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imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
ı- .A.:S C>:N'"~ Ş:Eı:::R..A..İTİ 

, Devam müddeti Türkiye için jHariç için 

1 

Stıulik • . • . . . . J.'IOU :!.iOll 
Allı r111lık . . . . . "ilJO 1:11111 

1 TELEFON 2&97 

• 

C ııııılııtYiyetiıı Ve CııııılııtYİ!fe!_ Esel'iniıı Belıçisi, Snbnlılnn Çıka;· Siynııı Gazetedir 
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Son Dakika: 1 

Haberleri 5 inci 
sahif ededir 

Yeni Asır matbaasında bas_.!.l~ış!ır. 

w= Cenevrede gürültüler kopacak 
talya muhasem b 

1 Romada b·"yü b" 
r 
y 

ma ~ avet edilece t• 
ve s iy t vardır 

'Inhasenıat durursa zecri 
tedhirlt>r tanıaıuen kaldıı·ılacaktır .. 

örii11iişıi 

Aksi takdirde 18 ler komitesi 
toplanarak zecri tedbirleri art1.ıracaktıı-.. 
INGİLIZLER.İN.TEKi:iflf.Rİ••ı•·f;'k''~i~';~~·;~:·~nsekizler komi-

Londra, 7 ( Ô.R ) - Havas tesinin zecri tedbirleri arttır· 
bildiriyor: mak için derhal toplanmağa 

Bay Eden ve Halifaks, on· çağırılması .. 
!içler komitesine aşağıdaki lngiltere bu teklifi daha ev· 
tekliflerde bulunacaklardır: velce yapmak niyetinde idi. 

1 - Italyanların Habeşistan· Fakat Italyanın Fransaya itti· 
da harp metodları hakkında fak teklif etme•i endişe edildi-
derhal tahkikat yapılması.. ğinden bunu derhal yapmamıştır. 

2 - Onüçler komitesi sulh Bununla beraber burada bü-
tekliflerinin müzakeresinden küm süren kanaate göre on 
lince mütareke akdına muvaf· - Sonu 4 üncü sarJada 

'U ~ '//./. 

japo11 Başbakam lfirota siiz scirlırkm 

. l~tanbul, 8 (Hu~usi muhabi· yayı saran tthlükeleri sayarken 
rımızden)- Amenkanın tanın· harp ihtimallerini şu noktalar-
mıf siyut muharrirlerinden da toplamaktadır. 
L. W. Hill Amerika radyosun· 1 - Rendeki gayri askeri 
da beynelmilel durumu tahlil bölgenin Almanya tarafında• 
eden bir konferanı vermiftir. askerileştirme lıararı verilme 1 
B. Hill bu konferantında dnn- · - Lıif/tn (tı·iriniz -



Sahne z 

Halkımı~ 
Zehirli gazların 
tahribatından 
korunamaz mı? 

- Baş taraJı ı üıd say/ada -
eylemi,, etütler yapdmıı .. Fakat 
işte o kadar. Ortada fiili bir 
netice yok. Boyahaneler yine 
şehir içinde durmakta yine 
neşrettikleri gazlarla balkı ze
hirlemektedirler. 
Eğer bu da yapılması milyon

larca lira urfına mütevakkıf 
işlerden bulunm111 olsaydı 
imkinsu.lık karıısında boyun 
eğmeye riza gösterebilirdik. 
Fakat mesele hiçte biyle de
ğildir. Nihayet miieuese sa
hiplerini biraz maddiğ feda-
kirhğa davet etmek bu zehir 
kusan boyahanelerin mahzur-
larını ortadan kaldırabilir. Fen· 
nin bugünkü terakkiyatı önün· 
de bu iş basitin dununda kalır. 

Bizim anladığımıza göre me
sele mühimsenmemektedir. Hal-
buki mübimsenmeğc çok değeri 
vardır. En kuvvetli zehirlerden 
biri olan kükürt dumanlannın 
sokağa bırakılmasına, bu mües
seselerde çalışan itçilerin ha
yatları bahasma ekmeklerini 
kaıanmasına nasıl müsameha 
gösterilebilir ? Boyahanelerde 
çabşan itçilerden kan kusarak 
can verenlerini biliyoruz. Hele 
it mevsiminde ikinci Kor
dondan Gazi bulvarı civa-
rından vatandaılann burun
larını tıkamadan geçemedik-
lerini görüyoruz. Halkı böyle 
zehirli gazlann tahribabna ma-
ruz bırakmak, onlann sağhiını 
hiçe saymak bugünün düşünce-
lerine asla uygun düıemez. 
Yarım beygirlik bir mot6rün 
eksos borusundan çıkan duma
nı menedici tedbirleri göz 
önünde tutan belediye lzmir 
sokaklarını zehirli gazların 
hücumuna nasıl maruz bıraka
bilir? 

Kendisi Doktor olan bele
diye reisimizin bu noktayı 

bizden daha iyi kavrayacağında 
şüphemiz yoktur. Hldisenin 
ihracat mallarımızla alakası 
gözönünde tutularak müsamaha 
gösteriliyorsa bizce müsamaha 
da yerinde değildir. Çünkü 
istenilen, boyahanelerin kapatıl
ması değil, kükürt gazlarımn 
halka zarar vermiyecek bir 
hale konulmasıdır. Buna da 
fenni imkanlar vardır. Yeter 
ki belediyemiz bu İfİ de hal 
etmeğe karar verdıği mesele· 
ler arasına almıt bulunsun. 
~akk.ı C>cak.oğ-1-u .. 

Muallim tayinleri 
Izmir kız öğretmen okulu 

riyaziye öğretmeni bay Vahap 
erkek öğretmen okulu riyaziye 
öğretmenliğine, erkek ağret

men okulu riyaziye 3ğretmeni 
bay Ahmed, kız 6ğretmen oku-
lu riyaziye muallimliğine tayin 
edilmitlerdir. 

Beraat 
İbtilis ve zimmetten maznun 

Çeıme Ziraat baakua memuru 
bay Ekrem, bay Nail ve bay 
Cemilin 9 seneclenberi tehrimiz 
ajv ceza mahkemesinde cere
yan eden muhakemeleri neti
celeamit ve suçlan aabit olma
dajmdan beraatlerine karar 
veril.qtir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
üzerine F r•nsa ile Almanya 
arasında .. 

2 - Nilin membaını teıkil 
eden Tana (Tsana) ~illi b61-
geaile civannın ltalyanlar tara
fıaclan İfgali üzerine lnfiltere 
ile ltalya arasında ... 

3 - Mongolistan ve Man
çuri huduc:l,undaki bldiseler ve 
uzak 1&rktaki geflİnlik üzerine 
Japonya ile Rusya arasında her 
dakika dünyayı kana boyaya
cak barplann çıkmasından en
dite edilmektedir. 

Mubanir konferansını, Ame
rikanın Avrupadan gelecek 
llarp telılikelerine ıiirüklenme

·ılli 

T.odası 
••••• 

Takdir edildi 
Geçenlerde dış memleketlere 

ihraç edeceği pamuklara hile 
karıştırdığı ve bu suretle ihra
cat maluullerimiain dıt piyua
larclaki revacına ket vermek 
teşebbibiiade buluaduj'u için 
bir tüccann ticaret oda
ları kanununa göre cezalandı
nldıpı yumafbk. 

Şehrimiz Ticaret odasınm, 
ihracat mahıullerimize karşı 
gösterdiği bu teyakkuz ve 
alaka bu hadisenin meydana 
çıkarılmasına ve alikadarınm 
cezalandınlmıı olması ile sabit 
bulunuyor. Ankara Ttlrkofis 
merkezinden şehrimiz oduına 

gelen bir mektupta oda
nın ihracat mahsullerimİ!İn dıı 
piyasalarda revacını artırmak 
ve tutmak hususunda göster
diği yüksek alikadan otiiril 
teşekktir edilmiştir. 

Mısıra Çalı süpür
gesi satacağız 
Italyaya tatbik edilen zecri 

tedbirler dolayuiyle Mısır hll
kümeti belediyelerinin fimdiye 
kadar İtalyadan temin ettikleri 
çala süpürgelerini yukarıdaki 
sebep dolayısiyle bundan son• 
ra memleketimizden temin et
mek lüzumunu hissetmişlerdir. 
Bu vesile ile lskenderiye be
lediyesi 4 Mayıs 936 de bir 
münakasa açacakbr. TürkofİI 
lzmir şubesine münakasa ıart• 
nameaiyle çah ailptırgeai nl1-
munesi gönderilmiştir. 

• ' ••• 1 l l • 

Bir rapor 
hazırlanacak 

Türkofis merkezi incirleri• 
mizio iıtilısal ve ibraç mev8imi· 
nin bitmek bere oldutuadaa 
935 aensi incir rekolte 'Ve ihraç 
fiat vaziyetlerinin 934 senesi 
ile mukayeseli olarak bir rapor 
halinde bildirilmesini İzmir ıu
besinden istemİftir. 

Ofis istenilen malimat hak· 
kında hazırladığı bir mQfusal 
raporu merkeze bugünlerde 
gönderecektir. 

Bir firma 
incir istiyor 

Guba'dan bir firma Törkofis 
lzmir şubesi mlkllrllilae mll
racaütta bulunarak külliyetli 
miktarda incir almak istediğini 
bildirmiıtir. Likin incir stoku 
pek az kaldığından ba isteğin 
tamamile temin edilemireceği 

zannedilmektedir. -
Bornovada 
Bir 111Uumere 

tertllt edHdl 
Bornova C. H. partisi kamun 

binası menfaabna güzel bir 
müsamere tertip edilmesine 
karar verilmiftir. Bornovamn 
mümtaz aileleri bu müsamere
de rol alacaklardır. Mlaamere
nin çok parlak olacaiı fimdiden 
tahmin edili1or. YiDe Halk 
partUi menf aabna olmak kere 
26 nisanda Çiftlik ve Akhiura 
bir tren tenezzühü tertip edil
miıtir. Bu tenezztlhün de ne
teli geçmesi için şimdiden ba
zırhklar yapılmaktadır. 

B. Hakkı Balcı 
T etkikatta bulunmak üzere 

Aydın ve Nazilli bavalisine 
gitmit olan ticaret ve unayi 
odua reisi B. Hakkı Balca oilu 
d~~ize 

YENi AIHR 

Körfezimizde işletilmek Üzere 

AVrupaya 500 kişilik 
vapurlar ısmarlanıyor 

l Üzüm 

Liman işleri umum müdür
lltti tarahndaa Avrupa tersa· 
nelerine aİparİf edilecek olan, 
bqyüz kişi tqamaia miiaaid 
küçük vapurlar işi tedkik edil
mektedir. Haber aldığımıza 
göre. btanbulda DenizyoUan 
işletme idaresi umumi merke-
zinin Avrupadan satın alacağı 
yolcu vapurları görütülür 
iken lzmir liman iıleri umum 
müdllrlllğinün asmarhyacağı 
vapurlar meselesi de balJedile-

f 
cektir. Bazı mühim vapur 
inşaat şirketlerinia murahhas
lara latanbulda buhmduklanndan 
bu meselede murablaaslarla gö· 
rüşülmek suretile kat'i bir şekle 
bağlanacakbr. Liman işleri 
umum müdiirlüğü yakında Dol
mada betonarma Konak iske-
lesinin inşasma başlatdaracak· 
br. Bu iskele Karşıyaka vapur 
iskelesinden daha küçük, fa
kat daha zarif olacaktır. ........ 

Berlinde mahsul satışları 

Bu hafta üzüm fiatları 
bir mikdar düştü 

&erlin Tlirk ticaret oclumın 
son hafta satıılannda mubte• 
lif mahsullerimizin piyasa vazi
yetleri hakkında şehrimizdeki 
alidarlara bir rapor gelmiştir. 
Bu rapordaki malillnahn bir 
kısmını aıağıya yazıyoruz: 

ÜZÜM: 
Hafta içinde üzüm piyasası 

yine durgunlaşmış~ır. lzmir 
piyasasımn da gevşek bulun
duğu bildiriliyor. Piyasadaki 
bu durgunluğun bilhassa pas
kalya yortuları ihtiyaçlarının 
kapatılmış olmasından ileri gel
diği UDDediliyor. 

Piyasanın baylece hem Ham• 
burgta, hem de lımirde gevıe
mesi ve Alman tacirlerince ta
leb göıterilmemesi neticesi ola· 
rak lzmir ihracat tacirleri fiat• 
lan biraz indirmek mecburiye• 
tinde kalmıılardır. Fiatlardaki 
gerileme y6z kilo bapna orta 
heaab bir lira kadardır. lzmir 
ibracatçılannca yüz kilo bqına 
sif Hamburg istenen fiatlar 7 
numara 15 lira, 8 numara 15,5 
lira, 9 numara 16 lira, 10 nu
m&ra 18,S lira ve 1 l numara 
20,S liradır. 

1 

Iran mallan üzerine IOn hafta 
içinde gayet az muamele · ol
muttur. 

iNCiR 
Hamburg iacir piyasası gev

ıekliğini mu haf aza etmittir. Bu 
durgunluk Almanyanın iç şe
hirlerinde şimdilik ihtiyaca ye
tecek nisbette incir stoku bu
lunmasından ileri gelmektedir. 

Hamburgtaki stoklardan bazı 
partilerin lzmire nisbetle daha 
ucuza teklif olma11 İle fiatları 

tabiatile tazyik etmektedir. 
Bununla beraber lzmir ihracat· 
çılan fiatlan indirmeyip kilosu 
68-70 tanelik ccnovin lzmir na
turel incirleri için ytlz kilo başına 
sif Hamburg 11,S lira istemiş
lerdir. Hamburgdaki aynı kalite 
mallann ise 10 liraya kadar 
teklif olunduğu yazıbyor. 

Alman ithalitçılanmn lzm:r 
incirleri üzerinden bu hafta 
dahile yapbldan sabşlarda 
yüz kilo başına ekistrisma 
cenovin çuvalda 22,S lira, eks
trisma cenovin gıüne gron 23,S 
lira imperyal ruvayal 30 lira. 
ruvayal ualea 38 liradır. 

••••• 
Yunanistan 

Fuvara iştirak 
Edecek 

Şellrimiz Yunan koaıolosu 
Fuvar komitesi bqkaoı Şarbay 
Doktor Behçet Uzu 2iyaret 
ederek Yunaoiatanm bu sene 
Fuvara resmen iftirak edec01-
ğini bildirmittir. 

••••• 1 it 

Fuvar pulları 
basılıyor 

Ar11ulusal lzmir fuva n için 
fu•ar komitesi tarafından bir 
milyon aded pul ile IS bin 
aded afiş ve on beı bin sayı 
broıur bashralmağa baılanmıı
tır. Broıurlar yedi lisan üzerine 
olacaktır. 

Demir spor 
lzmire geliyor 
Eskişehir mıntakası şampi

yonu Demirspor takımt 22 ni-
pnda tebrimize gelerek Altm
ordu ;takımıyla bir müubaka 
yapacaktır. Demirspor takımı 
evvelce şampiyonluk maçlarında 
Türkiye futbol şampiyonluğu 
ikinciliğini kazanan Altınordu 

takımına mağlöb olmuştu. 26 ni
sanda yapılacak müsabaka re-
vanf 111ahiyetinde olacakbr. 
Eskişehir Demirspor takımı 
Altınordu'dan bqka Attay 
ve Deminpor talomlarile de 
birer maç yapacakbr. ......... 

T•yln 
Defterdarhk tahsil müfettişi 

bay Nail ayni mutla tahakkuk 
mafettifliğiae naldeclilmiflir. 

Amerikada 1500 sinema~a birden gösterilmekte olan, ilç 
· baftadanberi lstanbulu koıduran ve coıturaa mevsimin en 
göz kamaıtıracı zaferi 

.Brodvay Melodi 1936 
En son moda danslar - En yeni şarkılar - En mqlıur or· 

· kestralar - en eglenctt:li bir mevzu Holivudun en güzel ka· 
dınlan - Gözler ve kulaklar için hakiki bir ziyafet 

Yarın matlnelerden itibaren 

ELHAMRA 
S.iN EM AS 1 

\satıcılor kongresi 
Yeni heyet seçlldl 

B. Maz/ıar Nurul/a/ı 

Üzüm satıcılar birliği umumi 
heyeti dün borsa sarayında yıl
lık kongresini yapmıştır. Kong-
rede eski idare heyetinin 935 
yalı idare •e mesai raporu okun-
muş ve umumi heyeti tarafın
dan onaylanmıştır. Hesaplar 
incelendikten sonra intihabata 
geçilerek yeni idare heyetine 
aşağıdaki zevat seçilmişlerdir: 

Bırinci reisliğe lzmirli oğlu 
Mazhar Nurullah, ikinci reis
liğe Hıfıı Menemenli, umumi 
katipliğe Reşad Lebleb:ci oğlu .. 

Yeni heyete başanlar dileriz. 

Yunan 
Konsolosunun ziyareti 
Şehrimiz Yunan konsolosu 

vekili dün Ticaret odasını zi
yaretle oda umumi kitibi bay 
Mehmed Alh i görmüş ve zey
tinyagı istihsalit ve ihracatı 

hakkında malumat istemiıtir. 
Bu mülakatta yeni teşekkül 

etm'~ olan Türk-Yunan ticaret 
odasının lzmir mümessilliği işi 

de görüşülmüştür. 

iş bankası 
Kumbara ikra

miyeleri 
Kazan ani arı yazıyoruz 
iş bankasının kumbara pi

yangosunda kazananlar ıunlar· 
dır : 

100 er lira kazananlar 
Faik Mebmed İzmir, Sabri 

Yılmaz lzmir. 
10 ar lira kazananlar 

Güler N. Şadiye lzmir, Fah· 
rettin Hayrettin Izmir, Zipn 
Hasan lzmir, Ferişte Talat Ay
valık, Cavit Menplı lzmir, Sn
leyman lzmir, Nevin Sezai iz
mir, Perihan Manisa, Hasan 
Bahkesir, Muammer bmir, Li
tife Avni Ôdemiı, Nariye Mu
azzt:z lzmir, Faru~ Balıkeair, 
Fitnat Ôdemft, Mehmed Balı· 
kesir, Meliha Akhisar, Cengiz 
lzmir, lbrahim Mania&, Huan 
Riza lzmir, Tilrkin Izmir, Neı
vet Balıkesir, Cafer lzmir, Nu· 
ran lzmir. 

••• 
Küçük haberler: 

a. Sa111lh .. 11h 
Çocuk eıirgeme kurumu 

bakımevi d'>ktoru bay Samih 
Salih, Cumuriyet kız enstitlll 
hıfz11sıha ve çocuk bakımı mu• 
allimliğine tayin edilmiftir. 

Şehir mecllal 
Şehir mecliıi bugün saat 

16,30 da ıarbay doktor Behcet 
Uz'un baıkanlıjında toplanarak 
encftmenlerden çık.ınlmıt olan 
ve yetiftirilebildiği takdirde 
b&tçenin bir kısmım mtizakere 
edecektir. 

9 Rlsan ••• 

[ KÖŞEMDEN l 
Zıddıma gidenler 

lnsamn; zıddma giden, hav
salasını daraltan birçok şeyleri 
o:ar. Bu, berkescle, a~a her• 
kesde bulunan bir huydur. 
Söz gelimi: Kiminiz k1rmızı 

renkden, kiminiz posbıyıkdan, 

kiminiz tüysiizlerden hoşlanmaz. 
Kiminizin şamata zıddına gi
der, kiminizin sükünet ! Kimse 
kimseye neden bunu yapıyor
sun diyemez de ... 

Benim hoşuma gitmiyen, zıd-
dıma giden bir çok tunlar bun
lar olduğu gibi en ziyade öf
kelendiğim iki hal hepsine tüy 
diker .. .: 

Eskiden cuma güaleri olur-
du, şimdi pazar günlerine çev
rildi : 

Şöyle kendi halinde akşam 
üzeri eve dönersin, yahut evde 
pençerene yaslanmış, balkonu
na çıkmış bulunursun. 

Rahat varını acaba?. 
ileriden birbirinin koluna gir

miş, şu duvar sende, bu duvar 
bende, yalpa vurarak bulut gibi 
iki sarhoş sökün eder, avurtla
nnda laflarını geveleye, gevele
ye, saniyede bir hıçkırık gı gıgı 
içinde etrafa iltifat!? Yağdırır
lar, birbirlerine: 
Mesta11elentı birbirinine arzı huüisu 
Çuıt[aııelerbı şüplıdi imanına benzer 

Huliıslar çakarlar, haydi böy
lesini hoş görelim diyelim; O: 

- Haayt! Varda! Ben benim, 
ben şöyleyim, adamı şöyle ede
rim! Diyenlere kadınları, çoluk 
çocukları bin helecana gark 
edenlere ne demeli, ne yap
mah bilmem! 

Geçen gün bir paytonun 
içinde, dünyasından vaz geç
miş bir sarhoşun hoşaf gibi 
yığılnılJ halini gardüm. Araba 
yürüdükçe arabanın her zık 
zağı onu da kül keşkek zıp· 

Jallyor, sarsıyordu. Yani ken
dine asla sahib değildi. Acaba 
bu adam bu hale gelinceye 
kadar ne kadar içmiş, ne ka
dar bağırmış, ne kadar cıvık
laşmış, alemin rahatını bozmuş
tur, varın siz bir kıyas edin!. 

Diyeceksiniz ki: içki yasak 
mı? Neme lizım orası benim, 
ben onu tenkid etmiyorum, 
lakin ağzı yerine bumuna içen-
lerin kendilerine yaptıkları ma
zarrat beni, seni meşğul etme
se bile, umumi rahatı , neza
keti bozan - açık söyliyeyim -
küstahlıklar her halde çok fazla 
bizi meşğul eder, ben, bunlar 
zıddıma , gidiyor dedim değil 
mi, hayır zıddımdan daha zi
yade sinirlerime dokunuyor. 

Felekte; ben vurduiu vur
duk, kırdığı kırdık birisi ol
malı imiıim, yapacağım icraat 
başka ıeylerden daha ziyade 
bu birinci zıddıma ka111 olurdu. 
Eh! bunu bana ne siz liyletia, 
ne de ben anlatayım .• 

Edeb, baya dediğimiz mede
ni m"vzuatlar vardır, kanunlar 
da bunları takyid etmiftir, 
kanunu tatbika memur adam
lann g6remiy~cekleri kuytu
luklarda etrafmdakilere in• 
saçan böyleleri bir az akıllarını 
başlarına almalıdır diyeceğim 
ama illevelikin, eğer bunların 
aklı başlarında olsaydı her hal
de böyle yapmazlar, kendi ia-
sanlıklarım, başka insanları ce
miyet ve cemaati dütünürlcrdi. 
Bunun önüne geçmek, cezri 
surette önüne geçmek vazifelİ
nin kimlere düttiiğünü pek te 
tayin edemiyorum. 

• • • 
Bu birincisi. •. lkinciainia ber-

batlığını bununla makayae 
edecek dostlanma bir fiiDlilk 
sabır dilerim. 

TOKDIL · 
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~~ Bölem sayısn 39 

Kılınç 
bir at 

vuruşmasından sonra 
yarışı yapacaklardı 

Pazar günü Aydın muh
. telit takını ile karşılaşıyor 

Yıldönümü dolayisile hakkında bir iki söz 
YAZAN : MUhendls Behçet Üstay 

Kayserinin bir köyünden Sinanı eserlerinin teşkilah in-
~kmı, olan Sinan, Sanat tari- şaiyeıi ve tertibata itibarile dai-

Bir dakika oldu ki kıhnçla- Türkan Hatun bu mamaradaa 
rın tolgalara, zırhlara inerken memnun görünmiyordu. Birşey-
çıkardıkları sesten başka bir den şüphe etmekt~ydi. iki ilç 
şey duyulmaz oldu. Canbey defa : 
hem kendisini koruyarak kı- - Hu koşuyu bugün yapbr-

lınç sallıyor, hem de T emur mak neye yarar ? Baıka bir 
Melake bir iki söz söylemeğe güne kalsın diyordu. 
ç~li ~ıyordu. Oyunlarının mey· Fakat kocası onun sözlerine 
el ma çıkmasını istemiyorlardı. kulak vermiyordu. 
1 .!mur Melik görüşme çareıini Türkan Hatun bizmetçilerio-
b r zat yaratb. Maç çok kızış- den Hindi Sünbüle işaret etti. 
ro ştı. Saha gittikçe daraldı. Canbey ve Timur bu işareti 
Temur bileğine kayışla bağla- görmüşlerdi. Bir sıçrayı.ıta at· 

larma bindiler. 
m.ş olduğu kıhncı yanına sal-

Türkin Hatun: 
landtrdı. Ve Canbeyin üzerine 
ablarak belinden kavradı. Tam ı · - Canım böyle silahh koşu 

yapılır mı? Atları beyhude ye
bu sırada Canbey istediğini 
söyleyebildi: re yoracaksınız sözleriyle fikir· 

- Temur kendini koru.. leri bulandırmak istiyordu. 
Türkan Hatun canına kıymak Tekeş o kadar şendi ki 
istiyor. - Siz kavga işlerinden an-

Bunu söyler söylemez Timur Jamazsınız. Bahadırlar silah-
k Jarıyla ata binerlar de-
ollarını gevşetti. Halk beye- mekle iktifa etti. 

canla bo mücadeleyi seyredi· - Sonu vtu -

Altınordu oyuncuları bµ maça bü
yük bir ehemmiyef veriyorlar 

AlillUJrda takımı 
Vukubulao anlaşma üzerine 

Altınordu birinci takımımn bu 
pazar günü Aydına giderek 
Aydın mıntakasının çıkaracağı 
muhtelit takım ile bir maç 
yapması kararlaştınlmışbr. 

Albnordu tarafından yapılan 
teklifi Aydmlılar memnuniyetle 
kabul ederek bu temas imkanı 
hasıl olmuştur. 

yordu. Canbey: 
- Timur bir çare bul da 

beni çadırdan çıkar dedi. 

• I " ır Borsa Haberleri 

Hatırlardadır ki Aydın muh
teliti geçen sene buraya gele
rek Altınordu takamı ile karşı· 
laşmışh. Muhtelit takım o gün 

Altınordu takımı pazar gilnll 
sabahı giderek maçını yapa
cak ve akşam üzeri hmire dö
necektir. 

lzmir şampiyonasında en mü
said vaı:iyette bulunan Alboor-

- Peki Canbey .. 
Bu sırada şaşılacak bir şey 

oldu. Canbey daha kalkanını 

kavrmağa vakıt bulmadan Ti
murun kılmcı başına indi. Şi

ritleri koptu ve Tolgası yere 
yuvarlandı. Timur ayağım Ca-

nın Kalkanına koyarak sol elile 

de kendi kalkanım kaldırdı. 

Biri başı açık yerde sipersiz 
yatarken öteki tepeden tırnağa 
kadar silahlı idi. Fakat bu kud
rete güvenerek karşısındaki 

delikanlıyı büsbütün ezmek is
temedi. Kdıncmı yere dikti. 
T ekeş cengavere dönerek: 

- Merd rakibimin başına 
gelen ka1a benim ustahğımdan 
değil, zırhmın bozuk olmasın
dandır. Uzun yolculukla to!ga-

sının şiridleri eskiyerek kop
muştur. Benim zırhlarım ise 
sağlam kalmıştır. 

Tekeş cengaver müsabakayı 
tatlıya bağlamak istedi: 

- Babayiğitce konuşuyor
sun Timur Melik dedi. Çekiş· 

meyi başka bir güne bırakalım. 

- Öyle olsun ... Fakat Can
beyle yalnız silahla boy ölçüş· 

memiz yetmez. Bir de atları
mızı deniyelim. 

Bu söz T ekeşin hoşuna gitti. 
Gür sesle: 

- Çok eyi dersin Timur. 

Şimdiden tezi yok koşuya baş· 
lamanızı isterim. 

Kılıncı Timur bak etti. 
Şahın emri üzerine çadırın 

kanatları kaldırıldı. Atlar ge· 
tirildi. 
Tekeş ayağa kalkarak iler

ledi. Atları gözden geçirdi ve 
şunları söyJedi: 

- . OğuUar buradan üç fer
sah ileride. bir bahçe vardJr. 
Bale Sultanı denilen bir nevi 

lale yetiştirir. içinizden hanginiz 
bu lalelerden bir buket geti

rirse yarışı o kazanacaktır. 
Tam bu sırada Mahmud Ya· 

lovaç Canbeye yaklaşarak: 

- Dikkat delikanlı dedi. Bu
radan bir fersah ileride sağa 
sap. N ahşeb yo:unda hizmetçi 

ler;nden birini seni bekliyen 
sevdiklerinle birlikte bulacaksın. 

Canın heyecanı büyüktü. Bu 
dakikada ona dünyaları verse

Jerdi bu kadar sevinmiyecekti. 
içinde öyle bir azim vardı ki 
her maniayı devirme~e h~71r,:1. . 

~ 

~ DUn Borsada ~ 
~ Yapdan Sabşlar ' 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı Fiat 

41 F Solari 11 2S 12 75 
12 Ş Riza Halef 12 12 
6 S Emin 11 75 11 75 

59 YekUıı 
503212 Eski satış 
503271 uumi satış 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı 

29023 Muhtelif 24 
Zahire 

Çu. Cinsi 

1330 Buğday 6 375 

Fiat 
33 50 

Fiat 
6 375 

bütün seyircileri hayrette bıra· 
kan canlı ve enerjik bir oyunla 
lzmir takımını 1-2 ile yen
miştir. Altmordu gerçi on
dan sonra Aydına giderek 
Türkiye birincilikleri için yapı· 
lan grup şampiyonasına iştirak 
etmiş ise de Aydın takımı ile 
karşılaşmak imkanını bulama
mışb. 

Bütün bu vaziyetlerden sonra 
bu iki takımın bir karşılaşma 
daha yapması her iki tarafça 
matlup olmalı idi ki hu defa 

Cenevrede 

du takımı liklerde oynata
madığı Namığı da alarak en 
kuvvetli kadrosiyle bu temasa 
hazırlanmaktadır. Gerçe bu 
defa maç Aydın sahasında olu
yorsa da bu kadroda ve an· 
form bir şekilde giden Altm-
ordunun nekadar hazuhkh 
olsa da Aydın muhtelitioi ye
neceğini kabul etmek lazım

gelir. Bununla beraber Aydın 
çocuklarının burada gösterdik· 
leri şayanı takd;r enerji ile 
iyi bir netice almağa çah~a

caklarını da ilave etmek dnşer. 

Yangını 
j 281 Pamuk çekir 3 25 

6779 ki. ko. deri 58 ~ so Güı·ültükr• kopacak Habe; ;;~n kim 
475 balye pamuk 41 25 42 

Bugün şube kitabetioe not 

ettilen ve henüz vizita edil
memiş o1an pamuk sabşlan: 
325 Balya pa. p. 41 25 41 25 

• • Para Piyasası 
9-4-1936 

Alış 
Mark. 50 20 
isterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 80 
Belga 21 20 
İtalyan lireti 9 92 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 30 
Kr. ÇekosJo. 5 24 
Avstr.Şilini 23 37 

Sabş 

50 62 
623 

8 30 
79 50 
21 40 
9 94 

41 05 
85 50 
5 21 

23 87 

ÇAL'DA 
Öğretmenlere ve halka 
zehirll gaz konferansı 

Çat, (Özel) - Denizli Kül• 
tür direktörlüğü tarafından 
1935 yılı tatilinde Ankarada 
açılan zehirli gazlardan korun-

ma kursuna gönderilen il ilk 
öğretim ispekterferinden Hilmi 
Kozan Denizli il çevresi ilçe
lerinde sıra öğretmen ve halka 
ikişer gün süren Zehirli gaz
dan ko unma konferans arı ver

mektedir. Bu münasebetle 4-5 
Nisan 1936 tarihinde ilçemize 
gelerek öğretmenlere ve halka 

söylevde bulunmuş ve ilği uyan
dırmıştır. Bu söylev öğretmen· 
ler tarafından not edilerek 
köylerde halka tekrar edlle
cektir. 

HAVALAR ÇOK iYi 
GiDiYOR 

Havaların güzel gitmesile 
,...;ft(-1ni~ ••~-:' ... ,~;.,....1,J,.....fir. 

-Baş tarafı l tJd sav/ada
üçler komitesinde alınacak olan 
kararlar ltalyamn umumi siya
seti üzerinde önemli tesirler 
yapacaktır. Mussolininin Fran
sa ile Almanya dostluğu ara
sında nihai bir tercih yapma
sından korkulmaktadır. 

iT ALYA MUHASEMATI 
DURDURMAGA HAZIR 

MiDiR? 
Londra, 8 ( A.A ) - Daily 

Telgraf. Bugün Cenevrede baş• 
lıyan müzakerelerden bahseder 
ken diyor ki: 

İtalya, 1.3 ler komitesinde 
aza değildir. Fakat muhakkak 
olan birşey varsa Musolininin 
mümessili Baron Aloizinin ga
yet geniş mikyasta dinleneceği· 
dir. lngiltere ve Fransa, Italyaw 
nın Habeşistanda ileri hareke· 
tine nihayet vermeye hazır 
olup olmadığını soracaklardır. 
Aynı zamanda şunu da lta[yaya 
anlatacaklardır ki muhasemata 
nihayet verilmesi takdirinde 
ltalyaya karşı alınan zecri ted
birler kaldırılabilecektir. Önü
müzdeki günler esnasında Ce
nevrede çok nazık hava ese
ceği sanılmaktadır. 

INGILIZ • FRANSIZ 
GERGINLIGI ART ABILIR 
Bilhassa lngiltere ile Fransa 

arasındaki gerginliğin artması
na mani olmak çok güç ola
caktır. Fransanm Italyaya ve 
ltalyanın hatalarına karşı daha 
uzlaşıcı vaziyet almakta bulun
masından gayri iki memleket 
arasmda sulh planı meselesi 
hakkında fikir tezatları çıkma
ması kabil değildir. Eden, Fran
samn uzlaşma zamanının geçtiği 
hakkındaki noktai nazarına iş
tir::1 k etmivecektir. Eden, bilakis 

lzmir sahil sıhıye merkezi 
binasında çıkan yangını sön• 

dürmek için itfaiyemizin feda· 
kirane ve cansip~rane çahştığı 
vak'amn şabidleri tarafından 
tesbit edilmiş buluduğu halde 
sahil sıbıye merkezi baş tabib
liğinden gazetelere göde-

gönderilen bir mektubta bunun 
aksi iddia olunmaktadır. Hatti 

bu yangmda en büyük feda· 
karlık payı Türkovaz ban ar

tistlerinden Dimitri kızı Mat
mazel Ninoya ayrılmaktadır. 

Matmazelin faciayı görür gör
mez itfaiyeye haber vermif 

bulunması takdirle karşıJan
mağa değersede hayatlarını 

tehlükeye koyarak ateşle mü
cadele eden fedakar itfaiyeci-

leri büsbütün unutmak kadri
şioaslığa sığ'maz. 

Sahil sıhhiye merkezi bina• 
sındaki yangının sebeplerini 

ve itfaiyenin ateşe hikim ol· 
mak hususundaki mesaisinin 

derecesini resmi makamlar 
elbette tespit etmişlerdir. Bu 

gibi vak'alarda asıl söz sahibi 
zabıta ve adliye olduğuna göre 

lzmir Sahil sıhhiye merkezi 
baş doktorunun onlara takad· 

düm ederek itfaiyeye yangın
dan bir mesuliyet payı ayırmak 
istemesi muvafık olamıyacağını 
sanmaktayız. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kendi fikrinde ısrar eyliyecek-
tir. Edenin fikrine göre, sulhu 

temin edecek teklifler hakkın· 
da Almanya ile geniş münaka

şalar açılabilecek bir zamana 
varmak üzere gayretlerde de
vam olunması lazımdır. 

himizd~ baıhbaşma muazzam ma · büyük bir ibda kudreti 
bir devir açmıf, Türk medeni- göstermiştir. Garb müdekkik· 
yetine ölmez abideler kazan- ferinden (Gorlit) in dediği bibi 
dırmışbr. Şinan daha küçük 
iken yaradılışında büyük bir 
kabiliyet gösteriyordu. Anado
lunun bu zeki çocu2'u. lstan
bulda At meydanındaki saraya 
ayrıldı. Orada ustalar yamnda 
hi\n, çeşme inşaatında çalıştı. 

Yapı işleriyle alakadar oldu. 
Yavuzun llÇaldıran,, seferine 
iştirak ederek Iran tarzı mi
marisinin hususiyet ve güzel
liklerini tetkik ederek yaptıraca
ğı abidelerin esaslarını kurdu. 
Birkaç sene sonra Yavuzun 
Mısır seferi Sinana yeni bir 
tedkik sabası açtı. Kabreye 
girdiği zaman Sinan, arab 
abidelc;rini, ehramlarını derin 
bir alaka ile gördü. Bu ted
kikler genç dimağına tesirler 
yapıyordu. imparatorluğun en 
parlak ve muhteşem devrini 
yaşadı. Kanuninin azametli 
devri başladığı zaman, Sinan 
seferlere iştirak ederek, Rados 
ve Belgradda Romen ve Yunan 
sanat eserlerile tanıştı. Bodin 
şehrinin zarif sarayları, ruhunda 
azametli ihhraslar yarattı. 

Bağdad seferi Sinan için 
son tedkik sahası oldu. Mezopo
tamyanm merkezindeki medeni
yetin incelikleri hassas dimağın
da intibah eserleri vücude getir
mekten geri kalmıyordu. Van 
kalesi muhasara edildiği zaman, 
gölün öbür sahilinde bulunan 
düşmandan malumat almak için 
karşıya geçmek ve bunun için 
gemilere ihtiyaç vardı. Sinan. 
malzemenin azhğına rağmen 
cüz'i bir zamanda üç . kadırga 
yaptırarak karşıya geçti. Sinan 
Barbaros Hayrittin ile beraber 
Adriyatik sahillerinde, Korfoya 
ltalyan sahiJlerindeki Polaya 
kadar gitti, gezdi ve bilgilerini 
artırdı. Bugdan seferinde or
dunun Prot nehrinden geç
mesi için bir köprü yapılma
sına lüzum görüJdü. Koca 
Sinan on üç gün içinde 
metin bir köprü kurdu. Bir in
şaatç< bir köprü mühendisi ol· 
duğunu gösterdi. Sinan lstan
bula dönünce işe başladı. Gü
zel sanatlar sinesinde mimari 
fenni, üslubunu yarattı. Artık 
yeni bir devir açılmışb. Umran 
eserleri tetkik edilirse şekil 
ve plan itibarile ahenk ve 
topluluğu bir arada yaşatan 
temiz bir üslup bulunur. San
atında, bugün mimarı fenninde 
aranan topluluk ahengi şekil 
ve ebaddaki tenasüb vardır. 
ilk eseri Şehzade camünin in
şası oldu. Muvaffak oluyor ve 

emsaline tesadüf edilmiy~n bir 
maharetle muazzam kubbeler, 
abideler yaratmış otan üstad 
Sidan, Ayasofyayı geçmek gaye 
sini takib etmiş ve muvaffak ol· 
du. (Hammer), Süleymaniye ya
pıldıktan sonraAyasofya ölmüş· 
tür demiştir. Monomantal bir 
eserde aranılan ahenk ve tena· 
süb güzelliği Süleymaniyenin 
mermer ve granıtten yapılmış 

aksamı gösteriyor.. Türk mi
marına Bizans eserleri örnek 
olmadı duygu ve usliıbuna ya
bancı tesirler karışmamıştır. 
Edirnedeki Selimiye camii de 
yüksek bir eseri san'attır. Bü· 
yük Sinan bile, biriktirdiğim 
hüner ve marifetlerimi Selimi· 
yede topladım, diyordu. 

Bununla gurur duyardı. Bu 
ulu mabedin, büyük kubbesi, 
sekiz ayağı bağhyan kemer1er 
üstünde oturtulmuftur.Ayaklann 
bulunduğu daire etrafındaki 
sekiz k8şeli şekil, muntazam 
bir müsemmen değildir. Dört ci· 
betten yarım kubbeleri çıkar
mak ve iki yan dıhlardaki met
hal kapılannın manzarasını 
kaybettirmemek için buralarda 
tesadüf eden köşeler daha 
geniş alınmıştır. Dıvar kontro· 
förlerine verilen ~ekil ve eb'at, 
bugünkü mukavemet kaideleri· 
ne uygundur. 

Yaptırdığı inşaahn mukave· 
metini temin ederek, hariti ve 
dahili kuvvetlerin özünü bul· 
mak bu dahinin başardığı iş· 
lerdendir. Süleymaniye camiinin 
planını çizen merhum üstad Ke· 
maliddin, camiin planında bir 
miJimetre bile hata olmadığım 
heyret ve heyecanla söylemişti. 
Sinan büyük bir mimar, bir 
mühendis ölmez bir kudret ve 
varlaktır. 

hassa mimarı sıfatile birbirini lzmir: Mühendis 
müteakib camiler, medreseler Behçet Ostay 
hamam ve türbelerve sarayların ,.u .................................... .. 
inşasileuğraşıyor.Kağıtane mem· JtalyanfarID 
ba sularınınlstanbula getirilmesi 
işi de Sinana tevdi edildi. hulyası ffil 
Mimar keşfe başladı. Su mü• 
hendisi gibi suyun miktannı 
anladı. Suyu getirmek için yap
tığı kemerlerle Bizans bend
lerini geride bırakmıştı. Onun 
ölmez, abidesi, Snieymaniye 
oldu. Bu eserile Sinan, muvaf
fakıyetin itibar ve şöhretin 
son raddesine vardı. 

ı3unu, Mihrimah ve Rüstem• 
paşa camileri takip etti. 
Büyük çekmecede gii2el bir 
köprü kurdu. Fakat Sinanm 
bütün dehasını tecelli ettire
cek son bir şaheser daha la
zımdı. O da Edirnedeki Seli
miye oldu. Koca Sinan artık 
san'at ve şöhretin en yüksek 
noktasına çıkmıştı. Memleke· 
tin hcrtarafını beşyüzU geçen 
eserlerile süılemiıtir. Mimar 

••• 
- BaşfataJı birinri salıi/rde -

rek sahte bir vesikayı imıaya 
mecbur edildiklerini bildirmiştir 
Mektupta deniliyor ki: 

- Seyyar hastane ile bir· 
tikte esir düştüğümüz zamaa 
Italyan askerleri bize fenı 
muainele ettiler. Ve Habef 
usulü zincirlediler. Bir duvaı 
dibine getirtiferek kurşuna 
dizilmekle tehdit edildik. 

Yirmi dört saat aç kaldık. 
Nihayet yatacak bir yer gös
terdiler. Bir gecede iki defa 
uyandmlarak kurşuna dizilmeğe 
hazır olmaklığımız haber edildi. 
Nihayet canilerle bir yerde 
hapsedildik. Dessie bombard· 
manı hakkında sahte vesikalar1 
imzaya mecbur kaldık. 
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Muazzam hava gemileri 
• 

Zenlin kumandanı Dr. Eckener vak
tiyİe Kont Zepli~-~ ... ~.~-~ .. ~~!.! .. ~~Y.?.~du .... 
Rio dÖ·j;~·i;~y;····gidip···dö11en Hindenhurg balonu 

kısa mesafelerde 200 yolcu taşıyabilir .. 
Almanyadan hareket ederek 

Riyo dö Janiro'ya kadar gidib 
gelen L. Z. 129 kabili sevk 
balonu Zeplinin kaşifi olan Al
manların bu sahada neler ya
pabileceğini bütün dünyanın 
gözleri önüne sermiştir. Dört 
yılda yapılan bu balon 284 
metre uzunluğunda, 41 metre 
kutrundadır. Dört tane 16 şar 
ııilindirili ve 1100 beygir kuv
vetinde motörlerle mücehhez
dir. Ellisi yolcu olmak üzere 
doksan kişinin ferah ferah se
yahat etmesine yetecek kadar 
konforü haizdir. Saatta 135 

f Jr. h ·ktm•r 

ınesaf eli yolculuklar için 200 
kişiyi taşıyabilir. 

DR. EKENER KİMDiR? 
Bu muazzam hava dünyasmı 

meydana getiren Dr. Ekener 
lcimdir, bilir misiniz? Doktor 
Ekeneri size anlatmak için Jep
tınin tarihçesini hulasa etmek 
İcab eder: 

- Adım J epJin balonlarına 
veren Kont Zeplin ilk defa 
Jeplin balonu meselesini nazari 
bir hadise olarak ortaya attığı 
zaman kendisine şiddetli taar
ruzlarda bulunanlar, zır deli 
diyenler çoktu. Kont Jeplin Al
mayada eyi bir aileye men· 
ıuptu. Ve Alman ordusunun 
cesur, atılgan ve müteşebbjs 
generallerinden biriydi. 

Kont Jeplinin bu fikirleri 
dedikoduya sebep olduğu için 
Alman erkanı harbiye dairesi 
OPun tekaüde sevkini tasarla
nuştı. Bunu hisseden Kont, 
blr teftiş esnasında verdiği bir 
sözü yerine getiremeyince der
hal istifa etmiş ve hayatının 
ondan sonraki kısmını jepJin 
inşaatına vakfetmiştir. 

1890 yılında Kont Jeplinin 
kendi başına büyük planlar 
hazırladığım görüyoruz. Kont 
Jeplin Alman mühendislerinden 
Kober'le birleşerek bir balon 
projesi hazırlamış ve 1894 
yılında bunu Alman lmpara· 
toruna kabul ettirmek ıçm 
araya vasıtalar koymuştur. İm
parator kont Jeplini kabul ede· 

rek meydana getirdiği balonun 
bir fen heyeti huzurunda ted· 
kik edilmesini münasip görüyor. 

Heyet balonu tedkik ediyor 
ve anlıyorki meydana getirilen 
balon kafi derecede mukave· 
metli değildir. Ufak bir hava 
tazyiki önünde düşüp parçalan· 
mağa mahkümdur. 

Bu beklenmedik neticeden 
dolayı oldukça sarsılan Kont 
Jeplin başka bir balon hazır
hyorsa da heyet bunu da ka· 
bul etmiyor ve fenni mahzur
lar bulunduğunu iddia ederek 
balonun havalanmasına mani 
oluyor. Alman erkanıharbiye
ıinde, bir fen heyetinin hazırla
) arak imparatora takdim edi
len raporda: "[nsan hayatile 
oyna.mak i~in hazırlandığı iddia 
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edilen bu balon için haz.inenin neri buluyor. Kendisile teşrik 
alakalı zata avans vermemesi,, mesai teklifinde bulunuyor. Bu 
tavsiye ediliyordu. suretle Dr. Ekenerle Kont Jep· 

Bu beklenmedik ikinci dar- lin arasında ilk temaslar baş-
be, mühendis ı Koberi Kont hyor. OnJar beraber çalışarak 
Jeplinden ayırıyor. O da Kont müşterek eserler hazırlamağa 
Jeplinin ihtirama hiçbir kıymet başlıyorlar. Ve er geç nıuvaf-
verilmemesi icab ettiğini işaaya fak da oluyorlar. 
başlıyor. 1906 yılında yapılan balon 

KIRILMIY AN CESARET tecrübeleri muvaffakıyetli olu-

Kont JepHnin cesaretleri ta- yorsa da fırtınadan ikisi de 
mamen kırılmış değildir. 1896 param parça oluyor. Fakat ar-
yılmda Almanyada bir mües- tık iş işten geçmiş bulunuyor. 
sesenin yardımını temin ederek Dünyamn nazarları AJmanya-
bir proje hazırlıyor. Bu proje daki Kont jeplinle Dr. Ekene-

beğeniliyor ve ilk balon inşa rin Üzerlerine çevrilmiş bulu-
ediliyor. nuyordu. imparator, umumi 

llk uçuş tecrübesi günü harbe tekaddüm eden seneler· 

Kont Jeplin heyecanda - de Kont jeplini himayesice alı-
dır . Fen dünyuma hediye yor ve ordu namına balonlar 
edeceği eserini büyük bir gu- inşasına başlıyor. Bn arada 
rurla reklama başlıyor. Fakat yapılan tecrübeler balonun b~-
talib ona gene yüz çevirmiştir. yük faydalarını bütün medenı-
İlk tecrübe esnasında balon yet alemine anlatıyor. 
zedeleniyor. Bu hadise gaze· Umumi harp senelerinde 
telerı uzun uzun işgal ediyor. Alman :ıeplinleri harp 
Şimdi L. z. 129 balonile Rio siJabı olarak kullanılıyorsa da 
Dö janiroya gidib gelen Dr. d 
Ekener bir Alman gazetesinde bundan beklenen faydalar el e 
alaylı bir yazı yazıyor. Ve Kont edilemiyor. 

h 1 Dr. Ekener bu balondan sonra 
Jeplini başkalarının ayat armı d 

d. Amerika hesabına yeni en 
oyuncak yapmakla ittiham e ı- hh 

bazı balonlar inşasını tea üt 

yo~ont Jeplin büyük bir tees- etmiı;tir. Bu balonlar yolcu 

k l k l D Ek nakliyatında kullanılacaktır. 
süre apı ara derha r. e-

Ar a b ··ittifakı 

Baf!dnttall bir manzara 
Londra 8 (Ö.R)- Kahirı?den ı başbakanı Muhammed Ziyad 

Reuter ajansına bildiriliyor : muahedeyi imza edecek olan 
Arabistanın birleşmesi yolunda bir heyetin başında Mısır tari-
yeni bir adım . atılmışt~r. Ye· kiyle Bağdada gitmek üzere 
men kral!,. l~nıssu~d. ~le Irak Sanadan hareket etmiştir. 
arasındakı ıttıfaka ıştırake ka- K h. 8 (Ö R) I ·1· . . b b a ıre . - ngı ız-
rar vermıştır. yemen aş a- M .. k l . k l 
kanı, muahedeyi imza etmek asır muza er~ erı p~s a :e 
üz.ere, büyük bir delegasyon yortuları dolayısıyle tatil edıl· 
başında Bağdata gidecektir. miştir. 16 nisanda tekrar bat-

Kahh·e 8 f A.A) - Yemen Jayacaklardur. 

Ogadende yağmur başladı 
ltalyan uçakları Ras Nasibunun 
karargahını bombardıman ettiler 

imparator büyük 
Henüz 

Paris, 8 (Ö.R) - Bir ltalyan 
tayyaresile dolaşan Havas mu
habiri bildiriyor: 

Altı saat 120kilometrelik bir 
saha dahilinde dolaştık. God
ramdan Desyeye kadar bütün 
yol Italyan iJeri hareketine 
serbest görünüyor. Desiyeden 
önce beşyüz kişilik bir Habeş 
grubu görülmüşsede bunlar 
tayyareyi görünce dağıl

dılar. 

Asmaradan sonra Makale 
ve MeneJik yolu ile Goyram 
bölgesi gayet eyi işlenmiş, 

arazile çevrilmiş olup düz ova
dır. 

SON HAMLE 
Londra, 8 (A.A) - Royter 

Ajansı bildiriyor: 
imparator, Memleketini ya

bancı bir istiladan •on bir 
hamla ile kurtarmak için mevcud 
bütün kuvvetlerini toplarken 
ltalyanlar cenuba doğru ileri
yişlerine devam etmektedirler. 

DESSlYEYE 
lLERLEYORLAR 

Eritre membalarmdan gelen 
haberlere göre, ltalyanlar 
bu ilerleyişlerinde imparator 

ordusunun bakayasmdan baş
ka hiçbir mukavemetle karşı
Jaşmamaktadn]ar. Söylendiğine 
göre, imparator yolu boyunca 
yürümekte olan ltalyan kolları 

• Dessieden takriben 125 kilo
metre uzakta bulunmaktadırlar. 
Bu mıntakada bulunan bütün 
Habeş kuvvetleri geri çekil
diğinden bu şehrin lta!yanlar 
tarafından işgali muhakkak 
görülmektedir. 
. Dessie mmtakasındaki Habeş 

kuvvetlerinin başında bulunan 

bir müdafaa ordusu ~hazırlıyor. 
ümidler sonmüş değildir 

l 
l 

Adis-Ababada Stil .forj Katedrn!İ!lt!e Habtşlrr kmt11/11ş duasına gidıyor/ar 
Veliabd, imparatora mülaki mesi şimal cephesi hakkındaki 
olmak için şimale doğru yürü- Habeş haberlerini seyrekleşti• 
mektedir. recektir. 

imparator, mağlüb o1an ordu Tana gölüne varmış olan ltaJ. .. 
bakiyeleri ile taze kuvvetleri yan kuvvetleri şimdi cenubu 
birleştirerek yeni bir müdafaa şarkiden ve Dehratabara doğru 
ordusu teşkil etmeğe çalışa· yürümektedirler. Sanıldığına 
caktır. göre, bu kollar Dessie ve Mag-

MAGDALA YOLUNDA daUa üzerine yürüyen kuvvet
Diğer bir ltalyan kolunun 

Magdala üzerine yürüdükleri 
ıöylenmektedir. 

ltalyanlar ilerlemekte olduk
ları arazide milhim miktarda 
levazım müsadere etmektedir
ler. Bu levazım arasında Adis
Ababa ile muhabere ve muh
telif mıntakalardaki kuvetleri 
idare etmek için imparatorun 
kullandığı çok kuvvetli bir tel
siz istasyonu mevcuttur. Bu 
tesisatın ltalyanlann eline geç-

lerle iltisak temin etmek hede
fini gütmektedirler. 

Ogaden mıntakasında şid· 
derli yağmurların yağdığı ha
beri verilmektedir. Bu yağmur
ların general Grazianinin taar· 
ruzunu geçiktirmesi muhtemel· 
dir. 

lta]yan tayyareleri ba arada 
Ras Nasibunun müstahkem 
mevkiini şiddetli bir bomhar· 
dıman altında bulundurmak· 
tadır. 

·ısPANYADA 

Reisicumur 
Ekseriyetin 

BÜYÜK KAYNAŞMALAR 

A. Zamora 
kararıyla 

Kortezde 
azledildi 

Sollar birleşik cephesi vaziyete hakimdir 
Madrid, 8 ( Ö.R ) - Kortes 1 kabul edilmiştir. Sağlar reye 

kurulu müzakereleri son dere- iştirak etmemişlerdir. Bu karar 
ce bir asabiyet içinde açılmış- üzerine cumhur başkanı az1e-
tır. Muhtelif partiler vaziyet· dilmiş olduğundan cumhur baş· 
)erini tayin için son dakikaya kanlığı muvakkat bir müddet 
kadar içtima halinde idiler. için Kortes başkanı tarafından 
Müzakere kanunu esasinin 61 in yapılacak ve saylavlar odasına 
cı maddesine göre, Cumur 
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başkanlığı salahiyetleri üzerinde 
cereyan etmiş ve Cumur baş
kam B. Alco)a Zamoranın 
bu salahiyetleri layıkiyle tatbik 
edip etmediği görüşülmüştür. 

REISICUMUR AZLEDiLDi 
Eski bakanlardan B. Çopa 

Prieta tarafından cumhur baş-
kanı parlak bir ıekild4! müda
faa edilmiş ise de kortesleri 
uygunsuz olarak feshettiği hak
kındaki t0ıyaliıt - komünist 
takriri .5 reve karıı ~30 reyle 

da, onun yerine, ikinci başkan 
riyaset edecektir. 

SAC CENAHIN V AZIYETI 
Madrid, 8 (Ö.R) - Cumur 

başkaDR Alcola Zamoranın iki 
defa sıraya saylavlar odasını 

feshettiği için azline karar 
veren takrir "halk cephesi,, 
say~avJarrnm reyile olmuştur. 

Reye iştirak edebilecek saylav· 
lar 418 idi. Mutlak ekseriyet 
209 saylavdı. Fakat sağ cenah 
saylavJarı reye iştirak etmiye
rek salondan çekilmişlerdir. 

ZAMORA BiR ZABIT 
VARAKASI ISTEDI 

Madr~d, 8 (Ö.R) - Cumur 
başkanı B. Zamora'nın azil ka· 
ranna karşı kanunu esası temi· 
natı mahkemesine müracaat 
edeceği zannediliyor. Kortes
lerin kararını kendisine bildir
meğe giden heyetten B. Al
cola Zamora yazılı bir zabıt 
varakası istemiştir. 

SOLCENAH MEMNUN 
Madrid 8 ( Ô.R ) - Halk 

cephesi tarahndan verilen tak
rir tlzerine · Cumur başkanmın 
aıli haberi solcenah parla· 

1 

mento çevrenleri tarafından 

derin bir memnuniyetle kar
şılanmıştır. Bazı saylav?arın 

intihabatımn ibtali, belediye 
intabatının tehiri gibi bazı ha· 
diseler üzerine halk cephesi• 
nin parçalanacağından bahse• 
dilmişti. Sosyalistlerin belediye 

P. A ıı a 
seçımının tehirini! muarız ol· 
dukları bildiriliyordu, 

H~lbuki soUar Parlamento· 
sunun son celsesinde bu haber· 
lerin filen yalanlandığını söy· 
liyorlar. Mühim bir mesele 
karşısında halk cephesinin illi 
gün kadar birleşik olduğu gö· 
rülmüştür. Ba~bakan B. Azana 
nın kabinesini yeniden teşkil 

edeceği söyleniyor. 



Fransız sulh plinının metni · 
~~----~~~~~---~-----~~~~~~~-... --~~~--~----~------~--~--~~~--~ 

Yirnıi beş maddeden ibaret olan Fransız planı 
çok kıymetli esaslar üzerine hazırlanmıştır 

Bu plan hak müsavatına, kollektif siküriteye, karşılıklı yardım esasına 
ve ekonomik iş birliğine istinat ettirilmiştir. 

Paris, 8 (Ö. R.) - Fransız 
sulh plinmın metni aynen 
şudur: 

Fransa tam devamlı bir sulh 
temin etmek ister. Hak mu
sa vatına , herkesin şerefine, ve
rilen söze dayanan mes'ud ve 
emin bir sulh vehametine rağ
men sulh için yeni imkan ve
ren vaziyet dahilinde Cumu
riyet hükümeti diğer devletlere 
sulha esas olacak bazı arih 
kaideler teklif eder. Bu esas
lar kolektif sekürite karşılıkla 
)ardım, silahsızlanma, ekono
mik iş birliğidir. 

Fransız ulusunun itimadından 
doğan cumuriyet hükumeti, 
Uluslarla hak musavatına ve 
taahhüdlere riayet esasına daya
narak sulh için şu esaslan tek
lif eder: 

HAK MUSAVATI 
1 - Arsıulusal münasebet

lerin esası hak musavata ve 
her devletin istiklali ile alınan 
taahhüdlere riayet olmalıdır. 

ARSIULUSAL KANUNLAR 
2 - Sulh, eğer her milletin 

ihtiyaçlarına göre dalğalanmağa 

Kolo11vada 111.eçlıul asker abide.si 
maruz kalırsa devamlı olamaz. 
Arsı ulusal kanun snlbün mec
buri zımamdır. 

iHTiLAFLAR 
3 - Devletler arasında Çl

kacak her ihtilaf herkes için 
mecburi olan Arsıulusal kana
na göre Arsıulusal bitaraf bir 
mahkeme tarafından halledil
mezse emniyet hakiki olamaz. 

HOKOMRANtYET 
HAKLARI 

4 - Hak musavab bir dev
letin bazı hallerde müşterek 
menfaat namına kendi büküm
raaiyet haklarını tahdid etme
sine mani olamaz. 

SiLAHLARIN TAHDiDi 
S - Bu tahdit kuvvetli bir 

uluıun daha zayif uluslara karıı 
bekemonyasına mani olacak 
silihlaran tahdidi meselesinde el
zemdir. 

KARŞILIKLI YARDIM 
6 - Milletler arasında kuv· 

vet müsavatsızbgı ar~mlusal 

kanuna tecavDz ihtimaline 
karıı karşılıklı yardım kaidesile 
tellfi edilmelidir. 

BÖLGE ANLAŞMALARI 
7 - Evrensel kartıhklı yar· 

dım, Ufuılar soayeteıi kadro-, .. 

göre bunun yerine bölge an· 
laşmaları geçirilmelidir. 

iKiNCi KISIM: SiY ASAL 
HAKEMLER; EMNiYET, 

KARŞILIKLI YARDIM, 
SiLAHSIZLANMA 

8 - Bölıe birliklerinden bi-

"'Ya böJge kadrosunda akdedilen 
muahedelerin daimi kontrol 
vazifesi Avrupa komisyonu ta
rafından yapılacakhr. Müşterek 
bütün Avrupa devletleri bu 
komisyonun vazifesini kolayJaş
tırmağt ve hükümlerinin tat-

B. Hitler 
risi Avrupadır ki kendine mah
sus olan inkişafı bu esaslar 
dahilinde emniyetinin organi~ 
zasyonunu daha kolay yapar. 

9 - Tecrübe ile Avrupanın 
karşılıklı yardım ve silahsızlan
ma ile kolektif emniyetin te
min için çok geniş bir saha 
olduğu anlaşılırsa, Avrupa ~ad
rosuoda bölge anlaşmalariyle 
bu gayeye varılmalıdır. Bunun 
için Uluslar sosyetesi kadrosun
da bir Avrupa komisyonu ku
rulmalıdır. 

25 SENE SULH 
10 - Arsıulusal kanun mu

ahedelere hürmeti emreder. 

Hiç bir muah~de değiş· 
mez sayılamaz. Fakat biç 
biri de bir taraflı olarak 

bozulamaz, Avrupada bütün 
ulusların serbest iştirakiyle 

hak müsavat& dahilinda sulh 

tetkifib yapdıoca, her dev· 
let mevcut arazi vaziyetlerine 
riayeti taahhüt edecektir. Bun· 
lar ancak berkesin rizasiyle 
tadil edilebilir. Bununla bera-

ber 25 sene geçmedikçe, biç 
bir. tadil talebi yapılamaz. Av· 

rupa kadrosunda veya bölge 
kadrosunda aktedilecek mua
hedeler, mtiıterek devletlerin 
karııhklı zımanı altına kon
malı ve bu itibari, salahiyet
tar merci tarafmdan bu mu
abedelerin h6k6mlerine aykın 
bir hareket miiphede edildiii 
takdirde, hususi tedbirler tat
bik edilmelidir. Bu muahede
lere muhalif hareketler, ica
bında kuvvet istimali derece
sine kadar giden, :zecri tedbir
lerle izale edilerek eski vaziyet 
iade edilmelidir. 

KARŞILIKLI YARDIM 
12 - Karşılıklı yardım va

zifesini kolaylaıtırmak üzere 
mii~erek devletlerin ber biri 
Avrupa veya bölgh kadrosunu 
mubafaza etmek için, uker, 
bava ve deniz kuvvetlerinden 
bir kısmını daimi olarak Av
rupa komisyonunun veya ulus· 
lar sosyetesi konseyinin emri 
albada bulundaracakhr. 

KONTROL 

bikini temin etmeği taahhüd 
ederler. 

SiLAHSIZLANMA 
14 - Emniyet Avrupa kad· 

rosunda veya bölge kadrosunda 
karşılıklı yardımla teminat 
alhna alınmasına, müşterek 

devletler geniş bir silahsızlan· 
maya tevesslil edeceklerdir. 
Her devlet silihlarmın tahdidi 
Avrupa komisyonu veya ulus

lar sosyetesi komitesi tara
fından teıkil edilecek her
hangi diğer bir teşekkülün 

üçte iki ekseriyetfe vereceği 
karara göre yapılacak ve her 

millet konsey tarafandan teşkil 
edilecek daimi yüksek hakem 
mahkemesi huzurunda buna 
itiraz hakkını haiı: bulunacak· 

t&r. Bu mahkeme beşinci mad
dede müsarrab prensibin tat
bikine nezaret edecektir. 

KOMiSYONLAR 
13 - Haleo mevcut olao 

veya Avrupa kadrosu içinde 
Avrupa cemiyetinin iki veya 
bircok üyeleri arasında akte
dilecek her muahede Avrupa 
komiıyonuna tevdi edilecek 
ve bu komisyon üçte iki ekse-

riyetle bu muahedelerin AY
rupa pakta ile veya balge 

paktlarile uygun düıüp düpne
diğine karar verebilecektir. 

Ekonomik Te siyasal miina
sebetler: 

MiLLETLERiN REFAHI 
16 - Milletlerin refahı veya 

hiç olmazsa ıimdiki ısbrablana 
azalması ancak müsavi ve ıe .. 
refli münasebetlere müıtenid 
deYamh bir sulhun teminine 
bağhdu. Bununla beraber si· 
yasal eser tamamlanarak sulh 
teıkilitı altına almınca ekono
mik bir mukavele elzemdir. 

17- Mübadelelerin rosyonel 
teşkilat albna alınması ekono
mik iıbirliğioin esasıdır. 

PIY ASALARIN GENiŞLEMESi 
18 - Piyasalana genitlemesi 

ilk yoldur. Buda Avrupa dev• 
letldri arasındaki mubadeleJe
rin tercihi bir ailtem teaiıi ile 
kabildir. Bazı bilgelerde r,em-

girebilecek kolayhklar ekono
mik vaziyeti düzeltebilir. 

PARA DURURLUGU 
19 - Mubadele emiyetinin 

ikinci unsuru bir taraftan mu
badelelerin hiç olmazsa hima
yeciliğin suHstimallerine karşı 
korunmasıdır. Bunun için 1931 
da hazırlanan müşterek ekono
mik hareketi plim göz önün
de tutulabilir. Diğer taraftan 
Avrupa memldketlerinde ha
yat seviyesinin hemen hemen 
müsavi olması sayesinde mümkün 
olan gümrük mütarekesile mü
badeleler müfrit tefsirlerden 
kurtaralmahdır. Ticaret aolaş

malarmın feshine ve ticari mü
nasebetlerin kesilmesine karşı 

arsıulusal bir ınabkemenin hü· 
kümleri mer'i olmalıdır. 

Para istikrarı temin edilmeli, 
Avrupa kadrosunda para ve 
'kredi teşkilatı yapılmalıdır. 

iLK MADDELER VE 
MÜSTEMLEKELER 

20 - ilk maddeler için müş
terek bir kaynak ve Avrupa 
istihsalAbnın fazlası için sarf 
mahalli temini ihtiyacı bazı 
sömürge vaziyetlerinin, bü-

rkUmaniyet sahasında değil, 

fakat ekonomik hak mü· 
savat ve Avrupa dcvlet
lt:ri arasında kredi iş birliği 

bakımından yeniden gözden 
geçirilmesini icap ettirir. Avru-

pa ulusların arasında emniyet 
teessüs edince bunlar rakip gibi 

değil, şerik gibi telakki edilme
lidirler. 

UMUMi KONFERANS 
21 - Bütün bu meseleler, 

siyasal emniyet tesis edilince, 
Avrupa komisyonunun hususi 

şubeleri tarafından tetkik edil
meli ve uluslar sosyetesi kon

seyine veya konsey üyesi olma
yan devletlerin de çağnlacağı 

umumi bir konferansa netice• 
ler bildirilmelidir. 

HERŞEY SOSYETE 
KADROSUNDA 

22 - Bu sulh planında hiç 

bir ıey uluslar sosyetesi pak· 
tana aykırı olarak nazarı itiba-

ra ahnamaz. Akıdler arasında
ki anlatmalar icabında paktle 

uygun dUtmek tlzere değiıtiril
melidir. 

22 - Bu plinda teklif edi· 

len blltün te,ekldiller ya mev• 

cut olan ulular aoıyeteıi te· 
ıekkBUeri olmab, yahut mev· 

cut değilae, ulualar sosyetesi 
kadrosunda kurulmalıdır. 

24 - Bu sulh planına itti
rik, ikid uluslar için en yük
sek kanun olan uluslar sosye· 
tesi paktına iftirik demektir. 

25 - Şu veya bu Avrupa 
dev 'etinin bu plana iştirakten 
imtinaı, buna uyan devletler
den müteşekkil Avrupa birli
ğini bunu tatbikten menede
mez. Ancak o zaman plan, 
ezcümle karşıhkb yardım ve 
silahsızlanma yolile kolektif 
emniyetin tesisi bakımından 

bazı devletlerin iştirak etme
mesinden ileri gelen vaziyete 
uygun difecek tekilde tadil 

Sinne s 

n üçler komitesi 
!Harp metodlarını tetkike 

salahiyetli değilmiş •. 
Fransız gazeteleri, lt.alyanın tatmin 

edilmesi taraftat·ıdırlar 

Barotl Aloisı gazelı'alctle f[ııı iişii.ıor 

Cenevre 8 (Ö.R) - ltalyan dönmeğe hazırdır ve şimdi 
delegasyonu bu sabah gelmiştir. bunun akametine teessüf et· 
Baron Aloizi başkanhğındadtr. mektedir. Fakat bu gazeteye 
ltalyan delegelerinin sadece göre, Laval - Hoare plaomı 
Lokamo devletleri müzakere- dönmek şimdi tehlikeli bir te· 
lerine iştirak edecekleri ve 13 şebbüs olur. Bu plan yapıldığı 
Jer komitesinin çalışmasına ala- zaman ltalyanlann mağlup ofa .. 
kadar olmıyacakları bildiriliyor. caklan tahmin ediliyordu. Hal· 

Roma, 7 ( Ö.R ) _ Istefani buki şimdi zafer ltalyan silah· 
farı tarafındadır. 

ajansı bildiriyor: 
Maziden alınan tecrübelerle GAZETELERiN iSTEDiKLER 

Cenevre toplanblarınm müsbet 
bir netice vcrmiyeceği kanaatı 
vardır. On üçler komitesinin 
bugünkü toplantısında Adis
Ababanın talebi üzerine ltal
yanın harp metodlara hakkında 
tahkikat icrasına karar veril
mesi muhtemeldir. 

Fakat bu kabil tahkikatlar· 
dan endişesi olmıyan ltalya, 
onüçler komitesinde böyle bir 
salahiyet tanımaz. 

ADlSABABA 
BOMBARDIMANI 

Adisababanın bombardıma

nının protesto edilmesine ge
lince; bu şehir asla bombardı
man edilmemiştir. Dessiyeden 
hareket eden bir Habeş tay
yaresi beş ltalyan tayyaresi 

tarafından Adisababaya kadar 
takib edilmiş ve burada yere 

inince, 40 metreye kadar al
çalan tayyarelerimizin mitral
yöz ateşile yakılmıştır. 

Habeş tayyare karargahında 
bulunan diğer bir tayyare de 
a vni suretle tahrib edilmiştir. 
Habeşler tüfek kurşunlariyle 
mukabele etmişlerdir. iki ltal
yan tayyareci dum dum kur· 
şunlariyle yaralaomııtır. Bun
lardan birinin bacağını kes· 
mek lüzumu hasıl olmUftur. 
Adiı Ababa ahalisi de flotil
lamıza atet açmaıtır. Habeı 
paytahtının bombardıman edil· 
diği hakkındaki haber bundan 
ıalattır. 

ZECRi TEDBiRLER 
VE FRANSA 

Paris, 8 (Ô.R) - Cenevrede 
açılan müzaker~lerin ehemmi-

yeti bütün Fraıuız gazetelerin
ce kaydediliyor. lıköace oniiç-

ler, sonra Lokarno devletleri 
sahnede olacaklardır. Bir tarafl 
tan Habeı meselesi ve daha 
geniı bir mikyasta, zecri ted
birler meselesi. diğer taraftan 
Ren işi, ve daha geniı btr 
mikyasta arsıulusal hak iti 
görüşülecektir. 

Bu görüımeler arfe,.inde in· 
giliz umum& efkarının vaziyeti· 
ni tahlil eden " Journal ., 
zecri tedbirler rejiminin ilgaıına 
temayiil ettiğini memnuniyetle 
kaydediyor. Hatta 4unu da ilA
ve ediyor ki lngiliır: umumi ef. 

"Malin,, gazetesi, lngiliz umu 
mi efkara yanında bir de Fran-
sız umumi efkarının olduğuna 
işaretle şöyle yazıyor: 

"Arsıulusal meselelerde kendJ 
memleketimizin umumi efkann1 
hiçe saymak ne fena bir fikir
dir! Fransız umumi efkarına 
ancak dahili işler için dikkat 
ederiz. A caba lngiltere, Habeş 
işinde bu kadar sert davranır
ken Ren meselesinde niçin bu 
kadar zayif görünüyor. Fransız 
umumi efkarı bunu ~oruştur
maktadır. Ht-r şeyin bakikab 
ortaya çıkmalıdır. 

"B. Flandin on üçlerin ma· 
sasma oturduğu zaman yeni 
zecri tedbirlerden bahsedile· 
cek olursa sadece ''Hayır!,. 

desin .• Büt..n Fransız umumi 
efkarını, kendi umumi etkin 
arkasında bulacağından emın 

olabilir.,. 

Faşit 
Kültiir Enstitüsünde 
Alman Adliye Bakanının 

Stizlerl ~ Habe,ıere 
göre ltalya 

Cenevre 8 ( Ö. R. ) ...:... Bir 
Faşit Kültür Enstitüsü taraha-
dan kurulan ltalyan - Alman 
tedris merkezi Alman Adli7e 
Bakanı tarafından açılmışbr. 
- Bay Mussolini - nutkunu bi
tirdikten sonra, Alman Bakana 
demittir ki: 

•• Roma daima büyük fikir
lerin vatanı olmuştur. Paraya 
karşı fikir için çarpıfmlfbr. 
Kartaça ile çarpıştı onu yen
miştir. Bazirganlığa karp ldaa
lizim için mücadele ederi Genç 
Alman ve ltalyan ihtililcileri-
nin mnkadderatmın bir adalet 
ve şan mükadderatı olma .... 
dilerim. ,. 

HABEŞLERiN MiLLi 
DÜŞMANI 

Doğu Afrikasmda ltalyan 
istiylası başladığı günden beri 
ltalyanlar Habet Ulusunca milll 
diııman olarak kabul edilmit· 
tir. Bir lngiJiz muhabiri Adis· 
Ababada bir ilk mekteb kita-
bından çıkardığı şu satırları 
gazetesine bildiriyor: 

- ltalyan düşman demek· 
tir. Memleket istiyla eder, tay-

i.ı-__ ..IJl.IUIJL.....llllUIJJUIL__Jl!lle,_AildDIOQa&._:__~..1.3.-==:...Jl.&alDlı...Jr.a.dJaıı.aa.ııl&..11&.....L.....l!Ak_lİIİll.._L._...ı&..---...-............J~la..J..........lı.a.-:JlidiıL---~------~~_.l-__L.4l..__Ll •• aM---..J -~ 

yarelerle şehirler bombardımu 
eder, yangan çıkarır ve aile
leri perişan eder. Habefleria 
dOşmanı, dünyanın düımanı me-

... -: •• -&:- :l----· ---•..&:-
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: 73 Yazan : Tokdll ., 

Cüveyriye hınçkrıklar arasın~a Sabitin mırılda-:ıara~ 
ayrıldığını hissedince birdenbıre kalktı, durarak dınledı 

- Bana da t 
- Bana da l 
- Bana da 1 
Ve bu baoadalar biiylik bir 

iÜfültü uyandırarak ganimet 
dağıtanların başına kıyameti ko
pardı. 

Tehacüm o kadar fazla oldu 
ki ganimet dağıtmak imkAnsız 
bir hale girdi. 

Nihayet Ebubekir bağırdı: 
- Ey Muhammed! yetiş, 

yetiş ki bu iıi sen yapasın! 
Muhammed zaten bu güriiltft 

ile endişelenmişti, bir de bu 
İstimdadı duyunca eline burma 
dalından kesilmiş bir uzun 
değnek alarak aju ağır yürü· 
du, elindeki değneği sallıyarak: 

- Bırakın onları! bırakınl 
Diye bu üç mal dağıbcınan 

yanına vardı .. 
- Ey nas ! Siz birbirinizin 

hakkını birbirinizden kapmak 
iariyorsunuz her birinizin ayrıca 
hakları var. Hücum etmeyin, 
çekilin karşıya size baklanmz 
verilecektir. Yoksa bu halde 
devam hepsinin Medinede dağı· 
tılmasma bais olur! 

Kalabalık ağır ağtr dağıldı, 
mırıldanmalar oldu ... 

Muhammed Aliye dönerek: 
- Şu çadırlardan birisini 

derenin keuanna kurun, livayı 
da o çadırın üstüne asın, ora• 
da oturacağım. 

Ali derhal koştu, bir çadırı 
yüklendi. 

. . . . . . 

. . . . . . 
Muhammedin çadırı su ke· 

narında yeşillik bir yere ku· 
rulmuf, ganaim dağıhlmış orta• 
l•k stikfıne varmışta. 

Aiti yüz esirden güzel ka
dınlarla, çocuklar ve kızlar 
muhacirin ve ensarın köleleri 
olarak seçilmiş bunların için· 
den Cüveyriye Muhammedin 
piri ve katibi Hussanla kar· 
deşine verilmişti. 

Cüveyriye benilz 22 yaşında 
terütaze bir kadındı, O daha 
yeni gelin olmuş ve Mesafiin 
koynunda bekaretine vedala
rım daha çok yakın zamanlarda 
vermişti. Orta bir boy, dolgun 
bir vücud, taze ve körpe bir 
çehreye sahip olan bu arap 
dilberi, bu Beniisrail kızı Hus· 
sane ve kardeşine harp gani
meti olarak verilirken hüngür 
hüngür ağlıyordu: 

- Ah babam, ah kocam, ah 
kardeşim! 

Hussan Cüveyriye'yi ahb am• 
cası oğlile beraber götiirürk~n 
içinden birtakım hasretler, aşk
lar, iştiyaklar baı gösterdtAm· 
cası oğlu da ayni hisle ınüte
halli idi. 

Hussan amc.au oğluna dö
nerek: 

- Kardeşim 1 Bwaun kita-
betini ne keselim? 

- Ne keselim? 
- Bilmem 1 
ikisi de birbirlerini atJatmak 

için düşünüyorJardı, her iki.si 
de bu kadının kendisine kalma
sını istıyor, buna çare arıyordu. 

Hussa", elini çenesinde gez
dirdi, sakalını kaşıdı, düşün
celi gibi bir bakışla : 

- iki bin deve versin ! iyi 
mi ? .. Yabud onun mukabilini .. 

. - Havar az üç bin versin 
- Peki üçbin olsun, bin 

beşyüzü senin, binbeşyüzü be-
nim. 

- Sahimi? 
- Bunu bilmiyecek .ne var! 

Bana bir Müreysiah söyledi 

l 
- Peki! Verir öyle ise... - Ne var? 

Babası nerede ? - Sen benim kölemıinl 
- Bulunmadı 1 - Harb buou icab ettirdi, 
O gün Hussan ve amcaza· ben bir Kabile reisinin kızı 

desi birbirlerine karşı kızı nö- idim, yazık! 
bet beklediler, kızı ayrıca ya- - Dur hele meyus olma .. 
tmp ayrı ayrı bir kıskançlıkla Sen Kabile reiıinin kııı İıen ça-
birbirlerini tarassud ettiler. buk kurturtulursun. 
Cüveyriye rahat yatb, uyuma· Cüveyriye birdenbire ayağa 
dı amma, kendisine ilişilmedi. kalkıp Sabitin burnuna soku-
Ertesi gün Muhammedin su lurcasına ona yaklaştı : 
kenannda apdest alıp cemaati - Nasıl? Nasıl? 
namaza davet ettiği sabah Diye haykırdı •• 

d H k d · e - Nasıl mı ? Or bin deve atacasın a ussan ar eşıo y 

vererek, yahud bedelini öde-
yaklaştı: . k 1 _ Amca oğlu, sen benım yere 

S b t B Cüveyriye birdenbire gerile-
aziz bir kardeşimsin a it u di, gözlerini Sabite dikerek : 
kız üzerindeki hakkını bana - Insafs·zlıkf 
bırak! Diye bağırdı. 

- Hayır! Hussan! bunu ba- - Neden insafsızhk olıunl 
na bırak! Hem bak sana bir Sen bir barb esirisin. azad 
teklifim var. Bizim Medinenin etmek benim elimde! 
sağındaki vahada hurmalığlmız - Ben bunu .vermeğe kadir 
var, ben sana o hurmalıktan değilim. 
hissemi vereyim, bu hisse ile bu - ÖyJe ise cariyem olur-
kızdaki hakkın benim olsun? sun 1 

Hussan bir düşündü: - Asla 1 
- Ben sana bırakayım! - Diyetini öde f 

- Babam ve kardetim ne· 
- Kavga ederiz, iyi olmazl rede kiml>ilir, onlar olsaydı 
- Pekiyi ne kadar vere- bunu öderlerdi, kaç kese akçe 

ceksin? ise verirlerdi. 
- Ne istiyorsun ? 
_ Bütün hurmalıkla beraber - Onlar kaçb. 

- Ben de biliyorum. 
yüz deve ! - Kocan da öldü, kimsen 

- Vay! Vayl Bu kadar işti-
ha, yağma yok1 Sana hurm~- yokl Mesafii biz öldürdtik!. 
hktaki hakkımın yar~smı verı- - Bırak beni! Bırak heni!. 
yorum, ister razı ol. ~~tersen Diye Cilveyriye çadınn içinde 
olma! Olmazsan emin ol, seni bir keçi postunun üstüne ken-
kaybederim. dini atb, bıçkırmağa I,aş.lacb. 

Hussan genç amcazadesine Sabit üzerine varmadı ve 
baktı; söylediğini yapacağını çekildi.. Ne olsa o diyetini 
düşiinerek : adeytmiyecek kenCli.lliım ola-

-. Peki, fakat on deve ver! cakb • . Kargısını omuzuna müh· 
- Peki ! meline atarak arkadaşlarımn 
iki kardeı sureta sarmaştı· yanına yürüdü. 

lar, omuzlanndan öpliıtüler. 
Hussan: ·Cüveyriye hınçkrıkJar ara· 
- Satib dedil Sen kesdiğin sında Sabitin mırıldanarak 

kitabeti. Cüveyriyeye sByle- aynldığanı filssedince birden-
miyecekmisin? bire kalktı, durarak dinledi, 

- O şart: tabil ıöyliyeceğim. çadır kapasına yürüdfi, hafifçe 
Hussan harmanisinin buru- araladı, sabit uzaklaşıyordu. 

şukluklaranı düzeltiyormuf gibi Hemen gözlerini ipekJisine sildi, 1 

bir lakaydiyle ayrıldı. Sabit bir kaç dakika daha bekledi 
yavaşça başına çadara soktu. ve çadırdan fırladı çıktı. 

- Kız! Ciiveyriyel . . . . . · 
Hiç uyumıyan Cüveyriye bir· - Muhammed hangi ça· 

den bire yatbğ• yerden doğ- dırda ? •. 
ruldu: 

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyo v funda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Onıer Lat
fldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir ~e.ri ote~a mtie.· 
sisidir. Kırk bir aenelik tecrübeli ıdaresuu lıerkes 
bilir. btaabaJda laer iki otelde konaklıyacaldar kendi 
evlerindeki ralaatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaJJdeJildere iliveten fiaUar 
müthiş ucuzdur 

,,__ô~;yçe O riyantbank' 
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Hergün 
--- Bir fıkra 

Bağcılara ilan 
Ege bali muılakala11mtaki satı~ acentr/flirmzm i'şimleıi 11c ar"nteleıin 

l#lifcılardan talrp edrbilurklrri l'fl )'iiksek perakmde //at/er şunlardır: 

Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 
Salış P.e111kt11de satıı /latltıi 

ı ........ u11111111 ıı ı ı .... ı u111 mmtakası Acente beher torba için 

Hamam kesesi hmir I:."s11af l'e Aahali bankas' • fztnir 330 kuruş 
lzmir Memurlar kooperatifi " 331J '' 

Nasılsa geçenlerde Çarşı Manisa /(udıoğlu Alımet " 341 " 
hamamına gittim. G&bek taşı, Alaşelıır Esna/ ve. Altali ban/uı.sı " ·ıso " 
kuma başı ıaf•ları aklıma 1 urf!uflu " " " .. 342 " 
geldi. Romalılardan kalma ol- Sa/ildi " " '' '' :u1 " 
duM"u bir rivayete göre söyle· Urla Ce~avir/i Hüseyllı A'•ni &ıe Fuat Urla 345 " 
nilen bu alaturka kızma ha- c~şme " " " ,, ,, 355 ,, 
mam adını taşıyan hamamda Se/er;ıusar '' " " '' " 355 " 
güzelce terledim, iyice ke- l(ı·malınışa A1111i Meseffef(i tzmf, 148 •• 
ıelendim ve güzelce yı· Soma " " " 349 " 
kandım. Beni yıkayan zat l(ukalftı< '· " " 349 " 
elindeki keseyi vurdukça deri· Balılıtslr '' " 358 " 
!erim soyuluyordu, bu kesede Berqa111a /filmi ve Namık biraderler Bergama 360 " 
marifet var dedim, adamcağız Menemen Sa/tiz Nu11· /zmir 136 11 

gilldü, bulunmıyor Sivastan Akili.sar M. Falm'ftm Mıstıcı Aklıisar 348 '' 
geliyor dedi, hamam ke· Ktikiiıtlcrimız kurşun miilıliılü (50) ellişer kiloluk t01balarda satılığa 
sesi Jafı açtı, adeta benim için rıkarılmıştu. Bev11dmild şölueti haiz Lo11d1a<la (Dalliel Orlf Jtlt) lbbo-
bir Mülakat oldu. O, ter- ratu11arında yaptmlan tahlilde, kOkiirt/erimi~tn. yiizd' {)!J,51 safivdte 
leri yüzünden dökülerek bay oldu.{fu anlaşılmıştır. 
Aktaş dedi, geçenlerde Cumu· l(riJıürtlerimiz halfruık ırilı son derece /oideli /tassa/arı /uıiz muzır 
riyet gazetesinde bizim alatur- maddelerden tamamllt ôti ııe erı yüksek rmebi kükıiıtlcri11e muadildir. 
ka hamamlar hakkında bir yazı 6 ,,, .:ı. 2 • ,.,eç/AJurlu kfikiiı/lcıi Tiirlı 011orıim şirketi 
çıktı, görmedim dedim. Bazı ••---911-•B?fll- . 8 
şeyleri eksik idi, aiz tamam· 
Jayın dedi, eksik taraflannı Alaşehir icra memurluğun· ve ıaatı: 
ıordum dedi ki insanların hepsi dan : Alaşehir icra dairesi önünde 
aynı derecede kirlenmezler, Gayri menkul mallar&D açık 26-5-936 Sah günü saat 14 
meseli beyaz cildlerdcn kese arhrma ilim l den 16 ya kadar müddet içio-
çok kir çıkarırda esmerlerden 
daha az çıkar, insanlar kl.fln Alacakla: Alaşehirde AJadağb de yapılacak ve üç defa bağı· 
daha çok kirlenirler de yazın oğlu Mehmed Hilmi. rıldıktan sonra en çok arttıra· 
temiz olurlar, karnından ame- Borçlu : Sofuksu mahallesin- mn üzerinde bırakılacaktu. 
fiyat olmuşlarla, {emi) den .ve den uncu Be taş. f Keza sürülen bedel tahmin 
apandisitten ameliyat olmuşlar- Borç miktarı : 200 lira ve edilen kıymetin yüzde. yetmiş 
d k k ha 1 k % 9 faiz ve 00 10 avukat a ese pe ssaı o ur ço bcş1ni bulmadıg-ı takdirde üze-
b st V d ücreti ve icra masraflan. 

a ıramayız. ücu u kıllı rinde bı. akılma yapdamaı ve 
olanların kiri çok zor çıkar, Borçlunun yukarıda yazılt 
vücudunda lekeleri olanlann borcundan dolayı merhun ve satış düşer ve 2280 numarala 
kollarında, sırtlannda leke mahcuz bulunan .mevki. hudud kanun ahkamma tevfikan gayri 
olan yerlere kese vurdu· ve evsafı aşağıda yazılı blr menkul alacakh iizerine kanu-
ğumuz vakıt oradan daha kıt'a bağı açık artırma suretiJe ni ipotek olur ve borç da beş 

· çok deri çıktığı muhakkaktır, satılığa çakanlmıştır. sene müddetJe taksite raptolu· 
yılcanmasına, temizlenmesine Satılığa çıkarılan gayri men-
rağmen vücudlarıodan fena kul : 
koku neşreden İnsanlar vardır. Alaşehirin Ahmcdbeyli mev-
Nefes darlığı, kalp rahassızlığı kiinde kain Haıiran 341 tarih 
.olanları derhal anlarız, vücud- ve 1 No. ile 4 dönüm l E'vlek 
l,aırmdan hassas olup kese al- üzerinden tapuya bağla hudud· 
tında gıdıkJananlar~ tanırız, ları şarkan : Kahveci Halil ve-
gözlüklerinin, numaraları büyük re.sesi bağı, garben: Adile tar· 
olup bilmecburiye yıkanuken lası ve tariki has, şimalen : 
gözlüksiiz lieııien kaJanları Mebmed Şükrli müfrez bağı, 
tanını, b~ktıtn adamcağız cenuben: Çalık oğlu Corci bağı 
bu işe bir ihtisas şekli venni~ bir ile mahc\uddur. ·Ehli vukuf ma-
hayh anlabyo.aıcfa, yammm.ı.ki rifetile mahallen yapılan keş-
iıalvetten suzinak bir şarkı b"9- findeki hali hazır hududu ise 
lada • Beni .Y!k~yan derliaJ şarkan: Kahveci Halil veresesi l 
sözü müzige döktü . Bu- bağı, garben: Adile hağı ve 
rada sesi · · eiı fena adam tariki has, şimalen: Mebmed ı 
aşka gelir şarkı söyler dedi, Şükrüdeo kahveci Halil vere-
neden dedim, sizin gibi her ~sine geçen, cenuben: Çalık 1 
şeyi inceliyen bir zat bir defa 
söylemişti, ses duvarların akis· oğlu Corciden elbiseci lbrahi-

, lerile tempolanıyor, besleniyor me geçen bağı ayıran bark ile 
adeta bir bando oluyorm~ mahduddur. Bağın içerisinde 
dedi, yıkanmıı bitmİftım, •h- üzeri kiremidli bir bağ damı 

1 hatler olsun dedi, ben bunu vardır. Bir aded emme basma 
h~m hamama hem de trata tulumbası ve önünde havuzu 
aldım, Allaha emanet ol dedim. vardır. Bir büyük incir ağacı, 
kendimi dışarı zor attım, laf ha- iki incir fidanı ve 9 aded ayva 
mam kesesinden açıJmıştı, ha- ve bir iğde ağacı v_.rdır. Ba~ 
mamcilikta bir haylı mümarese damının dıvarları çatma ve önü 
elde ettim, AUah razı olsun. 

Oku 1 .:1111•11•1• r arın •111•11111•1 

açıktır. Bağın garb, şimal ve 
cenub hududları tellerle çevril-
miştir. Bilm~saha 4 dekar 456 , 
metre gelmiştir. Maa tt.-ferrüat ··············· o·ı ki · .............. ~ 1 e arı ve müştemilat "400,, lira kıy-

----------· met takdir edilmiştir. 
Bayraklı 
su istiyor 
Oldukça kalabalik bir nüfusu 

olan Bayraklıda mevcut bir iki 
çeşmeye, sulanmn fenabğı yü
zünden urayca ( bu su içilmez, 
levhası takılmıt ve balkın mh
habnı bozacak olan bu fena 
sulara karşa ha& ikaz edilmiş
tir. Bu çok ieabetli ve yerinde 
bir ittir. Fakat maalesef içile
cek su yoktur. Bu çeşmeler de 
vazın kuraktan akmaz bir lıale 
gelir. Halk her cihette11 su 
sıkıntıaı çekmekte ve mecba
ren bu ıuları içmektedir. Bele· 
diyemizin kıymetli icraatmdan 
olmak üzere Karşıyakaya ge
tirilen Yamanlar suyunun bu
günlerde Naldökene kadar 
uzatılmasına karar verHdiğini 
ve müteahhide verilmek üzere 
ilan edildiğini gördük. Memle
ket işlerini düzene koymak ve 
yapılacak işlerin ehemmiyetine 
göre yeni sene bütçesini de 
hazırlamak üzere toplaıımıı bir 
halde bulunan gerek vilayet 
meclisi meclisi ve guek şehir 
meclisi Bayraklı halkmın sağ
hğıyla alakalı bu su ihtiyacını 
g~~önUne alarak Naldökeae 
kadar uzabJmakta oı.. hu su 
te'sisatuun Bayraklıya kadar 

Bu gayri menkule a t şart-
name ve ilan varakaları ber
kesin görebilmesi için mahke
me ve icra divanhaneJerioe ve 
daha .İcab eden yerlere asıl

mıı ve şartname 6-4-936 gü-

nünden itibaren herkese açık 
bulundurulmuştur. 

Birinci arbrma mahal, gün 
ve saatı: 

Alaşehir icra dairesi önünde 
11-5-93' Razartesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar müddet 
içinde yapılacaktır. Birinci art
tırma müddeti 30 giindllr.Mez
kfır gün yüksek sesle tıç defa 
bağırıldıktan sonra gayri men
kt.al en fazla arthramn üzerin
de bırakılacaktır. Şu kadar ki 
sürülen bedel muhammen kıy-
metin yüzde yetmiş beşini 

bulpıazsa en çok arttıramn 
teahhüdü baki kalmak üzere 
açık artbrma 15 gün ·müddetle 
ikinci arttırmaya bırakılacak
hr. 

ikinci arttırma mahal, gün 
ll 

uzatılmasını temin ederse Bay
rakh b.alkınm su sıkıntısından 
kurtulmasını temin etmit ola-
c-ktır. Bayrakhda 

AHMET HASAN 

nur. 
ŞARTNAME: 
Üzerinde bırakılma karan ve· 

riJdikten sonra mü)iteri artırma 
tutarını istenildiği za,m~o· derhal 
vermeğe mecburdur . . Verme
diği tal<dirde daha önce pey 
~rnyan müşteriye teklif .Qlunur. 
Koyduğu bedel üzerinrlen al
mağa talıb olursa v~ya bu be
del üzerinden herhangi bir 
istekli çıkar.sa onun ıUzerine 
ihale olunur. Böyle bir .istekli 
çıkmazsa üzerinde bırakılma 

kararı boıulur ve gayri men· 
kul 15 gün müddetle yeniden 
arbrmaya çıkarılıb en çok ar
tıranın üzerinde btrakılır. lkc 
ihale arasındaki fark ve mah
rum kalınan % 5 den faiz ve 
diğer zararlar hüküm istihsa· 
Jine hacet kalmaksızın memu· 
riyetimi&:ce alıcıdan tahsil 
olunur. 

Bu gayri menkul üzerinde 
bir hak iddia edenler veya 
ilişiği olanlar ilin tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbite!erıle birlikde daire
mize müracaat etmelidirler. Bu 
müddet içinde müracaat etmi· 
yenler veya hakları tapu sicili 
ile sabit olmıyanlar :arttırma 

tutarının paylaşmasından hariç 
kalacaklardır. 

DeJJaliye resmi ve tapu harcı 
müşteriye aiddir. Arttırmaya 

i~tirak etmek istiyenlerin yu
karıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde depo 
akçesi yatırmalan veya milli 
bir bankama teminat mektubu 

getirmeleri lizımdır9 Gösteri
len günde artırmaya iştirak 
edenler artırma şartnamesİ11İ 
okumut ve lüzumlu malümab 
almış ve bunJan tamamen ka
bul etmit naıarile bakılacakbr. 

işbu gayri menkul yukanda 
yaııh şerait dairesinde mezkur 
gün ve saatlarda açık artırma 
suretile satılacağı ilin olunUI'. 

9{)7 (742) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MahkOmlyet 
Çe~menin Alaçah nahiye· 

s:nde Mebmed oğlu Apo Mus
tafayı öldüren Gega Hüseynin 
ağırceıada muhakemesi bitmif 
ve cezayı hafifletici sebebler 
gözönüne alınarak iki sene ~Uta 
ay hapse •e 600 lira· öllim 
tozmioatnaa aıalıkiim edıfmiftir. 
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Madamki ma;eşal cevap vermiyor 
öyle ise onun yerine ben söy!iyeyim 

- Siyah Elbiseli Kadın L. 
Çünkü serveti, istirahatı hay-
dudlar tarafından ayaklar 
altına alınmış idi. ÇüPkü 
bir mel'un ve bir cani onu 
ağır ithamlarla uçuruma yu
varJamışlardı. işte mel'un 
olan kardeşim, cani de benim 
şevketmeab ! Kardeşimin kötü 
düşünceli sözlerine kandım. On 
yedi senedenberi aramadım. 

Bu siyah elbiseli kadın da 
Piyen ve Marjans kontesi Jandol 
O Düşes dö Monmoransi adile 
anılıyordu. 

Kral bu sözler üzetine derin 
bir hayrete düşlü. Kaşlan 
çatıldı. Kendisi de herkes gibi 
Jan dö Piyen hakkında bil
gisi vardı. Gizlice Fransova dö 
Monmoransi ile evlendiğini ve 
Konnetabl'in kral ikinci Han-

riye yalvararak müşarileyhin de 
Romadaki Papaya müracaat 
eylemesi üzerine boşandığmı; 

bundan başka gayri meşru 

hemşiresi olan Diyanın F ran-

11ovanın karısı olduğu halde 
daima ayrı yaşadıklarını da pek 
eyi biliyordu. 

Kral kolay kolay halledile
miyecek kadar karışık ve 

önemli bir aile yani bir gönül 
meselesinin karşısında bulun
duğunu anladı. 

mıştı. Gözlerini kardeşinden 
çevirdi krala doğru yürüdü. 

Gayet acı ve yüksek bir 
sesle: 

- Haşmetpenah, kölenizi 
çağırtmak Jütfunda bulunduğu
nuz için huzurunuza geldim. 

Dedi. Şövalye dö Pardayan 
ise, her hareketin, her sözün 
bir f acıa taşıdığını hissetmiş ve 
bu manzara karşısında bir kö
şeye sinmiş bulunuyordu. Hanri 
bu sebeple onu görememişti. 

Y almz Hanrinin düşündüğü şey 
Fransovayı öldürmek için söy
lemek istediği sözleri bir araya 
toplamaktı. F ransovanın kendi
sini itham etmesine meydan 
bırakmadan onu darağacına 

kadar sürükliyebilecek bir ha
diseyi doğurmak düşüncesi idi. 
Bu da pek sade olduğu kadar 
müthişti. 

Alis dö Lüksün evinde tesa
düfen öğrendiği ve söylememesi 
için yemin verdiği sırrı krala 
bildirmek ve Fransovayı ele 
vermek idi. 

işte cesaretle gülmesinin se
bebi de bu idi. 

Gözlerinin önünde geçen şu 
manzaradan müteessir olan 
kral: 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) "------1· r)ıl!l!•11:11 .. ..,,.w ...... zna11U~rw .. .._. .... EI 

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) ....................... 
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. 

Mareşal ~e kralın çehresin
deki düşünceli tavırdan neler 

- Mösyö Hanri dö Damvil 
sizi kardeşinizin istediği üze
rine çağırdım. Mareşal dö Mon
moransinin söyliyeceği sözleri 
dinleyiniz. Sonra da cevab ve- Ramiz Doktor 
riniz .. Söyleyiniz Mareşal! GUndoğdu 

düşündüğünü ve kalbinden ne
Jer geçirdiğini sezmiş gibi gö
rünüyordu. 

Şcvketmeab, ortada yeniden 
yapılacak veya bozulacak bir 

evlenme meselesi yoktur. Mak
sadım adaletinize baş vurmuş 

olmaktır. Bu kadar felaketlere 
duçar olduktan sonra hissettik-

leri ufak bir saadeti de çok 
görmüşler, bu iki kadını kaçır-

mışlar ve hapsetmişlerdir. Bir 
felaket kurbanı kadının serbest 
bırakılmasını istiyorum. Huzu
runuzda kadın kaçıran adamı 

itham ediyorum... O adam da 
budur! 

Fransova ve Monmoransi bu 
esnada içeri giren Mareşal dö 
Damvili gösterdi. 

Mareşal dö Damvil mosmor 
kesilmiş ve bövle ansızın kar
şılaşması onu değiştirmişti. iki 

kardeş bir saniye kadar bir
birlerine bakıştılar. Hanri dö 
Damvil yani Hanri dö Monmo
ransi kapıyı kapadı ve bitkin
liğini gidermek için kapıya da
yanarak durdu. 

Hanri dö Monmoransi Luvr 
sarayına j?elirken kardeşini bu-
lacağını tahmin etmişti. Fran
sovanın ne söyliyeceğini de 
bildiğinden onu ezmek için la
zımgelen cevabı da bulmuştu. 
Zira kapıyı açtığı esnada acı 
bir gülümseme öfkeden geril
miş suratını buruşturdu. On 
yedi senedir iki kardeş o deh
şetli gecede, Marjans ormanın
da birbirlerine kılınçla hücum 
ettikleri zamandanberi yekdi
ğerini görmemişlerdi. Bu uzun 
seneler zarfında Hanri birade
rini ne vakıt aklına getirmiş 
olsa onun, oduncuların ellerinde 
tuttukları meş'alenin ışığı al
tında gözleri kan çanağına 
dönmüş, elindeki hançeri kal
dırdığını ve tekrar bu hançeri 
yere atarak kaçtığını hatırlıyor 
ve bu müthiş hayal gözü önün
den gitmiyordu. işte kralın 
odasına girdiği zaman bile yine 
bu hayalin gözü önünde can
landığını hissetmişti. 

Hanri aklını başına topla-

nın duı. Aivasasını müzakPrP 

Ödemiş 
Dedi. F ransova kardeşinin 

odaya girdiği dakikadanberi '"~-------ı• .... (•6•70ıiı)-llllİİ 
bir adım bile atmamış ve taş 
gibi olduğu yerde kalmıştı. 

Lakırdı söylemek için kuvvetini 
toplıyarak: 

- Şevketmeabl Jan dö Pi
yen ile kızımı ne yap\ığını sor
mak zahmetinde bulunurlar de
ğil mi? Şayed bu baht~ız ka
dınları takib etmekten vazge
çeceğine söz verirse kendisini 
affedeceğim sözlerini söyledi. 

Oda derin bir sessizlik içinde 
idi. Kral: 

- Cevab veriniz! 
dö Damvil... 

Buyuruğunu verdi. 

Mareşal 

Hanri doğruldu. Kanlı ve 
korkunç gözlerini Fransovaya 
dikti: 

- Şevketmeab! Layıkiyle 
cevab vermek için lütfen Ma
reşala sorunuz! Betizi sokağın
da bir konakta bu'unmuşlar mı? 
Orada kimlerle görüşmüşler ve 
ne kararlaştırmışlar? 

Dedi. 
Fransova ölü giLi sarardı. 

Sanki bir cellad satırının ense
sine dokunduğunu hissetmişti. 

Bir cevab aradı ve fakat söz
ler ağzından çıkamadı. Yalnız 

kralın işitemiyeceği kadar ya
vaş bir sesle: 

- Sefil! 
Sözünü mırıldandı. Hanri: 
- Madamki Mareşal cevab 

veremiyor öyle ise onun yerine 
ben söyliyeyim! 

Dedi. 
Fransovayı ümitle, Kralı me

rakla, Hanriyi öfkeyle titreten 
heyecanlı bir ses: 

- Bir dakika durunuz, Mon
senyör! 

Diye bağırdı. Şövalye dö 
Pardayan Kralın yanın kadar 
ilerliyerek iki kardeşin arasına 
girdi. Sözlerine devam ederek: 

- Ulumuzl Af dilerim, bu
rada şahid olarak bulunduğum 
için söylemeğe mecbur kaldım. 
Mareşalın sorgusunun cevabı 
ne olursa olsun kralın yüksek 
varlığı kartısında biç bir de-

lzmir belediyesinden 
1 - 2919 sayılı ve 21-3-936 

neşir tarihli memurin kanunu
nun bazı maddeleri ile buna 
müzeyyel 1777 sayth kanu
nun üçüncü maddesinin tadili 
hakkında kanun. 

2- 219 numaralı ve20-3-936 
tarihli dahiliye memurları hak
kındaki 1700 numaralı kanu

nun ikinci maddesinin tefsiri. 
Belediyedeki ilan tahtasına 

asıldı bilinsin. 911 (739) 
Kahramanlarda Çayırlıbah

çede piyango için yaptırılmış 
olan ev, bedeli on senede 
ödenmek üzere başsekreter· 
Jikdeki şartname veçhile 
28-4-36 salı günü saat onda 
açtk artırma ile ihale edileck
tir.Bedeli muhammeni bin iki yüz 
liradır. iştirak için doksan lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir. 
9-14-17-21 917 [737] ' 
- Beher metre murabbaı 

dört yüz kuruştan bin beşyüz 
on sekiz lira bedeli muham
menli 56 sayılı adanın 48 sayılı 
arsası ile beher metre murab
baı 380 kuruştan altı yüz dok
san beş lira kırk ·kuruş bedeli 
mubammenli 56 adanın 46 sa
yılı arsasının açık artırma ile 
ihalesi 17·4-936 cuma gününe 
temdid edilmiştir. iştirak için 
yüz altmış altı liralık muvakkat 
teminat mak~uzu veya banka 
teminat mektubu ile süylenen 

gün ve saatte komisyona gelinir. 
918 (736) 

ğeri olamıyacağmı söylemek 

bana borçtur. 
Hanri: 

- Niçin? Size bir şey sorul
madığı halde Kralın huzurunda 

söz söylemeğe nasıl 

ediyorsunuz? Siz kim 
sunuz? 

Diye homurdandı ... 

cesaret 
ola yor-

-S nu Vaı-

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları :..; . 
N ıniitehas~ısı ~ 

Pazardan maada her gün ~ 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka- ~ 
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka

~ bul eder. 
~~77.~Y~7L7ZT./:77~ 

Göz Betimi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 
Telefon: 

23 
3434 

(229) 
------ - -- -

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey-

i 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü vapur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 
CfMM kM#8t9 M • ÇOCUK 

HASTALIKLARI 
~lÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarınt 

her gün 11,30 dan saat on 

üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mekte.lir. Telefon 3990 

(S.7) (3601 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

ikinci Beyler sokak Beyler 
hamamı karşısında 43 nu
marada kabul eder. 

Muayenehane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

H. 1 1-13 (671) 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzaffer •~roğul 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 
@2&/.//j/./.../h'./L// ... L//j/./}.,/.LJ" 

N IZMIRIN 
N N 

Çok kazançlı ve ~ 
?\ 

~ 
~ 
~ 

çok tanınmış 
BiR KIRAATHANESİ 

9 Nfsan 1•a• 

Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 
2213 A. V. Kırmtz.ı beyaz, yeşil yanar üç renklidir. Kapak

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

3390 Dinamo· ile ve dinamosuz yalnız pilfe yanar velespit 
motosiklet otomobilJer için yapılmış eıı son icat- edilen 
bu fener çok işe yarar. , 

3372 Bilumum vesaiti nakliyelerin kullanacagı kırmızı işaret 
feneridir. 

8041 Bir pille yanar yuvarlak camlı ve ayarlıdır. 
8038/40 Bir pilli kristal camlı ve ayarlıdır ıteksen metre 

mesafeyi gösterir. 
8651 iki küçük pille yanan lambaların en iyisidir ayarlıdır. 

Yüz yirmi metre mesafeyi ğösterir. Yuvarlak camlıdır. 

8638/40 Düz camlı iki piJli ve ayarlıdır. Mektepliler için en 
çok beğenilen bu fenerdir. 

9248 iki büyük pille yanan bu fen er kr1.,tal ve d~iz cam-
lıdır.iki yüz eJli nıelre mesafeyi gösteri:. 

2211 Bir pilli bilhassa mektepliler için imal edilmiş muha~ 
. bere için işaretli alfabl'Iİ f. ııerdir. 

Umum deposu : lzmirde Suluhan civarında Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

• 
Pastil Antiseptik 
~..A.~Z-cJ~ 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahats!zlıkJarmda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

lngiliz KANZUK eczanesi 

Güzel Yüz 
V.Z/.L7J..77Z///L7./..7.L.ZZ./J..JD.!J 

için ilk şart 

güzel diş 

f!~~/~t!~ 
ıçın ilk ve en 

esaslı şart da 

• 

1 
Kullanmaktır 

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

besler ve hastalanmalarına mani olur 
EN MÜKEMMEL, EN HOŞ, EN iKTiSADi 

·------------~---------------.. .ı - :. . 

1 L NA 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar

daki kurnaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zar;,fet itibarile herkesçe malum olan mamulatını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiro~lu 
:. • • • • •, ~ • ~ • "\: I ~' ; ! • '• ~ • ~ 

.· 

~ Devren satılıktır lzmir Milli Emlak müdürlüğünden : 
~ İstekliler hemen, Karşı- 2000 lira muhammen kıymetli Karataş polis karakolu karşısın-
yaka~a Sütçü çıkmazında da 188 numaratajlı ve 903 metre murabbaı zemin üzerinde yani 
62 numaralı evd; oturan tahtani ve fevkani 24 odadan ibaret yahuthanenin dört hisse 

N Bayan Emineye baş vur- itibariyle bi: hissesi peşin para ile ve artırma usuliyle talib çık· 
sunlar. madığından on gün müddetle uzatılmasına karar verilmiştir. Alı · 

H.3 4-15 (678 cıların 16-4-936 perşembe günü saat 16 da milli emlak müdü-
.. ________ _.,_~~ rüne müracaatları. 919 (741) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

1 w. 
N. V. 

F. H. Van J)er 
Zee & Co. 

KUMPANYASl 
. SA TURNUS vapuru eJyevm 
hmanımızda olup 28· 3-936 da 
Anvers, Rotterdam, Amster
dam Ye Hamburg limaalan için 
yük alacakbr. 

HERCULES vapuru 6-4-936 
da gelip 11-4-936 da Aovers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg limanlara için yük 
alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8-4· 
936 da beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden :soara Bar!Cas 
yarna ve Köstence limanlan 
ıçın yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 tarihinde gelip 25-4-936 
tarihine kadar Anvers-Rotter· 
dam-Amsterdam ve Hamburg 
lioıanları için yük alacakhr. 
SVENSKA ORIENT Linien 
ROLAN O motörü 29-3-936 

tarihinde beklenmekte olup 
Yükünü tahliyeden sonra Rot· 
terdam, Hambmg, Copenhage 
gantzig, Gdynia, Goteburg, 
. _slo ve lskandinavya limanları 
'Çın yük olacaktır. 

ALGERlA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam 
~arnburg, Copenhage, Dantzig 

1 
dynia, Goteburg, Oslo ve 
ıkandinavya limanları için yük 
alacaktır. 
SERvıc MARITtME ROUMAIN 

ALBA JULIA vapuru 16-4-
~6 da gelip 17-4-936 da Pire 
h alta, Marsilya ve Barselone 
areket edecektir. 
PELEŞ vaµuru 21-S-936 

da ğelib 13 - 5 - 936 da Pi
re, Malta, Marsilya ve Bar
cefone hareket edecektir. 

ALBA JULlY Avapuru 7-6-
:!~ da beklenmekte olup 8 6-

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
AQUİLA vapuru hilen lima· 

nımııda olup Anvers, Rotter~ 
dam, Hamburg ve Brcmen için 
yük almaktadH'. 

ANGORA waparu Hamburg 
Bremen ve Anversten yük 
çıkarmıştır. 
S. A. Royale Hongroise de 
Navigation Fluviale et Maritime 
DUNA vapuru 10 niunda bek· 
leni yor .galatz, Belgr ad, Budapest 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacaktır. 

OELOS vapura 13 nisanda 
bekleniyor. 18 nisana kadar 
Anvers. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanların• ,Ok 
alacaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 

EXMOOR vapuru 12 nisanda 
bekleniyor. Nevyork için yilk 
alacakbr. 

O/S. A/S SpanskeJinjen 
Oslo 

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

Vapurlann isimleri, ~cim~ 
tarihleri ve navlun tanfelen 
hakkında biç bir taabbOde gi-
riıilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 
936 da Pire, Malta, Mar•ilya 
ve Barcelonc için yük ala· 

caktır. 
Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

na vlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

ECZACI 
KEl\lı AL AKTA ŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek F emin en - Diıi 

iki cins koku üı.erine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olıouşt ~ 

Ecz.acı Kemal Aktaş, koku

culuğu eczacılık gibi bir namus 

ışı Yapmışbr. 

Zevk 
Saa'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokularile de meşhur 
eden Kemal Aktaı diyor ki : 

Benim kolooyalanm yerine 
baş~a şeyler verilirse redde .. 
diniz. 

Kemal Aktaı kokulannın 
kibına varmağa imkln verme

.:iğini unutmayınız. 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 
3-4-936 Cuma giinü satm alınacağı ilin ~dilip pazarlık ~ün~ 

tehir cdile-n makma yağı kereste boru vesaır malzeme çeşıtlerı 
10-4-936 cuma günü saat 10 da ~~ncakt~ inhisarlar tütün 
fabrikasmda satın ahnacaktır. lstekblerın o gun ve saatte gel· 
ıneleri ilin olunur. 8, 9 904 (734) 

,-

lzmir Kadastro müdürlüğünden: 
Kadastrosu, posta tarafından yapılmış olan ve 19-12-1?35 t.arih 

ve 9120-6402 sayılı yeni Asır ve A~adol~ ıaze~elenle illnı 
Y•pdmış olan Abdullah efendi mahallesındekı gayrı menku~erl~ 
bundan evvel ilin edilmiş bulunan muhtelif mahallerden ıılen 
bitinlen gayri menkulerin beyannameleri ili?, tar!hinden 15 gün 
sonra her hafta Sah, Çarşamba Perşembe gunlerı kadastro ko· 
rnisyonu tarafından tetkik olunacaktır. 

. Sözü geçen gayri menkullerde ayni hakları bul~nanların Yıkık 
mınarcde Saçmacı hamam sokağında 20 numaralı Bınada Kadastro 
komisyonuna Sah, Çarşamba, Perıembe günü müracaa~an ve 
milracaat etmiyenlerin ayni hakları 2613 sayılı kanun hukümle· 
ri aca basıl olacak kanaat• göre kayt ve 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCt 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KORDON TEL. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
FLAMINIAN wapuru 23 mart
ta gelip Liverpool ye Glasgo• 
için yük alacaktır. 

MAROINIAN vapuru mart 
nihayetinde Liverpool ve Svan
sca'dan gelip tahliyede bulu· 
nacak. 

THRSO vapuru nisan ipti-
dasında Li~erpool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacak. 

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

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder , 
NOT : Virut tarihleri, va· 

purların isimleri ve navlun ilc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

D. operatör 

M. Nuri Arkan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 
Hastalarını her gün öğle

den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so
kak 5 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
E•i 2980 

BERLIN 

10-26 (591) 

ViYANA 
VE 

PARIS 
Moda iJeminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
~enk üzerine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her hangi 
kumq ye efbiıeyi yalnız 

t.6 
Kuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 

Kil markalı 
A R T 1 

BOYASI 
GENEL SATIŞ YERi 

SEYLUL 
BAHA R AT deposudur TELEFON: 3882 

HÜSEYiN KA YiN 

l Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
' 9 parça koltuk takımı 30 lira Ynn kadife 

9 parça koltuk takımı 60 lira Yün kadife 
9 parça ko}!uk takımı 100 lira ipek~ kumat 

LUKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak o dalan takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 7-13 

. . . . . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • . . 
• . . 

'"f AZE TEMiZ UCUZ 

llA<~ 

HAMDİ NüZı.IET 
Sıhhat Eczanesi 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

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

bel ağrılarma karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakıttan 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız: l 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor

madan bütün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fabrikasının 

mütehassıs kimyagerleri tarafmdan imal edil
mektedir .Her eczanede bulunur.Fiatı 7,5 kuruştur 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüı.de yirmi daha karlı 

olursunuz 

M.TevfiksAvKEN1 
Elektrik, telefon ve malze· 
meleri deposu Ve Simenıı 

fabrikaları müme sili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

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

Veremli ve sıracalı kansız ,...._......_......,_ 
romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsııhğma, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERi1' 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükumet sırası 

lzmir liman işleri umum müdürlü
ğünden: 
Beş bin cild abone karncaile bin cild eşya bileti ea u fiat 

teklif eden matbaaya yaptırılacaktır . 
Talihlerin Nisanın 13 üncü pazartesi gününe kad t kl'fl · · 

Y
apmal ·· ı .. k . . ar e ı ermı 

arı ve numune erı gorme ıçın yazı işleri ,efliğinc ml-
racaatları. 914 (740) 

lzmir Tramvay ve elektrik şirke
tinden: 

.. Ş~bcke ameliyatı dolayısile cereyanm bu ayın 10 ncu Cuma 
gunu saat 9 ~an ~~ ye kadar Eırefpaıa caddesile mücavir so
~~~larda kHalecegı sayan abonelerimizce bilinmek üı.erc illa 
UU!!!IUr. 



YENi ASIR 9 Nisan 193& ın ahlle 10 

--------~--....... -------= ....... ----"'-----=-··----~--~~~~~-=-----==--==-=---~~ ,r..t//////.//////////////L//.//////./////L///JV///////.//////<tzZU/./LL.LL;.eAr.z.ıı:T./7ZY7,LE//L)'//L. U'//L7LL.</UC#,..-O'L7J'JJ'-L'TJ7.f'LT~ALZ.ilC.r.iu.;Om1-ldil!ıSill'i-11Eil!ı22:.ı~lb!n!LLT;///Z/JLL7/:L.J!. 

• • 

1 

anın aya ceva 1 
\ 
l 

-#( 
~-- '-~ \ 

Ren bölgesi Almanyanın sulh 
~ \ Fransanın cevabından: Almanya, mua edelerin yarattığı bütün 

arazi vaziyetlerini yeniden münakaşa. etmek isteyecektir. 
Cenevre8(Ö.R) ğer üç Lokarno devleti mü- J 

Alman notasına messillarine izah edeceklerdir. 

Fransa tarafın-

dan hazırlanan 

cevabın ana 
hatları Londra
ya bildirilmiştir. 

IJ . Rıbmtrop BB. Eden ve 
Flandin Cenevrede bunun üze
rinde görüşeceklerdir. 
Fransız ve lngiliz dele

gasyonları arasında bir 
takım lhtiliiflar göze 
çarpmaktadır. lnglllzler 
Almanya ya 
karşı müsa
mahakar ve 
ltalyaya karşı 
sert davran
mak lsterflk
leri halde 
Fransanın va
ziyeti bunun 
aksidir. 

Berlin 8 (Ö.R) 
Alman gazeteleri 
Fransız planı aley 
hinde neşriyatta 
bulunarak bu pla
nın yeni bir hiç 
birşey getirme· 
diğini yazıyorlar. 

Bununla beraber 
Vilhelst r as enin f 
resmi organı olan 
" Korespondenz l 
Politik- Diploma
tik,, FransamnAl-
man notasına ce-

31 MART ALMAN NOTA
SINA CEVAB OLAN FRAN
SIZ MUHTİRASININ METNİ 

1 Nisan tarıhinde Fransız hü
kümeti Londra sefiri vasıtasile 
İngiliz dış bakanlığına verilen 

bir Alman notasının tercü
mesi alınmıştır. Bunda Alman 

hükümeti 19 mart Lokarno 
devletleri anlaşırıasına karşı va
ziyetini tasrih etmekle beraber 
kendine göre bir sulh planı 

vab vermekle B. f'{andm bir siirlev verirken 

sulhçu bir temayül gösterdiğini olan bir takım tekliflerde bu-
ve Paris hükumetinin ende lunmaktadır. Alman muhtırası 
sonda Almanya ile bir fikir ilan edildiğinden, bundaki esas-
teatisi neticesine varmak iste- lara aid mülahazalarını Fransız 
diğini kaydediyor. hükumeti aynı surrtle yapmak 
PLAN ULUSLAR SOSYE- kararındadı. 

TESINE BiLDiRiLDi FRANSANIN DURENDIŞLIGI 
Cenevre, 8 (Ö.R) - B. Flan- 1 Almanya tarafından ser-

din uluslar sosyetesi umumi bestçe ve vüksek bir kararla 
sekreterliğine Fransız sulh pla- alınan ve ileride teyid edilen 
nının metnini l>ildirmiştir. He- taahhüdlerin inkariyle gayrı 

men ilan edilen bu vesika iki askeri bölgeye askeri kuv-
kısımdan mürekkebdir. Birinci vetler sokulmasının ferdasında 

kısım Ingiltere hükümetine Cumhuriyet hükümeti, Alman 
gönderilen ve sureti Belçıka husumet hareketile ihlal edilen 
ve ltalyaya bildirilen bir muh- vaziyeti eski haline getirmek 
tıradır ki, 1/4 tarihinde Von için hemen tedbir almak sala-
Ribentrop terafından lngiliz hiyetinde idi. Fakat Avrupayı 
dış bakanına verilen muhıraya yeni ve tehlükeli güçlüklere 
karşı bazı mülahazaları muh- maruz bırakmamak kaygısile 
tevidir. bunu yapmadı. ilk önce mua-

lkinci kısım üç Lokarno bedenin ihlalinin Uluslar sos-
devleti mümessillerine bildiri- yelesi tarafından müşahedesini 
len ve Avrupa sulhunun, kar- istedi. ayni zamanda 12 Marttan 
şılıklı yardım ve silahların azal- 19 Marta kadar Lokarno mua-
tılması yolile kolektif emniyet hedesine sadık kalan diğer 
esası üzerinde kurulması hak- devletlerle müzakerel.!re devam 
kında Fransız hükumetinin gö- ederek sulh yolunda bir tesviye 
rüşlerini ihtiva eyliyen ve ayni imkanı aradı. 
zamanda uluslar sosyetesi kad- ALMY ANIN RED KARARI 
rosunda, Avrupa devletlerinin Bu görüşmelerden çıkan an-
ihtiyaçlarını gözönünde tutarak !aşma Almanyanın meşru titiz-
geniş bir ekonomik ve finansal liklerini göz önünde tutmak 
teşkilatı tazammun eyliyen Fran kaygısını gösterdi. Alman hü-
sız sulh planıdır. kümeti 19 Mart anlaşması esas-

Diğer tarafdan BB. Flandin !arını hak müsavatına riayet 
ve Boncour, Londrada yapılan etmediği ve Alman ulusunun 
son görüşmeler sahasında, şerefine aykırı olduğu iddiasile 
19 mart anlaşması ahkamına reddetmiştir. 
karşı Alman hükümetinin Halbuki kimse Almany;;yı 
aldığı tavır münasebetiyle alın- hüküm altına almak istemez. 
ması lazımgelen kararlar hak- Kimse Ahnanyanın hak bera-
kında F r.aııaız girltlerini di- berliğiDi ·reddetmez. Kimse Al· 

man ııerefine taarruz düşünce
sinde değildir. Meier ki arsı
ulusal münasebetlerin esas ka-
idesi olan muahadeiere hürmet, 
şerefe bir tecavüz olsun. Bu 
kaideden ise, diğer eevietler 
S(ibi, Almanya da flan flan 
hürriyetlere aykırı olduğu is-
tiklalini bozduğu iddiasiyle 
kendini müstağni tutamaz. 
Keza"Alman milletinin inkişafı 
namına tahammül edilemiye· 
ceği,, iddiasiyle flan va flan 
taahhütlerin tatbikinden tebriye 
edemez. 

SOSYETE PAKTINA GÖRE 
Uluslar Sosyetesi paktının 

başlangıcında deniliyor ki: 
"Uluslar arasında iş birliğini 

geliştirme ve sulh ile emniyeti 
ziman altına almak için, mua
hedelerin hükümlerine riayet 
etmek elzemdir.,, 

Alman hükurueti Uluslar 
Sosyetesine girmek istediğini 
bildirdi. Acaba o zaman bu 
metnin kendi telakkilerine 
uyacak bir şekil almasını mı 

isteyecektir? Her milletin "Ya
şamak,, hakkının başladığı 
yerde bu kaidenin tatbikten 
sakıt olacağını mı kaydetme
lidir? 

T ARIHI VAK' ALAR 
2 - Alman muhtırası tari · 

hi vak'aları da hesaba katmı
yor. Ona göre, Ren bölgesinin 
gayri askeriliği hükmü, sulhun 
aktedildiği esasa muhalifmiş. 

Halbuki gayri askeri bölge, 
Avrupaııın emniyeti için Al
manyanın verdiği bir rehinden 
başka birşey değildi, Vilsonun 
14 prensibinin hiçbir noktasına 
aykırı değildir. Öyle olmasaydı 
sulh muahedesini imza eden 
Alman delegeleri bunu kayd· 
etmekten geri kalmıyacaklardı. 
Halbuki muahedenin bütün hü
kümleri arasında hiç itiraza uğ
ramıyan hüküm budur. 

Lokarnoya gelince, bu mua
hedenin de Ruhr işgalinin taz
yiki altında müzakere edildiği 

altına almak istiyen, Alman 
bükümetinin kendisidir. 

LOKARNO, SULHUN 
TEMELi iDi: 

Lokarno, Avrupa sulhunun 
en sağlam temeli idi ve Al
man siyaseti şimdi bunu yık
makta tı:reddüd göstermedi. 
Bunu müdafaa içinde Alman 
muhtırası yeni bir hukuk kai
desine dayanıyor: Hiç bir mil· 
!et kendi iradesile hükmrani
yet haklarından feragat ede· 
mez. Gayri askeri bölge tahü
dünün men' şeinde zaruretin 
tazyiki varmış. Müzakere ser
best olsa ve hukuk musavatına 
dayansa bile, hezimetten son· 

' 

dış tazyik altında ve zaruret 
altında kabul edilmiş olduğunu 
iddia etmek hakkını muhafaza 
ediyor. 

BUNU KABUL EDERSEK 

Şu halde, bu yeni hukuk 
esasına dayanarak, yarınAlman
yanın Dantzig, Meme!, Avus
turya arazi vaziyetlerini yeni
den ortaya çıkarabileceğini, 
müstemlekelerinin iadesini isti
yebileceğini kabul mu etmek 
lazımdır. Fransız hükumetinin 
fikrince bu soruların açıkça 
sorulması ve Almanyanın da 
açıkça cevap vermesi lazımdır. 
böyle tehlükeli bir ibham üze
rinde hiç bir sulh planı yapı-

T 
ı 

Essmde yapılan bir gösteri 
ra imza edilen muahedenin bir \ lamaz. 
hükmünü tekrar eden Lokarno 
muahedesinin mukaddes bir 

7 MART HADİSESİ 

mahiyeti olamazmış. 
Burada Alman iddiasının 

bütün vehameti ortaya çıkıyor. 
Bunun şumulü Avrupa tarafın-
dan hesab edilmektedir. 
Zira 1919 da aktedilen 
muabedelerin yarattığı bütiin 
arazi vaziyeti birgün ayni hük
me dayanarak •sulhtenberi ne 
kadar teyid edilmiş olursa 
olsun- yeniden mi!nakaşa mev
zuu olacaktır. 

ALMANY ANIN ARAZİ HIRSI 
Alman hükümetinin hiçbir 

3 - 7 mart kuvvet darbesini 
haklı göstermek için Almanya
nın ileri sürdü&"ü vesileye tekrar 
cevab zaiddir. Fransız - Sovyet 
paktının Lokarno muahedesine 
aykırı olduğu, Lokarno devletle· 
rinden hiç biri tarafından kabul 
edilmemiştir. Kaldı ki Almanya 
kendi davası için kendini ha· 

kim mevkiine koyabileceğini 

sanmıştır. Halbuki muahede 
ihtilaf halinde hakem veya uz-

laşma usulünü tazammun edi
yordu. Yine kaldı ki Uluslar 
sosyetesinin müşahedesi mey

dandadır. Zaten bu iddiayı 

arsıulusal daimi adalet divanı 

huzuruna çıkarmağı reddet
mekle Alman hükumeti iddiası
nın hukuki zaafını itiraf etmiş 

oluyor. Almanya Laheye gitmek 
istemedi, zira Alman tezinin 
mahküm olacağını biliyordu. 

LOKARNOCULARIN 
iTiDALi 

J>o/011ı•t1t!au bir tJöstcriş 

4 - 7 niart kuvvet darbe
sinden çıkan vaziyetin vehame· 
tine rağmen Lokarno devletleri 
itidal göstererek Almanya ile, 
bozulan garbi Avrupa emniye
tinin yeni bir esas üzerinde 
tekrar kurulması ve Avrupa 
sulhunnn sağlam bir esasa da
yanması için müzakere tema· 
yülü göstermişlerdi. 

iddia ediliyor. Halbuki müza
kereler daha akla bile gelme
mişktn Ruhr tahliye edilmişti. 

Hakikatta Lokarno paktı garbi 
Avrupada yeni bir vaziyet ya
ratmak için serbest bir teah-

· hüttü ve buaa teşebbüs eden 
de, garb- hudutlarını emniyet 

arazi hırsı beslemediğini söy
lemesinin, hududlara riayet et

mek iradesıni ilan etmesinin ne 
ehemmiyeti kalır ki, birgün 
serbestte yaptığı bu teyidlere 
rağmen, kendisinden ayrılan 

arazinin vaziyetindeki menşein 
deiit•eıııif olduğunu Ye bunun 

EMRi V AKI MÜZAKERE 
ESASI OLAMAZ 

Fakat emri vaki bir müza
kere esası olamazdı. En meşru 
haklarını asgari haddine indi
rerek Lokarno devletleri emni
yetin iadesine imkan verecek 
muYakkat bir teaviyenin hü-

kümran olması 

için Almanya· 
nın bir jest yap 
masını istedi -
!er. iddialarını 

Lahiye havale 

ederek arsıu
lusal kanunun !J. L-tlm 

hükümranlığını tanımasını iste· 
diler. Almanya reddetti. Ren 
meselesinin bir taraflı bir ka
rarla halledilemiyeceğini kabul 
ederek emniyetleri kırılan 
memleketlerde yeni bir hava 
açacak bazı tedbirlere iştira

kini istediler. Bu alicenap 
kararl .. ra Almanya ancak 
redle mukabele etti. Al-
manya gerginliğin izalesi 
zaruretini kabul etmekle bera
ber buna kendi payına hizmet 

niyetinde değildir. Lahey mah
kemesine müracaatı reddetti. 
Fransız - Belçika hudutları bo
yunca bir bölgenin arsıulusal bir 
kuvvet işgali altına konmasına 

da redde muadil bir sükutla 
cevap verdi. intikal devresin

de Ren bölgesinde askere 
benzer kuvveıleri kullanmıya

cağı, istihkam yapmıyacağı 

hakkında teminat istendi. Al
manya mütekabiliyet şartiyle 

askeri kuvvetlerini arttırmıya

cağını kabul ile beraber bun

ların bugün, 7 Martta resmen 
bildirilen miktarı geçmediği 
hakkında hiç bir teminat ver
medi. Demek ki Lokarno dev
letlerinin uzlaşma teşebbüsü 

Almanyadan hiç bir mukabele 
görmemiştir. 

Alman hükumeti planiyle 
Avrupa sulhuna kat'i bir biz:· 
metle bulunduğunu iddia edi
yorsa da bu hizmeti hakiki ol
maktan ziyade zahiridir. 

HÜKÜMETLER MiLLET
LERDEN AYRILIR MI? 

10 - Yeni yapılacak mua
hedenin Plebisit yoluyla Fransa 
tarafından kabulüne gelince 
burada hükümetleri milletler
den ayıran yeni bir nazariyenin 

esası görülüyor. Sulh arzusu 
1'.ransız siyasasına esastır. 

Esas mesele şudur: Alman
yanın iddia eftiği gibi bir ulu
sun " hayat hakkı ,, serbestçe 

kabul ettiği taahhütleri bir 
taraflı bozmak hakkını verir 

mi? Sıılh, ancak herkesin, di
ğerlerinin hakkına riayet esası 
dahilinde iş birliğiyle temin 

edilebilir. Yoksa devletler 
mes' el el eri istedikleri gibi 
halde serbest olurlarsa su'h 
esası mahvolur. Hiç hır Avru

pa devleti bu neticeye razı 

olamaz. Yeni anlaşma için bu 
sorulara sarih cevab lazımdır. 

Diğer bir sualde sorulabilir ki 
şudur: 

Almanya yeni Avrupanın 

arazı ye siyasal statosunu kayt
sız kabul ediyor mu ? 

Bu statoyu muhafaza için kar· 
şılıklı yardım esasına dayanan 
bir anlaşma akdını kabul edi
yor mu? 31 Mart teklifi şu 
noktada ıeas.izdir. 


