartesi günü 
!anacaktır. B. Hitler yeni bir Berline hareket etmesi muh-
söylev vererek Avrupa sulhu- temeldir. 
nun kararlaşması için teklif Londra, 27 (Ö.R) - Riben-
ettiği yeni planı azim ve sara- trop bugün Berline gidiyor. 
halle anlatacaktır. - Edenin beyanatı ve Baldvinle 

Paris 27 ( Ö.R ) - Haber ,..,. mülikatı hakkında hükümetine 
alındığına göre Pazartesi günü izahat verecek ve Alman dış 
Berlinde Alman kabinesinin bakanlığından alacağı yeni ta-
mühim bir içtimaı olacak ve limatla salı günü Londraya dö-
şimdiki vaziyet gözden geçiri- necektir. 
lecek ve Almanyanın lngiliz Hitler Ribentrop Londra, 27 (Ö.R) - Garbi 
hükllmetine bildireceği mukabil katta bulunmuştur. Bu m:ilikat Ribentropa bir mektup tevdi Avrupa istatökoıu hakkında 
tekliflerin metni tasdik edile- etrafında sıkı bir ketumiyet ettiği resmen tekzıp olunmak- Almanya ile müzakerelerin 
cektir. muhafaza olunmaktadır. tadır. devamı Ren bölgesinin, müza-

Londra 27 ( A.A ) - Bald- Alman mahafiline göre, mü- Ancak şurası muhakkak ki, ker11t devam ettiği mllddetçe 
vın Alman dele~esi B. Von Jakatta çok ıamimi görüşlll- Baldvin, Almanya tarahndan tahkim edilmiyeccği hakkında 
Ribentrop ile uzun bir müla· mü~tür, Baldvinin Hitler için yapılacak tekliflerin Almanya Almanyanın cevabma bağlıdır. ...................... Partsıe·· .. ·mühim····görnşmeıer ..................... . 
Flanden dün Kedorseyde B. Tevfik Rüştü ·Aras 

ve B.Litvinofla uzun boylu görüşmüştür 
Paris, 27 (Ö.R)- Se

çim turnesinde bulunan 
bay Flanden Parise ge
lince dış bakanlığa gel
di. Bugün, Londradan 
avdetleri beklenen B.Tev 
fik Rüştü Aras ve Lit
vinofla görüşmesine in
tizar olunuyor. Bu mü
lakattan sonra tekrar 
Liyona gidecek ve 31 
m'arta kadar orada ka· 
lacaktır. 

INGILTERENIN KE
FALET MEKTUHU 

Ribentrop bugün lngiliz 
başbakam bay Baldvinle 
gilrlltürken Fransanın 
Ren meselesinde biraz 
daha mutedil hareket 
etmesi. icap ettiği müta
leasında bulunduğunu 
ileri sürmüştür. Yine baş
ka bir habere göre gizli 
tutulan bu mülakatın so
nunda Mister Baldvin, B. 
Hitlere verilmek üzere 
bay Ribentrope bir mek
tup vermiştir. Bu mektu
bun, on gün sonra lngiliz 
Fransız ve Belçika ge
nel kurmayları arasında 
başlıyacak müzakerele-

·. rin mahiyeti izah edil-
mektedir. 

lngiliz siyasal mah-
felleri, Mister Baldvinin 
bay Hitlere hitaben 
bir mektup verdigi hak· 

çika hükümetlerine gön- kındaki haberlere ihti-
dereceğine dair bay · · mal verilemiyeceği mü-
Litvinofa teminat ver- Londra ı·e Pari le önemli görüşmelerde bu/u11a11 devlet adamları taleasındadırlar 

sıra ile: Pof Bo11kıır, Titıilesko. Lıtvino/, Bnldvi11, T.R. Aras Londra, 27 (Ö· .. R)-B. 
miştir. Fransa ve Bel-
çikanın emniyetlerini te- Böylece Almanya ile memiştir. Baldvin B. Ribentropla 
keffüle dair olan bu yeni yapılacak görüş- B. BALDVININ görüşürken Alman dele-
mektup Fransanın eline melerin Pariste veya MEKTU~U gesi B. Edenin nutkun-
geçtiği takdirde Fran- Brükselde olması muh- Londra, 27 (Ö.R)- daki bazı yerlerin tefsi-
sız _ lngiliz gerginliği temeldir. Bu hususta Havas aytarı bildiriyor: rini istemiştir. Bu isteği 

.1 lacaktır. henüz bir karar verile- Bir habere göre bay yerine getirilmiştir. 
zaı o •••••••••ıuı•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'j;jj;";jj;;;~d~k;·;tokları lzmirde tetkilinden maksad üzüm piya- 1 Bu itibarla atılmış olan yan- yarın başlayan düşkünlük zap-
satmak yoluna dökülmüştür. salarım korumak ve bu piyasa- lış bir adımın düzeltilmesi ça- tedilmez bir hale gelirse o za-
lçten ve dıştan piyasaların bu lara nazım olmak bulunduğuna relerini araştırmak gerektir. man bu zorluğu karşılamak 
şekilde tazyike uğramasının göre satış ve ihraç günlerini Gönderilen mallar geri geti- çok ağırlaşır. Bu itibarla fiat 
menfi netice vermesi gayet iyi tespit eylemek İcab eder. rilemez, lakin kurum konsiye düşkünlüklerinin henüz başlan-
tabiidir. Tam bir hareketsizlik günlerin- mallara teklif edilen düşük ğıcında bulunduğumuzu Eko-

Gerçe üzüm kurumuna al- de konsiye mal göndermeğe fiatleri reddederek pıyasayı nomi bakanlığı göz önünde 
dığm malları satma, ihraç et- kalkışmak, kurumun da mak- tutmak çarelerine başvurabilir. tutarak müstacel tedbirlere el 
me ! Denemez. Böyle . bir tale~ sad ve gayesine uygun düşe· Ateş etrafı sarmadan tedbir koymalıdır. . 
makul olma:r.; · ama kurumun me:r.. alınmalıdır ki faideli olabilsin. lB:akkı Ocako*ıu. 

Karsta 
Yer sallandı 

84 ev, 106 ahır ve 
samanlık yıkıldı 
Kars, 27 ( A.A ) - Son iki 

gün içinde Kağızman ilçesinin 
diğer hududuna yakın Kötek 
kamununnn iki köyünde zorlu ve 
sürekli zelzeleler olmuştur.84 ev 
186 ahır ve samanlık tamamen 
yıkılmıştır. Zelzele başlar baş
lamaz halk derhal dışarı çık· 
dıkları için İnsanca zayiat yok
dur. Fakat hayvanat telefatı 
pek fazla olmuştur. Yer dep
remi bölgesinde bütün halk 
çadırlarda barınmışlardır. 

Kızılay ilk yardım olmak 
üzere felaketzedelere 200 ça
dır ve para göndermiştir. 

llbaylık tarafından alınan 
tedbirler sayesinde felaketze
delere tam zamanında ve fay
dalı yardımlarda bulunulmuştur. 

Mogollar 
Japonları çekil
meğe mecbur 

ettiler 

Omeral Buareııi 

Moskova, 27 (Ö.R) - Tas 
Ajan9ı bildiriyor: Üç kamyona 
yetmi~ Japon askeri dış Mogo
listana giderek Tar gölü ya
kınındaki Mogol hudut kara
koluna hücum etmişlerdir. Çe
tin bir mücadele açılmış ve 
mütearrızlar daha beş kamyon 
dolusu yardım kuvvetleri almış
lardır. Şiddetli bir muharebe
den sonra Mogol karakolundaki 
askerler Japonları çekilmeğe 
mecbur etmişlerdir. Mogol hu· 
dut muhafızları arasında hiç 
bir zayiat kaydedilmemiştir. 

Uzak şarkta 
Vaziyet gergindir 

Roma 27 (Ö.R) - Tokyodan 
bildirildiğine göre Japon or
dusu erkanı harbiye başkanı 
Uzak şark durumunun çok ger· 
gin olduğunu söylem i ştir. 

Pekinde ise, komünist ibti• 
lalcileri tedib vesilesile Japo1. 
ordularının bütün şimalt Çin! 
istila etmelerınden korkulmak· 
tadır. 
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AvniDoğanl 
••••• 

Dün Ankaraya gitti 
Parti ilyönkurul başkant 

Yozgad saylavı . bay Avni Do
ğan dün Afyon ekspresile 
Ankaraya gitmiştir. Bay Avni 
Doğan Ankarada bir hafta 
kadar kalacak ve şehrimizi 
alakadar eden bazı mühim iş· 
lerle meşgul olacaktır. Kendisi 
istasyonda şarbay doktor Beh
çet Uz ve daha birçok zevat 
tarafından uğurlanmıştır. 

Ilkbaher 
At koşuları 

Bu sene yapılacak olan ilk
bahar at koşularına 120 at iş .. 
tirik edecektir. Koşular 5 - 12-
19 - 26 Nisan ve son idarei 
hususiye koşusu 3 Ma)'lsta ya
pılacakbr. Altı aydanberi koşu 
sahasında yapılmakta olan ila
ve ve tamirat ve çamlığa ya
pılan yol ve çok güzel bir şe
kilde yapılan park ikmal edil
miştir. 

ine bolu 
-

Facia tahkikatı 
lnebolu vapuru facias1 hak

kında birinci istintak dairesinde 
yapılmakta olan tahkikat sona 
ermiştir. Bugünlerde istintak 
kararnamesinin tanzimi beklen
mektedir. Kazaya sebebiyet 
vermekle suçlu birinci kaptan 
Mehmed Ali ile üç arkadaşı 
hakkında verilecek karardan 
sonra muhakemelerine hemen 
başlanacaktır. --
Kurban derileri 

Bu sene kurban bayramında 
toplanan kurban derileri geçen 
seneden bir hayli faz.la olmuş· 
tur. Bundan dolayı hava ku
rumu tarafından belediyeye 
gönderilen bir mektupta Şar
baya ve büyük yardımı olan 
zabıtai belediye memurlarına 
teşekkür edilmektedir. 

fENf ASIR ze Mart -.,a 

, ................... 1. 

ŞEHİR BABBRLERİ 
1 J{ÖŞEl\1DEN .! ______ _ 

Son 

Vilayet genel meclisi ilbay intibalarını anlattı 

Kıymetsiz bir cevaba kıymet 
verib köşemi doldurmak iste
miyorum. Bu köşeyi inuharri
rim diye yaşıyan bir zavalbmn 
tecavüzüne mukabeleye bas· 
redersem bana yazık olacak ! Dünkü toplantısında bazı Antalya hattının açılışı 

Zira boş şeylerle kafa yor· 
mak doğru değil ! işte okadar. 
Çimdi~e bu son sözüm olsun .. mühim kararlar aldı verimli bir neticedir 

Vilayet umumi meclisi dün 
saat 14,30 da vali Faıli Güleç'in 
başkanlığında toplanmışbr. Ev
vela geçen celse müzakeresine 
ait kısa zabıt okunmuş ve bazı 
küçük değişiklerle kabul edil
miştir. 

Gelen evrak meclis sekreteri 
Sa111i (Tire) ve Mehmed Alde-

mir ( Çeşme ) taraflarından 

okuomuŞ ve umumi meclisce 
aid oldukları encümenlere ha
valesi kabul edilmiştir. 

Geçen sene spor sahası, tavuk 
ve arı istasyonu haline soku
larak gençlik ve köylüler tara-

fından kuUanılması için bedel 
takdiri suretile Kuşadasmm 
Selçuk nahiyesi ihtiyar heyetine 
satılması kararlaşhnlmıı olan 
34 dönümlük tarlanın 45 dö
nüm olduğuna dair idare encli
meninden gelmiş olan mazbata 
okunmuş, üzerinde bit-çok gö
rüşmeler ve münakaşalar ol
muştur. Neticede Ahmet Şük .. 
rü (lzmir) in "Sahanın mülki· 

yeti eskisi gibi idareyi hususi
yeye kalmak ve meccanen inti
faı köylüye bırakılmak .. kaydile 
yapmıı olduğu teklif oy birli
ğile kabul edilmiştir. 

Bundan sonra umumi mecli
sin bazı izalarınm imzasını ta
şıyan bir takrir okunmuştur. 

Bunda geçen sene muhas.e
bei hususiyece haliye yol ver
gisi mektumabndan hususi ida
re memurlanna verilmiş olan 
ılaamiyelerin geri alınması 

hakkında meclisce verilmit 
olan kararın hususi muhasebe 
müdürlüğü ve vilayet makamın· 
ca tekemmül ettirilerek eşha1 
zimmete alınması suretile tah
sili isteniyordu. Takrir hakkın· 
da bazı iza söz söylemiş, ik
ramiye olarak verilen bu pa
raların tahsili için muamelenin 
tekmil ettirilmesi kararlaotı· 
rdm11br. 

Cörilfülecek başka meıele 
olmadığından Sah gtinli aat 
14 de toplanılmak üzere cel
seye ıon verilmiştir. ......... -

Seferler tanzim edildi 

Belediye otobüs seferini 
sıkı kontrol ediyor 

Belediye, son günlerde oto• 
büslerin Halkapınara kadar iş
lememelerin yüzünden bir çok 
işçilerin şikayetini nazarı dik-

kata alarak Kordonda itliyen 
otobüsleri seferlerini Konak -
Halkapınar arasında yapmağa 
mecbur etmiştir. 

Bundan böyle kordonda işli-

yen 24 otobüs her seferinde 
müşteri olsun olmasın Halkapı• 
nara kadar gideceklerdir. Bun· 
dan baıka Güzelyah .. Kültür 
park arasında seyrüsefer eden 4 
otobüs de Kültürparktan geri· 

Afyon - Karakuyu şube 1ıat
tının açım töreninde hazır bu
lunmak üzere lspartaya gidib 
gelen heyetin başkam İlbay 
Fazb Güleç seyahat inhbala
rmı bir muharririmiı.e şöyle 

anlatmıştır: 
..-- Açım törenleri çok par

lak oldu. Bütün halkm bu işte 
gösterdiği candan bağlılık ve 
göıteri her türlü tasavvurun üs
tündedir. Köylülerin yüzünde 
rejime, kendilerinin ayağına me-

deni nakıl vasıtalarını götüren 
hükumete karşı minnet hisleri 
görülmekte idi. Bütün güzer
ga blar canlı sevinç hareketleri 
ile taşıp dökülüyordu. Halk bu 
vasıtanm kıymetini aolcıdıkları 
için bunun yaratacağı ilerleme-
nin sevinci ile daha şimdiden 
gönülleri dolmuş bir halde ve 
bayram içindedirler. Vilayeti
mizle iktisadi alakası olan bu 
güzel vilayetlerimizin mazhar 
oldukları inkişaf vasıtası şüp-
hesiz bizi de sevindirmiştir. 

TOKDIL 
............. 

Memnu silahlar 
Emniyet müdürü bay Feyzi 

Akkor dün bütün polis kara· 
kollarına gönderdiği bir tamim
de araştırmalarda halk üzerin
de bulunan silahların memnu 
cinsten olub olmadıklarmm teş-
kil ettirilen ehli vukuf tarafm
dan tesbi~ ettirilmesi ve bulu- , 
nan memnu silahlann kat'iyen 
sahiplerine geri verilmemesi 
bildirilmiştir. 

·················································································••J••••············································ 

Değirmendere cinayeti 
Katil karısını ve öz kardeşini neden 

ve nasıl öldürdüğünü anlattı •. 
" Ateş alevle.ndi, ocağa baktım. Karım ve kardeşim 

aynı yatak içinde beraber yatıyorlardı,, 
Değirmcndere nahiyesinin 1 

Ahmetbeyli köyü civarındaki 
yörük çadınoda kardeşi Bekir 
ile kansı Elifi bıçakla yarahyarak 
öldüren yörük Osmanın muha
kemesine dün Ağırc~zada baş
lanmışbr. Muhakemeyi dinleme
ğe gelenler arasında bir çok yö· 
rükler vardı. Katil Osman, 
soğuk kanhhğmı hiç kaybet
meden maznun sandalyesinde 
oturuyor, arasıra geri dönerek 
yörük arkada.şiarına bakıyordu. 
istintak kararnamesi okunduk
tan sonra maznuna söz verildi, 
Osman kalkta ve: 

NAMUS MESELESi 

derin ve geniş nefesler duy
dum. 

KARIM VE KARDEŞiM 
Hemen içeri girdim, karan

hkb, ocağm başına doğru iter
ledim, küllenmiş olan ocağı 

karıştırdım. Ateş alevlendi, bir 
az ileride yatağa baktım. (çin· 
de kardeşim Bekirle karım Elif 
birlikte yatıyorlardı. Üzerle· 
rinde örtülü duran kilimi çek· 
tim, ikisini de temas vaziye-
tinde gördüm ve hemen 
yanan ateşten bir odun 
alarak Üzerlerine atılacağım 

sırada kardeşim Bekir yasbk 
altmdan bir biçak çekti ve 
bena hücum etti. Karım da 
kalkarak ayaklarımı yakaladı. 

metre uzakta davann başında 
bulunuyordum. Gece yarısından 
sonra yengem Elifin: 

- Mebmed buraya gel, diye 
acı çığbk(armdan uyanarak koş· 
tum. Bir aralık ses kesiJdi. Ça· 
dmn önüne geldiğim · sırada 
Osman çadırdan çıkb. Bana: 

- Ben karakola gidiyorum. 
Sen de ihtiyar heyetine haber 
ver, ikisini de öldürdüm. Dedi, 
şaşkın şaşkın çadır kapısından 
başımı uzatarak baktım, kar
deşim Bekirle yengem Elif 
kan içinde yatıyorlardı. Kork
tum içeri giremedim. Köye 

Gümrük işleri 

ye dönmiyecckler oradan Kız 
lisesi önilndeki caddeden ge
çerek Alsancağa gidecekler ve 
hiç durmadan müşteri alarak 
Konağa geleceklerdir. Bazı oto-
büslerin belediyece tayin 
edilmiş olan süratten da-
ha hızlı gittikleri de bele· 

- Namus meselesi, dedi, 
cinayetin sebebi budur. Biz 
Yürüğüz. Dağda kıldan yapıl

mış bir çadı.-da vakit geçiririz. 
Bu sene Ahmetbeyli köyünde 
bir mer'a tuttum. Çadı-

BU AZ GELMIŞ GiBi 
ikisinin bu tecavüzüne karşı 

odanla kardeşim Bekirin kolu
nu vurdum,biçak elinden düştü, 
hemen kaptım evvela kardeşimi 
sonra karımı vurdum. Bu iş 
bittikten sonra çadıra 150 
metre uzakta davarlann ya· 
nmda bulunan diğer kardeşim 
Mehmede bağırdım, yamma 
geldi: 

gidip muhtara haber verdim, 
muhtarla aza Muharrem ge-ldi
ler. O vakıt ben de içeri gir· 
dim. 

Reis - Sen ilk defa içeri 
baktığm vakıt cesedler ne vazi
yette idi? 

Yolcu salonu, lımirin ih
tiyacına cevab vermiyor 

iki üç gündenberi şebrimizd~ 
gümrük dairelerini teftiş et
mekte bulunan gümrük umum 
müdürü bay Nedim tetkikatına 
devam eylemektedir. Dün bir 
muharririmiz umum müdürü 
gümrük baş müdürlüğünde zi· 
yaret ederek tetkikleri hakkın
da malUınat istemiştir. Bay Ne
dim gazetemize şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- lzmir lstanbuldan sonra 
gelen ehemmiyetli bir gümrük 

yeridir. işleri )' akından görmek 
ve bu arada kadro ihtiyaçlarım 
tetkik etmek için geldim. 

Bilhassa yolcu salonunun 
ihtiyaca ne dereceye kadar 
cevap verebildiğini yerinde 
yaptığım tetkikle anladım. Bu
rada ihtiyaca göre bazı ted
birler alınacaktır. 

Hükumetin turizm işlerine 
ne kadar büyük ehemmiyet 
verdiği rnalümdur. Turizm ba-

kımından lzmir; lstanbuldan 
sonra geJir. Bu itibarla salon 
gümrüğünün buradan geçecek 
olan turistlerle diğer yolcula· 
rın muayenelerini kolayca ve 
rahat bir halde yapabilecek ge
nişlikte olması lazımdır. Bilhassa 
ecnebi turistlerin ilk karştfaşa· 
cakları ve çıkacakları ilk milli 

konfor ve temizlik bakunıodan 
da yüzümüzü güldtırecek bir 
vaziyette olması icab eder. 
Başmüdürün burada lazımge

len birçok yenilikler yapmıf 
olduğunu memnuniyetle gör
düm . Yolcuları çok rahat
sız eden hammaliye işi ile 
kayıkçılar meselesi esaslı 

aurette halledilmiştir. 
Şimdi de gümrük mıntakası 

olan bu yerdeki çirkinlikleri 
tamamen yok etmek için kah· 
ve ocağı ve sair barakalar da 
kaldırılmaktadır. 

Bu yerlere liman idaresi ta· 
rafından parke döşenecek, ke
za gümrüğün etrafı da parke 
olacaktır. 

Yolcuların vapurlarda mua· 
yenesi ve lstanbulda tekrar 
muayeneye tabi tutulmamaları 

için bir talimatname hazırlan· 

mıştı. Bunda bazı tadiJat ya
pılması lüzumu hasıl olmuşdur. 
Bu hususu da başmüdürJe ted
kik ettik. 

Memurlar arasında tensikat 
kat'iyyen mevzuubahs değil

dir. Bilakis lzmir gümrükleri
nin ihtiyacı nazarıdikkata alı
narak memur kadrosunu imkan 
nisbetinde genişleteceğiz. Bun
dan başka kadroda tahsisatın 
müsaadesi nisbetinde ehil me· 

diyeye şikiyet edilmiştir. 
Belediye yaptığı tetkikatte 
bazı otobilsçülerin evvelce oto
büslerine koydukları yerli re• 
golatörleri bozduklannı anla· 
m•ı bunları bozulması mümkün 
olmıyan avrupa regofatörleriyle 
tebdil etmek üzere kendilerine 
on gün mühlet vermiştir. Bu 
müddet zarfında yeni regolatör 
takmıyanlaran seferine kat'iyen 
müsaade edilmiyecektir. 

Balıkesir 
hattında heyelan 
Balıkesir hathnın Yerköy ile 

Tursunbeyli ara!llmdaki kısmm
da heyelan olduğundan bu kı
sımda aktarma yapılması karar
laşhrılmışbr. 

nm111: kliye kırk dakika 
uzakda idi. Bir sah günü, ezan 
vakb idi. Çadıra bir saat uzak
da sığ•rlanmızın başında bu
lunan hayvanları getirmek ve 
sığırları da çadmn yakınına ge
tirib otlatmak üzere gidiyor
dum. Yolda iki azdı kura gör
düm ve Urkdüm. 

KURT SÜRÜSÜNE 
RASTLADIM 

Hemen bir ağaca tırmandım. 
Eskiden beri kurtlann ateşten 
korkarak kaçbklarmı biliyor• 
dum. Kibrit çakbm, kurtlar 
anamıD bulunduğu yere doğru 
gidiyordu. Yolda belki önüme 
çıkarlar, saldınrlar diye kork
tum, geri döndüm. Çadıra 
yaklaştım. Kapı kısma olan kö
şeye geldiğim suada içeriden 

MUHTARA HABER VER 
- Köye git, muhtara haber 

ver, ben de karakola gidiyo
rum, dedim. Karakola ıider· 
ken karşıma jandarmalar çıkb, 
onlara cinayeti anlatarak tes
lim oldum. Beni alıp çadtra 
getirdiler, vaziyeti tesbit etti
ler. 

Katil Osmanla maktul Beki
rin ~ardcşi Mehmed de şu ifa
dede bulundu: 

MEHMED ANLATIYOR 
- Vak'a gecesi çadrra 150 

ELHAMRA SiNEMASI TELEFON 
2573 
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BUGU~ 
Yalnız şaheserler vücuda getirmekle bütün dünyada iştibar eden, güzeUer güzeli, beyaz 

perdenin eşsiz melikesi, altın sesli Macar yıldtzı 

MART HA EGGERTH 
Amerika ya . 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 rekorlarını kırmağa muvaffak olan 

KLO -KLO AŞK YOLU 

Aşk, müzik, neıe, çılgınlık ve en güzel şarkılarla süslenmiş hakiki bir sanat harikaıi 
Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9,15 Cumartesi ve pazar 1,30 da başlar. 

- Bekirin zaten yatağı yok
tur, kepeneğine sanhp aynı 
çadırda yatardı. Kepenek ora
da, yerde duruyordu. Ölülerin 
vaziyr.tleri iyi değildi ve görün
memesi laımıgelen yerleri mey 
danda idi. Yatağın üzerindeki 
kilim aşağı çekilmiş vaziyette 
idi. 

- Bunları Osman çözmüş 
olmasm. 

ONLAR IYl 
GEÇİNİRLERDi 

- Hayır.. Yengem bağır
dıktan sonra ben koşarak 
çadıra geliyordum. Bu kadar 
az bir zamanda Osman; bunu 
kendisi yapamaz. Zaten gerek 
Elif' Je, gerek Bekirle çok iyi 
geçiniyorlardı. Bunların arala
rında böyle şeyler varmış. Hiç 
farkına varmamışdık. Zaten 
birşey hissetseydim ağabeğim 
Osman'a haber verirdim. 
Gelm~miş olan şahidlerin 

celbi için muhakeme başka 

bir güne bırakılmışdır. 
• ....... 1 .., 

Burnavada 
pehlivan güreşleri 

C.H. partisi Burnava karuon 
yönkurulu himayesinde bulunan 
öksüzler menfaatına pazar günü 
Burnavada pehlivan güreşleri 
yapılacağı haber alınmıştır. 

Başta Bucah Mehmed Ye 
Foçalı Raşid pehlivanlar olduğu 
halde daha önlü beş pehliva
nın iştirakile alafranga ve ala
turka güreşler ve muhtelif şe
killerde kuvvet denemeleri ve 



• 
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Türkçeye çeviren: R. B. 
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Katya 
katlı 

Madmazel T reponun şef
gözetiminde bulunuyordu 

Vazifem tanrının en büyük 
tehlüke karşısıoda açıkça ko
ruduğu adamın, beni seven 
biricik varlığın saadetini kur
maktı. 

Bugün yuvasız kalan, ondan 
ve sizden başka dostu olmıyan 
bir in•anım. Artık Luiz'le bir 
çatı altında duramam. Bunu 
lmparator'a da söyledim. Beni 
ıi:ı:in yanınıza götürmesini is~<!

dim. Bundan sonra ikinizin hi
mayesi altında yaşıyacağım. 

Beni kabul etmekden, küçük 
Katyaya gösterdiğiniz ana şef
katile beni ihata etmekden 
çekinecek misiniz? 
-Kızım, bu kadar tam ve 

samimi itiraflarınızı dinledikten 
sonra size karşı hissiz· kalaca
ğımı, istediğiniz himayeyi gös
termekten bir an için çekine
ceğimi aklınıza getirebilir mi
siniz Katya? Hele imparatorla 
muaşakanııın sizi daha ne 
kadar büyük tehlükelere ma
ruz bıraktığını gördükten ve 
anladıktan sonra... Katya, 
Smolny'de beni görmeğe gel
diğiniz günden beri sizin için 
dua etmekteyim. O 2'Ünden 
beri çok üzüldüm. Çok kork
tum, çok titredim. Hayatta en 
çok sevdiğim bir varlığın acı
ları, istirapları beni de ayni 
acılara sürükledi. Kızım size 
bambaşka bir kader dilerdim. 
Tanrı dualarımı kabul etmedi. 
lıte en tehlükeli bir mace
raya ablmış bulunuyorsunuz. 
Ortodoks kilisasını, memleke
tinizde yerleşmiş bulunan ah
lak telekkilerini, ailenizi ve ni
hayet mensub olduğunuz asıl
»adeler sınıfını hep birden aley
hinizde ayaklanmış buluyorsu· 
nuz. Böyle nazik dakikalarda 

ııizi şefkatli kolları arasıoda sı
kacak, teselli edecek, koruya
cak anneni:ı: bile yok .. Ve im
parator sizi bana emanet edi
yor. Söyleyiniz yavrum sizin 
için ne yapabilirim. Katyanın 
şahsiyetinde yaşayan kahraman 
ruh için her zaman duada bu
lunmakta kusur etmiyeceğim. 

Olan oldu. Asilane hareketi
nizle düşmanlarınızın bütün ta
rizlerini hükümsüz bırakacağı

nızı bilirim. Katya saadeti en 
geniş manasıyla duymağa hak
kınız vardır. • Sevişen kalbler 
için sevildiklerine inanmak ka
dar geniş ve tükenmez bir te
selli kaynağı yoktur. 

Katerina,mürebbiyesine min
netle bakıyordu.Onun sözlerinde 
içli bir duygunun, bakışlarında 
sönmez bir şefkatin ifadesi 
vardı. Onları dinlerken sinirle
rinin gevşediğini hissetti. Göz 
pınarlarında toplanan yaşlar 
akmağa başladılar. 

Matmazel Trepo mürebbiye
lik rolünü unutarak Katyayı 

kolları arasına aldı. O bir kaç 
dakika önceki muzaffer Katya 
değildi. Yuvasızlıktan ve hima
yesizlikten endişe eden, sığı· 

nacak bir yer arayan zavallı 

bir kızdı. 
Bundan sonra ne olacaktı? 
Matmazel Trepo Kalyanın 

a;._..,. ............ . 

Acele Kiralık 
4, oda elektrik su 

Bahçeli ve denize karşı 
gayet güzel bir ev kiralıktır. 

lkiçeşmelik hamam yokuşu 
Turna sokağında 41 numa
ralı ev. 

LALE sinemasına 
müracaat ..• 

koyu siyah ğözlerindeki alev
leri bir kat parlatan yaşları 
görünce bütün cesare~i~i kay
betmişti. Muhakemelerının kuv
veti bu genç kızın yesi karşı· 
şında erimeye mahkumdu. . 

Katerinanın ne kadar fecı 
bir yola girdiğini anlamıştı. 
Bununlaberaber bu dakikada 
kendi elinde büyüyen çocuğa 
yardım etmekten başka birşey 
düşünmiyordu. Bu küçük Kat
yayı, tarihin en tehlükeli bir 
sergüzeşti gibi beliren bir 
akibetten korumağa, onu ha
yatta oldukça müdafaa et111eğe 
mecburdu. Genç kızın ilk ihti
yacı barınacak bir yer olduğu
na göre onu kendi evinde yer
leştirmeğe karar verdi. Nöyi
nin bu mütevazi çatısı altında 
Dolgoruki hanedan:na mensub 
bir prenses ve belki de yarının 
imparatoriçası barınacaktı. 

Katya heyecan içindeydi. 
Matmazel Treponun omuzuna 
başını dayamış ağlıyordu. 

- Haydi yeter bu kadar ... 
Sükünet b!tlunuz kızım. O k.1.
dar çılgınlık ve tedbirsizlikten 
sonra şimdi uslu olunuz Kalya ..• 
Allah günahlının ölümünü iste
mez. Her zaman olduğu gibi 
eyi kalpli ve samimi kalırsanız 
günahınızı affeder. Şimdi her 
şeyden önce yatmağa, biraz 
dinlenmeğe ihtiyacınız vardır. 

Kalyanın güzel gözleri git
dikçe ufalmışdı. Uykusu vardı. 
Günün müthiş heyecanlarını 

gençliğin mucizeli uykusu ta
kib edecekdi. 

Madmazel Trepo Katya'yı 
odasına kadar götürdü. Tielo· 
vkanın mes'ud günlerinde ol
duğu gibi yatağının kenarında 
oturarak başını ona eğdi. Kat
ya Madmazel Trepo'nun se
vimli çehresini tatlı bir bakışla 
süzerek yavaş yavaş rahat bir 
uykuya daldı. 

- Bitmedi -
• . r:7.LZ717//. r7/ZT/"//LJ" 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

Uzüm 
Çu. Cinsi Fiat 
143 Üzüm kurumu 11 SO 12 

26 Kaptan Ömer 12 12 
20 H Alyoti 12 37 12 37 
20 S Emin 12 2S 12 37 
16 H Alanyalı 13 2S 13 7S 
IS Ş Riza Halef 12 7S 12 75 
14 S Süleymano 10 IS 
11 F Z Mehmet 12 SO 13 

265 Yekün 
500494 Eski satış 
S007S9 uumi satış 

Zahire 
Çu. Alıcı Fiat 
125 Buğday 7 62S 7 62S 

50 M. Darı 5 625 5 625 
S9 Yulaf 4 37S 4 37S 

9 Fasulya 8 8 37S 
S Araka 8 8 

S760 Pamuk çekir 3 SO 3 50 
75 ton " 

S35 balye pamuk 41 50 42 SO 
13 Çam fıstık Sl Sl 

5 bal. yapak 42 SO 48 
Bugün şube kitabetine not 

ettirilen ve henüz vizitası ya
pılmamış olan pamuk satışları: 
100 B. pamuk P. 41 SO 41 SO • • Para Piyasası 

27-3-1936 
Alış 

Mark SO 20 
İsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 10 
Belga 21 10 
italyan lireti 9 97 
İsviçre F ran. 40 87 
Florin 85 37 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr.Şilini 23 37 

Satış 

so 70 
623 

8 30 
79 70 
21 2S 

9 99 
41 20 
85 50 
5 27 

23 87 

tl::NI ASIR Sahife s 

Son Telgraf Haberleri 

Edirne 

Kara gün 
lhtif ali yapıldı 

Ankara 27 (Özel) -lz~itteki kağıd fafrikası Ankara, 27 (Özel) - Merkezi Pire'de olmak 

Edirne, 27 (A.A) - Dün 
Edimenin düşman eline geç
tiği kara ve felaketli günün 

için celbedilen makinaların denenmesine baş- üzere bir Türk - Yunan ticaret şirketi kurul-
lanmışdır. Öğrenildiğine göre, lzmit fabrikası- muştur. Şirket Türkiyenin muhtelif yerlerinde 

yıldönümüne rastlanması 

dolayısile Edirne halkevinde 
büyük bir ihtifal yapıldı. nın açılma töreni, 1 S nisan tarihinde başbaka- • b 1 

f d 
açacagı şu e er va51tasile hayvan mübayea ede-

nımız ismet lnönü tara ın an yapılaı·aktır. rek Yunanistana sevkedecektir. Edirne müdafaasıuda kah
ramanca döğüşerek canla
rından geçen şehitlerimizin 
aziz hatıraları saygı ile anıldı. 

Ankara, 27 (Özel) - Posta umum müdürlü- Ö 
1 d 

· il ·d · d b" k 1 Ankara, 27 ( .R ) - lstanbul rasadhanesi 
ği e emıryo arı ı aresı ara sın a ır mu ave e , 
imzalanmıştır. Bu mul;aveleye gfüe, bundan dünden itibaren saat ayarını vermeğe başladı. 
sonra mektubların trenlerde de kabul muame- Saat ayarını Ankara bütün vilayetlere munta-
lesi yapılacaktır. zam surette bildirecektir. 

........... BORE""'v"J\rüR'l}"''8'J\tff """'"""""'""i(~~·~·t~y~~""<lii~kii'"i~'j;i~~t~~·~·"'"'" 
-

Vapur batarken iki yolcu Bazı idarelerin bütçele-
vapurda kaldılar rinde münakale yapıldı 

Paris 27 (Ö.R) - Bir vapurla şimal denizinde müsademe ede
rek batan "Bore,, adlı Fransız vapuru kaptanı lngiliz sahiline 
çıkarılmıştır. Kaptan vapurun dün sabah saat 6,30da " Akodi 
Manıii ,, adlı lsyanyol kargosile çarpışarak 8 dakikada battığını 
ve 22 kişiden ibaret olan tayfadan 20 kişinin suya atılabildik
lerini, 2 kişinin vapurda kalarak birlikte battıklarını bildirmiştir. 
Denize atılanlar bir lngiliz vapuru tarafından toplanıncaya kadar 
iki buçuk saat can kurtaran simitlerinin yardımiyle yüzmeğe 
mecbur kıilmışlardır. Diğer sekiz kişinin başka bir vapur tara
fından kurtarıldığı umuluyor. 

Bir konferans toplanacak 

Radyo servislerini sulh 
neşriyatı yapacaklardır 

Cenevre 27 (Ö.R) -- Uluslar sosyetesi konseyi 20 son kanun 
tarihli kararile radyo servislerinin sulh lehinde çalışmaları için 
bir mukavele • imzası maksai:lile 3 eylül 1936 da bir arsıulusal 
konferansın toplanmasına ka r vermişti. Sosyete üyelerinden 
başka Almanya, Birleşik Amerika devletleri, Brezilyanın ve Ja
ponyanın da iştirak edeceği bu konferans için devletler fikir
lerini lS gün önceden bildirmeğe davet edilmişlerdir. Konferan
sın kararlaştıracağı meseleler şunlardır : 

Di&-er bir memleket ahalisini iç nizamı veya bu memleketin 
iç emniyetini bozacak hareketlere tahrik edici yayımların men'i, 
barba teşvik veya fesad hareketlerine tahrik mahiyetinde neşri
yatın men'i, uluslar arasında iyi anlaşmayı bozacak neşriyatın 
men'i, arsıulusal iyi anlaşmayı sarsabilecek esassız haberlerin 
-bilhassa buhran devirlerinde- tashihi için bütün vasıtaların kul
lanılması, esassızlığı taayyün etmiş haberlerin tashihi için rad
yoların karşılıklı olarak birbirini! yardım etmeleri. 

Parisin Sorbon üniversitesinde 

Profesör Jidin Türk dost
luğunu gösteren söylevi 

Paris, 27 (Ö.R)- Anadolu ajansının muhabiri bildiriyor: 
Üniversite rektörü Sorbonda ikinci konferansile Kemalizmi 

anlatan Fadıl Ahmet şerefine bir ziyafet verdi. Bu :ıiyafctte 
Paris büyük elçimiz, üniversite profesöleri, akademi azaları hazır 
bulundular. 

Profesörlerden Şarl Jid Türk dostu olduğunu gösteren bir 
nutuk söyledi. Fadıl Ahmet bugün üçüncü bir konferans daha 

çok alkışlanmıştır. 

Ankara, 27 (A.A) - Kamutayın bugün Refet Canıtez'in baş
kanlığında yapdığı toplantıda Büyük Millet Meclisi ve müştemi· 
!atındaki eşya hakkında meclis hesabları tedkiki encümeninin 
mazbatası okunmuş, hava yolları devlet işletme idaresi 193S 
yılı büdçesinde yeniden fasıl açılmasına ve bu fasıla münakale 
suretile 200,000 liralık fevkalade tahsisat konmasına, Posta, tel
graf, telefon umum müdürlüğü 193S yılı büdçesinde 80,010 lira· 
lık münakale yapılmasına, lstanbul üniversitesinin muvazenei 
umumiyeye alınmasına dair olan kanunun üçüncü maddesine iki 
fıkra '!klenmesine dair kanun layihalarile askeri ve mülki teka
üd kanununun 19 ncu maddesinin değişdirilmesine lüzum olma· 
dığına dair mazbata kabul edilmişdir. 

Yine bugünkü toplantıda artırma eksiltme ve ihale kanununun 
68-ci maddesine bir fıkra eklenmesine, askeri mektepler 
talebesiyle ihtiyat sübayı namzedlerine verilecek maaş ve 
tahsisat fevkaladede ve mütehassıs doktorlarla kimyagerler 
ve sair sıhhiye memurlarına verilen vesika, rehsetname ve 
şahadetnamelerden alınacak tescil harçları hakkındaki kanun 
layihalarının da birinci müzakereleri yapılmıştır. 

Kamutay Pazartesi günü toplanacaktır. 

Makdonaldın gazetesine göre 

lngiltere,F ransa ve Belçi
ka ile ittifak yapmalıdır 

Londra, 27 (Ö.R) - B. Makdonaldın başkanlığı altındaki 
ulusal travayistlerin gazetesi olan haftalık "Nevs Letter,,Lokarno 
muahedesine ve bilhassa beyaz kitaba göre lngilterenin girişeceği 
taahhütleri kuvvetle tasvib ederek lngiltere. Fransa ve Belçika 
arasına tedafüi bir ittifak yapılmasıni b!le zımnan tavsiye edi
yor. Bu gazete diyor ki: lngiliz kanaattarının bu haftalar içinde 
üç prensip etrafında tebellür etmesi mulıtemeldir. Bunlar da: 

1 - lngilter<!nın bir istilaya karşı Fransa, Belçikayı müdafaa 
etmesi elzemdir. Bunun önüne geçmek için lngilterenin muayyen 
taahhütler kabul etmesi gerektir. 

2 - lngiliz menfaatlerı Şarki Avrupa istatokosunun korun
masını istilzam etmez. Şu halde, Fransanın Almanyanın şarktaki 
dostlarile olan münasebetlerinden ileri gelebilecek bir barba 
lngiltere sürüklenmemelidir. 

SULHUN KORUNMASI lÇlN 
3 - Muahedelerin geniş mikyasta yeni başdan tetkiki ve 

bütün ulusların silahsızlanmağı kabul etmeleri şarttır. 

De Valera Gözlerinden ameiiyat oldu 
Zurih 27 (Ö.R) - Gözlerin den mustarip olduğu için buraya 

gelen serbest lrlanda devlet başkanı B. de Valeranın gözlerine 
lsviçreli profesör ta rafından bugün burada ameliyat yapılmıştır. 

• 4, •••• ~ ~ .... , • • •• ... 
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T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler' 

"Si:' y; 'Z//;~ ..... lllılmıliZIEBıili!Jll!'.29~~ 
Bölem sayı••: sa , 

Canbey kurtulduğunu zannederkeı. 
daha büyük bir belaya çatmıştı 

Anlaşılmıştı ki bu kızı müs· 
tebit Terban Hatunun buyruğu 
olmadıkça saraydan çıkarmağa 
izin yoktu. O eliyle kapıyı gös• 
terir göstermez iki muhafız 

Canbeyi ve arkadaşlarını ala· 
rak götürdüler. Üç göcebe biç 
ses etmediler. Uzun ve karan· 
!ık dehlizlerden geçtiler ... Ne 
L · tmez yollardı bunlar... Niba
:, t dik bir merdivenden ine
ı k dört çevresi ağaçlarla ör· 
t .lü bir bahçeye daldılar: 

Burada bir köşkle ahırlar 

vnrdı. Muhafızlar göçebeleri 
köşkün alt katındaki odalara 
soktular. Odada iştiha kabar· 
tan bir sofra kurulmuştu. Can· 
bey kamının açlığına rağmen 
bunlara bakmıyordu bile .. Onun 
kafası başka düşüncelerle meş· 
guldu. Buradan nasıl kurtula· 
cak, sevdiklerini nasıl kurta
racaktı. Susurla Kotak ayni 
endişe içinde değildi'er. Onlar 
sofradaki yemişleri atıştırmak· 
tan başka bir şey düşünmiyor
lardı. Hayatın bu iki zavallı 
için manası neydi sanki? 

Burada karınlarını bol bol 
doyurduktan sonra belalarını 
mı arayacaklardı? 

Canbey bir aralık Susura 
seslendi. Halinden kararını ver
diği belli idi: 

- Susur dedi. Ben dıvan 

aşıp sokağa ineceğim. Oradan 
mahud kaşişi bulmağa koşaca
ğım. Sen dallar arasında giz
lenerek beni bekle... Geri dö
nünce seni yerinde bulmalıyım. 
Ben gün doğmadan dönerim. 
Avdette ısılık çalacağım. Ke
mendin üzerinde mi? 

Susur beli!tden kılörmesi bir 
kemend çıkardı ve: 

- işte, dedi. 
- Çok eyi... Şimdi ağaca 

çık ... Oradan kemendi eyice tut 
ki ben aşağı ineyim. Geldiğim· 
de yine uzatırsın. 

- Ya gelmiyecek olursan ... 
- Gelemiyecek olursam mı? 

O zaman tanrıya sığınır bece· 
rebildiğinizi yaparsınız. Benim 
için buradan derhal çıkmak 

gerek .. 
- istediğin bibi olsun Can· 

bey .. Fakat tali yardım etmez 
de dönemezsen biz de elimiz
den geleni yaparız. Onlar bizi 
alt edinceye kadar muhakkak 
ki on, on ikisini yere sereriz: 

Susur kemendi ilmikledi. 
Ağacın gövdesine bağladı. 

Boş ucunu duvardan aşağı sar
kıttı. Bu iş bitince de yüzünü 
buruşturarak ve garipleştirerek 
Cana bakmağa başladı. 

- Ne istiyorsun yoldaş .• Ne 
diye daldın . 

Yiğit oğlan gözleri yaıara 

yaşara: 

- Ver elini öpeyim Can· 
bey.. Belki birbirimizi bir daha 
göremeyiz, dedi. 

ikisinin de gözlerinden yaı 
gelmişti. 

Canbey iki yoldaşını tannya 
emanet ederek kemendle so
kağa indi. Sonra bir işaret ve
rerek tenha sokaklara daldı. 
Yolu o kadar iyi hesaplamıştı 
ki yabancısı olduğu bu şehirde 
biç güçlük çekmeden Ulucami 
meydanına vardı. Gündüzlln 
kilise ye gittiği yolu bulduğunu 
sanarak bir sokağa daldı. Yir· 
mi adım yürümemişti ki 
bir silah ve lolınç şakırhst 

duydu. Önde fenerleri bulunan 
askerler Canbey• doğru ilerli· 
yorlardı. Delikanlı korunmak, 
gizlenmek istedi. Aksiliğe ba· 
kınız ki ortada gizlenecek bir 

kovuk yoktu. Saklanmak İm· 
kanı olmadığını anlayınca yü· 
rümeğe koyuldu. Silahlıların 

önüne varınca içlerinden birisi: 
- Dur.. Diye bağırdı. 

Bu askerlerin başbuğu sert 
bir sesle sordu : 

- Bu saatte sokaklarda ne 
işin var. Sen kimsin, nereden 
gelirsin. Hayvan herif... 

Bu son söz Canbeyin asa· 
bını bozmuştu : 

- Bana bak Tacik .. Biraz 
daha yumuşak ve tatlı konuş

masını bilmez misin ? 
Atlı kahkahayla güldü : 
- Ha.. Ha .. Ha... Anlaşılı· 

yor ki çok uzaklardan geliyor
sun. Beni tanımıyorsun. 

- Seni şeytan tanısın ... Ba
na ne gerek... Sen kimsin ? 
Bırak yoluma gideyim. Eğer 
inad edip te yolumu kesmek 
istersen vuruşuruz. O zaman 
vallahi elimden kurtulamazsın. 
ilk önce seni yerin dibine so· 
karım. 

Canbey Nöyledikçe herif 
daha çok gülüyordu: 

- Zorla mı geçersin? D~li· 

kanlı sen çok yiğite benziyor· 
sun amma ağzını tutmayı öğ· 

renmemişsin • . . Yiğitliğin do 
çalım satacağı yer var ... Bana 
"Kocasakal Salama,, derler ..• 
Adım bu koca şehirde dehşet 
salmağa yetmiştir. Sen beni 
Semerkandlılardan sor, .. Onlar 
derler ki: "Kocasakal Salam'nın 
birisini asmadan rahat ettiği 
gece yoktur.,, 

- Sonu var-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...............•...•.... 

Amir alı 
öldürenlerin 
kim olduğu 
anlaşılmadı 

Dublin 27 (Ö.R)- Vis ami
ral Summerville'in villasında 
ölü olarak bulunması üzerinde· 
ki esrar çözülmemiştir. Katil
lerin kimler olduğu biiinmiyor. 
Bununla beraber tahkikat iler
lemektedır VP cinayeti yapan
ların her halde "lrish Repub
lıcan AssoC:otion ,. - lrlanda 
cumhuriyet cemiyeti - mensub
ları olduğu anla~ılmıştır. 

Ölünün boynuna asılmış ola
ral<, üzerinde gazetelerden ke
ıilmiş harfl~rle şu ibare bulu
nan bir yafta bulunmuştur: 
"Şu lngiliz ajanı 52 lr!anda 

gencini lngiliz donanmasında 
hizmet görmek üzere gönder
mi tir. Başkalarını göndermiye· 
cektir ... 

Venizelos 
, ..... 

Giritli devlet adaını-
1110 cenazesi Han yada 

At.na, 27 (Ö.R) - Yakın 
şehir ve kasabalardan gelmiş 

yüz binlerce halk Venizelosun 

cenazesini selamlamak üzere 
ı ıh ım üzerine toplanmışlardı. 

Cenazeyi veliaht prens Pol ile 
hükumet mümessillerini ve parti 
delegelerini getiren üç torpito 
limana girdikleri zaman sahili 
insan gümeleri baştanbaşa. 

kaplamıştı. Cenazenin üstüne 
konulmak üzere memleketin 
her tarafından yüzlerce çelenk
ler gelmiştir. 

Hanya, 27 (Ö.R) - B. Ve
nizelos'un cenaze töreni büyük 

bir kalabalık önünde yapıl· 

mıstır. 

936 Berlin Olimpiyadı 
Berline Slitmek istiyen atletler 
rekor tespitine mecburdurlar 

Elli ulusa mensup sporcular büyük bir 
hararetle olimpiyatlara hazırlanıyor 

Meşhur /ngiliz dünya rekortmeni Abrahamsin antrene dtiğ{ ltt!!iÜZ atletleri 200 metre çıkışmda 
Bütün dünya, istisnasız ola· 1 Bu itibarla Atina olimpiyadla· ı neden tesbit edildiğini derhal 

rak Berlin olimpiyadlanna ha· rına gitmek Türk atletizmi için kavrıyabiliyor. Bana kalırsa 
zırlanıyor. Bu " istisnasız ,, cesaret sayılmıyordu. Fe'"derasyon bu rekorlarla Ber· 
tabirini bize de teşmil ederek Yüz metre seçmelerinde Se- lin olimpiyatlarında, hiç değilse 
atletizm federasyonunun son mih'in elde ettiği 10.8 saniye seçmelere girmemizi temin et· 
glinlerde hazırladığı büyük bir rekoru federasyonu haklı mev· mek gayesini gütmüştür. Şüphe 
hareketi kıymetlendirmek is- kie çıkaracak bir üstünlük ta- edilemez ki, 215 kişilik bir at· 
teriz: şıyordu. Fakat ne kadar acı ki let ekibiyle Berline gelmesi 

idman cemiyetleri ittifakı seçmede arsıulusal değerde bir beklenilen Amerika atlet grup· 
wnami merkezi olimpiyadlara rekor yapan Semih finalde en farı arasında her hangi biri yüz 
iştirakimizi esas itibarile karar- sonuncu olacak bir enerji bile metreyi 10.8 saniyede koşacak 
laştınrkeo atletizm federasyo· gösteremedi. üstünlük göstereceklerdir. Eğer 

Di •ıya yüzme şampiro11/arl Con 
nuou çok müşkül bir vazife 
yüklenmiş bulunuyor. Ber· ı 
!ine gitmek hulyasına kapıla
cak atletlerimizde ittifak umu
mi merkezinin aradığı şartlar 

şunlardır: 
REKORLARIMIZ 

100 metre 10,8 saniye, 200 
metre 22.2 saniye, 400 metre 
51.6 saniye, 800 metre 2.00 
dakika, 1500 metre 4.12.00 
dakika, 5000 metre 16.00 da
kika, 10 bin metre 33.50.0 da
kika 110 manialı 15.5 saniye 
400 manialı 57.4 saniye, Disk 
44 metre, cirit 60 metre,Gülle 
14 metre, uzun atlama 7 metre 
yüksek atlama 1.85 metre, üç 
adım 14 metre, sırık 3,70 met· 
re, 4X100 Ma. 43,4400 Ma. 
3:29.2 

Atletizm federasyonunun tat· 
bik ve seçmelerine memur 
edildiği bu rekorların arsıulu
sal bir değeri olduğunu iddia 
etmek ve derece elde etmek 
gibi bir hayale kapılmak im· 
kansızdır. Federasyonun çok 
makul olarak tesbit ettiği re
korlar, pist üzerinde çalışmak 
için olsa olsa atletin kızarma
dan kullanacağı bir haktır.Bu
nu bir misalle anlatmak ta 
mümkündür: 

SEMiHiN REKORU 
933 yılında Atinadaki Bal

kan olimpiyadlarıııa iştirik 

eden Türk sporcuları için başta 
Yunanlılar olmak üzere bütün 
Balkan sporcuları büyük ümid
ler beslemekte idiler. Filvaki 
lstanbul stadında, atletizm fe
derasyonunun mürakabesi al· 
tında derece yapmak için di 
dinen sporcularımız seçmelerde 
gözlerimizi çelecek kadar üs
tün rekorlar elde et..ııişlerdi. 

Co11i Vays111ül/er, R.rı·el ve Taris 
YÜKSEK ATLAMADA 

Vaziyet yüksek atlamada da· 
ha acı bir şekil arzetmişti. iz

mirde 1.86.5 metre yükseklere 
kadar çıkan ve hilesiz olarak 
çıtayı aşan Cıbat Ömer, lstan· 

biz bu rekorlarla Berline gi· 
dersek takdir toplamak ve na
zarları üzerimize çekmiş ol· 
maktan ziyade arkamızdan 
savrulacaıc kahkahalara mini 
oluruz. 

* •• 
NASIL HAZIRLANIYORLAR 

924 olimpiyatının meşhur 

kahramanlarından ltıgiliz kotu· 
cusu Harold Abrahams başka 
ulusların nasıl çalıştıklarını, 
yaptığı tetkiklere ve yakın 
müşahedelerine atfen şöyle an· 
!atıyor: 

Japonyada: Japon federas· 
yonu muhtelif şehirlerdeki at· 
letleri daha ıeçen sene toplı· 
yarak uzun bir seçme yapmış 

Yüzme şampiyonlarımız Leyla ve Cavide 
bula gittikten ve en büyük ra· ve rekor yapanları bütün kış 
kibi Haydarla karşılaştıktan antrene etmiştir. Tokyodaki 
sonra 1 72 dereceye düşmekten kapalı pistte bütün kış antr~-
kurtu!~adı. Hele son Balkan n~ e~ilen japo1;1 . atle~leri~in 

. . . 
82 

olımpıyat mevsımı netıcesıne 
olimpıyatla~ı . arefesınde.. 1. kadar hemşirelerini dahi gör· 
yapan her ıkı atlet te musaba- melerine müsaade edilmmeiştir. 
ka günü sanki geri kalmakta Atletin yemeğine, neşesine 
birleşmişler gibi 1. 75 metreyi ve halta durgunluğuna daimi 
aşamadılar. surette kontrol koyan hususi 

Cıhadın ve Haydarın, önce· doktorlar tam ~i~ disiplin .için· 
!eri tespit edilen rekorlarında de o?ları _ Y~tiştı~mektedırler. 

• . . _ Amerıka hukumetı, atlet ordu· 
yanlışlık yapıldıgı ıddıası dogru sunun olimpiyat masarifi kar-
olamaz. Çünkü. en yakın müşa· şılığı olarak 8,250,000 dolar 
hedelerle resmı rekorlar her tahsisat ayırmıştır. Fenliiodiya, 
ikisinin de derecelerini büyük olimpiyatlarda rekor yapacak 
bir kat'iyetle tespit edilerek atletlerine (Şeref) nişanını ver· 
Türk rekorları listesine geçir- me2"i vadediyor. 
mişlerdi. Bu vaziyete bakarak, DÜNYA REKORLARI 
tesadüfi atlayışları rekor olarak 910 yılında cihan 440 yar-
tesbit etmenin faydasızlığına dalık sürat koşusu rekoru 47,8 
işaret etmek isteriz, saniye idi. Bu rekor 936 yılın· 
FEDERASYONUN MAKSADI da 46,4 saniyeye inmiştir. 1000 

Federasyonca tesbit edilen 
rekorlan dikkatla gözden ge• 
çiren bir göz, bu rekorların 

metra koşu 1910 yılında 4,9-8 
dakika • idi. Şimdi 4-, e in· 
miş bulunuyor. 910 yılında 3000 
metre tahammül koşusu 14 

Yarın 
Şampiyonluk ma· 

çı vardır 
Y ann yapılacak olan şampi· 

yonluk maçlarından Altay - lıı:· 
mirspor karşılaşması günlerdir 
merakla beklenen ve dedi ko
dusu yapılan mühim ve eotres· 
san bir çatışma mahiyetini 
arzetmektedir . Bu çatışmada 
lzmirspor son kozunu oyna
maktadır. Yani mağlup olursa 
şampiyonluk üzerindeki en son 
ümidi do yok olacaktır. Aksi 
takdirde ·berabere değil- g•· 
lip gelirse şampiyonluğa K.S. 
K. Altınordu ve Altay dere· 
cesinde hak kazanacakhr. 

Mağlup olan Altay olursa 
obür hafta Altınorduyu yeamek 
şartile is':11i geçen bu dört ta
kımın şampiyonluk üzerindeki 
hakları baki olacağı cihetlcı 
şampiyona maçları şimdiye ka· 
dar görülmemiş derecede me· 
raklı ve heyecanlı bir safhaya 
girmiş olacaktır. 

MAÇI KiM KAZANACAK 1 
Bilindiği gibi Altay takım 

şimdiye kadar yaptığı bütüı 

maçlarını, bu arada başta giden 
K. S. K. ı de iki defa yenmek 
suretile hepsini kazan
mıştır. Yalnız Izmirsporla yap
tıiı maçta mağlup olmuş bir 
ekiptir. 

Bu vaziyet ve maçın puantaj 
üzerindeki tesiridir ki AltaY' 
bu maç için esaslı tedbirler 
almağa ve hazırlanmağa sev· 
ketmiştir. Yukarıda yazdığı· 
mız gibi gerçe mağlub ol-
makla şampiyonluktan ta -
mamen uzaklaşmış olma~ 
Ancak müşkül vaziyete gire• 
ceği için Kayseride bulunan 
kıymetli oyuncuları Şükrüyii 
getirtmeye teşebbüs etmiştir. 

Altayı bu fedakarlığı yapmağa 
sevkeden nokta geçen haftaki 
bozuk oyunları da olsa ge· 
rektir. 

Her ne ise lzmirspor takımı 
bu defa tam dikkatli bir takı· 
ma ve ölçillü bir oyuna rastlı· 
yacaklır. Eğer lzmirsporun soıı 
maçlarda görülen takım teşki
lindeki isabetsizlikleri bu 
defa görülmez yani eldeki 
bol elemandan en kuvvetli 
takımı teşkil etmeğe mu· 
vaffak olurlarsa senenin en 
güzel ve heyecanlı maçların
dan birisini seyredeceğimiz 
muhakkaktır. lzmirspor takı· 
mının en kuvvetli kadrosu 
şöyle düşünülmektedir: 

lhrabim, Fethi, Adnan, lsmail, 
Nurullah, Cihad, Reşad, Hü
seyin, Edhem, Zihni, Sabri. 

Buna mukabil Altay takımı: 
Cemil, Ali, Fuad, Mehmed, 

Enver, Şükrü, Doğan, llyas, 
Vahab, Basri, Hakkıdan iba
rettir. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dakika 17 saniye ıdı. Şimdi 13 
dakika 50 saniye ve 6 dere
ceye inmiştir. 120 yardalık ma• 
nialı koşu 15 saniye iken 936 yı
lında 14,2 saniyeye inmiştir. 100 
yarda erkekler arasında yüzme 
rekoru 55 saniyeden 51 sani· 
yeye, 100 yarda kadınlar ara
sında yüzme rekoru 73 saniye
deden 60 saniyeye, 440 yarda 
kadınlar arasında yüzme rekoru 
6 dakika 51 saniyeden S dakika 
31 saniyeye, aynı müsabakanın 
rekoru erkekler araasında 4 
dakika 43-6 saniyedir. 

Görülüyor ki bütün diınya 
Olimpiyatlara azami ehemmiye
ti vererek çalışıyor ve Normi
lerin, Ritolaların ve hatta La
dumegue' elerin yerine yenileri· 
ni ikame ediyor. Bizim çocuk· 
lar da olimpiyatlara iştirak et· 
mek isterlerse bunu bir istek 
olarak değil, bir hak olaralı 
koparmalıdırlar. 

Seı:ı:ı.•ıı N"az~ı.u 
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Fransanın Almanyaya bir barış 
planı teklif etmesi muhtemel 

V on Ribbenrop'un dün B. Eden' e yapdığı nezaket 
ziyaretinden pek de boş çıkmadığı ileri sürülüyor 

Paris, 27 (Ö.R)- "Eclaireur _ ...•..• ~---;- . . ··'"'T§Ç{%) NEZAKET ZiYARETi 
de l'Est gazetesi B Hitlerin «/try, , ·. °/ ,. +Wi' ' Londra 27 ( Ö. R) - Al-
:evabıoı0 beklemeden,. bir sulh .. • ~f#İl ... ·.... .. man delegasyonu ç~vrenlerin-
planı teklif etmek için Fransa- ' · ' ,'.·;:~ de bildirildiğine göre Von Ri-
nın ön ayak olmasını tavsiye · bentropun sabah B. Edene 
ediyor ve diyor ki: yaptığı ziyaret aslında bir ne· 

"Lokarno anlaşması devam zaket ziyareti idi ve Alman de-
etmektedir. lngiltere taahhüt- !egesi L.o~dradan aynlmazdan 
!erinden tamamen veya kısmen önce. lngı.lız bakan_ın~ veda et· 
kendisini kurtulmuş saydığını mek ısted!. Bundan ısti.f~de ede 
b·ıd· · t• Al rek umumı surette lngılız beyaz 

ı ırmemış ır . manyanın · h · 
hk. · f t b" kil kıtabı ve ususı olarakta 

ma umıye 1 am ır şe umumi müzakereler a~ılıncaya 
almıştır. Alman teklifleri- kadar .,.eçeceg" i tahmin d"I 

· ·ı • · b ,. e ı en 
nın verı ecegı u ay so- aralık devresi hakkında izahat 
nundan Arsıulusal sulh kon- • t · be k"ta t k" · . • . ıs emış ve yaz ı p a ı vesı-

feransının toplanabılecegı Ma- kalann metnine ve B. Edenin 
~~ • ort~sına . kad~r Fransız avam kamarasındaki beyanatına 
hukumeti faahyetııız durmama- göre Lokamo muahedesine 
lıdır. Kedorsey Almanlann sadık kalan devletler arasınd 
diplomatik taarrudannı bek- hemen açılacağı anlatılan e~ 
liyecek yerde, Hitler'in Fransızların Strazburg'dafıl motlJrlll toplan hazırol vaziyetinde... kinı harbiye görlitmelerinin 
tekliflerine tercihan Avrupa kitabı ve B. Edenin nut- J Alman delegesi vazifesini ~it- tümulllnli llğrenmek istemiş-
sulhunun teşkilitlandınlması kunun bazı fıkralan1llD tef- miş telikki etmi• ve şefine !erdir. 
amacını güden bir Fransız pla- siri hakkında bazı izahat mal6mat vermek lizere Berline ALMAN KAMOYUNUN 
nının tetkikine İngiltereyı kan- istemiştir. Her iki noktada dönmeğe karar vermiftir. ZORLUGU 
dıfmalır. Harp sahasından zi- Ingiltere, Fransa ve Belçika B. BEK EDENLE GÖRÜŞTO Von Ribentrop Alman umu-
yade diplomasi sahasında, vak- erkinı harbiyeleri arasında B. Von Ribentrop'dan sonra mi efkirının umumi konuş-
tmda yapılan makabil bir fa- yapılacak görüşmelere ve AI- B. Eden Lehistan dış itleri ba- malar tarihinin şimdiden tesbit 
arruz hasmın niyetlerini bo- manya ile konuşmalar netice- kanı albay Beki kabul etmiıtir. edilmemesini pek giiç kabul 
zabilir. siz kalırsa, bunun muhtemel Bu görüşmenin de ayni mevzu edebileceğini \"'e iç Lokarno 

Londra, 27 (Ö.R) - Salibi- neticelerine aiddi. üzerinde olduğıı tahmin edili- devleti erkinı harbiyeleri ara-
yettar çevrenlerden bildirildi- Von Ribentrop saat IS de yor. Ingiliz çevrenleri bu gll- sındaki anlaşmanın, aralık dev-
ğine B. B. Baldvin ve Edenle Berline tayyare ile hareket rüşmelerin neticelerinin mem- resinde bir siyasal anlaşma 
mülikatları ~·~asında fevkalade edecektir. B. Edenden aldığı nuniyet verici olduğu&"unu bil- şeklini almasından çekinece-
Alman elçısı lngiliz beyaz izahat kAfi gelmit olacak ki dirmektedirler. ğini bilclirmiftir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mısı.~ ....... ~~~~~!~.~ ...... ~~ğru ip ~~!~;:1~~~e 
ltaly an kuvyetlerı ılerlerken uçaklar ri:~~:ie~~eıi~~i~karı=)~~c::~ 

1 
w • 1 zar~ne" hastane gemisile şarki 

orta ıgı ateşe verıyor ar ~!~ıfça:,apre~:r:ı~etiem:~~.i~ı::~ 
Londra 27 (Ö.R) - ltalyan şes Daost vapura kadar ken-

kuvvetleri Mısır Sudanı hududu ı . · disi~i geçir~işlerdir. ~ıhtım 
, b G d" • d • ı '' üzennde bırçok şahsıyetler 

oyun".8 . o J&m a. ogru ya- prensesi selimlamışlardır Kra-
vaşça ılen hareketıne devam liçe ve prenses halk tarafın· 
ediyorlar. Cenupta Ogadende ' '' ı,n, dan şiddetle alkışlanmışlardır. 
t 1 . .dd tli b b •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ayyare enn şı e om ar- ,, vatandan 4800 kilometre uzak-
dumanları ileri hareketini ko- "' · '"' '· ·· ta, çok müşkül arsıulusal 
laylaştırmıştır. · · ' şartlar dahilinde ve topraklarını 

Adis-Ababa telgrafları Ital- ·' ·"' muannidane mücadele ederek 
yanların Sasabenk istikametin- müdafaaya çahşan bir düşmanla 
de toplu bir ileri hareketini bil- • muharebesinde Faşizmin ka· 

, . ... zandığı muvaffakıyet kadar bü-

y
dirm1 ektte isfe dde b~ şehlrind"lldt~!: ı· ...... · . , yüklt zlafedrlerle iftihar edebilsin. 
an ar ara ın an ışga c ı ıgı a ya an doğu Afrikasına 

hakkında Habeı paytahtına <• iki milyon tonluk harb malze-
hiç bir haber gelmemiftir. •' mesi hareketi kaydedilmiştir. 

TAYYARELER Elli beş bin vagonluk 750 
F AALIYETTE tren Napoliye bu malzemeyi 

Bir kaç ltalyan tayyaresi 
Harar şehri üzerinde dolaş
mıştır. Uçakların cevelinından 
önce şehir boşaltılmış bulunu
yordu. Harar yakınında Dokat 
mevkii ile Harar ve Hacga ara
sında Baro ltalran tayyareleri 
tarafından şiddetle bombar
dıman edilmiştir. 

Bu sonuncu kasabada altı 
kişi ölmüştür. Birçok yaralı 
vardır. Cicikada halkın kalan 
kısmı şehrin dört defa bom
bardımanından sonra yeni bom
bardımanlar ihtimaline kuşı 
kasabayı boşaltmağa amadedir
ler. 

GAZ MASKELERi 
HAZIRLANIYOR 

Habeş kadınları ltalyanların 
zehirli gazlar kullanmaları üze
rine gaz maskeleri yapmak 
için geceli gündüzlü çahşıyor
lar. Kız mekteplerinin talebe
leri de bu milli müdafaa işine . . 

, !:,..': 

_..ı 

Sılılıi se/JerJlerdm da/ayı İlalyanlar111 ( 23 Mart ) fırkacı k11111a11do11/ıguıda11 
istifa edf'll General Pistora 

Maskeler çok iptidai ise de 
yapılan tecrübelerde muvaffa
kıyet temin etmiştir. 

HAYDUDLARIN iDAMI 
Adis Ababa, 27 ( Ô.R ) -

Doktor Van Seven haydud!ar 
tarafından hazırlanan bir taar
ruza uğramıştır. Kendisi tay
yare ile Adis Ababaya dön
müş ve memleketin" hareket 
etmistir. Yarası hafiftir. im-

parator; taarruzu yapan hay
dudları tenkil için kuvvet gön
dermiş; serkerdeleri yakalata
rak astırmıştır. 

ITALYAN ZAFERi 
Roma, 27 (Ô.R) - Harbiye 

müste~arı, Italyanın doğu Af
rikasındaki askeri faaliyeti 
hakkında izahat vererek şun
ları söylemiştir! 

Hiç bir millet yoktur ki ana 

ta~ımıştır. 

Şimdiye kadar 4SOOOOtüfenk, 
11500 mitralyöz, 6000 top. 
300 tank, 80,000 hayvan, 13500 
kamyon, 100,000 kilometrelik 
telefon teli, 1800 telsiz postası 
gönderilmistir. Muazzam harp 

,ı malzemesinin sevkedilmiş bu
lunmasına rağmen anavatanda
ki kuvvetlerimiz asla zaafa uğ
ramamıştır. Anavatanda mü
kemmel teçhizatlı bir milyon 
200,000 askerimiz vardır. 

Londra 27 (Ö. R) - Adis -
~b3:b:ı~an Reuter Ajansına 
bıldırılıyor: Eritrenin garbından 
hareket eden iki ltalyan kolu 
Y erigoya doğru ilerlemekte
dirler. 

Londra 27 (Ö. R) - Adis -
Ababadan Reuter Ajansına bil
diriliyor : iki ltalyan tayyaresi 
Harrardan beş kilometre me
safede Kafa mevkiine kadar 
bir keşif uçuşu yapmışlardır. 
ltalyan tayyarelerinin gelecek 
hedefinin Harrar olacağı tah
mi~ .ediliyor. ltalyan tayyare
lerının Goeam ayaleti üzerine 
beyanname attıkları da bildi
rilmektedir. 

:sarara e 

iT ALYA 
Avrupadasulhun müda- · 

. fii olarak gösteriliyor 
1 lngiliz kamoyu, Alman propagan
dasına . kapılmakla itham ediliyor 

Paris, 28 (Ô R) - (Temps) 
gazetesi yazıyor; 

ğını ve lngiliz umumi efkarile 
parlamentosunun son vaziyet 
karşısında F-ransadan ziyade 
A.lmanyaya taraftar olduğunu 
ve as~eri bir ittifak telakki 
ettikleri erkanı harbiye danış-

J 
! l 

" 

1 

l 

B. Eden' n nutkundan çıkan 
his !ngiliz hükümeti ile, birçok 
sebeblerden dolayı Alman pro
pagandasına kapılan lngiliz 
umumi efkirının büyük bir 
kısmı arasında ihtilif olduğunu 
yazan gazetelerin umdukların
dan daha iyidir. Esasen B. 
Eden de ulusal hissiyatile hükü
metin taahhütlerini birbirinden 
ayırmak lazımgeldiğini söylemiş 

tir. lngiliz dış bakanının vazifesi 
güçtii. Fakat onun hakkını 
teslim etmelidir. Umumi efkarı 
kurcalıyan fikirleri kuşkulan· 
dırmamakla beraber kendi fik
rini açıkça söylemesi için siya· 
sal hir cesaret lazımdı. 

' 

B. EDENiN SiY ASETI 
Paris, 27 (Ô.R) - "Progres 

de Lyon" diyor ki : B. Eden 
nutkımda Lokarno muahedesi
nin zamini rolünü uzlaıtırıcı 
rolile telife çabtmışbr. Bu usul 
şimdiye kadar muvaffakıyet 
vermemittir. Bakalım bundan 
sonra daha meı'ud netice ve
recek mi? 

EN MÜHiM NOKTA 

' 

il. Orandı 

malarına muhalif olduklarım 
kaydetmektedir. 

EDENiN BiR SÖZÜ 
Parıs, 2 ( Ô. R ) - " Petite 

Grande ,, gazetesinin bildirdi· 
ğine göre B. Eden, Von Riben
tropla ilk mülakatında " ancak 

Paris, 27 ( Ö.R ) - "Pelit 
Dauphinois,, gazetesine göre 
B. Edenin nutkunda en esaslı 
nokta sulh gayretine Alman
yanın kifi derecede hizmet et-
mediği kaydıdır. B. Eden funu derinden derine münakaşa edi· 
demek istiyor ki müzakerelerin !erek serbestçe kabul ve imza 
açılması için, Almanya gayri edilmiş muahedelerin,, hükmi! 
askeri bölge hakkında bir şey- olabileceği gibi bazı Alman 
ler kabul etmelidir. 8. Eden Al- formülleririnin çıkardığı güçlük-
manyanın Ren bölgesinde istib- leri göstermiştir. Von Ribentrop 
kam yapmamak taahhüdiinü Almanyanın yapabileceği la-
alamadığına hususi olarak işa- vizler hakkında izahat vereme-
ret etmiştir. miştir. 

Alman yadan sulha beklediği SULH MÜDAFU lT ALYA 
hizmet payı da belki bu taah- Paris, 27 (Ö.R) - "Nou· 
huttür. Bu mesele en büyük vel!iste de Lyon,. gazetesi ltal· 
bir ehemmiyeti haizdir. Zira yanın Lokarno kararlarını 
buna verilecek neticeye göre imzalamaktan kaçınmak için 
Almanyanın önünde şarki ve berkiteler meselesini siper 
mekezi Avrupa yolu açık ofa. yapmadığını kaydederek mem-
cak veya olmıyacaktır. nuniyetini bildiriyor ve diyor ki: 

FRANSIZ TEZi Brenner boyunca sulhun mü-
Pari 22 (Ö.R) - "Depech dafii olarak ltalya Avrupada 

de T oulouse ,. gazetesi lngiliz rolünü anlamıştır. Rende Al· 
hük6metinin Fransız tezini an- manyanın gösterdiği cür'etin 
ladığını, fakat hükümetin ve Avrupanın emniyetini bozdu-
umumi efkarın birleşik olmadı- ğunu bilmez değildir. 

"fi···Fı~~d~~·r···xı~~~·y~· ... 
Başbakanla 
görüşecek 

Paris, 27 (Ô.R) - Şimdi 
Yonne viliyetinde kendi ııeçinı 
dairesinde bulunmakta olan B. 
Flandin bu akşam Parise dön
müş olacak ve Arsıulusal du
rumla avam kamarasında ya
pılan son münakaşalar hakkın
da B. Albert Sarraut ile görü
şecektir. B. Flandin Lokamo 
devletleri mümessillerini kabul 
ettikten sonra tekrar Y onne 
vilayetine dönecektır. 

B. Benesin söylevi 
Paris, 27 (Ö.R) - "Ouvre,, 

gazetesi kolektif emniyet siya
sasını methederken Çekoslo
vakya başbakanı B. lenesin 
Fransız sefirini kabul ederken 
söylediği şu sözleri kaydediyor: 
"Herhangi bir bölgede sulh 
ancak arsıulusal itbirliği ve 
kollektif emniyet usulile muha
faza edilebilir. Çekoslovakya 
s~y~sası da~ma uluslar sosyete
sının prensıplerine dayanmıştır. 
Şimdiye kadar hiç değişmediği 
gibi hiç de değişmiyecektir.,. 

Yarın reyini ' 
• 

verıyor 

.. ~e~!in, 2? (Ö.R)- Almanya 
onumuzdekı pazar günü (yann) 
rey verecektir. B. Hitler 31 
mart salı günü dört Lokarno 
devletinin tekliflerine cevapla
rını b!ldirecektir. Fon Riben
trop yarın Londradan Berline 
hareke.t edecek ve. salı günü 
mukabıl Alman teklıflerile bir
likte tekrar Londraya döne
cektir. 

B. Von Ribentrop B. Hitlere 
ve. B. Von Nevrath'a BB. Bal
dvı~ ve Edenle temasları neti
cesı~d~. ~a.m ~:ınasiyle malümat 
alabıldıgı lngılız görüşlerini an• 
!atacaktır. 

Tay yare kazası 
. Meksiko, 27 (Ô.R) _ Ame• 
rıka ~ava yolları kumpanyası· 
nın bıldirdiğine göre Verakru
ga on kilometre mesafede bir 
tayyıı.re yere düşerek parça• 
lanmış ve yanmıştır. Bu tayya· 
rede G~atemalaya giden Al
man turıstleri vardı. Ekserisi 
Alman olmak üzere 12 yolcu 
bu kaza neticesinde ölmüşler· 
,li ... 
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iki nutuk -iki il em 
·T emps diyor ki: ''Bundan böyle 
Almanya ile münasebetlerimizde 

geçer akçe ancak kuvvet politikasıdır,, 
Yazan: 
Vladimir Dormesmı 

"Tan,, gazetesinden : 
Gazeteleri okurken birşey 

bilhassa nazarı dikkatımı cel
betti ve ben bunu, sembolik 

ki memlekete silahlanmamıza 
muktezi ilk maddeden başka 

bir şey sokmuyoruz. Ve bu ye
mekten daha faydalıdır. 

Evet Marn " darbe ,, mızı 
biz çoktanberi gizlice, karan
lıkta, ancak matbuat hürriye
tinin olmadığı yerde yapılabi
len birşey vücuda getirdik, 
çünkü böyle yapmasaydık, ya

l I l ni matbuata hürriyet verseydik, 
: 1 o zaman hazırlıklan meydana 

atacak hainler eksik olmazdı!. 
Almanlar, bununla sizin kol
tuklarınız kabarsın! Biz size 
kürremizde büyük bir mevki 

• 

ı 
1 ·. ı 

·~··*'""""'•il l 
,., 1 

1 
(}oobels ı 

olduğu için işaret etmek isti-
yorum. Bir gazetenin karşılıklı 1 
iki sayfasında Belçika meclisi 
meb'usanında başvekil Van 
Zeelandın saylavlara karşı irad 
ettiği nutukla propaganda na
zırı ve Şansölye Hitlerin en 
sıkı ve belli başlı kafadarı 

doktor Gobels tarafından Ber· 
linin (Sporpalas)ında gülünç bir 
.surette "intihabat mücadelesi,. 
ismi verilen şeyi açmak için 
söylediği söylevini bulacaksınız. 
Bu iki nutku okuyunuz. Bilhassa 
onlan birbiri ardınca okuyunuz. 
Ve o vakıt onların gözönüne 
koydukları birbirine benzemez 
alemleri tefekkür ve teemmül 
ediniz. 

( Brüksel ) de en ufak bir 
münakaşaya mahal vermiyecek 
olan sade tabirlerle Başvekil, 
Hitlerin şiddetli darbesi önünde 
Belçikanın ne olduğunu birer 
birer anlatıyordu. Almanya 
Fransaya karşı Lokarno ahit
namesinin nakzını anlatmak için 
yeni " Nürenberg tayyare
ler ,, ini (*) icada yeltendi. La
kin Belçika hakkında hiç, amma 
hiç bir şey bulub çıkaramadı. 

Yalan depoları bomboş .. 1914 
ıenesinde "kağıd paçavrası.,nın 

kurbanı olan Belçika 1936 se
ııesinde de manen o derece teh
likeli yeni bir " kağıd paçav
ra ,, sına maruz kalıyor. Hal
buki 1914 ün "kağıd parçası,. 

seksen seneden ziyade devam 
etmişti: (Belçika bitaraflığının 

tanıldığı tarihle paçavraya çev
rildiği tarih arasındaki zaman.) 
1936 senesininki ise on bir se
neden ziyade sürmedi. ( Lo
karno muahedesinin akti tarihi 
olan 1924 ten beri geçen za
man.) Almanya ihtiyarladıkça 
mesafeleri daha çabuk aşıyor. 

Mösyö Zeland "Bizim dava
mız yüzde yüz saf ve pürüz
süzdür,, diyor. Buna kim itiraz 
edebilir? Hitler bile buna ba
hane aramıyor. 
Aynı zamanda Beri nde 20 

bin kişinin huzurunda söylenen 
mütehevvirane bir nutukta 
doktor Goebe!es "Dessaslığın 
müdafaanamesi,. demeye insanı 
mecbur eden şeyi yapıyordu. 
"O halde, evet, zafer nidasiyle 
şunu itiraf edelim, diye bağırı
yordu, 1933 tenberi dişlerimize 
eadar tekrar silahlandık. Öyle 
ise, evet gerçe kuşaklanmızı 

biraz daha sıkacak, zahmetlere 
giriftar olacağız. itiraf edelim 

(') 1914 har/Jı umnmisine balıane 
olarak Almanlar Fransız taı•vereleri
nin (Nıırenberf!) e niiziiliiml öne siir
müş/eidi 

fethetmiş bulunuyoruz!.,, 
(Van Zeland) ın nutku. (Goe

bels) in söylevi. Belçikanın bil
luri, şeffaf hal ve mevkii. Al
manyanın "Loşluklarda hazır
lanan habis darbe,, !erden bö
bürlenen teazzumu.. ışte göz 
önünde dikilen iki alem. işte 
Avrupayı altüst eden buhranın 
hakiki manası .. 

Çünkü burada ne "kanuni" 
ne de siyasi bir buhran mev
zuubahis değildir. Hatta Fransa 
ile Belçikanın maddi emniye
tinden de bahsedilmiyor. 

Fransa-Almanya münasebab 
da o kadar bahse girmiyor. 
Mevzuubabs olan, her şeye ha
kim olarak kasdedilen, uzun 
ellerle hazırlanan ve tebcil edi
len serbestçe aktedilip dün da
ha kıymet ve manası resmen 
tanılan bir mukavelenin nakzı 
ayak altında çiğnenmesidir. 

Hiç bir şeyin muhik göremi
yeceği kaba ve nezaketsiz te
hacüm ve istila tarzındaki ted
birdir. Meydan okuma, bu göz 
boyama ameliyesine verilen 
tehdid vasf ve mahiyetidir. 
ve bunu Alman milletine arze
den şuursuzlaktur. Bütün facia 
buradadır. Facia ki, heyhat 1 . 
Hiç değişmiyor : Almanya ile 
Avrupa faciası. 

Avrupanın ortasında tenkidin 
manasından mahrum olan, kapalı 
zarf içinde yaşayan, hariçle ilgi 
ve muvasalesi olmıyan, münaka
şa ve kontrol hürriyetine malik 
bulunmıyan merd ve cesur 
adamlardan mürekkep altmış 

altı milyon ahali bulunuyor. 
Matbuat ve akıllara hayret ve
recek bir tar:ıda kurulmuş bir 
propaganda ile baştan başa 
zehirlenmiş ve kendisine gün
de iki defa muhasara ve istila 
huma ve ihtırası aşılanan bir 
milfot; bin müşkülatla yaşayan 
ve çılgınca sarfiyat ve tesliha
tın esiri bir politika neticesi 
olarak " kuşağı sıkılan ,, ve o 
zaman öndrleri tarafından - pek 
kolay olduğu için - teatral ha
reketler, muzikalar, belagatlar, 
azemetfrüşluk ve hilekarane 
heyecanlar, cezbelerle beslenen 
bir kavm; hülasa bir millet ki 
hayalatla mali bir tabiatın sahip 

ve hamili (Strezman) her zaman 
şu sözleri söylerdi: (Her sabah 
"Allahım bana her günkü 
hulyamı ihsan et! diye bağıra
rak uyanan insanlarla zanne
dermisiniz ki harici pulitikayı 

yürütmek kolay olsun?!) Ken
disine inandırılan ve her iste
nilen şeyi yapan safdil ve 
şiddetli ihtıraslara müptela, 
hissiyatına mağlüb bir millet, 
Rayştağı yakmak ve bu cina
yetle müttehem olarak zavallı
nın birini astırmakla işe baş

lıyan ve 30 haziran gecesi 
Avusturya başvekili (Dolfüs) ün 
idamını emreden ve "karanlık
lar içinde darbeler• hazırla-

makla öğünen ve Avrupayı 
"Emri vakiler" karşısında bu
lunduran bir zümre tarafından 

ıevk ve idare olunmaktadır ... 
Bu hallerden sonra Anglo 

Sakson efkarı ve şurada bu-

Van,zetand 
rada, daha birçok kimselere: 
" Üçünü Rayh ( bugünkü Al
manya ) ile mukaveleler ak
detmeli ve samimiyetini dene
melidir ... " diyorlar. 

Pek güzel. Sevgili dostlar 
istediğiniz mukavelelerin hep
sini yapabilirsiniz. Hatta huna 
inanıyor göriinmekde belki de 
haklı çkacaksmız. Lakin bunun 
ile beraber şurasını iyi belle
yin ki, bundan sonra " karan
lıklar içinde hazırlanan darbelere 
karşı hayatlarınızı, toprağınızı: . 
hürriyetinizi mlldafaa edebile
cek tek bir mukavele kalıyor: 
O da nefsleri korumak için 
milletlerin zımni mukaveleleri. 
Onların milli kuvvet ve kud
retlerinin ve bir de çelikleri
nin mukavelesi. 

Biz, istiyelim, istemiyelim, 
hepimiz de öyle bir devre ve 

safhaya girdik ki orada bundan 
böyle üçncll Rayh ile geçer 
akçe ancak kuvvet politika
sıdır. 

Felaket bunu daha evvel ta
hakkuk ettirmekte oldu. Şiip

hesiz, hoşa gitmiyen mütalea 
ve noktai nazarlar, zahmetli 
ve felaketli cehtler, her ne ba
hasına olursa olsun muhafazası 
lazımgelen daimi gayretlerle 
beraber medeni hayatımızın 

tekrar tamamii terbiyesini icap 

ettiren cehtler yalnız bu şart 
dairesindedir ki biz bugünkü 
Alman hükumetile sulhu müsa
lemet içinde yaşıyacağız. 

Köyceğizde sürek 
avları 

Köyceğiz (Özel)- llçebaylık 
hududu dahilinde her ay bir 
disiplin dahilinde sürek avlan 
tertip ediliyor. Bu avlarda şim
diye kadar (600) domuz (SO) 
çakal (3) sırtlan (6) kurd ve 
bir de oldukça büyük kaplan 
öldürülmüştür. Bilhassa son üç 
gün zarfında beş köy halkının 
ve tarım işyarı bay Haydar 
Özenin iştirakiyle yapılan av 
neticesi pek parlak olmuştur. 

Bu av neticesinde (40) domuz 
öldürülmüştür. 

H. Cahid 
1 11 ..... .. 

Teftişten avdet 
Bergama yollarını teftiş için 

Bf'rgama hav,.lisine giden 
Nafia müdürü bay Asım Güne 
geriye dönmuştür. 

Değlrmentepe gazinosn 
Şarbay doktor Behçet Uz 

dün Karşıyakada Soğukkuyu 
civarında Değirmentepede be
lediye tarafından inşa ettirilen 
gazinoyu gezmiştir. 

-w ]: 

Beşizler beyaz perdede 
Bir batında doğan beş Kanadalı 

çocuk daha iki yaşına 
basmadan milyonlara sahih oldular 

Bütlln dllnva, bir batında do
ğan beş Kanadalı çocuğun ku
luçka makinalarını andıran özel 
bir cihaz içinde büyütülmesiyle 
alakadar oldu. Bu beş kllçllk 
adam için sarfedilen mürekeb 
Nobel mükafatını kazanan'ar 
için yazılanlardan çoktur. 

Fakat bu eşsiz hadi-
seye gösterilen alaka yalnız 

ilmi bakımdan değildir. Çocuk
ların annelerinin elinden alına
rak Kanada hükumetinin visa
yeti altına konulmaları, bu ala
kayı bir kat daha artırmış
tır. Beşizlerin manevi babaları 
lngiliz kralı sekiıinci Edvard
dır. Şimdi kendilerine mahsus 
bir hastaneleri vardır. Doğu
mu idare eden köy doktoru 
bu hastanenin direktörü ol
muştur. Amerika milyonerleri 
beşizlere birçok hediyeler gön
derdiler. Onları görmeğe giden 
binlerce ziyaretçi kucak kucak 
oyuncak götürüyörlar. Holly
vood'un meşhur firmalarından 
biri henüz bir yaşını bitiren 
beşizlerin ilk filmini çevirmiştir. 
Şirket bu filmi çevirmek için 
beş çocuğa bir milyon dolar 
vermiştir. 

Beşizler böylece beyaz per
denin en küçük ve en tabiiğ 
aktristi eri oldular. Bu film bü
tün Amerikada gösterildi. Ve 
en heyecanlı filmlerden daha 
çok rağbet kazandı. Film sesli 
idi. Beşizler daha konuşmadık
ları için yalnız ılada dada'ları 
duyuluyordu. içlerinden en 
çapkını lvon'dur. 

Daha bir yaşındayken bu 
kadar şöhret kazanan çocuk· 
!arın ana ve babasının bu va· 
ziyetten memnun oldukları zan
nedilir. Hiç de böyle değildir. 
Beş çocuğu bir batında dün
yaya getiren kadın yavruları

nın elinden alınmasını bir çocuk 
hırsızlığıyla tavsif etmektedir. 

ELZIRE LEGROS NE 
DiYOR? 

Elzire Legros adını taşıyan 
bu kadın gazetelerde çıkan 
bir mektubunda diyor lı:i: "Son 

ivin. Sesi/, Emil, Arınet ve Mari 

1 

beş çocuğum 28 mayıs 1934 te 
doğmuştur. Ben bunlardan baş
ka daha beş çocuk doğurdum, 
besledim ve sağlıkları tam ye
rinde olarak büyüttüm. 

24 temmuz 1934 te kanun 
beş yavrumu iki sene için eli
mizden aldı. 

Galiba bu iki .senelik müd
det yeter görülmemiş olacak 
ki doğumdan sekiz ay sonra 
ivin, Sesi!, Emil, Anet ve Ma
riyi on sekiz yaşına kadar ana 
kucağından ve baba evinden 
uzak tutmağa karar verildi. 

işkence gören çocuklar 
celladlarının ellerinde bıra

kıldıkları halde analık va-

Pamuk 
Ve Pirinç zeriyatı 

Köyceğiz, (Özel)- Köyceğiz 
kazası açık kozalı pamuklann 
yetişmesine çok müsait olduğu 
önce yapılan denemelerden an
laşılmış ve bu yıl pamuk ekimi 
seferberliği yapılmıştır. 

Her çiftçi beşer dönüm pa
muk ekmeği taahhüt etmiştir. 
Pamuk cinsinden iyi bir tipin 
kazaya uygun olarak seçilmesi 
için ayrıca bu yıl kaza mer
kezinde yüz dönümlük '3ir de
neme tarlası da yapılacaktır. 

Bu deneme neticesinde erken 
yetişen ve bol mahsul veren 
uzun telli pamuklar tip olarak 
ayrılacak ve kaza için önümüz
deki yıllarda bu tip esas ola
rak kabul edilerek diğer yerli 
vesair cinsler kamilen ortadan 
kaldırılacaktır. 

Çiftçi fırsat buldukça pamuk 
tarlalarını hazırlamaktadır. 

Pamuk işinde ilçebay, bay 
Halit Tunçer başta olmak üzere 
şarbay T.Baykent ve ilçe tarım 
işyarı bay Haydar Önenin 
usanmak bilmiyen bir faaliyetle 
çalışmaları bilhassa takdire 
şayandır. 
Yine tarım işyarı bay Haydar 

Ônenin te9vik ve gayretleri 

• 

zifesini hakkıyla yapan be· 
nim gibi bir kadına müsamaha 
ve merhamet edilmiyor. 1952 
senesine kadar, yavrularımı bir 
yabanci gibi ziyarete mecbur 
kalacağım. Yavrularım hürri
yetlerini kazanarak zengin 
birer matmazel olacakları 
zaman ise belki ana ve baba· 
!arının fakir yuvasına ademi 
tenezzülle bakacaklardır. Kız
lartm zengin olmuşlar... Onla
rın elmas yüzükleri bile var
mış... Bundan bana ne? Biz 
çocuklarımızı kendi kardeşleri 
yanında büyütmek istiyoruz. 
Onları bizden çaldılar... Evet 
çaldılar... Bunu başka suretle 
ifade etmek imkansızdır. 

Moskovadan 
Köyceğize 

Köyceğiz, (Özel)- Biri köy
ceğizin dalyan mevkiinde di
ğeri de Döğüş belinde olmak 
üzere avcılar tarafından ayak
larında alüminyom halkalar bu· 
lunan iki ördek vurulmuştur. 

Halkalarda (Moskova "26129" 
C.) (Moskova "48038,,) [harf 
okunamamıştır] harf ve rakam
ları yazılıdır. 

Halkalar, tarım işyarlığı va
sıtasile ilbaylığa gönderilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
neticesi olarak pirinç ekimine 
çok müsait olan bu yerlerde 
zeriyat yapılmak için Antalya 
pirinç ekicilerile temaslar ya
ptlmış,temaslar ne.ticesinde ka
zanın Dalaman çiftliği dahilin
de [ 400 ) Köyceğiz çiftliğl 
içinde ( 100 ] ve Dalyan kö
yünde de ( 125 J hektar olmak 
üzere ( 625 ) hektarlık bir ara
zi dahilinde pirinç ekimine te
şebbüs edilmiştir. 

Bunlardan Dalyan köyü ve 
Dalaman çiftlikleri da ha mü
sait görülerek sıhhi durum nok
tasından göçükler yapılmıştır. 
Müteşebbisler yakında faaliye
te geçeceklerdir. Bu yoldan da 
ilçenin ekonomik durumuna bir 
iyileşmek yolu açılmış demektir, 

Hüseyin Cahlt 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

B61em sayısı: &ıs Yazan : Tokdll 

Çok seri geçen bu bir kaç saniyelik zamanda Ze_rneb 
garib bir tebessümle Muhammede ba~'!1ış ve t~la~tan 

büsbütün kendisini şaşırtarak gıyınememışlı 
isyan ve fitne çıkararak yur· 

dundan koğulmağa mecbur 
edilen bu Musa kulları; beyaz 
harmanilerin içinde ufukların 
ağuşuna doğru sürünüb gider· 
ken sanki Medinenin havza· 
sında ruhani ve esrarengiz bir 
hadise, bir manzara peyda ol· 
muş zannını veriyordu. . . . . . . . . • . . . . . . . . 

Koğulan beni Nazir kavmı 
ufuklarda görünmez olunca 
Muhammed döndü: 

- Kaleye giriniz, bıraktık
larını alıb getiriniz! 

Diye emir verdi. Ali bu emri 
aldıktan sonra yanına, yirmi 
otuz kişi alarak kaleye girdi
ler, fakat kapıdan içeri girme· 
!erile durub parmaklarını ısıra· 
rak birbirlerine bakmaları bir 
oldu: 

Köyün bütün evleri yerle 
yeksan olmuştu, taş taş üstünde 
bırakmamışlardı. Ali dişlerini 

gıcırdatarak: 
- Ah başlan kesilecek mel

un imişler amma, iş İşten geçti. 
Bize yaramasın diye bakınız ne 
hale koymuşlar .. 

Alinin yanında gelen Talha: 
- Ali, dedi, öyle sanırım 

eşya da bırakmamışlardır. 
- Ben de bu zandayım.Hele 

bakalım. 
Hakikaten beni Nazir kabi

lesi bir şey bırakmamışlardı. 

Ancak işe yaramaz ~O zırh, 50 
.ıpiğfer ~e 300 kadar da küflü 
paslı kılınç buldular. 

* ... 
Muhammedin ordusu Medi· 

neye döndü, ganimet olarak bir 
şey getirmemişlerdi. Fakat 
Muhammed arkadaşlanna dö
nerek: 

- Kardetlerim bize bırak
tıkları ganimet bir defa rahat· 
lığımızdır. ikincisi de münbit 
ve yeşillik olan erazileridir. 
Bunlar muhacirin arasında tak-

' sim olunsun ve artık ansara 
muhacirler fazla bar olmasınlar. 
Her kes kendi başına bir yurd 
tedarik ederek gıdasını kendi 
sa yile temin etsin .. 

Ansardan bir zat: 
- Hayır ya Muhammed! 

Böyle düşünmeyiniz, muhacir· 
!er bize ağırlık değildir. Sonr~ 
onlar çalışarak gıdalarını temin 
ediyorlar, biz onlarla kardeşten 
fazla sıkı bir rabıta ve sevgi 
hasıl ettik, onları bizden ayır· 
maynıız .. Muhammed bu cevap
tan zevkli bir tesir duymuştu. 
itiraz etmedi, arazinin taksimini 
Ömere bırakh. 

Ömer bir kaç güo sonra hayli 
muhacir ve ansardan ön gelen 
kişileri alarak Muhammede ha
ber verib beni Nazir mer'asına 
yürüdü. Bunlarla arazinin vüs'a· 
tını, parçasını tayin ve tesbit 
edecekti. 

Ömerin gitmesinden bir saat 
sonra da Muhammed tek başına 
yola çıktı, o da görüb işe ne· 
zaret edecekti. Birdenbire ak· 
lına Zeyd geldi. Acaba Ömer 
onu da götürmüş mü idi, ıi.a 

muhasarada o da vardı. Karı· 
sının derdinden ve dilinden her 
barba ölmek için iştirak eden 
bu zavallıya da bir hisse ayır
mak muhakkak şarttı. Ömer 
unuttu ise L.ına arkadaş olsun 
fikriyle Muhammed Zeydin 
evine vardı, kapıyı vurdu: 

- Seliim. 
Bu Muhammedin adeti idi. 

lç~riden Zeynebin sesi geldi: 

- Giriniz! 
Muhammed içeri girince bir· 

denbire geri dönmek istedi. 
Zeyneb fazla açık bir halde 
idi, alelacele bir şev giymek 
istiyordu amma bir türlü örtü· 
nemiyordu. 

Zeynebin çamaşır yıkadığı 
bu sırada Zeyoebin iziniyle 
içeri girib bu hali gören Mu· 
hammed, 30-32 yaşlarında çok 
güzel, çok taze olan bala za· 
desini bir lahza seyretmekten 
kendini alamadı. 

Bu güzel çehre Muhammedi 
o kadar şiddetle tahrik etti ki 
içinde bir şey sızladı, ve derhal 
kendisini zaptetmeğe uğraşarak 
döndü: 

- Yarabbi kullarının kalbini 
çevirmeyi ne eyi bilirsin! 

Çok seri geçen bu bir kaç 
saniyelik zamanda Zeyneb ga· 
rib bir tebessümle Muhammede 
bakmış ve teliştan büsbütün 
kendisini şaşırtarak giyineme-

mişti. 

Muhammed dışarı çıktı ve 
kapıdan seslendi: 

- Zeyd nerede? 
Titrek ve halecanlı bir se$le: 
- Nazir sahrasına gitti. 
Muhammedi garib bir dü-

şünce almıştı. Halasının kıziyle 
küçüktenberi beraberlerdi ve 
her glin onu ğörüyordu, !ikin 
nasıl olmuştu da kalbinde tatlı 
bir his yer etmişti. Her halde 
onu fazla açık görmesi buna 
müessir olmuftu. 

Muhammed bu düşlinceler 
arasında Nazir sahrasına doğru 
yürlidii. • • • 
. ..:... se~ A.ıı~hı~ 
misin? 

- Şüphesizi 
Suali soran kucağı çocuklu 

bir Arab kansı idi. Nazir sah
rasında Muhammedin arkadaş· 
!arının yanında ooo arayıb so
rarak yanına gelmit ve bunu 
sormuştu. 

- Bilmedi -

G. Göring 
Almanlar Ren bölgesin
den çıkmıyacak diyor . 

Berlin, 27 (Ö.~) - General ; , )' ıışamaktan pa!ka biı: iste*i 
Göring bugün verdiği bir şö~- ,ı olmıyaıı ,· a,l~wış. _mılyonlu~ bır 

.. . Alma,n mılletının şerefınden 
le~~Ael şunlakrı ,solyledRıı böl dır. Bir millet ancak şerefine 

man ıt a arı en ge- · . h" "t' d lA ık olabı'lı"r . . . . C h 1 sa ıpse ı ıma a .. y · 
sıne gırmışlerdır. e ennem e ZORLA UZLAŞMA 
tehdit edilse de yine orada OLAMAZ 
kalacaklardır. Harb etmiş olan- Zorla kabul ettirilecek uzlaş· 
lar tekrar harb etmek istemi· maların aleyhindeyim. Btı kabil 
yarlar. Fakat buna mecbur edi- teşebbüslere cevabım şudur: 
lirsek silahlarımız kuvvetlidir. Siz muahedeleri kendi aıılayı-
Alman milleti daima daha me· şınıza göre tefsir ediyorsunuır;. 
tanetlidir. icabında. Almanlar ki d Siz zevale mahkôıır ka ar an 
kendilerini çok şiddetli bir şe· bahsediyorsunuz. Bense şerefli 
kilde müdafaa etmelerini bile- bir millet namına söz ıöyleyo· 
ceklerdir. 

B. Göring Fransız milletinin 
Almanyaya karşı lıarb etmeği 
tasvib edip etmiyeceğini so
ruyor. 

DOKUZUNCU SÖYLEV 
Berlin, 27 (Ô.R) - B. Hitler 

dokuzuncu seçim söylevini dün 
akşam vermiştir. Son görüş· 

melere temas eden Alman dev
J et adamı şunları söylemiştir: 

- "Alman milletinden 29 
martta siyasetimi tasvib eden 
sembolik bir harekette bulun
masmı istedim. Cihan bu ha· 
reketin nasıl bir hareket ola
cağını görecektir. 
şüphe etmeğe kimin hakkı var· 

rum. 
~flr/Z":l'K0.~~~U12.aıı~•ru~ 

Doktor 

Sabiha ~ 
,. Süleyman ~ 

Çocuk hastalıkları~ 
mütehassısı 

Pazardan maada hergün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka· 
dar ikinci Beyler sokak 81 · 
numaralı muayenehanede ka· · 
bul eder. 
~~~ :w..z::ıa· =:rı..< 

Avcılara Polislere Koyun sahiplerine müjde 
Daimon m:.rka 9388 numa?ah iiç pilli en son icat edilen 

bu fenerler ile karşıdaki her göz kamaşır bu sayede avcı
lar geceleri diri diri tavuşan keklik vesaire gibi avlarını 

yakalamaktadırlar. Beş yüz metre mesafeyi tamamile 
gösterir. 
fr///:'LL77.ZZJTL7iZ:Zfi'iE~77::Br;&&i'///)f//L/LZ/) 

Umum deposu: lzmirde Suluhan civarında Ödemişli . 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 
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YENi ASIR Sanııe 7 

A1sancak vapur iskelesi yakınında 

lzmirin en mükemmel hususi 
HAST ANESiDiR 

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

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

SIHHAT E w • Ameliyathane ve doğum salonları fennin en 
vının son terakkiyatına göre hazırlanmıştır. 

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

Son derece temizlik, mükemmel baknra ve şefkat Sıhhat 
evinin vasfıdır · 

A ı • t .. ti • Halka çok ucuza temin edilmiştir : Mesela on 
me ıya UCfe eri gün SIHHAT evinde yatmak ameliyat olmak 

operatör ücreti ve ilaç masrafı hepsi dahil bir fıtık, bir apandisit ve buna benzer 
ameliyatlann on günlük blitün. masrafı elli liradan ibarettir. 

D •• ti • On gün SIHHAT evinde yatmak, yemek, çocuk ogum ucre erı : masrafı ve ebe doktoru ücreti ve dögum mas-
rafı dahil elll liradır. 

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

A ı• t t d • olacaklardan on gün SIHHAT evinde ya!mak, me ıya sız e avı yemek, ilaç, hekim parası dahil yalnız 20 lıradır 

SIHHAT Evinin ınuhterem doktorları 
Hurufu heca sırasile aşağıda gösterilmiştir. . ...................................................... , .••••..•....................•........................• 

··•····••••··•··••••·····•·•···•••······••••·•··•····· ·····················································~ ... .... - . i Dahili hastalıklar ğ Kadın hastalıkları ~ E 

~ Mutahassıslan ~ Mutahassısları ~ 
E Birinci sınıf mutahassıslar : 

;· Birinci sınıf dahiliye mutahassısları :; doktor Fikret Tahsin : 
• S doktor Hatib oğlu Esat :: ,. Kazım Karal : 

E HUseyln lbrahim Salor s ,. Yusuf Ziya OstUn E 
S l.tltli ~211Jr-I :: ••••••••••.•.••.•...•.•••••••••..•••••••••••••••.•••••• 

=· .. c:·;;;;lıi··:lı·~;~~i~kı~; ........... I ~:~::.~kia?ı u~u~~h~:~~!ı === "I 
Mut~hassıslan ;: Birinci sınıf mutahassıslar 
Bırinci sınıf operatörler E: doktor Hüseyin Hulki Cura • ~ 

doktor operatör .Arıt Yurcu ~ " Ziya Gökşin i § 
il RI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4'ı za : : : 

" ,, . : Esat Cimcoz E$ Göz lıastahklat·ı : E •• 
" 
" " 

,, Mitat Baran :: Birinci sınıf mutahassıs 
,, Nuri Arkan § doktor Burhaneddin Bengü .. 

" 
ASABİYE MUTAHASSISI Faik Muhiddin 
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Sıhhat Evi Müdürü: Doktor SADIK ÇAGLAR 
Hastalarımıza bütün kolaylıklar gösterilir. Dahilden gelecek hastalarımız istasyon

lardan karşılanır. Hasla yanında kalmak isteyen yakınlerine en büyük kolaylık ya
pılır. Dahilden gelen hastaların sahiplerine hastalarının sıhatları hakkında mektupla, 
TELGRAFLA günli gününe malumat verilir. 
TELGRAF ADRESi : IZMIR SIHHAT EVi TELEFON No. 2974 

Gece ve gündüz dogum ve hasta kabul olunur. 
,., ................... .-:ı ..... ıım:ı: ..... ~ 

Her· Fiata Satış 
Azimet dolayisile 
ace]e ınü.zayede 

ile satış 
Önümüzdeki pazar günü ya· 

ni martın yirmi dokuzuncu gü· 
nü sabahleyin alafranga saat 
on buçukta Karşıyakada vapur 

iskelesine yakın Fahrettinpa~a 
caddesinde yalıda 54 numara· 
da Nusret beye ait lüks ve 
nadide mobilyaları bilmüzaye
de satılacaktır. 

.,-a:ımc:z:;m...-:-m::ıım 

ÇOCUK 
HAST ALıKL A Rl 
ı\JÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın

daki kıliııiğinde kabul et· 
mektedir. Telefon 3990 

(S. 7) (3601) 
rmmmmıııı~.n:..:lilıiıiıriııııiliııiııııiılııı .. • 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 Gerek yemek odası takımı, 

yalak odası takımı lüks ve 
nadide mavundan mamul mi
safir odası takımı, lüks mavun 
kristal vitrin, lilks mavıın mas
sif 12 parçadan ibaret koltuk 
takımı perdesiyle, 4 köşe oto
matik yemek masası, mavun· 
dan mamul 6 maroken san· 
dalye, şömine aynası, dört kö· 
şe anahtarlı yemek masası, 2 
istirahat koltuğu, ceviz kolona, 
sahibinin sesi salon gramofonu, 
gramofon dolabı, 2 büyük an· 
tika kilim perde, küçük yazı
hane, büyük divan, büvük ki-

lim, 2 kesme sarı karyolalar 
somyelerile, lavamanlar tuva
letlerile-, sarı mangal, komodin, 
4 sarı sandalye, paravana, 
Gördes ha'ısı. 7 adet Gördes 
seccadeleri, 2 kişilik sarı si
yahlı karyo'a, 6 adet tablalı 
sandalye, 7 limba!ı pilli Filko 

H 3. (182) 
........... !3ölll ..... ıımıcı~ 

ı; Çok. liazançlı ve~ 
\ çok tanınmış ~ 

BiR KIRAATHANESİ :--
' radyo ve sair bir çok lüks \ Devren satılıktır 

mobilyalar bilmüzayede satı:a- \ İstekliler hemen, Karşı- ~; 
caktır. yakada Sütçü çıkmazında 

Büyük Kardiçalı lbrahim bey 62 :ıumaralı evde oturan 
hanında Emniyet müzayede ':.; Bayan Emineye baş Yur· 

salonu müdüriyeti sunlar. 
3 . 3 ~ H.3 1-15 (678) 
f~~-



Sahife a 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur':' 

Ambalaj ve komprimelerin ... .. 
üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markas ı nı arayınız. 

HÜSEYİN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 1 
9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takımı 
9 parça koltuk takımı 

LÜKS 

30 lira Yün kadife 
60 lira Yün kadife 

100 lira ipek kumaş 

VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 2-13 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
lzmir Kaymakam Nihat bey caddesinde 14 No. da aşçılık 

yapmakta iken terki sanat eden lspl'lrlanın Çelebiler mahallesin
den Kaçkın oğlu Fethi Şükrü namına Başturak şubesinde 935 
yılı için 7 - 10 • 934 ten 31 - 12 - 934 gününe kadar olan müd
det için 14 lira 8 kuruş kazanç vergisi tarh ve bu vergiye de 
282 kuruş buhran vergisi zam ve ilave edilmiştir. Mükellefin 
nerede bulunduğu bilinmemesi hasebile ihbarnamesi tebliğ 

ettirilememiştir. 

2395 Sayılı kazanç vergisi kanununun 86 ncı maddesi delaletile 
tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilanen tebliğ 
olunur. 812 ( 673 ) 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. İııkıba zı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden m_ütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

lnıriliz Kanzuk eczanesi Bevo11lu - İstanbul 

.• tY&!l~E:FıU:'N; IC-E~N 
RADYOLARININ 1936 modeli geldi 

Bu model cidden en meraklı Radyo meraklılarını hayrete düşürdü 
(1936) TELEFUNKEN radyosunu gelip görünüz ve neşriyatını işidiniz 

Sesine, ahengine yapısına hayran kalacaksınız 

1936 modeli 
Telefunken 
Radyosu musikiden anlıyanların 

RADYOSUDUR 

Bourla Biraderler ve Şsı. lzmir -Gazi Bulvarı 
Devlet Demiryollarından : 

Muhammen kira bedeli 2400 kuruş olan Alsancakta Deniz is

kelesi avlusu içindeki 400 metre murabbaı arsa 7-4-936 salı 

günü saat 15 de açık artırma usuliyle lzmirde Alsancakta 8 incı 
• 

işletme komisyonunda iki ay için kiraya verilecektir. isteklilerin 
180 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeye kanuni 
bir manileri bulunmadığına dair beyannamelerle ayni gün ve 
saatte komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler Alsancakta 
8 inci işletme komisyonundan parasız alınır. 24, 28 747 (637) 

Manisa halkevi başkanlığından: 

Muayenehane 
nakli 

Odemlş: Hastane cad
desindeki muayenehanemi 
sayın halkımıza ve köylüle
rimize bir kolaylık olmak 
üzere Gazipaşa caddesinde 
7 numaralı binaya nakletti
ğimi, fukaraya da evelce bil
dirilen günlerde meccanen 
bakmakta olduğumu bildi-
ririm. 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Müteha~sısı 

Mikropları yüzde yüz öldürür, dişleri fırçanın girmediği Muayenehane: ikinci Bey-
i k d f d k ler sokağı 65. Tel. 3956 yer ere a ar nü uz e ere temizler, parlatır, diş etlerini Evi : Köprü \"apur iskelesi 

besler ve hastalanmalarına mani olur 
EN MÜKEMMEL, EN HOŞ, EN iKTiSADİ Berat apartımanı No. 6 

1111 ................................................ ı • ._ .... E.v •• T .. el.ef•o•n•N•o•.•2•5•45 .. . 



2a Mart t938 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SA TURNUS vapuru elycmı 

limaaumzda olap 28-3-936 da l 
Anvers, Rotterdam, Amster-
dam Ye Hambmg limanlan için 
yük alacakbr. I 

HERCULES YapW'u 6-4-936 
da gelip 11-4-936 da Anvers, 1 
Rotterdam, Amsterdam ve ; 
Hamburg limanlara için yük 
alacakbr. 

GANYMEDES vapuru 8-4-
936 da beklenmekte olup yü- 1 
künü tahliyeden sonra Bur~as 
V arna ve Köstence limanlan 
içın yük alacakbr. 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 tarihinde gelip 25-4-936 
tarihine kadar Anvers-Rotter
dam-Amsterdam ve Hambarı 
limanları iç.in yük alacaklar. 
SVENSKA ORIENT Linicn 
ROLAND motörü 29-3-936 

tarihmde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limaıılan 
için yük olacaktır. 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup y&ktbıl 
tahliyeden sonra Rotterclam 
Hambure, Copenhaıe, Dantzig 
Gdyoia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanlan için yük 
alacaklar. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN · 
ALBA JULIA vapura 16-4-

936 da gelip 17-4-936 da Pire 
Malta, Marsilya ve Barselonc 
hareket edecektir. 
PELEŞ va.-uru 21-5-936 

da gelib 13 - 5 - 936 da Pi
re, Malta, Marsilya ve Bar
celone hareket edecektir. 

ALBA JULIYA vapuru 7-6-
936 da beklenmekte olup 8 6-
936 da Pire, Malta, Marsilya 

N. V. 
W. F. lf. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

ANGORA vapuru 26 martta 

bekleniyor. AnYers, Hamhurg 
ve Bremenden ylik çıkaracaktır 

AQUILA vapuru 30 martta 
bekleniyor. 4 nisana kadar An
verı, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen içiıı yük alacakbr. 
AMERICAN EXPORT LINES 

EXMOOR vapuru 12 nisanda 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacakbr. 

D/S. A/S Spanıkelinjen 
OsJo 

BAY ARD motörü 11 nisanda 
bekleniyor. Hayfa, Iskenderiye 
Dieppe ve Norveç limanlarına 
yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 

tarihleri vo navlun tarifeleri 

hakkında biç bir taahhide gi· 
rişilme~. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

D. operatör 

M. Nuri Arkan 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye ıefi 
Hutalanm her giiD ljle

den soara 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Nwnanzade to

kak S numarah muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
EYi 2980 

10-26 (591) 

BANDO 
ve Barcelone için yük ala- Mui itimi Aranıyor 
cakhr. isteklilerin prtları öğren-

Yoku kabul eder. mek ilzere Salilali Halkeme 
ilandaki hareket tariblerile 

na vlunlardaki değişikliklerden t ••m•ü•ra•c•a•at.la•"··~~l··•311!111!(•65•5.)• I 
acenta mes'uliyet kabul etmez. Tire sulh hukuk mahkeme-

Fazla tafsilat için ikinci sinden: 
kordonda Tahmil ve Tahliye Tirenin ipekçiler mahallcıin-
binası arkasında FRA TELLi den Mustafa oğlu Mustafa tara• 
SPERCO acentesine müracaat fmdan Tire sulh hukuk mahke-
edilmesi rica olunur. mesine verdiği 20 Tetriniaani 

Telefon: 2004-2005-2663 935 tarihli dilekçesile Tirenin 
dere mahallesinden Alatehirli 
Ali kızı Huriyenin akıl hasta· 
lığı •e akıl zaifliğine müpteli 

................... 
DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağmda 81 numaralı mua-
yenehanesinde bastalannı 
kabul eder. ( 3436 ) 

Paris fakültesin en ·ptom 
oı, tablplerl 

Mu7~tfeı· Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan bqlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrab muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

T clefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Betimi 1 

MlTATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
baaın yanında. 

Numara: 23 
r elefon: 3434 

(229) 

ve itlerini görmekten iciz bu
lunduğundan ka11n validesi 
Huriyenin kendiıine vasi tayin 
edilmesini istemesi üzerine 
cereyan eden ~uhakemel~ri 
sonunda Huriyenın akıl zayıf-
liği sebebiyle işlerini görmek
ten aciz: ve daimi muavenete 
ve takayyüdata muhtaç olduiu 
sabit olduğundan kanunu me
deninin 3SS, 363, 364, 371 inci 
ınaddeleri mucibince Huriyenin 
vesa} et altına almmasına ehil 
ve reşit bulunan devamı davacı 
Mustafanın vasi tayinine 7-2-
936 tarih ve 70 sayı ile karar 
verildiğinden keyfiyet ilin olu-
nur. 809 (675) 

'f l:.~I ASIR 

Oliver Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRİNCl 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KORDON TEL. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINIAN vapuru 23 mart
ta ıelip Liverpool ve Glasgov 
içia yük alacaktır. 

MARDINIAN yapuru mart 
nihayetinde Liverpoo1 ve Svaa
sea'dan gelip tahliyede bulu~ 
nacak. 

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

GRODNO vapwu mart ni
haretinde Londra, Hal ve Arı
versten gelip tahliyede bulu
nacak ve ayni umanda Lon
dra v~ HaD içia ynk alacaktır. 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

NOT : Vürut tarihleri, va-

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değiıikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda Aleminin 1936 seneıi 
için kabul etttiği 

40 
Renk &zerine yün, ipek,pa-

mak yeya keten her hangi 

kamq •• elbdeJİ yabm 

t.6 
Kurut ile ve çok kolay bo-

yamak i.teneniz bir paket 
KIZ markalı , 

A R T 1 -

:ae>Y .ASI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EY-LUL 

B A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 

Fenni Gözlükcülük 

ECZANESi 

HİLA'4 ECZANESİ 

Hı R NEVİ FENNi atlz LOK 

Altın nikel, elekttoyalviz, selloloit, bas baga her türlil çer

çevelerİe pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
ve a akından her türlü 1aıttikler, tayyare ve şof6r gklllderile 

.. y y t özln.kleri bütün optik alemin bütün icabab. Göz 
guneı ve oz g u , 

h k. 1 • · · uayane kutulan, alit ve edevat deposu e un en ıçıa m ~ 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş 
ağrısı, kankbk, sinir, adele 

bel ağrılarına karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakıttan 

daha farla muhtaç olduğunuzu unutmaymız ! 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor· 

madan bütün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fabrikasının 

mütehassıs kimyagerleri taraf1ndan imal edil
mektedir.Her eczanede bulunur.Fiatı 7,S kuruştur 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam

balara na:ıaran sarfiyattan 
yüzde yirmi daha kirh 

olursunuz 

M. Tevfik BA YKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simenı 

fabrikaları mümessili 
l'qtcmalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Ferit Kuvvet Şumbu 
l" uvvet, kudret, iştah, sıhhat verir. 

Veremli ve sıracah kansız 
romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızlığına , 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük tifesi 

SC> 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükümet sarası 

inhisarlar Tütün fabrikası müdür
iüğünde.n: 

Fabrikamızda 23-3-936 gününde pazarlıkla aablacak olan iptal 
edilmiş kiğıtlar, bandrolar, etiketler, havagazı lamba gömlek ve 
şiıeleri limba vidaları muhtelif büyüklükte teneke ve teneke 
kutulara alıcı çıkmadığından ve 100 S/M bileğitaşı , muhtelif 

zımpara taşlarile hurç ve hurç mukavvalanna verilen bedel de 
haddi liyık görülmediğinden müzayede müddeti 30-3-936 pazar
tesi günü saat 13 e kadar temdid edilmi,tir. 

Talip olanların yevmi mezkürda fabrikamıza müracaatlan . 
25, 28 77S (649) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ TAZE TEMiZ UCUZ § . . . . . . 

llAC ~ . 
HAMDİ NÜZflET ~ . 
Sıhhat Eczanesi = 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

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

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lssısman vergi borcundan ötiarü haczedilen hacı Mahmud mahal

lesinde Şamla sokağında kain 6 sayıh -ASYA- oteli binası tar:bi 
ilandan itibaren 21 gün müddetle tekrar sat.lığa çıkarıldığından 
pey sürmek istiyen!erin defterdarlık kalemine gelmeleri. 

28. 31. 3. 6 811 (672) 
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Alma - ransız gerginliği yatışmazsa 
lngiliz dış bakanı istifa mecburiyetinde kalacaktır 

lngiliz siyasetinin hedefi şudur: Harp tehlükesinin önüne geçn1ek ve sulhu 
perçinliyecek müzakereler kapısı açarak Almanya ile Fransayı barıştırmak 

. ,. -

Bay Fla11detı 

Londra 27 (Ö.R) - B. Ede
ain dün akşam Avam kamara
sında söylediği nutkun ikinci 
kısmı Fransa ve Almanyaya 
sulh gayretlerini kolaylaştırma
ları için yapılan bir davettir. 

Dış bakanı ilk önce Fransız· 
Belçika erkanı harbiyeleriyle 
Jngiliz erkanı harbiyesi arasın· 
da yapılacak temasın, diğer 

bir ihtilaf hasebiyle evvelce de 
yapılmış olan görüşmelerden 

farklı olmadığını, lngilterenin 
girişeceği taahhütlerin ancak 
tahriksiz bir taarruz halin· 
de tatbik edileceğini, yok
sa bunların bir hükmü olmı
yacağını kaydettikten sonra, 
Almanya da bir uzlaşma gay· 
reti sarfetmezse lngiltere için 
giriştiği gayretlerde muvaffak 
olmanın imkansız olacağını 

söylemiş ve demiştir ki: 
ALMANYANIN 

ISTEKSIZLIGI 
- lngilterenin şimdiye ka

dar bütün yaptıklarına rağmen 
Almanya tarafından bu işe hiç 
yardım edilmemiştir. Netekim 
Alman hükümetinden Ren gayri 
askeri bölgesini tahkim etme
mek taahhüdünü de alamamış· 
tır. Bununla beraber 31 Mart· 
ta tebliğ edilecek Alman tek
liflerinin bu noktalara cevap 
:ıerecek mahiyette olacağını 

hala ummaktayız. 
ÜÇ HEDEF 

lngilterenin takıp ettiği si
yasanın üç hedefi vardır : 

1 - Harbın ve harp tehlü
kesinin önüne geçmek, 2 -
Faydalı müzakereler açılmasına 
imkan verecek bir vaziyet !h
das etmek; 3 - Bu müzakere· 
leri neticeye vardırmak. 

Son söz olarak Fransaya 
şunu söylemeye mecburum ki: 
Eğer Fransa kendisini Alman· 
yadan ayıran meseleleri önce· 
den kurulmuş fikirlere ssplan· 
madan tetkik etmek istemezse 
sulhu temin edemeyiz. Alman· 
yaya da şunu söylemeliyim ki: 
kendi hareketi yüzünden Av· 
rupada uyanan endişeleri ya· 
tıştırmak için hiç bir şey yap
mazsa muvaffakiyet ihtimali ile 
!tir mü:ıakeye girişemeyi:ı. 

Bav Vaıı Zeeland 
ALMANYAYA GÖRE: 

Berlin27 (Ö.R) - B. Edenin 
avam kamarasındaki söylevi 
ulusal sosyalist çevrenleri tara
fından memnuniyetle karşılan

mıştır. Fakat Vilbems!rasse 
daima ihtirazlı bir vaziyet 
muhafaza etmektedir. 

Hitler partisinin organı olan 
"Völkische Beobachter .. gaze
tesi, lngilterenin Fransız nufuz 
siyasasına kurban gitmemesini 
istiyen B. Edenin gayretlerini 
takdirle karşılamaktadır. Lo· 

karno devletlerinin muhtırası 

hakkında bunun bir ültimatom 
değil, sadece bir teklif olduğu
nu söyliyen B. Edenin sözleri
ni gazete memnuniyetle kay
dettikten sonra şunları yazıyor: 

"Muhtıra kat'i bir şart değil 
sadece bir teklif olduğuna göre 
ona mukabil tekliflerle cevab 

Bav Makdo11a/ı/ 
verilmesi pek tabiiğdir. B. 
Edenin beyanatına göre Lokar
no devlet.leri erkanı harbiyeleri 
arasındaki görüşmelerin de si
yasal bir mahiyeti olamıyacağı 
anlaşılmaktadır ve bu da an
cak memnuniyet verici bir mü· 
şahededir . ., 

B. EDEN iSTiF A 
EDECEK MI? 

Berlin, 27 (Ö.R) - " Völ
kische Beobachter ,, gazetesi 
B. Edenin beyanatını lngilte· 
nin hodbin Fransız diplomasisi 
nüfuzundan kendini kurtarmak 
istediğine bir delil sayıyor. 

Eğer B. Eden bir uzlaşma im
kanı bulmazsa istifa etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

FRANSIZ GAZETELERi 
Paris, 27 (Ö.R) - Gazeteler 

B. Edenin nutkunu umumiyetle 
iyi karşılıyorlar. "Echo de Pa
ris,, şu tefsirlerde bulunuyor: 

"Von Ribentrop ile Berlin
deki efendisi lngiliz dış baka-

Bay Eden 
nının sözlerinden kuşkulanmış· 
!ardır. Bugün B. Ribentrop 
hemen B. Eden nezdine gide
rek bazı sözleri hakkında iza
hat istiyecektir. 

"B. Edenin nutkundan çıkan 
mana şudur ki Almanya, lngiliz 
hükumeti tarafından muhtemel 
bir düşman gibi telakki edi
liyor. Şurasına da dikkat etmek 
gerektir: Dün akşam avam 
kamarasında dış bakanının söz
lerine karşı mühim hiç bir mü
dahale olmamıştır. B. Lloya 
George bile pek sert bir şe· 
kilde müdahale etmemeği mıı· 
vafık görmüş ve ancak yarı 
kapalı bir lisanla Avrupa üze· 
rinden uzaklaştırılması gereken 
harp heyülasından bahsetmiş
tir.,, 

MESULİYETINI BiLEN 
DEVLET ADAMI 

"Republik,, ıı-azetesi de nu· 
tuktan memnundur! "bu söylev, 
mesuliyet almasını bilen bir 

1 ~ 
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~14 ve 936 yılları arası!lıla tatilıi bir benzeı-iş ; 914 J"tilllıia A/111a11rnrwı 

lo!ldra se/irligini yapan bav MarJ!iiS ve Q.16 da m•w vazi/eı-i J!Öffll 
bav Hö~i11 lo!ldıanırı Ha~·dparkwda {!ezirıme/rri 

devlet adamının söylevidir. B. BiR CÜMLE 
Eden lngiliz umumi efkarının Fakat "Journal,, nutkundan 
endişelerini dağıtmak için kud- memnun görünmiyor ve B.Eıle· 
retli deliller kullanmıştır. Av- nin sözlerini lenkid ederek di· 
rupada sulh meselesinin artık yor ki: "B.Edenin nutkunda bir 
kat'i olarak halledilmesi lüzu· cümle var, öyle bir cümle ki 
mu üzerinde israr etmiştir. in- bize lngilterenin vaziyeti bak-
giliz siyasasının ne Almanyaya kında bütün anlatılan hikaye-
ne Fransaya değil, ancak Ce- !eri mahvediyor. B.Eden Fran· 
nevreye bağlı olduğunu kay· sız - lngiliz erkanı harbiyeleri 
detmiştir.Erkanı habiyeler ara- arasındaki görüşmelerin 1914 
sındaki anlaşmaların siyasal bir de barbı esnasında yapılan an-
hedefi olmadığını göstermiş ve !aşma ile biç ilgisi olmadığını 
lngilterenin taahhütlerine sadık söylemiştir. B.Edenin siyasası 
kalacağını söylemiştir. bu ise; bundan ne beklenebilir!,, ....... , ...............................................................................................................................................•..................................................................... , 

T. Rüştü 
Dün yapılan görüşmeye Fransız 
çevrenleri büyük Önem veriyorlar 

........................................................................~ 

Fransız - Sovyet misakı belgeleri taati edildi ve 
misak 

Paris, 27 (Ö.R) - dışişleri 
bakanı B. Flandin saat l l,40ta 
Yonneden gelmiş ve Kedor
seyde servis şefleriyle uzun 
müddet çalıştıktan sonra Sov
yet dış bakanı B, Litvinof ile 
büyük elçisi B. Potemkini, 
Türkiye dışişleri bakanı, B. 
Tevfik Rüştü Arasla Tür ki ye
nin Paris büyük elçisi B. 
Suadı, Çekoslovakya elçisi B. 
Aziskiy ve Yugoslavya elçisi 
B. Puriçi kabul etmiştir. 

Saat 14,40 ta tekrar Yonne 
seçim dairesine gidecek ve Sa
lı günü kat'i olarak Parise dö
necektir. 

B. Litvinofla B. Flanden ara· 
sındaki görüşme neticesinde 
iki dış işleri bakanı Fransız • 
Sovyet paktının tasdik belge· 
!erini mübadele için lazım ge· 
len imzaları atmışlardır. 

Böylece bu pakt bugünden 
itibaren meriyet mevkiine gir· 
miştir. 

1 

bilfiil mer'iyete girdi 

ı 

Frarısa lıiikrimefi1ti1t yeni ve eski Ankara sejuleri 8. l'onso ve B. Kamerer 
Paris siyasal çevrenleri Fran· ya elçisi B.Oziskının da iltihak 

sız dış bakanının BB. Litvinof, ettiği bu mümessillerle yapılan 
Tevfik Rüştü Aras ve Puriç müzakereler şimdiki arsıulusal 

ile mülakatına ehemmiyet veri- vazıyeti üzerinde c~reyan et-
yorlar. Bu diplomatlar Ulus· miştir. Londra görüşmelerinden 
lar sosyetesi konseyinden bay sonra ve Alman mukabil tek-
Flandenle birlikte bulunmuş- lifleri verilmeden önce yapılan 
lar ve memleketlerini tem- bu lClDaslar çok ehemmiyetli 
sil etmişlerdir. Çekoslovak- görülmektedir. 

Ras Nasibu 
Cicika bombardımanın
dan güçlükle kurtulabildi 
Yetmiş bin kişilik lmpartor ordusu 

Asangi gölü önündedir 
Roma, 28 (Ö.R) - Cicika· 

nın bombardımanında Cenub 
urdusu başkumandanı Ras Na
sibu bir tesadüf eseri olarak 
kurtulmuştur. Mumaileyh Vehib 
paşa ile müşavere için sara· 
yından henüz çıkmışdı ki, sa
ray tayyareler tarafından bom
bardıman edilib yerle yeksan 
edildi. 

Roma, 26 (Ö.R)- Habeşler 
T embiyeni tamamen tahliye 
ettiler. Ras Seyum ve Ras 
Kassa 12000 askerle Gondar 
civarında karargah kurdular. 
İMPARATORUN ORDUSU 
Roma, 27 (A.A) - Şimal 

cephesindeki Italyan umumi 
karargahı yolların inşası bi
ter bitmez Amba • Alaciye 
nakledilecektir. Bu da göate· 
rir ki Makalle teblükedc de
ğildir. 

Mamafih şurası bir hakikat
tır ki, imparator yetmit bin 
kifilik bir· ordu ile Asan• 

gi gölü önünde mevzi al
mıştır. Ve bu oreuya ım· 
paratorun muhafız kuvvet· 
!eri ile yine imparatorun s .. va 
Vollo ve Harrardaki kıtaatı da 
dahil bulunmaktadır. 

Bu ordu eyi talim görmüş
tür. Ve eyi techiz edilmiştir. 
Elinde takriben 2000 mitralyöz 
son sistem elli top ve bir çok 
ta tayyare ve tank topları var· 
dır. Bu ordunun eksiği yalnız 

tayyaredir. imparator bizzat 
kumanc\a etmektedir. 

Bulgar 
Ticaret hakanı öldil 

Sofya, 27 (Ö.R) - Ticaret 
bakanı dün gece birdenbire 
öldü. Kendisi basta değildi. 

Kont dö Şambürnün 
Ziyareti 

Roma, 27 (Ö.R)- B. Musso· 
lini Fransız büyük elçisi Kont 
dö Şambrünü kabul etti 


