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1 Başmuharrir ve umumi neşrıyat mudilru: il 
ı HAKKI OCAKOGLU 

.A..BC>N"E: Ş:EFl..A..İTi: 
Fransa, Almanyaya pay çık

ması için Habeşistanın taksi
mine taraftardır. 

- -
Devam mUddetl'Türki[e için IHariç için 

ScncUk . . . . . . . 1300 2500 
- Altı a;t;k . . . . . . 700 1300 

il TELEFON : 2&e7 

Cumlttıriyeti·ıı Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Saba1,ları Çıkar Siyası Ga2etedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 
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Hitler Breslavda altıncı 
söylevini de verdi 

flanden Radyoda Amerinam 
milletine hitap etti .. 
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Paris 23 (Ö.R) - Dış bakanı B.FJandin d_ün B.Hitlerin teklifleri dikkatla incelenecektir. 

mikrofon önünde Amerikalılara hitab eden In
gilizce bir söylev vermiştir. Dünya siyasasının 
son hadiselerinden ve bunların halli için Londra
da Lokarno muahedesini imza eden devletler 

Dostumuz olan Orta ve Doğu Avrupa devlet· 
leri de bu yeni paktın imzasına iştirak ede· 
ceklerdir. 

Alman kuvvet darbesinden sonra Fransa ve 
Belçika itidalle hareket etmiş\erdir. Fransa ae• 
ferberJik iliin ederek Almanyaya karşı tazyik 

tarafından yapılan tekliflerden bahsederken B. 
FJandin demiştir ki: 

"Almanya kabul edecek veya redde
decektir. Eğer kabul ederse ye 1 tedbirleri ittihaz edebilirdi· Ren bölgesinin tah· 

liyesini kuvvetle temin edebilirdi. Bundan istin· 
kfıf etti. Bunun sebebi de Uluslar Sosyetesine 
ve arsıulusal muahedelere inan beslemesidir. 
Fransa kimseyi tehdit etmiyor. Fransa sulh isti· 

müzakereler açllacak ve bunun net!
ceslnde Ren bölgesine yeni bir vazı-
yet verilecektir. Hatta arb devletleri 
arasında yeni bir pakttan bile bahs-

ediliyor. zzzzzıo.zz~zzz:zz:;ı22!cz:zZ%2:Z3ll~~ZZimizi;ZzZı 
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kütüphane 
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Yenl çah,ma fekli 

Hayatın bu yaşta üzerime 
yığdığı o kadar çok vazifeler 
vaY' ki, bunlardan ve bunlann 
nefes aldırmıyan çalışmaların

dan yakamı kurtarıp ta iz~ 
mirin milli klltüphanesinin sa
kin, loş salonunda kitab oku
yamamanın azabını her zaman 
çekerim.. Bu azabı; orasını ara· 
sıra ziyaret, kütüphanenin zi· 
yaretçileri hakkında malumat 
almak, kitab okuyanları seyret· 
mek, nihayet malf vaziyeti ve 
kitaplar adedi hakkında bir iki 
izahat dinlemek suretile gider
mek isterim. Fakat bu yaptık· 
Jaram başka, kütüphane için 
yapılacak iş başka .. Fakat ne 
edeyim ki, yukarıda bahsetti
ğim hin bir gaile bütün arzu· 
!ara rağmen beni o esaslı zevk
ten mahrum bırakıyor. Maama
fib, milli kütüphaneyi haya· 
tamda uğrıyacağım zorluklarm 
her zaman bir hal mercii tanı
mak tesellisini hiç bir zaman 
kaybetmedim. 

Bence, Milli kütüphane, idare 
i libarile çok temiz ve çok gü
zel işliyor. Tasarruf, temizlik, 
kütüphanenin memlektte ka
ıandığı tarihi vaziyeti muhafaza 
için azami taassub, bugünkü 
nüdiranın esaslı şiarıdır. Yalnız 
itiraf edeyim ki, idaresi çok 
muntazam olan MiJli kütüpha
nenin okuyucusu az.. Eğer 
mekteb talebesinin, gençlerin 
adedi hakiki yekündan çıkarı
lacak olursa geriye kalan mik-
tar, biç te lzmir için şeref vt>
recek miktarda değildir. Kaç 
defa oraya gittiysem talebe 
olan ve talebe olmayanlar ara
sındaki nisbeti çok farklı bul
dum. Arkadaşlarının; havaiyat 
ile futbolun insanı kitaplardan 

' . 
uzaklaştıran ihtiraslarım tatmın 
ile meşgul olmaları!1a rağ~en, 
burada başlarını kıtaplar uze-
rine eyib her hangi bir mevzu 
üzerine çalışan genç mektep· 
Jilerin; şimdiden, istikbalin birer 
profesörü ve alimliğe namzcd 
birer unsuru olarak ellerini 
sıkarım. insanların adeti genç 
yaıında tessüs ederse, okuma 

- Sonu 2 i11ci saldjedt' -
Refik ince 

ıl ere 
iman ya, yirmi kilometrel~k. bölgede arsıulusal kontrol bulun

duru masını, iman e e ını yaralıyacak mahiyette buluyor 
Berlin, 23 (Ö.R) - lngiltere ,. i şimdilik şurası biliniyor ki B. 

büy&k elçisi sir Eric filips ~ Hitler Lokamo devletleri muh .. 
dün akşam, Alman hükume- tırasının mevcud şeklile kabule 
tini Lokamo devletleri tarafın- imkan olmadığı hakkutct.W.:. 
dan gönderilen muhtıra hüküm- görüşlerinde ısrar eylemiftir. 
lerini kabule razi etmek için Bununla beraber bu konfe-
dışişleri bakanı Von Neurath ransta verilecek cevab lıakkm-
nezdinde yeni bir teşebbüs da hiç bir karar verilmemiş ve 
yapmıştır. düu akş3m olduğu sıibi bu 

Saat 20 de sir Eric Filips sabahtan itibaren de yeni bir 
Londr ile telefonla uzun uza- konferans B. Hitler ile dıı 8İ• 
dıya görüşerek Alman. hük_ü: yasa için kendisiJe en yakmdu 
matile temasının neticelerını işbirliği yapanları tekrar bir 
bildirmiştir. lngiliz büyilk elçi- araya toplamı tır. 
sile Alman dışişleri bakanı ULUSLAR SOSYETESi 
arasındaki görüşmelerin neti- .TOPLANDI 
cesi hakkında resmi olarak 
hiç bir haber verilmemiştir. Londra 23 ( Ö. R ) - Ulua-

Öyle zannedlllyor ki, lar sosyetesi konseyi Lokarae 
muahedesini imza eden clart 

Slr Erle Flllps, Londra- devlet arasında hazırlanan aa-
da hazırlanan tekliflerin 

·ve bilhassa eski gayrı laşmayı ve müzakere projesini 
askeri bölgenln Fransız gözden geçirmek üzere bu sa• 
Belçika hunudları boyun bah toplanmıştır. Müzakere 
ca 20 kllometrellk bir neticeleri henüz tebliğ edilme-
bölgeslne arsıulusal bir miş ise de konseyin bir tarihe 
zablfa kuvveti gönderll- talik edileceği zannedihnek-
mesl hakkındaki teklifin tedir. 
kabulU için Yon Neuraht ALMANY ANIN AMACI 
nezdinde ısrar etmlftlr. Ren kıyılarında nefis bir manzara NEDiR? 
lnglliz bUyUk elçlsl bu vakkat bir zaman için Elde edilen haberlere göre trasseden ayrılınca şansöJye Paris, 23 (A.A) _ Ecbo Dl 
teklifin Alman vakar ve bu böfgede kalacağı- Von Neurath çok ihtiraz ve HitJer ile dış işleri bakanı Von Paris yazıyor: 

fi 1 1 acak hiç nı ve aynlle Sar ihtiyath bir cevap vermiştir.Bu Neuratb ve Von Ribentrop Al fere n yara ıy b manyanm Lokarno proje-
bir mahiyeti olmadı§ını, bölgesine gönderilmiş ceva ın mahiyeti öğrenileme- arasında uzun süren bir kon· sine cevab vermekte iltieal 
Zira bu i rsıulusal zabı- olan arsıulusal pollse miştir. ferans olmuştur. Daha geniş göstermiyeceği anlaşılıyor. 
ta kuvvetinin ancak mu- benzlyeceijlnl anlatmıştır lngiliz büyük elçisi Vilhelms- malumat elde ~dilinceye kadar _ Solln 3 üncü sahi/ede _ 
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Kendini ltalyaya y s 

Belgrad 23 (Ö.R) - ltaJya ile Arnavutluk hükümcti arasında 
yapılan anl3" ma bu hükümeti Balkan anlaşmasından tamamen 
uzaklaştırmıştır. Alınan malümata göre Arnavutluk hükumeti son 
durumuy:a Italyaya yaslanmıştır. Arnavutluk ordusu Ita)yan sü-
bayları tarafından tensik edilecek ve bu ordunun gene) kurmayına 
bir ltalyan sübayı başkanlık edecektir. 

Italyan adalarından birini' tahkim eden Kara Turna müstah
kem mevki olacak ve Italyanlar tarafından tahlcim edilecektir. 
Graç limanı da lta)yan kuvvetleri için daima serbest olacaktır. 

Arnavutlukta iki yıl içinde kapatılan İtalyan mektepleri tekrar 
açılacaktır. ltalyan)arın ellerinde bulunan petrol imtiyazları 
genişletilecektir. Italya hükumeti, ic~bında Arnavutluğa. nakdi 
yardımda bulunmağı taahhüt etmektedır. Uk olarak kırk mılyonluk 
bir istikraz dört ay sonra Arnavutluğa verilecektir. Bu para 
amavutluk milli mildafaasına hasredilecektir. 

Pazar yOrn bUyUk 
tören yap:lcl' 

Pazar günü Menetiıende 
25000 kişilik bir gençlik top
luluğunun iştirakiyle muaz
zam bir tören yapıldı. Deni· 
lebilir ki Menemen, şimdiye 
kadar böyle bir göı,teriye 
sahne olmamıştır. 

Ayni saatta lzmirden ve 
N Manisadan hareket eden hu
~ susi katarlar ayni saatte Me

nemende birleştiler. Ay YıJ
c!ız tepesinde, Kobilay adına 
diki lan inkilap heykeli önünde 
söyJevler verildi ve gençliğin 
inkiJaba olan bağlılığı hak
kında söylevler verildi. 
Tafsilatı & ncı sahi

femizde bulacaksınız 

Parlamentoyu kaldırıyor 
.. --·------

Roma 23 (0.R) - Bu sabah Kapitülde korpurasyon e el 
bey.eti önünde Duçe bir söylev vererek devletin tam koo g 

0t·f 
ek 1 ı ·ı b"" .. k ·· A 1 pera ı Şt ı a masıw~ . ufyuk sabnayıın umumı b~ arak devlet kontrolü al· 
ı~a .geçecegını,. ~ at unun umumi ır kaide olmadığım söyle· 
mıştır. ij.Mussolını saylavJar odasının yakında Jağved"I w · · 
b~nun yerine façyo ve korpurasyon mümessilleıindenı ec.~gınkıkvbe 
b k ı . ·ı w• • b"ld" . . mure e ır uru geçırı ecegını ı ırmıştır. 

Bundan sonra Duçe önünde muazzam bir halk w t 
lanmış olduğu Venedik sarayına gitmiş ve halkın yılgkını)nın op• 

• · b Ik k k d · a ış arına ce• vap ıçın a ona çı ara emıştir ki: 
- Bundan 17 buçuk sene önce, bir avuç insan Italyayı posa· 

lardan kurtarmak için Milanoda siperler kazdılar B ı 
bugü h · J it 1 . . • u muame e 

n, ı~ !' mazsa ~ya .~~m! tnmnmile muvaffak olmuıtur. 
O vakıt hızım ısrarla ıstedıgımız şey bütün ulusun müşterek azmı 
olmuştur. Havanın ~enüz ~çık olmamasının ehemmiyeti yok. S.
ma~ın berrak ol.acagı ~akıkanın gelmesi de geri kalmaz ve 
dakıka ıelecektir. dcnm size! 



Sahife 2 

Milli 
kütüphane 

-- Baştara/ı birinci sa/li/eik -
ve yazma itiyadının bu kaide
den hariç kalmıyacağı şüphe
sizdir. Kahveleri dolduran ve 
söz sıragı gelince; millet ve 
memleket hakkında kantarla 
söz söyliyeu ve güya münev· 
verlik iddiasında bulunan nice 
insanlar bilirim ki, mektebden 
çıkdıkları zamandanberi kapat
tıkları kitabları bir daha aç
mamak azınında devam edi
yorlar. Ne olurdu bunlar o çü
rümüş ve çürüden hayata, yeni 
fikir ve yeni bir heyecan ka
tacak bu kütübhaneye günle
rinin birkaç saatını vakfetseler! 
Hiç şüphesiz sönen ve sön
meğe doğru giden ruhları

na inşirah ve eskiyen bilgi
lerine yeni feyz ve aşı vermiş 
olurlar!.. 

Bizim zamanımızda kütüpha
neleri mektep muallimleri çok 
işgal ederdi. Bugünün mektep
lerinde birer kütüphane · bulun· 
duğunu bildiğimdendirki, mual
alim kafilesinin kütüphane zi
yaretciliğinin bugünkü noksan· 
lığının sebebini oradan çıkarı
yorum. Avukat, doktor, mu· 
allim, muharrir nihayet hayat
larını kitap ile temin edebilen 
unsurlardır. Onların kitabsız: 

varlıkları asla farzedilemez. 
lzmir gazetelerinin hangisinin 

güzel bir kütüphanesi olduğunu 
bilmiyorum. Fakat hazan bu 
gazeteci arkadaşların bazıları· 
mn ansiklopedik malumat nok
sanlığından ne feci tarih, cog
rafiya, hele hukuk hataları yap· 
dığını söylemeye hacet göre
miyorum. Kitap var, kütüpha
ne var, okumak için her türlü 
istirahat esbabı var; ayni za· 
manda herkese alaka tavsiye 
eden münevver zümrenin bile 
kitaba karşı alakasızlığı var. 
Filhakika bugün Türkiyede her 
kesin kitap satın alarak irfan 
ve meslek ihtiyacını tatmin et
mesi kolay ve kabil bir iş de
ğil .. Fakat, hergünün neşriya
tını ihtiva eden Milli kütüpha
neye gidipte o ihtiyacı gider
mek te neden kabil olmasın?!. 

Milli kütüphane bugün bu 
vadide yani münevverleri, öğ
renmek istiyenleri kendine çek
mekte, kendi hazinesinden on
lara nimet vermek hususunda 
esaslı bir faaliyet gôstermemek
tedir. Bence, bizde kütüphane 
adeta kendine mütleri bekle
yen değil, arayan bir mü
essese halinde çalışmalıdır. lr
fan toplıyacak müşteriler gel· 
meyince, onları getirtecek es
baba başvurmalıdır. 

Kitapları; çabuk aranır, ça
buk bulunur bir şekilde; 
çok ıyı bir tasnife tabi 
tutulmuş halde, fihristi kanş
tırılınca dileğini tatmin eden 
bir sıra malumat karşısında 
bulunacak surette okuyana ca
ı:ibeli kılmak lazımdır. Ben bun 
dan sonra yazacağım yazılarda 
bu husustaki mütalaalarımı daha 
ıiyadeleştireceğim. 

Bence, bugün milli kütüp
hanemizin derdi okuyanların; 
kitablar ve kitapsaray ile müte
nasib olmamasıdir. O derdin 
de devası yok değildir. He
pimizin yüreğinde öğrenme 

aşkı yaşadıkça, öğreten mües
sesenin parlamamasına ve parla
dıkça faydalı olmamasına im
kan yoktur. 

Bugün lzmir, dünkü haline 
göre, her cihetten zengin
dir.Eskiden yalnız bir idadisinde 
azami (550) talebe bulunduran 
lzmirde; bugün iki lise, iki mu
allim, bir ticaret, bir san'at• 
lar, iki orta, adedini tam ha
tırlayamadığım miktarda ilk 
mektep; yüze yakın avukat, 
hukuk müşaviri, belki o miktar 
doktor, kim bilir ne kadar 
yüksek mektepten mezun mü
tekait olan olmayan memur, bir 

YENi A~IK 
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Heyet 

Bugün gidiyor 
Tepecik pazarı açıldı 

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

Afyon - Karakuyu - Isparta 
demiryolunun açılma töreninde 
vilayet namına bulunacak olan 
beş kişilik heyet bugün saat 
14 te hususi trenle Alsancak
tan lspartaya gidecektir. He
yet Vali Bay Fazlı Gnleç, par
ti başkam Yozgat saylavı bay 
Avni Doğan, Şarbay doktor 
Beçet Uz, Halkevinden bay 
Kemal Talat ve vilayet umumi 
meclisi azasından bay Hasan
dan mürekkeptir. 

Şarbay halka hitap ederek belediye-
nin ihtikarla savaşacağını söyledi 

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

lzmirde bir hal santralı yapılması için belediye 
tetkikata başladı. Santral yakında l<urulacak .. 

Aydm ve Denizliden de he
yetler açılma törenine gide
ceklerdir. 

Sovyetler 
Büyük bir 
pavyon yaptırıyor 

Tepecik paz:aryeri, pazar 
sebahı nat 8,30 da Şarbay 
doktor behçet Uz tarafından 

açıldı. Pazarın açılacagını du· 
yan ve açılma merasiminde 
bulunmak, ayni zamanda alış 
veriş etmek üzere Tepecik, 
Kahramanlar, Abbas tarlası, 

Selvili mescid, Selvili tepe, 
Gaziler ve civarından gelen 
halk pazar meydanını doldur
muştu. Şarbay bu niünasebetle 
halka hitab ederek dedi ki: 

- Tepecikte bugün açtığı
mız bu pazar ile lzmirin pazar 
ihtiyacını tamamlamlf oluyoruz. 
Şimdi en kalabalık bet semti
mizde beı paz:anmız vardır. 
Paz:arlann bilhassa orta halli 
ve kazancı daha az olan hal-

Sovyetler bu sene fuvara 
geniş mikyasta iştirake karar 
vermişler ve şimdiden hazır
lıklara başlamışlardır. Haber 
aldığımıza göre fuvar planında 
gösterilen antredeki iki büyük 
yer birleştirilerek büyük bir kımızın alı, verişinde ne kadar 
pavyon yapılacak ve burada faydalı bir hizmet yaptığını 
bütün Rus iirünleri ile mamu- üç senedenberi görmüt bulu

nuyoruz. 
latı teşhir edilecektir. ET FIY ATI 

Bu sene fuvarda yerler bü- Bundan birkaç sene eve! 
tün devletlere parasız: verile- 100 - 120 kuruşa satılan et 
ceği için birçok devletlerin bugün bu pazarlar sayesinde 
panayıra iştirak edecekleri sa- 25, 35 ve hatta IS kuruşa ka-
nılmaktadır. dar ucuzlamıştır. Diğer zaruri 
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Katiller adliyeye verildi 

Zarifin son nefesinde 
~izldiğicinayet anlaşıldı 

Bundan dört gece 
evvel yangın yerinin 
Alsancaktaki kısmın
da müessif bir cinayet 
olmuş. Bunun neticesi 
olarak Zarif isminde 
bir adam katillerin 
adlarını ifşa etmeden 
hayata gözlerini yum
muştu. 

Maktulün, katiller 
hakkında hiç bir sır 
vermemesi ve ha
diseyi ifşa etmemesi 
bu hadisede bazı giz
li kalması İcab eden 
noktalar bulunduğunu 
anlatmakta idi. Bu
nunla beraber zabıta 
faaliyete geçti. Zari
fin hayatta iken ar
kadaşlık ettiği kim
seler sorguya çekildi. 
Ve anlaşıldı ki Zarif, 
bazı genç insanların 

arkasından giderken. Suçlulardan l(adri ve Mel11rıedaki 
bir cinayete kurbanolmuştur. iki kişiden hangisinin Zarifi öl-

Bu hadise ile alakalı görü- dürdüğü henüz katiyetle ta-
lenlerden Bursalı Kadri ile hakkuk etmiş değildir. Hakiki 
Giritli Mehmedaki dün zabıta- vaziyet, sorgu hakimliğinde 
ca adliyeye verilmişlerdir. Bu anlaşılacaktır. 
....................................................................................... 
çok münevver yazıcı, tüccar, da her masrafı çıktıktan sonra 
esnaf, bankacı ve hülasa büyük beş bin lira da arttırabilen 
bir irfan kütlesi var. Bu kadar bir vaziyette görüyorum. Şu 
kuvvetli bir mevcudiyeti göv- takdirde yaşadıktan ve kendi 
desinde ta~ıyan lzmirin Milli hududu dahilinde vazifesini, 
kütüphanesi, gönlümün dileğile tıpkı emsali gibi yaptıktan 
ınütenasib bir faaliyet gösterirse sonra da, beş bin liralık bir 
çok ümitvarim ki; limir, bu fazlalığa mazhariyeti sebebile; 
defa da Türk iktisadiyatının bu kütüphanenin diğerlerinden 
önemli mevkiinin fevkinde bir daha fazla çalışması ve daha 
şeref daha kazanmış olur. yeni işler arkasından -bu işler 

Ben, Türkiyede lzmir Milli tabii hep ilmi olacaktır- koş-
kütüphanesi kadar zengin ve ması çok tabii ve zaruri olur. 
istikbali maddi noktadan çok lşte biz, şimdi sözümüzü bu 
emin emsali diğer müessese zaruretlerin neler olduğuna ve 
görmiyorum. Milli kütüphane- nası! telafi edilebileceğine çevi-
mizi, kendi iradile yaşayan receğiz. 
ve bundan senede asgari, yıl- Refll· ince 

~µı;:· 
Açılma töreninden bir görünüş 

gıda maddeleri de bu nisbete bulunuyor. Şimdi ikinci ve daha 
yakın derecede ucuzladı. Pa- umumi mahiyetteki safha üze-
zarların gayeıi biliyorsunuz ki, rinde, lzmirde bir hal santralı 
zaman zaman ihtikir yoluna yapmak için çalışıyoruz. 
sapan, hileli, mağfulJ mevad HAL SANTRALI 
satan pazirgaolann elinden Birinci kısmı muvaffakıyetle 
halkı kurtarmak ve müstahsili, bitirdi isek, bu ikinci işi de 
köylüyü doğrudan doğruya öyle muvaffakıyetle ve yakın 
müstehlikle temasa getirmek- zamanda başaracağız. Şehrimi-
tir. Yaptığımız pazarlar bu zin ortasında ve herkesin her 
yönden halkımıza hakikaten 
faideli ve devamlı hizmet yap· taraftan kolaylıkla gelebileceği 
maktadırlar. bir yerde yapacağımız hal sant-

ESNAFI KOLLIYORUZ ral halkımızın bütün gıda 
Biz müstehlik halkımızın ihtiyacını çok ucuza tedarik 

menfaatını kolladığımız: kadar etmesini daha geniş bir şekilde 
esnafın da normal bir kazanç emniyete alacaktır. Bu suretle 
temin etmesini isteriz. Müca· yeni Türk rejiminin halkın 
delemi" tamamen mubteldrlere, menfaatlerini ve ihtiyaçlarını 
hilebazlara, balkın sıhhatini ve her şeyden yüksek tutan siya-
kesesini istismar etmek istiyen- setine uyııun bu işin de tama-
Iere karşıdır. Bu mücadelede men haşarılmaşı hepimize sevinç 
çok şiddetle ve ehemmiyetle verecektir. 
devam edeceğiz. Sağlık kanun- Yaşasın Cumhuriyet... 
!arına ve nizamlarına aykırı Şarbayın sözleri muhtelif yer-
hareketinden dolayı bir yurd- !erde sürekli alkışlarla karşı-
daşı cezalaıı4ınrken azap du- landı. Orada toplanan binlerce 
yuyoruz, yurddaş saat 20 ye kadar · da-

HALKIN SIHHATi vul zurna çalarak ve milli oyun-
Fakat bütün bir halk ekse- Jar oynıyarak pazarın açılmasını 

riyetinin sıhhatını korumak için kutluladı. 
yanlı, yola sapan birkaç yurd- -------
daşın tecziye edilmesi lizım 
geldiği vakit tereddüt edemeyiz. 
ikinci planda gelen ·merkezi 
hil i11ine de başlıyacağız. Hile
ve mubtekirleri mütemadiyen 
takip edeceğiz. 

Hayatı ucuzlatmak planımızın 
ilk safhası tepecikte açtığımız: bu 
sonuncu pazarla nihayete ermiş 

Tedbirsizlik 
Dikkatsızlık yüzünden man

galdaki fasulye tenceresini de
virerek küçük çocuğunun yan• 
masına sebebiyet veren Kadir 
oğlu Kadirin Asliyece1a mah
kemesine sevkine üçüncü istin
takça karar verilmiştir. 

EL HAMRA Sinemasında TELE.FON: 2573 

Bugün matinelerden itibaren yepyeni iki hakiki 
şaheser takdim ediyoruz 

1--SEKOYA 
KAPLAN KIZ 

Şaşarak ve şaşırarak seyredeceğiniz sinemacılığın 

hakiki bir mucizesi 

2 -HAVA 
Kahramanları 

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

3 de Hava kahramanları S de Sekoya - Kaplan kız 
6 1 S de Hava kahramanları 8 de Sekoya - Kaplan kız 
9 15 de Hava kahramanları 
Saat yediden itibaren birinci mevki 25 kuruştur. 

24 Marı -.,..• 

'-K-Ö-·Ş_E_MD-EN_J 
Yine musiki 

Hangi gündü hatırlayamlya· 
mıyacağım; matbaaden evim4! 
aheste, beste dönerken; akıl hu 
ya ; bana bir fikir doğdu, 

kalktım, yolumu uzattım, rad· 
yolan, radyo gramofonları din· 
liyerek sokaklardan geçmeğe 

başladım, artık aheste beste 
gidişim pek pesende oldu. 

Şuradan bir terennüm, bura· 
dan, bir şarkı, öteden alafranga 
beriden yalelli, arkadan bir 
gazel, önden bir çingene hava
sı... Daha ilerledikçe duyacak· 
!arımı tahmin etlim, kulağımın 

binini gözüme vermeğe, bacak
larımın asabına vermeğe çalı
şarak hızlandım. 

Ne olacak!.. - istedik diye -
inadına bin bir çeşid bozuk 
hava duyacaktım. 

Ben ne kadar hızla gidersem 
gideyim; korktuğum başıma 

'd' ge. ı .. 
- Zıng, zıng da zıo_lf ... Heyi 

Hey! Manda da süğüt ağacına 
yumurtlamış gördün ıiıü? Gör· 
medim.. Hey! Heyi Torbadan 
manda düştü gördün mü? 

Aman allah bu nel Kulakla· 
rımı tıkadım, daha çok hız· 
landım .. 

Oh! Hele! Kurtuldum! 
Senmisin kurtulao : 
- Şekersin, kaymaksın, bal· 

sın, falansın falansın bu nel 
Musiki! Alaturka diye sunulan 
dinlenen bir musiki plağının 

radyolu gramofonda dehşetli! 

Ş· ddetli akisler ! 
şeker yaptığı, kaymak yaptığı, 
bal yaptığı ve bunları üzerine 
isnadettiği cins kadın cinsi idi. 

Aman allahım, amanın ak
lım ve şuurum nerdesiniz? .. 

Hissin, teşbihin bu derecesi 
en rikkatlı, en yüksek bir şa
irde, bestekarda bile görül· 
mez 11? 

Demek bunlar şekermiş, ya· 
ni şu çaya, kahveye, şuna, bu· 
na katıp karıştırdığımız maddi 
nesne imiş, kaymakmış ! .. Fa
kat ne hayasızlık .. Ne hayasız· 
lık .. . Ne hayasızlık.. 

Fabrikanın yaptığı şekere, 

ineğin yarattığı kaymağa, arı

nın peydahladığı bala benziyenç 
sem sert bir şeker, buruşuk 
bir kaymak, petekli bir bal 
olarak karşımıza çıkardıkları, 
hayalimizde tecessüm ettirdik
leri kadına karşı yapılan bu 
terennümü hakaret, bu al· 
turka deye yutturulan kül· 
hanheyi şarkıları hala ku
laklr.rımızı tırmalıyacak olursa 
musiki inkılabındaki gösterişi
mizin zaafına hamletmemek el
den gelmiyor. Bense; yapılan 
müsamehayı suiistimal etmeden; 
bize temiz halk şarkıları, san' -
atlı, lirik ve velevki klasik bes
teler, terennümler, buna mü
masillerini dinletip ruh gıdasını 
tatmin edecekler sanıyordum. 

Çalanlarda kabahat yok! Bu· 
na müsameha edenlerde kaba· 
hatin yükü bütün ağırlığı ile 
yüklenmiş bir haldedir. Düşü· 

nün ki gelecek nesillerin terbi· 
yesine müessir olacak insanlaı 

bunları dinliyerek bu terbiye 
ile mütehalli oluyorlar. 

TOKDIL 

Traky~ 
Ürünleri pavyonu 

Bu seneki Arsıulusal lzmir 
fuvarında Trakya için 3500 
liralık bir pavyon yaptırıla
caktır. Bunun planlarının lzmir 
belediyesince hazırlanması Trak 
ya Genel müfettişi general 
Kazım D:rik tarafından isten
miştir. 

Taylnler 
Manisa sıhhat ve içtimai mu

avenet direktörlüğüne Afyon 
sıhhat müdürü Bay Zihni atan
mıştır. 
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Başbakan ~ Telgra:f Haberleri 
-

Menemenlilere ~ Alma ~ . 
t~!!!~~! .~~!Yn?! ~ .................................... Y..~!.~ ....... ~~!.~.yor 
Menemen belediye reisi bay s· 1 d r·· k AI . . Kur'anlar bulundu 
ldrisi~, A.tat~~k anıdı~ın açıl- ıyasa urum, ur • man tecımıne Kahire, 23 (Ö.R) - Zabıta 
ma torenı munasebetıle çek- tarafından bir kitabcı dükka-
t • w • • t 1 f ~ h. b. k·ıd t . k ıgı ta7.ım e gra ına şu ce- \ ıç ır şe ı e esır nında clyazması iki kur'an bu· 

va~ ::':~~~dirö~der Ata· ~ ...................................................... Y.:~P.~ ı yaca ~::ı;:~u:. b~üy:i;ab~:~ih~0~~: 
türkün anıtını yapmak sure- Edirne - Istanbul asfalt yolu yapılıyor. Köylerde k~tabhanesinden çnhnmıştı. Flis-
tile onun yüce varlığına tın zabıtası iki yıldanberi bü-

karşı gösterdikleri candan 1'\ halka sağlık filmleri g"' Österilecektir tün şark devletlerinin zabıta 
e bagw )ılıktan dolayı kuvvetleri vasıtası"le bu k0ıtab-

saygı v ••••••••••••••••••••••••••• .. •• ................ . 
sayın Menemen halkına te- N Istanbul, 23 (Özel) - Yakında Almanya iJe şekilde ~esir yapmıyacağı öğrenilmiştir. Türk- ları aramakda idi. 
şekkürlerimi sunarım. ~ yeni bir tecimel anlaşma yapılacaktır. Klering Alman tıcareti sağlam bir ş~kilde eskisinden Kastomonide 

'ZT.7-7Z/.Z////7/Y7/////:///Z.7.1 uzlaşmasını tetkik ve iki memleket ticaretini daha iyi bir durumda devam edecektir. 

Merİnoslar İçin genişJetmek için gereken müzakerelerde bulun- Ankara, 23 (Özel)_ Afyon _ Karakuyu battı şehir parkı 

b• k mak üzere Almanyadan bir heyet gelecektir. Çarşamba günü açılacaktır. Açılma to··ren"ıne· K · 23 Ö ır UrS Türkiye - Almanya tecimel durumunda son . astamonı, ( zel)- Şeh-
Başbakandan başka Bayındırhk, Ekonomi. Fi- rın ortasındaki Alaeddin me-

yıl içinde rastlanan sevindirici inkişafın daha b k 1 zarlıgv ı kaldmlarak yerine bı"r 
nans a an arı ve bir çok saylavlar gidecektir. 

ziyade artması için her türlü tedbirler alına· Ö şehir parkı inşasına başlan-

Tarihsel 
--·-·--

Su baskınında 
ölenler 

Nev • York, 23 (Ö.R)-Son 
tuğyanlardan ölenler 170 kişi
dir. Maddi zarar 300 milyon 
doJardır. 

Nev - York, 23 (Ö.R) -
Pcnsilvanya'da sular çekilme
ğe başlamıştır. Yalnız Ohionun 
yükselmesi yüzünden Çincinati 
şehri tehlüke aitındadır. 

Japonya 
Sovyetlerle harb 

etmiyecek 
Londra, 23 (Ö.R) - Japon 

başbakanı şu beyanatta bulun
mtLŞtur: Tarım bakanhğı, Karacabey 

harasında at ve sığırlara mah· 
sus bir sun'i tohumlama kursu 
açmıştır. 15 Martta başbyan ve 

caktır. Istanbul, ~~ ( zel) :-- Trakya genel müfettişi mıştır. 
Berlindeki Türk ticaret odası, siyasal duru· General Dırık şehrımıze geldi. Beyanatında, Yunan ticaret hakanı 

mun Türk-Alman tecime) işlerinde herhangi sıhhat bakanlığ~ tarafından gönderilen filmlerin 

Japonya ile Rusya arasında 
harb çıkmasına imkan yoktur. 
Japonyanın istediği sulhdur. 
Zira emniyeti sulhun bakasile 
kaimdir. Fakat kanunun ihla

line, uzak Şarkda ekonomik 
nizamı bozabilecek sosyal ka
rışıklıklara karşı durmağa ka
rar vermiştir. 

30 Martta bitecek olan kursa 
muhtelif vilayetlerdeki baytar· 
lar iştirak etmektedirler. Ba· 

kanlık sun'i tohumlama müte· 
hassısı ve seksiyon şefi B.Fahri 
haradaki fen memurlarile bir
likte kursu idare etmek üzere 
Karacabeye gönderilmiştir. 

Bir Nisanda 15 günlük 2 nci 
bir kurs işe başlıyacakhr. 
Kursta merinos koyunları üze-

rinde çalışılacaktır. Bakanlık, 
bu kursta yetiştirilecek ve ih-

tisası ziyadeleştirilecek baytar· 
Jarla Haziran başında Bursa 
merkez kazasında geniş ölçüde 

Merinos tahviJ işine başlamak 

üzere lazımgelen ~mirleri Yer· 
miş bulunmaktadır. Bunun için 
lazımgelen program yapılmış 
ve her türlü aletler ile mal
zeme ve damızlıklar hazırlan· 
mıştır. 

Yedinci ve sekizinci 
ı,ıetme mUdUrlUklerl 
Bir müddettenberi şehrimiz

de bulunan devlet demiryollara 

baş müfettişi tetkikatına de· 
vam etmektedir. Söylendiğine 

göre yedinci ve sekizinci iş

letme müfettişlikleri birleştiri
lerek bir müfettişlikle idare 

olunacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Taarruz 
lsmetpaşa bulv~nda Halil 

oğlu Hüseyin sarhoş olduğu 
halde Şükü kızı Nazmiyenin 
evine taarruz ettiğinden yaka· 
lanmıştır. 

Kedi düşmanı 
Karşıyakada Ada sokağında 

lbrahim oğlu Mustafa tavuk
larını yiyen komşunun kedisine 
av tüfeği ile ateş ettij'inden 
yakalanmıştır. 

Yara lamı' 
Namazgahta Pazaryerinde 

Hüseyin oğJu Vedad evvelden 
beri araları açık olan Mustafa 
kızı Ülkerin kapısına giderek 
kendisini biçakla sağ baca
ğından yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Hırsızhk 
Karşıyaka pazarında ismet 

oğlu Mustafanın sergisinden 
altı buçuk metre yeşil yün ve 
Mehmed oğlu Abdullahın ser
gisinden iki buçuk metre tisor 
çalan ismet yakalaumıştır. 

Bir iddia 
Sümer vapurunda ikinci 

kaptan Mehmed oğlu Receb 
ile ayni vapurda Receb oğlu 
Rizvan bir tarife meselesinden 
kavga etmişler ve Recebin 
Rizvana silah çektiği iddia 
edildiğinden tahkikata başlan
mıştır. 

Esrar 
Karşıyakada Bostanlı köp

rüsü civarında sigara ile esrar 
içen Hasan oğ u Halil yaka
lanmıştır. 

bir tesir yapıp yapmadığını anlamak üzere ala- köylerde gösterıleceğini söyledi. Edime. Istanbul Atina, 23 (Ö.R)- B. Dekal-
kalı memuriyetlerle temaslar yapmıştır. Son asfalt yolu inşaatı ilerlemekted· B J b" yon Oelyanis ticaret donanması 
durumun Türk-Alman tecimel faaliyetine hiçbir yıl sonra tamamlanacaktır. ır. u yo ır bakanlığın~ tayin edilmiştir. 
................... ••••••••n•••• ................................................. • •• • ............... • ... • • •• Yarın yemın edecektir 

Muhtelit tedrisat kalkmıyacak S"'f "R"E ... Z ................. : ......... .. 
Bazı vilayetlerde kültür . A Iranın 

Yeni dış bakanı idareleri okulları sıkıyor Cephesini ihyaya doğru 
yeni bir teşebbüs var Ankara, 23 (Özel) - Orta mektehlerde muhtelit olarak oku

tulmakta olan tedrisatın kaldırılacağı ve ayrı ayrı kız ve erkek 
orta okulları açılacağı hakkındaki bazı gazetelerin neşriyatı bu
rada hayretle karşılandı. 

Kültür bakanlığmda yapılan tetkiklere göre bunu icabettirecek 
en ufak bir noktaya bile rastlanmadığı gibi orta mekteplerin 
durumları da çok istifadeli olarak mütalea edilmektedir. 

Bu neşriyat, bazı mahdut vilayetlerdeki kültür idarelerinin 
mektep idarelerini sıkmalanndan ileri gelmiştir. Mekteplerimizde 
talebelerin gerek terbiye ve gerek hüsnü halleri şayanı mem
nuniyet görülmektedir. 

Silah ticareti yüzünden 

Alman çelik fabrikaları 
milyonlar kazanıyor 

Berlin, 23 (Ö.R) - Doseldorfta bulunan çelik fabrikaları 
hükumetin elinde bulunan bir mikdar hisse senedini satın alarak 
tamamen hususi bir tekil almışbr. Almanya hükfımeti, Mali 
muzayakası hasebile bu hisse senetlerini satmağa mecbur olmuştur. 

Fabrikalara gelince; Almaoyanın tekrar silahlanması sayesinde 
elde ettikleri büyük karlarla mevkilerini takviyeye muvaffak 
olmuşlardır. 

200,000 Kişi önünde 

Alman tayyareleri bir 
hava muharebesi yaptı 

Berlin, 23 (A.A) - Dün öğleden sonra Berlin civarında Sta
aken tayyare istasyonunda tertib edilen hava kuvvetlerı gününe 
200,000 kişi iştirak etmiştir. 
Meşhur hava kahramanı Albay Ludet tayyaresiyle akrobasi 

harekdleri yapmıştır. Kırk kadar askeri tayyarenin yaptığı ha•a 
muharebesi oyununu halk alaka iJe takip etmiştir. 

lngiltere hükômeti Al
manyayı iknaa ç~lışıyor 

- Raştara/ı I nci sap/ada - diğer kimselerle de goruşmüş 
Berline dönüp dönmediği de 
henüz haber alınamamıştır. 

8. Tili~lesko, Yuf!oslaı'Ya 
Londra, 2~ (Ö.R) - On üç

ler komitesi bu sabah Sen cey
ms sarayında toplanmıştır. Bu 
k?~itenin toplantıla:ı daima 
gızlı olduğundan matbuat mü-
messilleri ve dinleyiciler müza
kereleri takibe kabul edilmez
ler. Bununla beraber ltalyan
Habeş sulh müzekerelerinin 
açılması için yapılan teklif et-
~afında güdülecek yol lngi
lız çevreni er ince şöyle tah· 
min ediliyor : 

Müzakereleri kolaylaştırmak 
üzere komite başkanı B. Ma
dariaga iki alakadar hükumet
le temasa girmeğe memur edi
lecektir. Habeş hükiimeti han
gi usulün takib edilmesi lazım
geldiği hakkında bir nota 
göndermiş bulunuyor. Italyan 
hükumetinin de ayni suretle 
hareket edeceği tahmin edil
mektedir. 

Londra, 23 ( Ö.R ) - Adis 
Ababadan Royter ajansına bil
dirildiğine göre Habeş hüku
meti Paris elçisini Streza cep
hesinin :hy~ edildiği hakkında 
B. Flandenin !!llft zıutku müna-

Alman diplomasisi Ingiliz hü
kumetini korkutmak ve bize 
sunulan :zayıf planı mahvetmek 
hususunda elverişli tahmin ettiği 
lngiliz efkarının akislerine gü
venmektedir. TAYYARE Sineması 

TELEFON: 3151 

murahhası Puricle bir arada 
1 ıebetile Fransız hükumeti nez-

dinde bir teşebbüse memur 
etmiştir. Elçi bu hükumetin 
muhasemata nihayet verilmesi 
hakkındaki fikirlerinin ne ol
duğunu öğrennıeğe memur 
edilmiştir. 

AYKIRI DEGILMIŞ ! 
Paris 23 (Ö.R.) - Fransız 

çevrenleri Roma müzakereleri
nin Streza cephesini lngiltere
F ransa ve ltalya arasında ye
niden kurmağı istihdaf eden 
Fransız. planına .aykırı olmadığı 
kaydedılmektedır. Zira 1 _ Bu 
konferans 7 mart kuvvet dar
besinden öncedir: 2 - Bundan 
evvelce Viyana ve Budapeşte 
hükumetleri ile küçük antant 
devletleri arasında müıakere-
ler olmuştur. B. Mussolini • 
Şuşnig ve Gömböş arasın-
daki müzakereler Tuna mes-
elesi esasına dayanmışsa 
orta Avrupanm siyasal ve eko-
nomik teşkilatlanması ile ilgili 
olmuştur. Fransız çevrenlerinin 
fikrince bu teşkilat ne Italya, 
ne de küçük antant devletleri 
haricinde yapılamaz. 

Bugün 
Saat 15 ten itibaren Berlin 23 (A.A) - İngiliz 

elçisi Almanyanın Londra muh
tırasını kabul etmesi için Bay 
Von Nörat nezdincle son bir 
teşebbüste daha bulunmuştur. 

Avlardanberi beklenen Türkçe 

• 
sözlü ve şarkılı büyük şark opereti 

·. ·, __ .-, . : .: ·: ::~ 

1 a Paris 23 (Ö.R)- Kopenhag
dan "Times., gazetesine bildi
riJdiğine göre Alman ekonomi 
bakanı Dr. Schacht hududu 
geçerek Esbia mevkiinde son 
vapurla gelmiş biri Fransız, 
diğeri lngiliz iki kimse uzun 
uzadıya görüşmüştür. Doktor 
Schacht hüviyeti bilinmiyen 

Mes'ut Cemilin enfes bestelerile süslenmiş şaheserler abeseri 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ş 

AYRICA Türkçe .. ı~ FOKS d:: ······h··········:······························· soz u unya aberlerı 
Seans saatları: Hergün 15 - 17 - 19 - 21,15 
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Dikkat : Bu fılım ıçın meccani karneler muteber değildir 

Tahran, 23 ( Ö. R ) - DJş 
bakanı 8. Kazımi istifa etmiş 
ve istifası kabul edilmiştir. 
Bay Kazımiden inhilal eden 
dış bakanlığına elçilerden bay 
lnayetullah tayin edilmiştir. 
iki güne kadar Tahrana gele-
rek yeni vazıfesine başlaya
caktır. 

\ 1cnizelosu11 cesedi 
Atina 23 (Ô.R)- "Kondur

yotis,, ve "Psaro., torpido muh
ripleri V enizelosun cesedini 
almak ve Atinaya nakletmek 
üzere yarın Brendiziyc hareket 
edeceklerdir. VenizeJosun ce-
sedi perşembe günü içinde 
Atinaya gelecek ve cumarte
sine kadar Metrepolit kilisesin-
de teşhir edilecektir. Bundan 
ı~nra ceset yine harp ge tle
rı refakatinde Giride natdedi
lerek orada gömiilecektir. 

önıiir ınadenlerin
de iştial 

Londra 23 ( Ö. R ) - Bal
deks kömür madenlerinde bir 
iştial vukubulmuştur. Beş kişi 
ölmüştür. 

Letonyada 
Gizli Alman 

teşkilat! 
Riga, 23 (Ö.R) - Letonya 

bükümeti aleyhinda çalışan 
gizli bir alman teşkilatı Lton 
zabıtası tarafından keşfedil
miştir. Bu teşkilatın bir içti-

maı esnasında polis onlarca 
~ir kaç kimseyi tevkif etmiş
tır. O sırada şiddetli bir nu
tuk söyliyerek Leton hüküme
tini tenkid etmekte olan baş
kan da tevkif edilmiş ve istin
tak hakimi tarafından dinlen
miştir. ---·-
Değirmen dağında 

Belediye gazinosu 
Belediye, Değirmendağında 

bir gazi ·· d . no vucu a getirmiş ve 
tepeyı çam ağaçları ile teşcir 
etmiştir. Burada Yamanlar su· 
Y.u~dan şelaleler de vücuda ge
tı~ıl.ecek ve hu gazinodan h
mırm güzel manzarası tamamen 
görülecek. eyi bir mesire ma
halli olacaktır. Gaziııo Nisan 
içinde törenle açılacaktır. 

Ziyaı·et 
Şehrimiz Iran konsolosu Is

mail Han dün Şarbayı ziyaret 
etmiş ve kendisi ile panayır 
işleri etrafında görüşmüştür. 
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T emoçinin Rüyası ~ Sürprizli neticeler 
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.. Bölem sayun: 29 ';..' 

'I aiz riya aleyhinde ateş püskürüyoru 
du. ctT erhan hatun kızmıştı 

Namaz bitince vaiz Necmed
din kürsüye çıktı. Bu adam ta 
Ôrgençten vaazetmek için Se
merkanda gelmişti. Yukarı kat 
divanhanesinde yüzleri örtülü 
kadınlar geziniyordu. Semer
kand kadınları da Tacik ve 
ima kadınları gibi yüzlerini 
C'düyorJardı. Yalnız saray ka
d oları yüzleri açık geziyorlardı. 
r nsızın divanhanenin aJtından 
b t gürültü koptu. Dışarıda zil
ler, davullar dövülüyor, borular 

· çalınıyordu. Abanozdan yapal-
mış olan divanhanenin ardın
daki mahfelin perdesi açıldı. 

Binlerce mum ve kandilin ışı• 
ğıyJa orası gündüze dönmüştü. 

Calğılar susar susmaz mü
nadilerin başı bağıra bağıra 
şunları söyledi: 

- Ey Semerkand ahalisi, 
ülkemizin müstakil melikesi, 
kadınlık aleminin sertacı Ter
han Hatun geliyor. Başlarmızı 

saygı ve itaatla önlerinize 
eğiniz. 

Camii dolduranların hepsi 
başlarını eğdiler. Yalnız Can
bey başını eğmemişti. O insan
ları hür yaşamağa alışmış bir 
ülkenin çocuğuydu. Kendi ken
dine düşünüyordu: 

- Bunlar ne biçim insan
dırlar. Bir tanrı kuluna niçin 
böyle baş e~erler? Ulu hatun 
camie gelecek diye bu kıyamet 
neye? Alla hm karşlSında bü
yükle küçüğün farkı mı var? 

Can bey o kadar düşünce-

lerinin tesirine kaplımışb ki 
başını eğmek şQyle dursun 
mahfele dikmiş, geleni seyre 
dalmıştı. Terhan hatunun ba
şında kıymettar taşlarla süslen
miş bir tac vardı. Sağında ve 
solundakı muhafızlar kıhnçlarmı 
sıyırmışlar,göğüslerine Hind çe
lenginden zırk takmışlardı.Ha
tunun arasından saray kadın

lan yüzleri açık olarak yavaş 
yavaş yürüyorlardı. Bu kadın
laran hepsi lran ve Harzem bi
çiminde giyinmişti. Elbiseleri 
kızıl dibadan yapılmıştı. Etek
lerin kat kat kıvrıkları uzun bir 
kuyruk halinde yerlerde sürü
nüyordu. Her hanımın ardından 
gelen dört halayık bu etekleri 
tutmakta idi. Yalnız T erhan 
hatunun ardında alh halayık 

vardı. Hepsinin omu:ılarmda 
ince ipek örmeden atkılar, 
başlarında kızıl dibadan hotoz
lar vardı. 

Terban Hatun ellilik bir ka· 
dındı. Fakat yüzüne çok düz
gün sürdüğünden yaşını belli 
etmiyordu. Necmeddin vaazına 
başladı. Bu vaaz yalandan so
fuluk edenlerin riyakirhklariyle 
bir mücadele idi. 

- Riyakartığı yok etmeli· 
dir. Bir miJJetio en büyük düş
manı odur diyordu. 

Bu sözleri dinleyenlerden bir 
çoğu başlarını daha çok eğdi· 
ler. Sanki Terhan hatunun ga
zabından endişe ediyorlardı. 

Filhakika bu sözlerde bir mey
dan okuma kokusu vard.L Ter
han hatun hırsından elindeki 
yelpazeyi mahfelin kenarına 
öyle vurdu ki yelpaze iki par• 
ça oldu. , 

N ecmeddin korkm1yordu • 
Kekelemeden, titremeden va
zında devam ediyor, başların1 

eğe eğe tabasbusa, riyaya 
ahşmıs insanların kalplerinde 
ulusal şuurun ışığını yakmağa 
çalışıyordu. 

Vaiz Harzem şahı Kutbuddi· 
nin kavgalarını anlattı. Bunlar
dan bazısını övd.ü. Bazısını 

yerdi. Şehülcebel haydudlarmı 
basmasını takdir ederken can 
yakıcılığını, eziciliğini ayıpla
maktan çekinmedi. Türklerin 
düşmanı olan Gorhaıı. ile de 
danışıklık ettiğini meydana 
vurdu. Bu kötü gidişin bir 
kıyam ile neticelenebileceğini 

söyledi. T erhan Hatun yüzünün 
asıklıkını arttırarak vaizi kor· 
kutmak istedi. 

Vaiz aldırmadı. Halk sevgi .. 
sinden bahsetti. O kürsüden 
inerken Canbey heyecanından 
safları yararak vaizin yanına 

koşmuş, ellerini öpmüştü. Az 
sonıa herkes dağıldı. Canbeyle 
uşakları da camiden çıkmak 
üzere idiler ki tepeden brna
ğa kadar silahlı bir asker ya
nına yaklaşarak omuzundan 
tuttu: 

- Ardtmdan gel.. Ülkenin 
biricik melikesi T erhan Hatun 
seni bekliyor .. 

- Bifnıedi -

Altay güçlükle galib geldi. K.S.K.la 
· Göztepe berabere kaldılar 

Pazar günü stadyumda yapı· 
lan maçlar, lik puvantajının 

yeni bir şekil almasına sebebi
yet verdi. Bir aralık mağlup 

vaziyete düşen K.S.K. çocuk· 
ları bilibare çalışmalarile pu· 
vantajdaki avantajlarını muha· 
fazaya muvaffak oldular. 

ikişer sayı ile neticelenen 
Bornova • Şarkspor maçından 
sonra Altay - Demirspor maçı 
yapıldı ve çok alakah geçti. 
Oyunun neticelenmesine on üç 
dakika kaldığı bir sırada 1-0 
mağlüp vaziyette olan Demir
spor, ani bir hücumla Attay 
kalesine bir gol atınca maç 
büsbütün alikalı bir şekil aldı. 

Altayın berabere kalınası 
likteki durumunu tezelzüle uğ· 
ratacağı için kulüp taraftarları 
daha büyük bir alaka ile oyu• 
na sarıldılar. Demirsporun 
canlı oyununa karşı Altaylılar 

sıkı bir oyunla mukabde edi
yorlardı. 

Oyunun son dakikaları, ·ni· 
bayet kırk beşinci dakika ..• 
Demirspor aleyhine bir korner 
cezası... Korner çekildikten 
sonra top bir kaç defa Altay 
ayaklarında dolaştı ve Demir· 
spor ağlarına takıldı. Bu su
retle Altaylılar galib geldiler. 

K. S. K. GÖZTEPE 
Bu maçı eğer K. S. K. ka

zansaydi yüzde doksan şampi-

yondu. Göztepe için de bu 
maçla beraber gelecek bütün 
maçları kazanarak şampiyon 

olmak ümidi mevcuddu. Fakat 
bu ümid bugün için arbk yok
dur. 

Bu şerait tahtında başlayan 

maç, tarafdarlanmn da müte· 
madi teşvik ve teşci sada!arile 
beslenince cidden heyecanlı 
ve güzel sahneler cereyan etti. 
Göztepenin ümidvar oyunu her• 
kesde azami bir merak ve ala.
lika uyandırmışdı. Filvaki K. 
S. K. ın arasıra görülen ani 
ve tehlükeli bücumlari istisna 
edilirse Göztepe tam ve kat't 
bir hakimiyet ile oyunu K.S.K 
nısıf sahasından çıkarmıyordu. 
Fakat canlı ve atılgan oynıyan 
K. S. K müdafaasının toplu 
olarak bulunduğu bu variyette 
aralık bulupta gol yopmak 
Göztepe için imkansızlaşıyordu. 

K. S. K. 
pas ile K. S. K beraberlik ( 
golünü yaptı. lbrahim bunu 
sür' ah ve soukkanlılığı saye· 
sinde yapmıştı. Bu suretle 

oyun iki iki beraberlikle neti
celendi. 

SON VAZIYET 

takımı 
Çünkü mağlüb olan taraf Iı:-
mirspor olursa şampiyonluktan 
katiyen uzaklaşacağı gibi mağ· 
liıb Altayın da zayıf bir ümidi 
olacaktır. Puan vaziyeti şöy-

ledir: 
Takım oyun puan 
K.S.K 12 31 

Bugünkü puantaz vaziyeti Altay 11 '28 
Göztepe hariç diğer dört ileri Altınordu 11 28 
takıma ıampiyonluk ümidini Göztepe 12 28 
vermektedir. Bunun için şam- lzmirspor 11 26 
piyona maçları en hararetli Demirspor 11 17 
safhaya girmiş bulunmaktadır. Buca 12 17 

Haftaya yapılacak Altay-iz.. Burnava 11 15 
mirspor maçı çok mühimdir. Şarkspo~ 11 11 
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Bir müracaat k~rşısında 

Ilıcaköy lzrrıir belediye 
hududuna alınabilir mi? 

Dün Ilıca köyünden gelen 
bir heyet vilayette Vali bay 
Fazlı Güleçi ve partide parti 
başkanı Yozgad saylavı bayAvni 
Doganı ve belediyede şarbayDr. 
Behçet Uzu ziyaret ederek 
birçok imzalar taşıyan bir 

mazbatayı vemıiflerdir. Bunda 
Çeşmenin ve Ilıca k6yfinün 
lzmir belediyesi hududu dahi
line ahnarak ihya edilmesi is· 
tenmekte idi. 

Köylüler evvelce Ilıca köyü• 

nün Çeşme belediye hududu 
içine alınmasını istemişlerdi. 
Fakat zaten dar olan bütçesi 
ile altı kilometro uzakta bulu· 
nan Ilıca köyüne Çeşme bele

diyesinden bir yardım beklene• 
mezdi. 

Son zamanda bu köyün Çeş
me hududu içine alınamıyaca

ğı da kararlaıbrılmııtı. Şimdi 
de bu köyün lzmir belediyesi 
hududu içine alınması isten
mektedir. -···-Kimyagerler 

kurumu dergisi 

• ..,,,. ry 1 ı?AF~Lfi?. 

Evvelce (Türkiye umum kim· 
~ yagerler kurumu Mecmuası ) 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sat.,ıar 
~ 

Uzum 
Çu. Cinsi Fi at 

90 M J Taranto 12 12 50 
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Bu sıkışık vaziyet şüphesiz 
K. S. K için eyi bir not ola-

adiyle Ankarada çıkmaya baş
lamış olan ve Türkçeden başka 
bazı yazıları Almanca, Fran
sızca ve lngilizce olarak da 
neşrederek Kimya ilmi alanında 
Türkiyemizde yapılan çalışma 

ve araştırmaları dünya ilim ale
mine tanıtmıya çalışan bu ilim 
mecmuamızm ikinci cildinin bi-

16 S Süleymano 13 50 16 
106 Yekun Hitier dört:er projesini reddederse mazdı. Bilahara vaziyet değişti. 

K.S.K takımı, devrenin sonun- 499468 Eski sabş 
499574 uumi satış -- /1aş tarızjı /fırı saı•Jada -

yor. Bu maksatladır ki bütün 
birleşik Amerika ulusuna hitab 
etmektedır. 

Paris, 23 (A.A) - Bay 
Flande~ Radyo ile Ame
rlkaya neşredilen bir 
nutkunda Almanya tara
fından vaki olan teklifle-
rin olduğu gibi kabul 
veya reddedilmesi l~zım 
gelen bir kUI ıe,kll et
tiğini söylemiştir. Red 
halinde, dört devlet yeni 
bir istişareden sonra 
derhal müşterek bir ha
rekete geçeceklerdır. 

BRESLAV'DA HITLERIN 
NUTKU 

Bertin 23 (Ö.R) - Şansölye 
Hitler dün akşam altıncı seçim 
nutkunu Br~slavda söylemiştir. 
Avrupanın halen yaşamakta 

olduğu vahim saatlere işaret 
edip Hitler demiştir ki: 

"Nazi rejiminden ziyade 

evel Alman siyasası inhilal ve cu dakikalarında Göztepe ka-
infisah halinde idi. Biz onu lesine tehlükeli bir saldmş 

tasfiye ettik. Şimdiden herşey yaph. Boş kalan kaleye ablan 
mükemmeldir, denilemez, fakat topu Göztepe müdafii fena 
onun da sırası gelecektir. bir çevirişle kendi kalesine 

Şimdilik Ren bölgesinde Al- soktu ve devre bitti. 
man hükümraniyetini yeniden iKiNCi DEVRE 
tesis ettik. Bu lazımdı. Bu, ikinci devrede K.S.K. oyun-
Hitlerin bir jesti değildir, bü- da tevazünü temin edebilmişti. 
tün Alman ulusunun je8tidir. Göztepe muhacim hatb bu 
Başka bir jest yapmıyoruz, devrede daha anlayışlı oynadığı 
fakat Avrupaya 25 senelik sulh 
teklif ediyoruz. için daha yedinci dakikada 

Breslav 23 (A.A)- B. Von K.S.K. kalesine beraberlik golü 
Ribentrop ile birlikte tayyare yapıldı. Demek oluyor ki kat'i 
iJe burııya gelen B. Hitler kırk bir hakimiyet ekseriya müsbet 
bin kişiye yakın bir kalabalık netice vermezse de böyle müte-
karşısında alhncı nutkunu söy- vazin ovunlarda fırsatçı taraf 
lemiştir. Hitler ezcümle demiş- kazanır. Oyun mütevazin devam 
tir ki: ederken boş kalan K.S.K. ka· 

Bir milleti, tam hakimiyetinin lesİnt! çekilen şuta K.S.K. mü-
tanınmasmı islediği için tehdit dafilerinden biri eliyle temas 
eden bazı devletlerin kanaatleri ederek penaltı yapıyor. Penaltı 
kar~ısında boyun eğemeyiz. golle neticeleniyor. 

rinci sayıs\, ismi Türkçeleşmiş 
olarak çıkmıştır. 

içinde (Türkiye genel kim
yagerler kurumu) nun tamim
lerden başka iki makale, iki 
original çalışma ve (insan gı-
dası ve sıhhatı, fJayvan gıdası 
ve sıhhatı, Nebat gıdası ve 
sıhhatı, genel kimya) bölümleri 
ayrılmış olarak, muhtelif ilim 
dergilerinden çıkarılmış yirmi 
iki yazımının özü vardır. 

Bu yüzden, sayısı 50 kuruş 
ve abonesi iki lira olan dergi, 
yalnız kimyagerler için değil 
aynı zamanda, kimyanın çok 
geniş olan alanına yakmdan ve 
uzaktan ilgili mesleklerde çalı
şan ilim adacrılan için de fay
dalıdır. 

Zahire 
Çu. Alıcı Fiat 
434 Buğday 6 75 7 62 

34 K. Ceviz 13 13 
600 Pamuk çekir 3 25 3 50 
175 balyepamuk42 50 42 50 
184 kilo T. B. içi 52 SO 52 50 

85 Nohut 6 25 6 25 

• • Para Piyasası 
23-3-1936 

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

Satış 

so 70 
623 

8 30 
79 70 
21 25 

9 99 
41 20 
85 50 
5 27 

23 87 

Polis komiserleri 
Almanyanın biç kimseyi tehdit Oyun icabı Göztepenin ga-
ettiği yoktur. Onun istediği libiyeti muhafaza edebilmesi için Gaziemirde vukubulao otomo.. Şehrimiz polis komiserlerin-

den başka vilayetlere tahvil 

T edbir.:iz şoför 

yalnı:ı kendi hakimiyetidir. üçüncü bir gol daha atması bil ve tren çarpışmasında iki 
V h d · d.. l A l' d H k 0 k t d kişinin ölümüne sebebiyet ve• edilenlerin harcirahları gelmiş-e. say mua e esı unya azımge ıyor u. a ı a şu ur tir. Komiserler birkaç gün 

için mazinin kararını örten bir ki Göztepe bunun peşinde iken ren Ali Haydann tedbirsizliği içinde yeni vazifelerine başla-
taştır. Ben Almanım. Milleti- yani oyunu K. S. K. nısıf sa- ve dikkatsizliği sabit görüldü- mak üzere Jzmirden hareket 
min şeref ve istikbaline iüma- hasına nakletmişken yerlerinde ğünden mevkufen ağır cezaya edeceklerdir.Adli kısım başkanı 
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Sebzeciler, 
Bostancılar 
GOi ve çiçek yetiştiren· 
ler okusunlar 
ç;cek. sebze ve bosta11lata teheUeş 
olan bitlere ( Basra ) karşı ilci(. 

Güllere, sebze fidelerine, çi
çeklerin körpe olan filiz ve 
yapraklarına, Bakla, fasulya, 
hiyar, karpuz ve kavunun yeni 
sürgün ve yapraklarına ~şüşen 
ve daha bir çok ürünlere tebel
leş olup zarar • veren ve bazı 
yerlerde hasra veva ballık de
nilen yeşil ve siyah renklı bit
lerin (PÜSERON) çıkıp üreme 
zamanı gelmşitir. Bunlan öldü~ 
recek iliçlar arastnda halkın 
kolayca ve ucuzca yapabileceği 
ilaç şudur: 

Yüz kilo suda iki kilo bil
diğimiz ve evlerde kullandığı
mız beyaz sabun eritilir. Bu 
sabunlu su bir püsgürgeçle bu
laıık yerlere serpilince bitler 
hemen ölürler. iki saat içinde 
ölmüı bitler büzülüp kurur. 
Körpe filizlerle yapraklara yeni 
bir ferahlık gelir. Arada ilaç 
deymemiş yer (olur veya kom
şudan gelip yeniden bulaşmış 
bit görülürse ilacı üç beş güc 
sonra ikilemek ve her görü
nüşte tekrarlamak lazımdır. 
Bakla, fasulya, bostanlar ve 
geniş çiçek bahçeleri, parklar 
için bağ tulumbalarile sabunlu 
suyu püskürtmek şarttır. Fakat 
küçük ev bahçesinde, fıçıda, 
saksıda olanlara ince delikli 
süzgeçli bir teneke ile de serp
mek mümkündür. 

Bu ilaç meraklıları başka 
ilaç aramaktan kurtaracakhr. 

Yağmur suyile yapılmış yüzde 
bir nispetindeki sabunlu su 
bitleri yine öldürür. Kireç.li 

yani sabunu köpürtmiyen su 
ile yapılmış ilacın feri azdır. 
Çünki sabunu kestirir kireçli 

su kullanmak mecburiyeti kar
şısında sabunun nisbeti yüzde 
üçe çıkarılır. Bu ilaç serpildik
ten sonra aynca bol su ile 
ilaçlı dal ve yapraklan yıka
mak istemez. Kokusu ve zararı 
olmıyan ve ucuza çıkan bu ilaç 
Basralara birebir gelir. Pirina 
sabunu ili~ için daha iyidir. 

Karıncalar basralarm bedea
lerinden sızan tatlı suyu eme
rek geçindiklerinden bunların 
üremesini isterler. Baz an da 
bulaşık olmıyan dallara bu bit
leri karıncalar götürüp üretir
ler. Bitlerin yanlarında dolaşan 
mercimek büyüklüğünde yuvar
lak, kırmızı kanatlarında yedi 
siyah nokta bulunan hanım 
veya gelin böceği denilen bö
cekler bu bitleri yediklerim:len 
görüldüğünde bu böcekleri ya
kalayıb öldürmemelidir. Bazı 
kimseler bitleri yapan bu kır
mızı böcekler sanırlar ki, de
gildir. Adı üstünde hanım veya 
gelin böceği denilen bunlar 
bizim yardımcılarımızdırlar. Sa· 
bunlu su karınca ve bitleri öl
dürürse de gelin böceğinin 

kanatlanmış olanlarına zarar 
vermez. 

Ziraat Mücadele 
Müfettifliği 

~ ,_ .......... , ........ ,. 
Tireye 
Kazım paşa 
ilk okulunun tertip 

ettiği tenezzüh 29 

marta bırakılmışlar. 

Tenezzüh öksüz ço
cuklar menfaatine-

teşkil&i tfı olarak kuvvete da
yanan hiç bir rejim yoktur. 
Bizimle beraber olan yalnız 
bir kaç Alman vatanper
veri değildir. Tasavvur edile
mivecek kadar büvük ekse.r:'v.e.t· 

dir. Okurlarımız bu 
gUzel gezintiyi kaçw-

ım M2rdu. Onun kar..:lr.l.luu:n-.l-4rlnlııaa,__K..._-.:!ıiı-.1!"--....ıuıtıJc.1iaa:ıındLAn-L..&eıJIJc.uuL...11ıat;a.cJi-;UltııntJıaJu:!A....Jc.a""-L-JL-.l::lltlilin·-'lu.uu••im.i•nı•L'...d~ı-u M:u...-a._-. __ .._.,......._...., ...... .-.~--ı.--'.__..._ ___ 





.. Satute & YENi ASIR 

e emen e m azza bir ihtifal 
25,000 işi Yı ıztepede yükselen inkılip ibidesinin 

etrafını aldılar. Heyecanlı söylevleri dinlediler 
Avni Doğanın nutkundan: (Rahat rahat yaşayıp unutulmaktansa Prensip 

için, yurd için, ülkü için ölmek Türke yakışan bir üstünlüktür •.. ) 
Daha sabahtan itibaren so

kaklara dökülen halk, nefis ba
har havası altında Menemene 
gitmeğe hazırlanıyor. Vapur 
do!usu gençlik toplulukları Kar
şıyakadan otobüslerle Mene
mene taşınıyor. Menemen yolu, 
sabahın serinliğinde ihtifalde 
bulunmak üzere yola çıkan Me
nemen köylülerile adeta taşı
yor. En yeni elbiselerile yola 
düşen köy insanları kabus dolu 
bir tarihin yıldönümünü değil, 

inkıliib Türkiyesinin gençlik 
topluluklarını görmeğe ve onur
lanmağa gidiyorlar. 

HALK TAŞIYOR 
Saat 13 ... Menemene hare

ket etmek üzere hazırlanan 

hususi katarın arkasındaki va
gonların hemen hepsi taşıyor .• 
Ba•mahar 0 ı , ;,,.ı,.r;nrır hi-

Jet kalmadı. Her beş dakikada 
bir yeni yeni vagonlar ka
tara ilave ediliyor. Tren ha
reket ederken Basmahanede 
kalanların sayısı, trendekilerin 
aa yısının hemen yarısına yakın .• 

Ayni saatte Manisadan ha
reket eden hususi katarın ka
tarın kalabalığını da buna ek
lersek, yapılacak ihtifale halkın 
verdiği değer kendiliğinden 

meydana çıkıyor. Tren ağır, 
ağır hareket ederken muhtelif 
kompartımanlara yerleşen genç 
izcilerin, mekteb çocuklarının 

şarkıları ve marşları başlıyor. 
Trende giderken, bandonun 
çaldığı istiklal marşını ayakta 
dinliyoruz. Yollara düşen halk 
trendekileri selamlıyor ve Me
nemen yolcularına uğur dileyor. 

KARŞIY AKADA: 
Karşıyakadayız... Halk bir 

fırtına, bir dalğa gibi esasen 
dolu olan trenin sahanlıklarına 
doluyor. 24 vagona Karşıyaka
da ilave edilen vagonlar halkı 
istiab edemiyor. Gün o kadar 
güzel ki hiç kimse şehirde 
kalmak istemiyor. Ve basamak
lar bile doluyor. 

Ancak üçe çeyrek kala Me
nemende duruyoruz. Karşıdan 

Yıldız tepeye bakanlar orasının 
mahşerden bir günü andırdığını 
görüyorlar. inkılapçı Menemen
liler misafirleri bando ile kar
şılıyorlar. Bu sıcak alaka in
sanın gözlerini alıyor. 

iZCiLER GEÇiYOR 
lamirden ıelen kız muallim 

mektebi, kız li
sesi, kız ensti
tüsü, Karşıyaka 

orta mektebi, 
Buca ve Karataş 
orta mektepleri, 
ticaret lisesi iz
cileri bir saf ha
linde şehirde gü-
1.el ve muntazam 
bir geçid resmi 
yapıyorlar. Bu 
sırada ~eyreden

lerin göğüslerini 
saran his, sevgi 
ve gururdur. Ço
cuklar öyle canlı 
ve öyle munta
zam yürüyor ki ..• 
YILDIZTEPEDE 
Ylldıztepe, in-

kılapçı Mene-

menlilerin toplantı yeridir. Ora
da yükselen abide inkılabın 
ifadesi, remzidir. Gençlik top
luluklarına ve insan kalabalık
larına bakarak bu kadar insa• 
nın nasıl bir arada toplandığı· 
na hayret edenler bulunabilir .• 

Hayrete gıptaya ne hacet .•• 
Gençliğin başardığı bu misilsiz 
gösteriyi Menemenin yıldız te· 
pesi, belki de Menemen olali
denberi iÖrmemiştir. En mute
dil bir tehminle inkılap abide
sinin etrafında toplanan kala
balığı " 25000 " rakkamile ifa
de etmek mümkündür. 

iSTiKLAL MARŞI 
Törene, lzmirden gelen süel 

bandonun çaldığı istiklal mar
şile başlanıyor. Bütün Türki
yenin marşını gençlik toplu
lukları derin bir hürmet sükütu 
içinde, hareketsiz olarak din
liyor. Genç sübaylar ve ordu
nun yiğit erleri hazırol ve selam 
vaziyetinde, yükselen Türk 
bayrağının gölgesinde marşımızı 
dinliyorlar. 

Bunu, çelik iradeli, bükül
mez ve yenilmez Türk ordusu 
adına en genç sübayın kısa, 

fakat çok manalı, çelik kadar 
sert kelimelerle yapı'ı bir hi
tabesi takip ediyor. Genç as 
teğmen bay Halim, ordu adına 
yaşıyan inkılap çocuğu Kubi
layın hatırasını selamdıktan 

sonra "irtica,, hareketinin kısa 
bir tarihçesini yapıyor. 

Baş kaldıran irtica kobrasına, 
inkılapçı heyecanın bütün hızile 
tereddütsüz atılan genç sübay 
Kubilayın nasıl şehit düştüğü

nü açtıktan sonra onun ölme
diğini ve ebediyen yaşayaca
ğını, Türk gençliğinin onu ya
şatacağını ne kadar tatlı ve 
sıcak bir azimle anlatıyor. 

HIÇRIRIK SESLERi 
Bu sırada geride, abidenin 

soğuk taşlarına çehresini yas
lıyan temiz bakışlı genç bir 
kızın içten gelen, sıcak hıçkı

rık sesleri kulakları parçalıyor. 
Ağlayan genç kızın arkasında, 

elli beşlik, ihtiyar bir ananın 
ayni samimi heyecana kapıla
rak yudum yudum yaşlarını 

yanaklarından aşağıya bıraktı
ğı hiç kimsenin nazarından 
kaçmıyor. 

Ağlıyan kız ve ağlıyan ana, 
hiç şüphesiz iddia edilebilir ki 
orada bulunanlar da merhamet 

kadar büyük bir gıpta ifadesi 
toplıyorlar. Kubilayın ağlıyan 
anasına ve ağlıyan hemşiresine 
yurd için, inkılab için hangi 
Türk anası ve Türk kızı eşid 

olmak istemezler. 
HEYECANLI BiR SAHNE 

Bu sırada daha müessir bir 
sahneye şahid oluyoruz. Yet
mişlik bir kadın, ağlıyan ma
temli anayı teselli için boynuna 
sarılırken Kubilayın anası ce
vab veriyor: 

- Benim göz ya larım 

bir az da övUnmemden 
Heri geliyor. Milletim 
için bir değil, be,, on 
KublUiy feda olsun. 

•*• 
AVNIDOGAN 
KONUŞUYOR 

l:ı:mir ve Manisa parti örgüt
leri adına parti şefimiz Yozgad 
saylavı bay Avni Doğan ko
nuşuyor. Günün heyecanına, 

levhanın ihtişamına kendisini 
veren ienç parti başımız önce 
ağır ağır, daha sonra heye
candan titreyen ellerile büyiik 
inkılib abidesini gösteriyor. 

Onbinlerce insan, içimizde 
enerjice en gencimizi dinliyor: 

- Rahat rahat yaşayıb unu
tulmakdansa, prensib için, yurd 
için, ülkü için ölmek Türke 
yakışan bir üstünlükdür. 

Bu üç gencin hayatına kıyan 
kaba ve küstah katiller, reji
min yumruğu altında, sivri si
nekler gibi ezilerek öldüler. 
Bunların ikisi de ölüştür ar
kadaşlar .. 

Kublay ve arkadaşlarının 

ölümlerinde asil bir yükseliş, 

rejimin yumruğu altında ezilen
lerin göçüşlerinde ise bir geberiş 
vardır 

Arkadaşlarım, 

Alıştıkları nızamı muhafazayı 

insan cemiyeti için ideal sayan 
ve herşeyi yıkılır sanan bir 
kısım halk vardır. Bunların 
adına muhafazakar, derler. 

riat ı d rler. 

Onlar bilmez
ler ki zamanın 

icapları onların 

kuvvetli sandık· 
ları kıymetleri 

çü r üt m üş t ü r . 
Gençlik 250 yıl
danberi ne za
man aydın bir 
adım atmak iste
mişse bu zümre
yi karşısında bul
muştur. 

Ulusu ıelime
te ulaştıracak 

hareketlerin yol 
kesicilerini .. r an
zimat" vuramadı. 
Çünkü " Tanzi
mat,, bir tamirdi, 
bir yama idi. 

Bu"u " 93 ., de 

yapamadı. Onun da hedefi 
vardı. 

"Meşrutiyet,, de muvaffak 
olamadı. O da bu zümreyi yıka
madı. 

Şimdi, Türk inkılabı; milletin 
ihtiyacına en uygun olanını 

meydana çıkararak milletin kal
bine sokmuş bulunuyor. Bu 
memlekette, Türk ulusunu tut· 
mağa kuvveti, takati kalmıyan 
müesseselerin yeri kalmamıştır. 
Kubilay ve arkadaşlarına inkı
lap neslinden saygılar ve hür
metler sunarım. 

lnkılip halktan üstündür, 
haktan da üstündür. 

INKILAPÇILIK OKU 
Cehaletin en büyük düşma

nı olan Atatürk, gençliği inkı
lap disiplinine alıştırmağa sa
vaşmıştır. 

Halk partisinin altı oku için
de sayılan " inkılapçılık ,, boş 
bir mefhum olarak kalmama
lıdır. Her vesile ile yeni yeni 
inkılapları yapmaktan inkılap 

gençliği geri kalmıyacaktır. 
Arkadaşlarım, yaşamak için, 

inkılap prensiplerini yaşatmak 

için bir inkılap zümresi mut
laka ·ezmelidir. Ti ki inkılaba 
engel olanlar ezilip kaybolun
cıya kadar .. 

Artık medıeseler, türbeler 
kalmadı. Bundan sonra mem
lekete en uygun olan ilerileyişi 
ııençlik yapacaktır. Atatürk, 

ve mukaddes ülkünün ta
hakkukunu istiyor lnkılab he
yecanını gençlik daima muha
faza edecektir. 

Kubilay ölmemiştir, içimizde 
yaşıyor. O, bizim prensipleri- . 
mızın bir remzi idi. Yaşıyan 

inkılabımız için o daima ya
şıyacaktır. 

Başımızı kaldıralım ve hep 
bir ağızdan haykıralım: 

- Yaşasın büyük Atatürk ... 
MUALLiMLER ADINA 

Uzun uzadıya alkışlanan bay 
Avni Doğanın söylevinden son
ra muallimler adına bay Hamdi 
Tüzüntürk güzel bir sözlev 
verdi. Menemendeki toplantı• 
nın manasını anlatan genç öğ
retmen söylevini şu cümlelerle 
bitirdi: 

- "inanıyoruz ki bahtınız açık 

gucunuz ve yenginiz sonsuzdur, 
Ey benim kültür arkadaşım, 
sübay arkadaşım yiğit Kubilay, 
Hasan ve Şevki adlı yiğit yurt• 
taşlarım ... 

Görüyorsunuz ki ölmüş de· 
ğilsiniz, on yedi milyon Tür
kün kalplerinde yaşıyorsunuz. 

MENEMENLiLERiN SÖYLEVi 
Hamdi Tüzüntürk sonra vila

yet genel kurultayı Menemen 
üyesi avukat Kemal Menemen
liler adına bir söylev vererek 
Menemenlilerin hissiyatına ter· 
cüman oldu. Bunu şair Nedime 
Turanın "Knbiliy tepesi,, adlı 

bir şiiri takib etti. Nedime 
Turan mersiyesini şu satırlarla 
bitirmektedir: 
"Ey Tiiık (!enci, bu ftpe nıe/kılte 

ocağıdır. 

Cumuliyet ulusu, Atatürk otal!ıdır. 
Bu menkfl faş, ra11 w·rm f<.11/Jilll '111 

)'atafıda, 
Cerme EÖZ yaşları11/a 011a relmlı. 

örn1ede11. ,. 
Tören bitmek üzere idi. Bu 

sırada bir manga asker, orada 
bulunanların arasından bütün 
heybetile ilerledi. inkılap abi
sini cephesine alarak havaya 
üç defa atış yaptı ve bu su
retle aziz şehidleri ordu na
mına, asker lisanile selamladı. 

KUBLA Y OKULUNDA 
Gençlik toplulukları dönüşdr 

Menemen';n Kublay okulundaki 
müsamere salonunda toplandı
lar. Bundan dört yıl önce harb 
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PARDAYANLAR 
Gayri menkul mallann açık 

arbrma ilim 
Bergama icra memurluğun• 

dan: 
&R 

12-

L~vınyerin 
olduğunu 

YAZAN : Mlşel Zevako 

ne kadar tehlikeli 
biliyor musun? 

sonra baba ile oğul, Teruan· 
deri yakıamclaki mliıteriler için 
devriyelerden kaçmak ve Kra-
Jm dükkanları kapanma11 baya• 
ruğuna karşı gelen ve bittin 
gece açık bulunan Martoki 
meyhanesine girdiler. 

Meyhanenin birinci katındaki 
dar bir odada hazırlanan sofra· 
nın başına geçtiler. ihtiyar Par
da yan Burgonya ıarabı şişesini 
açarsak sevinçle bağırdı: 

- Şimdi bana her şeyi an
lat. Eğlencelerini, güzelliklerini, 
ufak tefek sevdalarını, kavga
larını, aldığın paraları, bütün 
başından geçenleri söyle... Bi
rİDcİ olarak bu arabayı niçin 
gözetliyordun; bunun hangi 
saatta geçeceğini biliyor mu 
idin? 

- Evet. 

Açık arbrma ile paraya çev
rilecek gayri menkuhm ne ol
duğa: Kapıdan girilince bir 
mikdar arsa iki tam ve bir na
tamam çab halinde oda, llattl 
açık arsa halinde bir samanhğı 
havi fabrika binasL 

Gayrimenkuliin bulunduğu 
mevki, manalleai, sokağı numa
rası: Bergama camii kebir, M. 
de Camiikebir sokağında S 
Tapu No. lu. 

Takdir olunan kıymet: 805 
liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: 27-4-936 pazartesi 
saat 11-12 Bergama icra daire
sinde .. 

. 1 - ftba gayrimenkalin ar
brma sartnamesi 27-3-936 ta
rihinden itibaren 1309 No. ile 
Bergama icra daire•inin muay
yen numarasında herkesin ga
rebilmeai için açıktır. llincla 
yazılı olanlardan fazla malii•t 
almak istiyenler, işbu şart
nameye ve 932-1309 dosya 
numaruile memuriyetimize mü· 
racaat etmelidir. 

2 - Arbrmaya iştirak için 
yukarda yazıh kıymetin % 7 ,5 
nisbetinde peJ Yeya milli bir 
Bankama temiaat mektubu 
teYdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diier aJakac1UJann ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul iizerindeld haklannı 
haaUlile faiz masrafa dair olan 
iddialanm ifbu ilAa tarihinden 
itibaren yirmi gla içinde evrakı 
müabitelerile birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilile 
sabit olmadıkça •bf bedelinin 
paylapwmndan hariç kahrlar. 

4 - GWerilea ginde artır
maya iştirak edenler artırma 

prbıQle.JİDİ okumuş veliizumhı 
mmlftıiaat ümı ve bumlan tama• 
men kabaJ etmq ad ve itibar 
olunurlar. 

S - Tayia ec:lilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağırdık .. 
tan sonra ea çok arbrana ihele 
ecli6r. Ancak arbrma bedel 
muhammen kıymetin yüzde yet
mq betini Lalmu veya sabf 
isteyenin alacağına racham olan 
diğer alacakhlar bahmap ta 
bedel bunlann o gayri menkul 
ile temin edilmit alacaldannm 
mecmUUDclan fazlaya çıkmana 
en çok artıranın taahhüdl baki 
kalmal< bere arbrma on bet 
glll dalla temdit ve on bepaçi 
glnl aynı 1Utta yapılacak ar
tırmada, betieli sataş isteyenin 

alacağına rüchapı olan diğer 
alacakhlana o gayri menkul ile 
temia eclilmit alacaklan llle.P. 
muundaa fazlaya çıkmak Mf"ll 
tile, eD çOk arbraaa ihale edi
lir. Böyle bir bedel elde ~ 

- içinde kimin bulunduğunu? _ Evet. mezse ihale yapılamaz. Ve ubf 
talebi d•--·. 

- Ôyle ·ise sen benden ya- -r-· 
maDSlll. Ben araba arkasından 6 - Gayri menkul kendiline 

ettiği salon bu defa gençliğin gittiğim halde ne olduğunu bil- ihale ol11D1111 kimae derhal veya 
aynı hadise münasebetile duy· miyordum. Yerilen mtildet içinde parayı 
duğu ,oşkun hisleri meydana - Deviaiyer'in sahibi usta vermezse ihale kararı fesholiı-
vurmasına sahne oluyordu. Landeri Greguvann bir çok narak kendisinden evvel en 
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SIHHAT EVi 

Alsancak vapur iskelesi yakınında 

lzmirin en mükemmel hususi 
HASTANESiDiR 

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

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

SIHHAT Evinin Ameliyathane ve doğum salonları fennin en 
son terakkiyatına göre hazırlanmışlar. 

Hast~~e ücretleri : iki liradan ha lar. 
S Bd para ıçınde baataııe licreti, ilaç parası, hekim parası ~ahildir 

on erece temizlik, m_ü~emmel bakım ve şefkat Sıhhat 
evının vasfıdır 

Ameliyat Ücretleri Halka çok ucuza. temin edilmİftİI' : Meaela OD 

operatar &creti ve itlç masrafı h • gün. SlJ:lHA T ev~de yatmak ameliyat olmak 
ameliyatlann on gtlnhlk bütlhl maserpaaaL dealhilll ı·bırd fıta~b' bır ~pandisit Ye buna benzer 

n ıra an ı arettır. 

Dogum Ücretleri: On gün SIHHAT e9inde yatmak, yemek, çocuk 
masrafı ve ebe doktoru &~reti ve dlgam 
rafı dahil eHI liradır. mu-

Yine •• ':,\a~~!: rahim has~lıklan ameliyatları 
de kalmak yemek, illç Ye doktor iicretleri dahiJ eHI liradı 

Ameliyatsız tedavi olacakl~rdan on. gün SIHHAT eviude yatma:: 
yemek, ıliç, hekım parası dahil yalnız 20 liradır 

SWHAT Evinin muhterem doktorları 
Hurufu heca sırasile :.camda .. t ·ı · · 

.................................................. -., &- gos erı mıştir. .. . ............... . ................................................. ~ .......... ·····································•·····• 
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i i Mutahassısları § Mutahassısları i i 
•• Birin' - •• i : C1 snuf dahiliye mutahassısları 5 Birinci sınıf mutahasmslar i S 
: : doldor Hatib Oifu Esal § doktor Fikret Tahsin : : 
i i HD-yln llarahlm Salor E " Klz•m Karal i i 
i : LDlll Sabri : " Yu...ı Ziya OsWn : : 
: :................................. ::········································· .. ···········= : . . ·····················- .. ~ ~ Cerrahi hastalıklar ~ Kulak - Bugaz - Burun i i 1 
i i Mutahassısları ~ Hasta.l~kl~rı mutahassısları i i 
: : : Bırınet sınıf mutahassıslar : : 
! i Buinci smd operatörler i doktor Hüseyin Hulki Cura 5 S 
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Sıhhat Evi Müdürü : Dok;;;· .. SADİi ... ÇAGLAR ..... 
Hutalarumza bitin kolayhklar ,Werilir Dahilci 

lardaa kartdamr. Hasta yanında kalmak isİe en k:..Cl~ek hastalarımız istasyon-
pılır. Dahilden gelen haıtalann sahiplerine h!.taJ!a ~ela en bli,ak kolaylık ya
TELGRAFLA günll gtinüne malümat verilir nmn sı t n haldoncla mektupla, 

TELGRAF ADRESi : IZMIR SIHHAT EVi TELEFON N G .. d- d o. 2974 
ece ve gun uz ogum ve hasta kabul olunur. 

Mübadil bono19, banka 
hiue senetleri ve bilumum 
hazine tahYilab .Ergani, Sia 
vu dahili istikrazı Baba ahr. 

Adres: lzmir Kemar 
alb Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi· 
de mllracaat. 
TELEFON : 3908 

2S-3Q (107)5 7 PL Pe. s. 

HÜSEYİN KAYIN 

''"<._ <", 
). "~' . 

Mobilye evi ŞEKERCİLER N 2(; 
Kublay okulundaki tören kısa yemeklerin pişirmek hususun- yüksek teklifte bulunan kimse 
drdü. izciler hep birlikde Me· daki ustahğuu biliyoıaunaı de- arzetmiı oldugu bedelle almaia Mtnlml maHann aç?k arbr· 

aemen içinde bir geçid resmi jil mi? razı olursa ona, razı olmaz veya ma ilim. 
yapc:bJar. Akp• nzeri aynı - Evet habrlıyorum. Bu btilanmazsa heman on beş g&n Bergama icra Memurluiun-
tekilde, geldikleri yerlere dön- usta aşçı kuşların kemiklerini miiddetle artırmaya çıkanlıp dan: 9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadif O. 

9 parça koltuk takımı 60 lira Yün k d"fe 
9 parça koltuk takımı 100 lira ip k ka 

1 
e •• e umaş 

LUKS VE SAGLAM 
diler. çıkarmakta, ince kıyma kıy- en çok artırana ihale edilir. Cinai, nev'i kıymet ye .... :re-

NOTL R k 1 kta d iki ıhale ar••• .. daki fark ve -A : ma ta, sa ça yapma usta •r - " si qağıcla yaDh mallar bir 

Yemek ve yatak odaları takımları sipari• . . k bul •. 
y uzerme a edılir 

Pazar günü Kubilay abide- vesselAm. Her halde bunun bir gaçen günler için % 5 ten he.. borçtan dolayı açık artırma ile 
sine 39 celenk bırakılmıştır. inceliği var... sap olunacak faiz ve diğer bl ~ d 
lzmir urayı, parti, Kız lisesi, Şövalye güllimsiyerek: zararlar aynca h6kme hacet sa &C&JflD an artbrma Berga· 
Kız muallim okulu, Kız ensti· - Bu sabah otel Dumemede kalmaksızın memuriyetimizce ma icra DairelİDde 27-4-936 
tüsü, Erkek lisesi ve Muallim ne olub bittiğini öğrenmeği alıcıdan tahsil olunur. Madde pazartesi günn ııaat 11·12 de 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİiiiiİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİiiiiİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİiiİii-- 1 
- 26 (645) 

okulu, Yeni Asır, Burnova par· fikrime koydum. Bu sebepten (133) icra olanacakbr. lftirik ede· lihazırda işlemeğe elveri,& 16 
tıleri, Manisa partileri, Mene- silihlarımı kuşanarak sokağa Fabrika yukarıda gösterilen ceklerin giııterilea ııaatıa -•· beygır kuvvetinde bir fabrika 
men partileri, Meneınen bele· çıkbm. Hokete rastladım. Ho· 27-4-936 tarihinde Bergama kflr ........ balımmııluı illa motör6 ve teferrüab. 
diyesi, Bumova belediyesi;Bur- keti tanırsımz değil mı'? icra memurluğu odasında ifbu olamır. ikinci arbrma 4·5·936 pazar 
nova gençler birliii birer - Dilber Madam Hoket de- ilin ve g8sterilen arbrma şart· Kambel markah eaki sistem • d • • d 6555 tesi saat 11-12 de Berıama 
ç~ bırakmqlardar. ğil mi? Onu asla unutamam. namesı aır.a e •blacafı ıeri No.b kamtlrle itler lcta Dairesinde yapılacakbr. 

---.......... ~~_.~d~~~·~:a.~El~U-·~·~*.-..:.ııı~.-.-........:---.-~-~Bih#edlWiıiı.i.~-~~~illa~ohaor.ıılirıiii~·fıııiliiliiilliiıllllİll(6Gllliİi)ılfM1iilteklill8 ... lıl .... liliili ..... ~fılıiıiiilllıiılıılliiliiılİllİllllİllİlillllli 

I-lalkın teşekkürü 
F evzipaşa bulvannda lağımın 

yapılması mthıasebetile Y olbe
desta!lı ve yorgancılar esna& 
belediyeye gelerek prbay 
do~t.or Behçot Uz'a teıekllcar-



Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 

1 S Yassı pil üç amper dört buçuk volt kuvvetinde 
olan bu piller bütün dünyadaki yassı pillerin en iyisi 
en dayamklısıdır. Uzun mi.iddet kuvvetini muhafaza 
eder. Pille işliyen bütün dünya radyoJarı ve elek
trikleri hep Daimon markayı kullanmaktadır. 

270 Yuvarlak pil iki amper .üç volt kuvvetindeki bu 
pillerin en iyisi yalnız Daimon markalısıdır. 
Yuvarlak büyük Daimon markalı bu piller üç yüz 
beş yüz ve daha fazla mesafelere ziya veren fener

ler içindir. Yalnız Daimon marka olma-;ma dikkat ediniz. 
qvr7z:Z:Z:T'/JZZZZZX77ZYf/.T/~LT"...LL:7.7/7-YT/7;ZJf.ZZJ'L/.///7XXZ7.z; 

Umum deposu Izmirde Suluhan civarında Hurdavatçı 

Ödemişli Huseyin Hüsnü ticarethanesidir. 

• .: :r,, ~ .: . .r ~ ·~· 

lzmir Cumuriyet Miiddeiumumi-
liğinden: 

lzmirde Ceza evinın 500 lira bedel muhammenli tamiratı 
keşifname mucibince pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
Komisyon Ceza evi direktörlük odasında toplanacaktır. 26 - 3 -
936 Perşembe günü saat 15 de taliplerin hazır bulunmalan 
ilin olunur. Arzu eden talipler her gün her saatte Direktörlükte 
keıifnameyi alıp tetkik edebilirler. 

12-15-19-23 645 (563) 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. İukıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaşbrır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - lstanbul 

Türkiye Cumhuriyet 
Bankasından : 

Merkez 

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasJ idare meclisi hissedarlar 
umumi heyetini 27 nisan 936 pazartesi günü saat 14 de Anka 
rada Banka idare merkezinde alelade içtimaa davet etmeye ka
rar verilmiştir. Hissedarların Bankadan gönderilmekte olan da
vet varakalarını alarak o gün içtima saatından evvel Bankaya 
ıelmeleri veya davd varakaları arkasındaki vekaletname ile bir 
mümessil tayin etmeleri rica olunur. 

Müzakere ruznamesi : 
1 - Bankanın 935 yılı idare meclisi raporunun tetkiki 
2 - Mürakabe komisyonu raporu üzerine bilançonun tasdiki 

ve temettuatın teklif veçhile tevziinin tasvibi 
3 - idare meclisinin ibrası 
4 - Müddetleri bıten murakıplerinden : 
1 - B ve C sımfı hisselerine sahip bankalar ile .şirketler ta

rafından bir mürakıp seçilmesi 
il - D sınıfı hisselerine sahip hissedarlar tarafmdan bir mu-

rakJp seçilmesi. 751 (638) 

YE'NI ASIR zc Mart teae 
zc 

Paris fakültesinden iplomalı 
Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

. lzmir beledlyeslnden: 
1 - . Beher metre murabbaı 

iki yüz kuruştan dokuz yüz 
yirmi sekiz lira bedeli muham
menli altmış sekiz sayılı adanın 
dört yüz altmış dört metre 
murabbaındaki beş sayılı arsası 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile 10-4-936 cuma günil 
saat onda açık arttırme ile 
ihale edilecektir. 

iştirak için yetmiş liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte komis
yona gelinir. 

2 - Beher metre murabbaı 
yüz kuruştan Çayırlıbahçt?de 
85 adanın 352 metre murab
baındaki 70 ıııayıh arsası 352 
lira bedeli muhammenle baş 
sekreterlikteki şartname veç
hile 10·4-936 cuma günü saat 
onda açık arttırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için 26 lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte 
komisyona gelinir. 

24---27-31---3 761 (642) 
- Doktor ölü Mustafa En

verin bronstan büstünün yapıl
ması ve yerine dikilmesi işi 
başsekreterlikteki şartname ve 
keşifname veçhile açık eksilt
me ile ihalesi 31-3-936 sah ' 
gününe temdid edilmiştir. 

Muhammen keşif bedeli beş 
yüz yirmi beş liradır. iştirak 

için kırk lirahk muvakkat te
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saat 10 da komisyona 
gelinir. 760 (640) 

- Belediye kanununun on 
beşinci maddesinin 3 üncü fık
rasmda yazılı umumun yiyip iç
mesine yatıp kalkmasına ve eğ
lenmesine ve yıkanıp taranma
sına mahsus olan lokanta, bira
hane, gazino kahvehane, kıra
ethaoe, meyhane, han, otel, 
hamam, sinema, tiyatro, bar, 
dansiğ ve emsali yerlerle gıda 
maddeleri satan bakkal, kasap, 
yemışçı, tatlıcı, şerbetçi ve 
benzeri dükkanların tarihi ilan· 
dan itibaren 15 gün zarfmda 
belediye zabıta baş amirliğin

deki nümunesi gibi birer sinek 
kapanı bulundurmaları ve bu
lundurmıyanlardan 5 lira maktu 
para cezası alınacağı alikadar
larca bilinsin. 

24--31 759 (641) 
- 1 - Beher metre murab

baı dört yüz kuruştan bin beş 

!!? -

Öksfrrenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

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

bel ağrılarına karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakıttan 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor

madan bütün ıstırapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fabrikasının 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil
mektedir.Her eczanede buJunur.Fiatı 7,5 kuruştur 

PASTİL FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFÖR PASTİLFOR 
PASTİL FOR . PASTILFOR 
PASTİL FOR p ASTİLFOR 
PASTİL FOR . p ASTiL FOR PASTİLFOR 

· Kullananlar 
PAST~L FOR Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTİL FOR 
P ASTIL FOR tutmazlar, sesleri kısı)maz, nefes boru- p ASTİL fOR 
'p ASTİL FOR farı hastalanmaz, boğazları ağrımaz. p ASTİL FOR 

'PASTİL FOR PAST IL FOR P PASTİL FOR 
.PASTiL FOR P R PASTİL FOR PASTİL FOR 
PA~.TİL FO ASTİLFOR PASTİLFOR 

... ~.PASTİL F STİLFOR PASTİL FOR 
'PASTİL TİL FOR PASTİL FOR 
PASTi -oR 
~AST R 
~~ ~ 
:PAST R 
• • 

PASTI :OR 
PASTİL FOR 
PASTİL İL FOR 
PASTİL FO ASTİL FOR 
PASTİL FOR OR PASTİL FOR 
PASTİL FOR PAST L FOR PASTİLFOR PASTİL FOR 

Kiralık Fırın lzmir Emlaki Milliye Müdüriyetinden : 
Sıra No. 
102 Bayraklı Menemen caddesi 67 - 69 eski 83 - 85 taj 

No. 3 oda mutbab avluyu ve tahtani fırını müştemil 
( 353,84) metre murabbaı ev. 

Lira 
1000 Memleket hastanesi civarın· 

da ıon ıistem makina ve be
lediyenin tarifi yeçhile yapıl

mış fınn kiraya verilecektir. 
Talip olan lzmir Yemiş çarşı

sın<\a 52 numaraya lbrahim 
Şinasiye müracaat etsin. 

101 Tepecik dar sokağında 14 - 12 taj No. 77, 83 metre 50 

3 - 3 ( 623 ) 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
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 
Evi 2980 

murabbaı ovalı arsa 

100 Bakır bedestanı 47 numara tajlı dükkan 300 
99 Karşıyaka Bahariye Hatem sokağında 13 eski 13 tahrir 

11 taj numaralı bodrum üstünde bir oda ve avluyu 150 
müştemil ev. 

98 Ücüncü Karataş taşcı Panayot şimdi zerafet sokağında 7.3 
10 - 2 eski 18 taj numaralı ev ( peşin para iledir ) 

Yukarda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikinci tertip 

mübadil tasfiye vesikasile ödenmek şartile ve 15 gün müddetle 

arttırmağa konulmuştur. Alıcıların 30 - 3 - 936 Pazartesi günü 
saat 14 de milli emlak müdüriyetine müracaatları. 

13 - 24 654 

Havagazı Ucuzladı 
Pişirme ve ısıtma işlerinizde temizlik ve rahatlık isterseniz 

HAV AGAZI kullanınız 
Yapacağınız yeni tesisatın keşifleri ve yapılmış tesisatı

nızdaki bozukluğun tamir ve bakımı mütehassıslarımız 
tarafından bedava yapılır 

yüz on sekiz lira bedeli mu· 
hammenli 56 sayılı adanın 48 
sayılı arsası ile beher metre 
murabbaı üç yüz seksen kuruş· 
tan attı yüz doksan beş lira 
kırk kuruş bedeli muhammenli 

- 1-26 (591) 
Belediye gaz ve saat kiralarım mühim 
nisbette ucuzlatmıştır. 

56 adanın 46 sayılı arsası 
7-4-936 salı günü saat onda 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile ve açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için yüz alt
mış altı liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün 
\. e saatte komisyona gelinir. 

2 - 600 lira bedeli keşifli 
Eşrefpaşada hacı Mehmet ağa 
sokağında yeniden yapılacak 
lağım işi baş sekreterlikteki 
keşif ve şartname veçhile 
7-4-936 salı günü açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. iştirak için 
kırk beş liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte komisyona gelinir. 

21, 24. 28, 1 737 (628) 

Aydın sulh ticaret mahke
mesinden: 

Aydında tüccardan Mustafa 

Necatiye borçlu Aydının Orta 
mahallesinden saniye hoca ko· 

cası Danişmentli lsmail fabri

kasında makinist Adem oğlu 
Arifin ikametgahı meçhul bu
lunduğundan ilanen tebliğine 

karar verilmiş olmakla davanın 
basit usulü muhakemeye tabi 
olması hasebile mumaileyhin 
muhakeme günü olan 25-3-936 
tarihinde bütün vesikalariyle 
birlikte mahkemeye gelib ibraz 
etmesi, aksi takdirde hakkında 
gıyab kararı çıkarılmaksızın 
muamele yapılacağı ilan olunur. 

(636) 

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

Müracaat Yeri : 
Belediye Havagazı idaresi 

TELEFON : Fabrika 2294 
Büro 2326 

H. 3 1-6 (583) 

Jzmir barosundan: 
Izmir barosu senelik adi umumi heyet toplantısı 30 Mart 936 

Pazartesi saat 15 te lzmir Baro dairesinde yapılacaktır. 
Konuşulacak işler şunlardır: 

1 - inzibat meclisi raporu. 
2 - Hesap müfettişleri raporu, plançonun okunması ve tas-

dikile inzibat meclisinin ibrası. 
3 - Gelecek sene büdçesi. 
4 - Nizamnamede yapılacak tadilat. 
5 - Yardım sandığı hesap ve muamelesi. 
Keyfiyet nizamnameye tevfikan ilan olunur. 756 (639) 



24 Marı nı3ea 

, __ 
Fratelli Sperco 

Vapur Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

ORESTES vapuru elyevın 
limanımızda olup yükünü tah· 
lıye ettikten sonra on dört 
martta Anvers - Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

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

HERMES vapuru 23 marttan 
28 marta kadar Anvers,Rotter• 
dam ve Hamburg limanlan için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINE 
NORDLAND motörü lima· 

nımızda olup Rotterdam-Ham· 
bul'g-Copenhag-dantzig-Gdinia 
Goteburg-Uslo ve lskaodinavya 
limanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 29 martta 
beklenmekte olup Rotterdam 
dam, . Hamburg, Copenhage, 
Dantzıg, Gdynia, Oslo ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

.:ıERV l C MARİTıME ROUMAİN 
BUGARESTl vapuru limanı· 

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

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

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

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

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

Telefon: 2004-2005-2663 

N. v. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

HERAKLEA vapuru 16 mart
ta bekleniyor. 20 marta kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen liınanlanna yük 

alacaktır. 
ANGORA vapuru 26 martta 

bekleniyor. Anvers .ve Ham· 
burgdan yük çıkaracaktır, 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXCHANGE vapuru 19 mart

ta bekleniyor. Baltimor için 
yük alacaktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

QUERNMORE vapuru 22 
şubatta bekleniyor. Liverpool 
ve Anversten yUk çıkanp Bur• 
gas, Varua ve Kllstence liman· 
!arına yük alacakbr. 
ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
DUBURG vapuru 25 martta 

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

DEN NORSKE Middelhavslinje 
Oslo 

BA YARD motörü 9 nisanda 
bekleniyor. Iskenderiye.Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

ECZACI 
KEMAL AKTft~ŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek Feminen - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku

culuğu eczacılık gibi bir namus 

işi yapmıştır. 

Zevk 
San'at 

T aktit edileıııez 

lzmiri kokularile de meşhur 
e den Kemal Aktaş diyor ki : 

Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilirse redde· 

diniz. 
Kemal Aktaş kokularının 

kabına varınağa imkan verme
diğini unutmayınız. 

lzmir liman işleri genel direktör

lüğünden: 
Körfez vapurları için bir milyon gayri mamul karton bileti 

yaptırılacaktır. Talip olanların örneklerini görmeleri ve fiatlarını 
bildirmeleri için bir hafta zarfında idareye müracaatları ilin 
oı-.." 'l1~'>4 7?7 {625\ -
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Oliver Ve Şü. •ı---;-;-:-:~~~~::;:=:Lf2±~~=== . ---· 
HARAÇÇI KARDEŞLFR LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRINCI 

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

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

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

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

pu~ri:ıar~ın~E:isi~:~,e~r~~:::~~~:~:':v~:n:":ü~c-~v~e--e·n-Jı•iı•. kllls:....:M::o~b:i:l~y~e~i;m;a:l _:e:d:e:r:._' 

retlerinin değişikliklerinden m MET ALLUM 
NOT : Vürut tarihleri, va- suliyet kabul edilmez. e 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

4C> 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

f.5 
Kuruş ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 
ALINIZ :BC>'Y" .A.SI 

GENEL SATIŞ YERi 
9 :E"Y":ı:...... "CJ:ı:...... 

B A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 

f .... , ........ sfuüA:T ..... ü.;.];·k·y;~··············~ 
~ Norveçyanın hıslis Morina balık yağıdır ~ 
E ıld defa süzülmüştür · 
• Biricik Satı' Yeri : • • . . 
• -• BAŞDURAK ~ -
• • • • • • . HAMDİ NÜZl-IET E • • 

~ Sıhhat Eczanesi ~ - . . . ..........•.•.........•...•.......•.••••••...•......•................ .: 

Manisa Belediyesinden: 

1 - Nanisa şehrine isale edilmiş olan fenni sudan binalara 

peşin para ile yapılacak branşman işi yirmi gün müddetle açık 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 

i
l 2 - Yapılacak branşman adedi üç yüz oluh muhemmen be-

deli dört bin beş yüz liradır. 
J 3 - ln~aat şartnamesini görmek veya tedarik etmek istiyen-

lerin hergün ve eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin ihale günü 
olan 31/3/936 tarihine musadif salı günü saat 15 de muvakkat 
teminat akçesi veya banka mektubu ve ehliyet vesikaları ile 

birlikte belediyeye müracaatları lüzumu ilan olunur. 
18--21~24-27 693 [601) 
---

Devlet Derniryollarından : 

Muhammen kira bedeli 2400 kuruş olan Alsancakta Deniz is
kelesi avlusu içindeki 400 metre murabbaı arsa 7-4-936 salı 
günü saat 15 de açık artırma usuliyle lzmirde Alsancakta 8 inci 
işletme komisyonunda iki ay için kiraya verilecektir. isteklilerin 
180 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeye kanuni 
bir manileri bulunmadığına dair beyannamelerle ayni gün ve 
saatte komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler Alsancakta 
8 inci i.~letme komisvo.!ndan Darasız alıııır. 24. 28 747 {6311 

Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

M. Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Siınens 

fabrikaları mümessili 
I' eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Fenn 
SiFA 

ECZANESi 

Gözlft.k 

Altıı1, Nikel 
Has bağa, Amerikan çerçe

velerle, Fenni gözlük camları
n.o en hnınmış fabrika malı 

v ... rak yeniden getirmiştir. 
Toz, güneş, spor, şoför, tay· 

yare gözlükleri, barcmetre, ter
mometreler her yerden çok 
ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
No. Lira K. mahallinde ihaleıi 

104 Hilalde muhabere bölüğünde 
3 kalem hurda eşya 

105 Tepecikde muhabere alayında 150 
çift köhne ayakkapları ve 37 kalem 

7 70 
günü ve saatı 

30-3-936 s. 14 

hurda eşy:ı 86 54 
106 Kışlada istihkam bölüğünde 150 " " " " " 

çift köhne ayakkaplar 11 70 
107 Maliye binasında 57 nci Fırkadan " " " " lO 

gelme köhne 24 adet Hamutlar 6 
108 Narlıderede 2 hurda kamyon 24 
109 Bornovada 57 nci fırkada köhne 

bir adet piyano 10 
110 Bornova ziraat mektebinde 62 

kale_m hurda eşya 225 
111 Şehıtler Sepetçi sokağında 

125-124 No. pamuk yağı fabrika-
sının milli emlak dairesinde 109 

""""" 
31 " " o ft 

1-4-936 " 14 

tt tt •t .. " 

adet hurda dökme borolar 1013 70 3-4 
112 Karataş tramvay caddes 241-l " " " 

eski 239 ta j numaralı helva 
sisam yağı fabrikasının 20 kalem 
alat 947 10 7 

". ukarıda yazılı menkuller hizalarında gösterile " .. ·; d " 
halimde arttırma suretile satılacaktır al 1 n gunk~r e ma-

h 11" d h ıcı arın mez ur saatte 
ma a ın e azır bulunmaları ilan olunur. · 

15-24 672 (586) 
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Üç devlet G. kurmayları yakında temasl~ra başlıyacak 
Almanya nı ·· ecaviz vaziyette görünmemek için ·ra . .-.--aya as eri bir ec 

--ak niye inde değildir. radaki ayrılıklardan is ifade edecektir. 

•• z 

Parıs, :!3 (O. ) - •Geor- ~CFJ_~· ~ 
ıes Leygue., adlı yeni Fransız ~- ~ 
kruvazörünün denize indirilmesi 
yarın Sen bazerde deniz bakanı 
B. Dietri önünde yapılacakbr. 

Yeni kruvazörün evsafı şun
lardır: 

Uzunluk: amudlar arasında 

172, tam uzunluk 179,50 
metre, genişlik 17,18 metre, 
ıu kesimi 5,28, Tonaj: 7720 
ton, azami makine kudreti 
90000 beygir, azami sür'at 
32,9 mil. 

Teslihat: Donanmada tama
men yeni bir tipte 152 mili
metrelik 9 top, bunların her 
mermisi 50 kilo ağırlığında 

olup 25 kilo me~re mesafeye 
kadar atılabilir. Toplar üç top 

kulesine yerleştirilmiştir. Ge
minin mihver hattı üzerinde 

6 top olacak, üçü ileri, uçu 
ıeri ateş edeceklerdir. Gemi· 
nin arkasında 9 milimetrelik 
bir takım küçük toplarla 37 
milimetrelik bir çok top ve 
mitralyöz have müdafaasını te
min edeceklerdir. Kruvazör 
mancınikle atılan 4 tayyareyi, 
550 milimetrelik 4 torpil boru• 
sunu ve duman yapma ve sai

re makioalarını ihtiva ede
cektir. 

HITLERIN NUTKU 
Paris 23 (Ö.R)- "Lyon Re-

publicain" gazetesine göre Hit
lerio nutkunda yeni birşey yok
tur. Alman şansölyesi bir jest 
değil, 25 senelik sulh teklifi 
yaptığını söylemiş ve Versay 
muahedesini tenkid ederek ma
:ıinin kararı olduğunu söylemiş
tir. Fakat Almanyanın Lon

dra tekliflerine ne cevab 
vereceğini merak eden ka
moyları tatmin edecek hiç 
bir şey söylememiştir. Bu
nun sebebi Pazar günü yapı

lacak pilebisitle meşgul olma· 
ııdır. Bu plebisite, yabancılar 

lizerinde tesir yapacak, bir 
aümayiş halini vermek niye

tindedir. Bunun için gelecek 
Pazardan önce Almanya, bir 
cevap beklemez. O vakla ka

dar, B.Hitler eski söylediklerini 
bozmamakla beraber müzake

rat kapısını da açık tutmağa 
çalışacaktır. 

ERKANI HARBIYELERIN 
TEMASI 

Paris, 23 (Ö.R) - "Temps,. 
ıazetesi diyor ki: lngiltere ve 
ltalya, Fransa ve Belçikaya 
karşı kat'i teahbütler almıştır. 
Uzlaştırma teşebbüsleri akim 
kalırsa Fransa ve Belçika ile 
birlikte yeni durumu göz ö:ıü
ne alacaklar, bu memleketlerin 
emniyeti için lazımgelen ted
birleri kararlaştıracaklardır. 

Aynı zamanda erkanıharbi· 
yeler temasa gireceklerdir. Bu 
karar ne pazarlığa, ne şübhe 
ve tereddüde yer bırakmaı. 
Almanya reddederse dört dev
let arasında işbirliğinin bir ha
kikat olacağını bilir. Kat'i bir 
red cevabı vermezden önce 

B. Hitkr Kaılisıolıede 111eşlııır söy/ıvini vairkm 
B. Edt11 Lord Hali/iılı/a IJÜtÜşliyor 

Berlin hüküm eti bu baki katı Eclair" gazetesi diyor ki: Ha-
düşünmelidir. yale kapılmıyalım. Almanya 

HAYALE KAPILMIYALIM bize karşı, işimizi kolaylaştıra-
Paris, 28 (Ö.R) - "Ouest cak olan, askeri bir tecavüz 

yapmıyacakbr, Uluslar sosyete
sine yeni teklifler yaparak va• 
kit kazanacak, aramızdaki ayrı
lıklarda istifade etmek istiye-

cektir. Nihayet bütün geçen
lerin tasfiyesi için bir konferans 
toplanacak ve burada Almanya 
müsavi bakla karşımıza çika-

caktır. Şimdilik silablanmağı 
ve istihkam yapmağa devam 
ediyor. Fazla hayale kapıl· 
mı yalım. 

·····························································································································································································································~ •• 
Uç taraflı anlaşma imzalandı 

Avusturya küçük antantla başlıyan müzakerelerin 
devamını istiyor. Macaristan ise Almanya 

.. ile yakınlaşma yapılması fikrindedir 
Roma, 23 (O.R) - ltalya - de yaptığımız görüşmelerde, 

Avusturya - Macaristan arasın- italya, Avusturya ve Macaris-
da üç taraflı anlaşma bugün tan arasında siyasal, ekonomik 
Romada imza edilmiştir. Bu ve kültürel ilgilerin direktifle-
anlaşma Romada B. B. Muso- rini hazin anlaşmaların mes'ut 
!ini, Şuşnig ve general Gömböş neticelerini gördük. Ôyle ki 
arasında yapılan miizakerelerin yalnız bu anlaşmaların devamı 
neticesidir. imza edilen vesika- lüzumunu kaydetmekle kalma-
lar ltalya ile Avusturya ve Ma- dık, yalnız bunlann muhteviya-
caristanı alakadar eden b~tün tını yeniden tekit etmekle iktifa 
siyasal ve ekonomik meseleleri etmedik. 
halletmektedir 

VENEDIK SARAYINDA 
Roma 23 (Ö.R)- Duçe dün 

akşam Venedik sarayında Avus
turya ve Macaristan delegas
yonları şerefine bir ziyafet ver
miştir. Buna hükümet erkanı 
rejimin yüksek şahsiyetleri ve 
iki delegasyon erkanı iştirak 

· etmişlerdir. 
Ziyafetin sonuna doğru duçe 

Avusturya ve Macaristan hü
kümetleri şerefine kadehi kal
dırırken demiştir ki : 

DUÇENIN SÖZLERi 
Muhterem başkanlar, sizin 

burada ekseians dışişleri ba· 
kanlarınızla birlikte huzurunuzu 
ltalya bükümeti adına derin bir 
zevkle selamlarım. Bu huzur
lar Roma anlaşmalarının imza
sının ikinci yıl dönümüne te
sadüf etmektedir. Bu geçen 
iki sene, Avrupanın içinde 
bulunduğu iztmıb havası içinde, 
çizilen siyasal hattın değeri

ni görmek imkanını veren 
muvaffakıy.:tli bir imtihan 
olmuştur. Şu son gfuıler-

' 

Yugoslm:ııı lıiikiunet 11aibi Prens, ymi harbiye nnzm General 
• l.yobomirle bıtliklr bit eeridi s'yredfroT 

Memleketlerimiz aarasında 
daha sıkı ve devamlı bağlar 
kopmıyacak tekilde onun esas
larını takviye ettik. Hakiki 
alanda ve teşkilat alanında 
uluslarımızın ihtiyaç ve emel
lerini tesbit ettik 

istediğimiz mart 1933 de 
Romada imza edilen anlaşma
lara yeni bir inkişaf imkanı 
vermekdi. Uluslar birbirlerile 
dostluk isterler ve bundan 
hayretlerimiz ve hareketimiz 
bu esas üzerinde devam ede
cektir. Romada geçirdiğiniz 

bu günler son iki sene içinde 
tatbik edilen esasların tekidi 
olmuştur. 

ltalyan ulusu misafirlerini 
şevkle derin bir sempati ile 
kabul etti. Bunun hususi ma
nası gözlerinizden kaçamıya
caktır. 

NOKTA! NAZAR iHTiLAFI 
Roma, 23 (Ö.R) - B. Mus

ıolioi, Şusnig, Gömböş, öğle· 
den sonra da faaliyetlerine 
devam ettiler. 

Yeni anlaşmaların, 934 an-

ispanyada 
Kültür bakanına 

suikast 
Madrid 23 ( Ö. R ) - Düıı 

akşam Oviedoda eski Valede· 
ra kabinesi Kültür bakanı B. 
Martinez bir çok kimselerin 
hücumuna uğramıştır.Mütearrız· 
lar tabancalarını eski bakanın 
üzerine boşaltmışlardır. Eski 
bakan ağır surette yaralanmış· 
tır. Mütearrızlar kaçabilmişler
dir. Müstacelen sevkedildiği 
hastanede B. Martinezin sıhhi 
durumu çok vahim bulun
muştur. 

Yahya lbrahim 
paşa öldü 

Kahire 23 (Ô.R)- Eski Mı
sır başbakanlarından Yahya Ib
rahim paşa 80 yaşında olduğu 

halde bugün vefat etmiştir. 
Yahya lbrahim paşa ilk defa 
olarak 1923 senesinde başba· 

kanlığa geçmiş ve Mısır ile ln
giltere arasındaki en buhranlı 
bir devreyi tasfiye ederek ayni 
senenin nisan ayında yeni bir 
kanunu esasi çıkartmıştır. 

Yahya lbrahim paşa 1924 
senesinde yerini Vafd partisi 
başkanı Zegful paşaya bırakmış 
ve ertesi sene lttihad partisinin 
başkanlığına seçilmişti. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
)aşmasını teyid ve muallak me· 
seleleri halledeceği söyleniyor. 
tebliğin kaleme alınması mes
elesinde Avu~turya ile Maca
ristan arasında noktai nazar 
ihtilafı çıkmıştır. Macarlar Al
manlarla yakınlık tesisine taraf
tar oldukları halde Avusturya
lılar, küçük antantla haşlıyan 

müzakerelerin devamını iste
miyorlar. 

• 


