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44 - Gazi Bulvarı - IZMIR - 44 
imtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 

Bqmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU 

--.A.:eC>N"'.E Ş~R..A.İTİ 

Devam müddeti Türkiye için ~ariç için 
Settelik . . . . . . . /:JOO 2500 
.AU• a11lık . . . . 700 1800 

TELEFON : 2ae7 
Crmı1rnriyethı Ve Cumlrnriyet Eserinin Bekçisi, Sabahlar• Çıkar Siyasi Gcuetedir 

Son Dakika: 
Haberleri 6 ıncı 

sahifededir 

Yeni Aaar matbaasında basıbmfbr. 

ihtiyat zabitleri kanunu mecliste 
936 temmuzunda ihtiyat zabitleri 5 ünlük hizmete 
çağırılacaklar.Emlik kıymetleri hakkında bir takrir 
· Ankara, ıc (Ozel) - Kamular mU

dataa encUmenlnde lhUrat zabltlerl 
kanun ıaylhuının tetkikine devam 
edllmeldedlr. LAJlhanın son tekllne 
göre a38 temmuzunda bllOmum lhtl· 
rat zabltlerl 45 gUnlUk hizmete çajı-
rllacaklardtr. 
Yalnız serbest meslek erbabının 

bu yıl hizmetten istisna edlleceklerl 
söyleniyor. Bunun .ebebl ese y(lı 
bütçesine tahsisat konmamıt olma~ 
sıdır. 

ihtiyat zabltlerl teçhizatlarını ken-
dileri temin edeceklerdir. 

MÜHiM BiR T AkRIR 
Ankara, 14 ( Yeni Asır ) - Afyon aaylavı 

Tlrker, emllk lo1metiıai korumak içia ne tiW 
tedbirler dlflnlWiğinü Fiaau bek•n•el•• 
Kam.taya Yercliti bir takrirle aonnalrtadır. 

Tlrker takririnde, Türkiyede emllkiu kıyme

tibin vauti olarak ylizde elli indiğini, Ankara 
müatesna olmak \ize lcmir ve lstan bulda emlak 
kıymetlerinin her gün tedenni ettiğini bildirmek· 

tedir. 
AFYON iHRACATI 

lıtanbul, 14 (Özel) - ihracatımızı beynelmilel 
teahhütlerimize uygun bir şekilde inkipf ettir

mek için Afyon inhisarında esaslı hazırlıklar 
yapahyor. Afyon inhisarında bir de müdür mua

Yinliti ibdaı edildi. 

m==mmn . '" 
Almanya --
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lngilterenin ltalyaya karşı askeri tedbirlerin 

20 milyon Sterlin 
bir zarurettir. 

Dihayanm istirabı füpheler
den doğuyor. 

80tln branızbldan yaratan, 
arsıalmal elbiftiiini imkansaz 
lulaa, J&..feruaları .ya di
tir• laep .,. ..... tiPlleferdir· 

Milletler, artık kendi kuvvetle-
rinden bqka birfCy:e ioumı or• 
lar, .... ,, ..... 
feliket kollektif emniyet caba· 
zının ne kadar yavaş ve kötü 
i,lediğini meydana koydu. 
Kuvvet, zavallı bir milletin ya· 
tamak bakkmı çignedi. Kuv
Yet gayeye varmak için her 
vasıtayı mubah gördü. Ar
••ulutal kanunlann, üzerinden 
çipeyerek ıeçti. Harb va· 
ııtalanmn en feciini, en mer· 
bamehiıini kallandı. 

Ezilen, kahredilen bir millet 
insaniyet duygulannın,abda sa· 
dakabn kuvvet 6nünde ne kadar 
zilletle eğildiğini gördü. Bun
dan 6tesi boş sözlerden, 
faydasaı gösterilerden ibaret
tir. Vr. bu rhteriler ma.ıum 
Habet çocuklannı befikleriacle 
zehirli gazlarla boiu)arak öl
mekten kurtarmacli. Taarruza 
uğrayanın iter yamteya bq· 
....._k kendini mlldafaa etme· 
•ini tabiii g&rmek iycab eder
ken ona: .. sen dum dwn kur-
111aa da kullaDıyorm~··~ 
gibi .ualler tevcih edıldı. 
Bir milletin bittin hayat 6mi
cliai sindiren böyle geoit bir 
facia kU'flaında mtıdafaa va
••talannın medenice olma~nı 
istemek anlatılmaz birşeydır. 

Alev makinalan, zehirli gaz 
bombalarayla medeniyet önder· 
liği yapmağa kalkışaalan yalnız 
ıaçlamakla kalmayarak cezalan· 
dar•cak bir arsıulusal kanunun 
te9kilitlandmlacağı güne ka· 
dar kliçOk milletler Habeş faci· 
asmı unutmıyacaklardır. ..Hak· 
kın kuvvetten başka koruyu· 
<:uıu yoktur.,, sözü bir hayat 
parolaıı olacaktır. 

Ayni tehlükeler karşısında 
hayati menfaatlerinin birliğini 
g6z anünde tutarak birleşen 
8-lkan devletleri, Avrupanın 
bu parçası üzerinde barııın 
bozulauyacağından emin bu· 
lunuyorlaraa kuvvetlerinden ıüp
heleri olmadı;ı içiodir .. 
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bir istikraz yapıyor 

tatbikini istediği haberi tekzip edildi 
hakkında tahminleri 

olduğu halde metresini eşi
nin odasına kapamak • stiyordu 
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latanbul, 14 (Yeni Asır muhabirinden - telefonla) - Gece 
~akti. terzi mektebi dikit hocalanndan Hayri müeaaif bir cinayet 
lflemaı ve aonıuz bir •ıkla sevdiği Rlna isminde bir kızı ağır 
yaralamıtbr. 

Hayri ile Rina arumda uzun müddettenberi devam idaı 
der~n. bir aık mevcuttu. Kendileri uzun müddettenberi gizlice 
sevıııyorlar ve bu •tklarını devam ettiriyorlardı. 26 yaşında oln 
Hayri aynı ıamaiacla evli hir adamdır. 

Kan.. ve iki buçuk JAflDda bir de çocuğu vardır. Hayri bun
dan birkaç ay effel Rlna'yi evine ıetirmek iatemif; meleleJİ 
kan11~ aÇmıt; fakat kanaı Zehra buna muvafakat etmemiftir. 

Ha1n bwdın hir hafta enel iti ilerleterek Rina ile birlikte 
Bliyikderede bir otelde ~ ıece kalaufbr. 
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Y aşan1ak için 
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Kuvvetli olınak 
bir zarurettir. 

- Baş tarafı I nci sayfada -
Yine bundan itiiriidür ki 

Türkiye ulusal müdafaasını 

ilgilendiren en baNU bir aok· 
ta nzerinde sürpriz ihtimal
lerini kökünden l(azıyacak ted
birlere başvurmuştur. Biıim 
boğadar re1ımme dokanan 
meseleler üıeriadeki bauasi
yetimiz ancak barış davasına 
olan sevgimizle birlikte ölçül
melidir. Ortada Akdenizin se
küritesmi altüst eden hadiseler 
dururken Türkiyenm Boğazt.ır 

daki gayri askeri bölgeleri 
kaldmnak istemeai ancak Av
rupa sulhuna bir hizmet sayal
mabdır. Zira Boğazları kontrol 
eden, ona hakim olan mil
let diinyanm eıı barişsever 
milletidir. İstila harblarmda, 
sergüzeştierde gozu yoktur. 
Idealini tehakkuk ettirmek 
için sulb. içinde çalışmak ister. 

Bu mesaisinde muvaffakiye
ti ise toprakfannın tamami
yetin~ karşı berhanği bir sal
dırışı kuvvetle karşılayabiJecek 
güvenlikte olmasına bağlıdır. 

Avrupanm da dünyanın da 
menfaat& yakın şarkın emper
yalizmaiara kapalı olmasında .. 
du. Zail bir Türkiye sulh içiu 
tehlükedir. Eminiz ki devletler 

Türkiyenin son jestindeki ma· 

nayı, ruhu eyice kavrıyacak

lardır. Boğazlar rejimindeki 

değişiklikten endişe duymak 
şöyle dursun bir ferahlık du· 
yacaklardır. 

Se-vk'"""-ı E3t.l.gi.n. 

Suçlu -
Cinnet alaimi 

gösterdi 
Menemende Balıkesirli Ha-· 

san ile kansı Adilenin im6zaç
sızlıktan ötürü mahkemeye 
düşmeleri üzerine aralanm bul
mak için yaptığı tava.ssutun 
reddedilmesinden kızan ve Adi
leyi yarahyan Kulalı Alinin mu· 
bakemesine düu ağır cezada 
ba.şlanacaktı. Şahitler de gel
mişti. 

Mevkuf bulunan mamun Ali 
mahkemeye getirilince ispaz· 

moı.a tutulmuş gibi titremeğe 
başlamış ve mahkemece kendi
sine sual sorulamamıştır. Mah
keme reısı bay Süreyya
nın emriyle, Ali jandarma 
tarafından alınıp nezarethaneye 
götürülmüştür. 

Orada bir müddet durduk
tan ve titremesi geçtikten sonra 
tekrar maznun roevkiine geti
rilmiş ve isticvap edilmek is
tenmiştir. Ali yine ıiddetle üt• 
remeğe başlamış, reisin sor
duğu suallere ceYap olarak: 

- Bende muvakkat cİıulet 
vardır. ifade veremiyeceiim. 
Beni müşahede altına alın de
miftir. 

Mahkemece bu dilek kabul 
edilmiş ve sıhhat heyetine mu· 
ayeneye sevkine karar veril
miştir. 

Bu yüzden muhakemeye baş
lanamamış ve pbitler de din· 
lenememiıtir. Muhakeme rapor 
neticesine kadar geri bırakıl
mıştır. 

Sinek milcadelest 
Haftaya cumartesi güaü Kar

şıyakada umumi bir kara sinek 
mficadelesi yapılacaktır. Umu· 
mi mücadele cumartesi giinü 
öğleden pazar giinft akşamına 
kadar devam edecektir. Halk 
evlerinde ve dükkanlarındaki 
su birikintileri ile helalara, ve 
belediye memurları ile tanzifat 
amelesi de sokaklardaki men
fezlerle su birikintilerine maıot 
dökeceklerdir. 

YENa ASIR 

ŞEHİR BABERLERİ 

Viliyet meclisi toplandı 
Bütçe konuşmaları uzayacağı için 

içtimalar bir hafta uzatıldı 
Vilayet umami mectisi dün edilm.iı ve bu parama 9361 iıpA varidat bütçesi çıkmalufır. 

saat 1 de Dbay Fult Giile- biitçeaine konulması mUYafık ilbay - Doğra.dar. Fakat 
çin başkanlığında toplanllllfhr. görülerek teklif bütçe. encü- varidat bütçesini ayrıca bu-

Celse açıldıktan sonra eski menine gönderilmiştir. gün çıkarmak şıkları var-
ubst okunmaş. bazı tashı1ılerle BÜTÇE MÜZAKERESi dır. (Hepsi hanrlansında ondan 

! Prof. Fuat .. -
lzmire geliyor 

Bir konferans verecek 
Hukuk fakültesi ve siyasal 

bilgiler okuru profesörlerinden 
bay Ali Fuadın lımir barosu· 
nun davetini kabul ederek bir 
konfenıas vermek üz.eze inii
müzdeki 19 nisaa pa;zar gimii 
lzmire geleceği memnuniyetle 
habet' alınmıştır. Konferansm 
mevzuu " Hukukda ahtak ka
ideleri ve ahlak kaidelerinin kabul edilmiştir. llbay - Şimdi sıra varidat sonra müzakere edelim sesleri) 

Tirenin Selatin köyünün Ger- bütçesine gelmiştir. Bununla şu halde tamamlanmış bütçele- hukuk üzerine tesirleri ,, dir. 
mencik nahiyesine bağlanması beraber ziraat, baytar ye idare ri almıyanlara tevzi edelim. Bu 
hakkında kaymakamhğın mii- bütçeleri hazırdır. Gelen büt· teklif kaboJ edildi Vali söı:üne 
taleasıoın sorulması, Dikilide çeleri yavaş yavaş müzakereye devamla dedi ki : 
yaptırılacak mektep pavyonu başlanz. Bazı arkadaşlar şimdi - Şu halde Cama gününe 
için bütçede 2,000 lira tah.. bunlan teni edelim iyice hazır- kadar o.ouan olanları da çı-
sisat ayrılması hakkındaki tek· lanalam da sonra birden konu- karmak lizım. Zatea yalnız 
lif maarif ve bütçe encii- şalım mütaleasında bulunuyor- maarif, nafıa, sıhhat ve muh-
menlerine havale edilmiştir. lar. Nuıl arzu ederseniz ister- telif bütçeleri kalmıştır. On-

UrJada ilk okuma çağında seniz varidat bütçesini arka- far ela dürüsttür. Onlar da bit-
bulunan 1200 çocuğun mekteb daılara tevzi edelim. (Tevzi sin Cuma gilnü müzakereye 
ihtiyacı temin ediJmediğinden edildi sesleri). bqlanz. 
çok harab vaziyette ba&.naa bbay - { o,vamla ) Benim Meclisi bir müddet temdit 
bir binanın mekteb haline 90.. kanaabma göre hepsini birden zarureti muhakkaktır. lstene-
kulması için tamiri halclooda müzakere doğrudur. Bütçeler Diz i~timaJanmızı 111dqtırah~ 
müteaddid imzalarla verilmiş okunduktan sonra müzakereye isterseniz beş gün temdit ede-
olan takrir ma•rif encümenine başlıyahm yahw: vakhmız na· lim. Cuma günü varidat büt-
gönderildi. sıldır. Umumi içtimalan sıklaş- çesini sureti kat'iyede müza-
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Tekaüd edilen 
memurlar 

inhisarlar idaresince tekaüde 
sevk-edilen memurlara ikramiye 
verilinceye kadar kendilerine 
avans ve1ilecektir. Memurlar· 
dan arza edenler daimi nerede 
ikamet edecekse gideceği ma-

halle kadar harcırah verilecek· 
Ur. Bu gibi memurlar ancak 
gittiği mahalden vesika gön
dereceklerdir. Gitmiyen ve 

göndermiyenlerden verilen lıar
cnahlar istirdad edilecektir. 

ı ı • • ı •• r 

Adliye tayinleri DIK[L[ ECZANESl tırmak icap edecek galiba ? kere ederiz. 
Dikili kazaamda nüfus BIR TEKLiF Nuri Esen (lzmir)- Tem dit Menemen sorgu hakimliğine 

l 1-- ö hukuk mezunlanndan Ankara azlığı do ayııiyle -.apanmak Ekrem-( demiı)-Bir defa etmek daha doğrudur. 
tehlikesi gösteren eczaneye varidat aradan çıkmalı elimiz- ilbay - Bir haha temdidi hakim namzedi bay Yakub 

Şekib. Bayandır sorgu hakimli-
yardımda bulunulması hakkın- deki paranın ne olduğuna an- muvafık olur. Bi:ı bir hafta 

ğine hukuk mezunlarından bay 
daki sıhhat encümeni mazba- lamalıyız. Bu, senelerce müna- deriz de haftadan evel İı;:imiz ·· " Hilmi, Odemiş aza muavinliği-
tası okunarak bütçe encüme· kaşalan mucip olmuş bir biterse zarar etmez. Şu halde ne saray sorgu hakimi bay 
nine havale edilmiş. hastane meseledir. Noktai nazanmm meclisin bir hafta temdid edil- Ihsan, Kemalpaşa sorgu ha-
memurlan arasında bu seoe esbabı mudbesi de şudur: mesini kabul edenler lütfen kimliğine hakim namzedi hu-
birçok değişiklik yapalma~ından Biz nihayet yeni varidat ellerini kaldU"sm. EIJer kalktı. kuk mezunu bay Rasim ve 
ğeçen sene düyuauna iki yüz mambaları bulabilecek teşrii ilbay - O halde Cuma g:ü- lzmir azahğına Aydın sulh ha· 
lira ilavesi hakkındaki sıhhat selabiyeti haiz değiliz. Elimizde nü saat on dörtte toplanacağız, kimi bay Mustafa izzet tayin 
müdürlüğü tezkeresi tetkik kanuni hudutlar ıvardır. Bunun dedi ve celı;e kapandı. edilmişlerdir. 
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DENiZ SPORLARI 

Yüzme yarışları için ge
niş program hazırlandı 

Meşhur Cideli Hüseyin 
Mahkeme huzurunda 

üzerine saldırmak 
şahitlerin . ,. 
ıstedı 

··~·--·· 
Deniz sporlarının inkişafını 

temin maksadile denizcilik he
yeti her gün toplaotılanna 
devam etmektedir. Heyet deniz 
sporlarına ait vesaiti muhafaza 
için Karşıyakada bir kayıkhane 
yapbrmlfbr. Şimdiye kadar ka
yıklann muhufazuı için bir 
mahal mevcut olmamaSJodaıı 
doğan mütkilat bu suretle izale 
edilmiftir. Meraklı gençlerin 
şimdi kayık tedarikine tevessü! 
etmeleri bekleniyor. 

26/41936 Pazar gününden 
itibaren bütün kulüplerden se
çilecek kürekçilerle talimlere 
başlanacaktır. Yüzme mevsi-

ı 
minde de yüzme yarışları için 
geoif bir program hazırlanmış· 
tır. lstanbulda yapılacak birin
cilik müsabakalannda Izmirin 
iyi bir netice alabilmesi için 
elden gelen bütün gayret gös
terilecektir. 

Olimpiyad müsabakalarına 
bu yıl yalmz yelkencilerimiz 
iŞtirik edecektir. Yelkenciler 
lstanbulda uzunca bir müddet 
ekzersiz yapacaklar müteaki· 
ben de bir Balkan devleti ile 
müsabakaya girişeceklerdir. Bu 
müsabakalarda muvaffakıyet 
gösteren yelkenciler olimpiyad 
müsabakalarına gönderilecek
lerdir. ......... ·-

Tettlf heyeti 
lunirde bulunan dahiliye ve· 

kileti heyeti teftişiyesine iltihak 
etmek tizue mülkiye müfettifi 
bay Memduh ,ehrimize gehnif
tir. ............ 

Beledlyeda 
Belediye seyri sefer vize me

murlamıdan Arif görülen lüzum 
üzerine etfaiye emrine veril
miştir. 

j Arazi vergllerl binası 
Hazirandan itibaren hususi 

muhasebe müdürlüğüne dev· 
redilecek olan bina ve arazi 
vergileri için çahşacak maliye 
memurlanna çalı.fWak üzere 
şube ittihaz edilmek için Ziraat 
bankasının Elhamra sineması 
ya.omdaki eski binası tahsis 
edilecektir. 

Göztepede Mısırlı caddesin
de bay Talihn evinden bir 
kürk manto ile bir pardesü 
çalmakla maznun Arap Mus
tafa ile kendisine gözcülük 
eden Cideli Hmeyinin muha
kemesine dün asliyecezada 
başlanmışbr. 

Cideli Hüseyin bu manto ile 
pardesüyü hırsızlık malı oldu
ğunu bilmiyerek arap Musta· 
fadan alıp bir kürkçüye sattı-
ğını, hınızlıkla hiç bir alakası 
olmadığını iddia etmiştir. 

Gazino açılıyor 
Belediy tarafından Karşıya

kada Soğuk.kuyuda Değirmen 
dağı üstünde bir gazina ve bir 
sun'i kaskat yapıldığını yaz-
mıştık. Gezinonun bütün neva
kısı ikmal edilmiş olduğundan 
önümüzdeki Cumartesi günü 
saat 16 da törenle açılacaktır. 

Bu münasebetle şarbay Dr. 
Behçet Uz tarafından orada 
vilayet umumi meclisi azası ile 
şehir meclisi azaama ve mat
buat mensuplarına bir de kır 
şöleni verilecektir. 

işte Dünyanın En Büyük Tenorü BENJAMİNO GiGLl 
İşte En Sevimli Yıldız MAGDA SCHNElDER 

Ve nlha1et beraber yaratbklarf gUzel tllmlerin en güzeli 

UNUTMA BENi 
Atk müzik ve dünyanın en büyük tenürunün okuduğu en güzel şarkılar 

17-4-936 cuma günü a~ı büyüle" gala müsameresi olarak 

ELHAMRA . Sinemasında 

Arap Mustafa da böyle bir 
bırsızhk suçunu i~lemediğini 

söylemiştir. Cideli Hüseyin, 
şabid olarak dinlenen polislerin 
üzerine saldırmak istemişse de 

jandarmalar bir hadiseye mey
dan vermemişlerdir. Hüseyin, 
en sonunda kendisinin muaye· 
neye sevkini istemiştir. Mah
kemece bu dilek kabul edilmiş 
ve gelmiyen şahitlerin celbi 
için muhakeme başka güne 
bırakılmıştır. 

Menemende 
Otomobil kazası 

Menemende futbol sahası ile 
Kubilay abidesi arasında bir 
otomobil kazası olmuştur. Me
nemen belediyesinde ınukayyed 
6 numaralı otomobil Meneme-
nin Mermerli mahallesinden 
kahveci Emrullahın 11 yaşla
noda oğlu Halile çarpmış. ve 
ağır surette yaralanııttır. Şoför 
Raşid yakalanarak hakkında 
tahkikata başlanmıttır. Yaralı 
çocuk Memleket bastahaaeane 
getirilmiştir. -Fuhu"a mücadele 

komisyonu 
Fuhut 't'e fuhuş yüzGnden 

bulaşan hastalıklarla môcade1e 
komisyonu düıı Sıhhat müdiri 
doktor bay Cevdet Saraçoğlu-. 
nun batkaahğmda toplanarak 
biriken itler hakkında kararlar 
afmııtır. 

Nureddin Esad 
inhisarlar umum müdürlUğii 

imalat şubesi müdÜJ'ü Nu-
reddin Esad Ulusoy Ödemiş, 
lzmir havalisi tütün vaziyetle
rini tetkik ederek Ankaraya 
aıvdet ebDiftir. 

Gümrük 
Hamalları tarifesi 
Tek tarife tespit edilecek 

Gümrük bamalfan tarife· 
sinin iktisad Vekiletinden gel- · 
miş olan bir ·formüle göre ye
niden tespit edileceğini yaz· 
mış~ık. 

Tarife komisyonu dün Türko
fis müdür muaYim bay 
Rahmi Erand'ıa başkanlığında 

toplanmış ve formüle göre 
tarifeyi hazırlamak için görüş
melere başlamıştır. 

Komis)ıoDda ithalat gümrüjii 
müdüzü &ay Şerif, Ticaret oda
sın dan bay .Şükrü Cevahir, 
belediyeden bay Suphi Emin 
bumammşlard.... 

Bmdan sonra giimrükleıde 
formül mucibince tek tarife 
tatbiki esas olarak kararlaşb
rılmıştrr. 

Perşembe günü Türkofis 
müdürü bay Ziyanın başkanlı· 
ğında tekrar toplanılacak ve 
kat'i karar alınacakhr. 

. ... ..... 

Katil 
Ölü bulundu 

Tepecikte Nizam sokağında 
18 numarah evde eni,tesi T ev
fikiıı yanında misafirlikte bu
lunan karası Kutahyalı Hasi· 
beyi mavzer ve kasatura iJe 

19 yerinden yaralıyarak öldü
ren ve mavzerile kaçan Ku

tahyah Mehrued zabıtaca aran
makta idi. Dün Kançeşme 

mevkiinde Fransız Ejtam mek· 
tebi arkasında oyun oyıuyan 

çocuklar bir ceıııed görmüşler 
ve bundan zabıtayı haberdar 
etmişlerdir. Maballine giden 
polisler derhal Kut.ahyah Meb
medi tanımışlardır. Fakat Meb
medin cesedi çok kokmuş ot
duğundan yanına yaklaşmak 
güç olmu tur. Cinayette kul
landığı mavzeri bacakları ara
sında bulnnmuştur. Kasatura
sı da belinde idi. Müddeiumu
mi muavini bay Mümtaz badise 
hakkında tahkikat yapmak· 
tadır. -

BUCA --
Orta Okulunun 
Bergama gezisi 

Cumartesi gunu öğleden 

sonra Cuca Ortaokulu 75 - 80 
kişile Bergamaya büyük hir 
gezi yapmıştır. Yol 5 saat sür

müştür. Bergamaya 6 kilometre 
kala Ortaokul öğrenicileri yola 

çıkmışlar ve bu çıkışla Bucalı
ların kalblerine ne~'e saçmış
lardır. Otobü~ler içindeki Bu
calı öğreniciler kendi okul 
marşlarını söyliye söyliye Ber· 
gamaya girmişlerdir. 

Bergama Ortaokul öğreni
cileri Buca Ortaokul öğrcnici
lerini birer ikişer paylaşarak 
çok biiyök misafirperverlikler 
göstermişlerdir. Saat 20,30 da 
konserle beraber Bergama lıaJ
kına C. H. P. salonunda kısa 
bir müsamere verilmiştir. Bu 
müsamereye Bergama halkı da 
ortak olarak Bucalılara güzel 
bir gece geçirtmişlerdir. Ber
gamalılar Bucalıtara yemek ve 
yatak hazırhyarak rahatlarına 
temin etmişlerdir. Ertesi ırüa 

" Ayvazali ,. harabeleri g~Ul
miştir. Her iki okul öğrenici

leri aralarmda voleybol ve fud
bol maçları yapmışlardır. Vo
leybol meçında BergamaWar, 
fudbol maçında da Bucalılar 
Bergamahlan yenmişlerdir. Ber
gama balkıom ve öğrenicileri
nin büyük misafirperverlikle
rini ortaya atmayı kendimize 
borç biliriz. 

Rucal Ziya Ersay 
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Grandükler gizli toplantılar yaparak 
e~dişelerini ortaya koyuyorlardı ____ ..................... 

zabit kendilerine refakat edi
yordu Grandükler o kadar 
gece eğlencelerine düşk~n~ü
ler ki hiçbiri bu at gezıntıle
rine iştirak edemiyordu. Zaten 
gezintileri o kadar gizli tutu
luyordu ki kimse çarı.o yarı~ 
nereye gideceğini bılemezdı. 
imparator sabah kahvealtısını 
Katerinanın apartımanında sev
gilisiyle başbaşa yiyordu. 

Katya sen benimsin. Neden 
korkabilirsin? Artık olmıyan 
ailen yerine ben kaim olma
dim mı? Yemin ederim, benim 
yanımda en serbest ve sa?a 
en layık bir hayat süreceksm. 
Sarayda bir salondan bir diğe
rine geçerken senin teneffüs 
ettiğin havayi teneffüs etme~ 
ile bana vereceğın saadttı 
düşün ... 

Çar söyledikçe Katyanın göz
Jeri önünde yumuşak b;r hayal 
beliriyordu. Az önce ürkdüğü 
yaldızlı kafes şimdi sıcaklık ve 
neşeyle dolu bir aşk bahçe
sine çevriliyordu. Evet orada, 
muhteşem mahbesin gölgesinde 
yaşadığı kadar sevdiği adamın 
gölgesinde de yaşıyacaktı. Onu 
hergün görecek, üzüntü ve 
ıstıraplarının tese!Jisi ve milka
f atı bu ziyaretler olacaktı. 
Lamba karşısında eğilen alın
ları ayni ışığın çevresi içinde 
bulunacak, tüten semavere bir
likte bakacaklardı. Katya heye
candaydı. Katya hürriyetini 
kaybetmekten, fakat aşkma 
ayr,fmaz bir şekilde kavuşmak
tan doğan heyecanın tesiri al
tında ağlıyordu. Yaşlı gözle
riyle imparatora baktı. 

_ Katya ağlıyor musun ? 
Haydi yavrum bırak şu üzün
tüleri ... 

_ Peki kabul ec!iyorum ... 
Fakat bir şartla. 

- Her istediğini yapacağım 
Katya... Her istediğini... . . 

_ Köpeklerimi de bırhkte 
götüreceğim. 

iKiNCi ALEKSANDR 
EFENDiSiNi BULMUŞTU 

Grandükler Çaroviçin nez
dinde gizli toplantılar aktedi

yorlardı. . .. 
Katerin sarayda yerleşelı ıkı 

yıl olduğu halde hanedandan 
kimse onu göremiyordu. Buna 
sebeb kendisiyle münasebette 
bulunmaktan cekinmeleri de
ğildi. Sadece Katerina kışlık 
sarayda olduğu gibi Peterhofta 
da Bassanayadaki hayatı~ı 
sürmekteydi. Hürriyetinden bır 
zerresini feda etmeden yaşı
yor, hanedanla temaslara. halkla 
temasları tercih edıyordu. 
Sarayın usanç veren teşri-
fatından hiç birine boyun 

y 'şt'ı lmparatoriçanın egmemı . 
hastalığı yüzünden hiçbir tö-

Prenslerin toplantılarında en 
çok endişelerini uyandıran şey 
ne bu gezintiler, ne de . ~arın 
artık alışılmış olan sevgısı de
ğildi. Onları bilhassa kork~tan 
şey Katyanın imparator uze
rindeki nüfuzunun günden güne 
artmış bulunmasıydı. Gizli polis 
teşkilatının raporlarından anla
şılıyordu ki Katya imparator: 
]uğun bütün siyaseti?i k~ndı 
görüşlerine göre tanzım edı~~r 

"mparatora da kabul ettırıve ı . 
yordu. Prenslere . g?re mavı 
şeytan, kendi harımınde aşk 

. . I n Çara RomanofJarın esırı o a 
sukutunu tacil edecek p_rcı.-
• 1 kabul ettirmekte ıdı. 1e er . . 
Hatta küçük Dolgorukı pre~sesı 
Rusyaya bir kanunu esası. ve
rilmesini bile tasavvur edıyor
du. Kendi kafalarına göre Rus-

yanın büyliklüğünü yapan her 
eyi mahvedecek olan bu isla
~at hakkında Grandüklerden 
biri şu korkulacak(?) haberi 
getirnıişti: · 

_ Çar Rus mahkemelerine 
ilk defa olarak Jüri usulünü 

sokaıı bir emirname imzala
mıştır. Hanedanın felaketini 
hazırhyacak olan ihtilalcı ted
birlerin bu ilk taşıdır. Filha
kika şimdilik jüriler asılzade
ler arasından seçileceklerdir. 

-Somı Vat
..... ® •• 

Almanya 
20 mil;; Sterlin 
bir istikraz yapıyor 

-Baş taralı J ııcı sav/ada- • 
11 Daily Telegraph ,, ın malı 

muharriri lngiliz piyasasın~a 
Almanyaya verilecek 20 mıl
yon liralık istikrazın umumi 
Avrupa kalkınması. içi~ il~ride 
yapılacak planın hır ruknu ol-
duğunu yazıyor. 

Dublende 
yeni niimayişler 

Dublen, 14 (Ö.R)- Komü· 
. ı ya-nistlere karşı nümavış er. . 

ıd Halk komünist hatıplerı 
pı ı. 1 tt 
taş ve şişe yağ~ur~na tu. ~· 
Polis komüoistlerı hımaye ıçın 
müdahaleye mecbur kaldı. -

rende hazır bulunmaması sa
ray kadınlarına da bu gibi t~
rnaslardan uzak kalmak vesı
lesini veriyordu. imparatora 
gelince o da bütün hareketle
rinde metresinin zevkine ve 
arzularına tabi olmak suretiyle 
bayat tarzını değiştirmişti. Sa
bahları çok erkenden at g~
zintisi yapıyorlardı. Yalnız bır 

Çir ki~~. ~idise 
adam Istanbulda met
e ini ağır _ yaraladı 

_ Baştarajı l ıncı sm'}ad~ . •t ·ş ve karı-
l k C!CC vaktı evıne gı mı 

Nihayet Hayri Ranayı a ara g . . 
6ının yatak odasına sokmak istemıştır. 1 'ne hakkiyle isyan ve 

Zavallı kadın, kocasının bu muame esı 
itiraz etmiştir. 

Bu vaziyet kar~ısında R~na : ben ideyim; demiştir. 
- Şu halde musaade edın de g . Rana a· 
Bundan deJice bir hiddete kapılan H~yrı y . 

k d" un' . - Demek beni ter e ıyors · k R ayı ağır yaralamıştır. Bu 
Diyerek tabancasile ateş edere k 

3~. kaza kurşunu kendisini 
sırada tabanca elinden düşmüş; çı an ır 

• d" dJive el atmıştır. de yaralamıstır. Ha ıseve a 

·aber -rı 
oğazlar n tah • • 

ımı Mülkiyenin 
-·-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• T ahsi müddeti ltalyan mahafili, Italyanın notamıza Ankara 14 (Telefonla)- Is

tanbul siyasal bilgiler okulunda 
da (mülkiye) tahsil müddetinin 

dört seneye çıkarılması, Kültür 
bakanliğmca muvafık görül
müştür. 

• e ıy r ifraz em· eğ· i beya 
•..••..... , .......••••..•..•.•....•..•.•••••••••.•.........•..•••.•...••. 

Amerika matbuatı da Boğazlar hakkındaki tezimiz 
ehinde neşriyat vapmıya baş adı l sal ISTANBUL 14 (Yeni Asır Muhabirinden) - yapmaktadır. 

Boğazlar hakkındaki notamız, bütün dünya Roma, 14 (Ô.R) - Resmi bir tebliğe göre 
merkezlerinde müsait karşılanmış ve Avrupa hariciye müsteşarı B. Suriç tarafından kabul 

rrari hi ilinı ler 
matbuatı. tezimizin ve bilhassa h~reketimizin edilen Türkiye işgüderi boğazlar hakkmda kongı·esİ 
düri\stlüğü önünde takdirlerini kaydetmişlerdir. Uluslar Kurumu umumi sekreterliğine tevdi Bükreş, 14 ( Ö.R) - Arsı• 
Avam kamarasının Londrada Salı günü yapacağı olunan Türk notasınm metnini tebliğ etmiştir. ulusal tarihi ilimler akademisi-
toplantıda notamızın mevzuu bahis edileceği Yan resmi mahafilde bu notaya Italya hüku- nin kongresi bugün Bükreşde 
Londradan gelen haberlerden anlaşılmaktadır. nıeti tarafından hiçbir itiraz serdolunmıyacağı 21 milletin mümessilleri huzu· 
Amerika matbuatı da talebimiz lehinde neşriyat bildiriliyor. runda açılmıştır. ............ V;k~i;t .. ·t~;i~ .... gü~d~;~ff ...................... "Ai~~~y~ .. t;~;uı;~y~ ..... ~şı~·d~ ......... . 

allar, ar a arında Bir deniz fılosu li anları 
taşımıyac lardır 

Ankara, 14 (Telefonla) - iç bakanlık, memlekette hamallığın 
zamanın icabına göre bazı kayıtlara bağlanması hakkında vila
yetlere bir tamim göndermiştir. Hamallığın iptidai bir şekilde 
ve insanların arkasında değil; el arabaları ve kamyonlarla yapıl
ması, hamalların gürültü etmemesi hakkında belediyelerin tedbir 
alması istenmektedir. 

ay 
ıTa lisiye büdçes· 

Ankara 13 (A.A) - Bugün 
Nuri Cö~gerin başkanlığında 
yapılan kamutay toplanbsında 
Evkaf genel direktörlüğünün 
1931 ve Tahlisiye genel direk-
törlüğünün 1932 yılları hesa
batına aid mutabakat beyan
nam l:lerile, mart, mayıs 1935 
aylarına aid üç aylık raporlara 
aid mazbata okunmus, Hudud 
ve Sahiller sıhhat genel direk
törlüğUnün 1936 yılı büdçesi 
kabul edilmiştir. . 

yeni büdçe iie meıkür ıd~
r~nin 1936 yılı masrafları ıçın 
466 791 lira tahsisat verilmekte 
ve bu masraflar karşılığı olan 
geliri de 682,300 lira tahmin 
ed:Jmektedir. 

Italya ile münakid ticaret 
mukavelesi ve klering anlaş
malarının mer'iyet müddetle
rin 'n uzatılmalarına aid anlaş
maların tasdiki hakkındaki ka
nun layihası da bugün kamu· 
tayın kabul ettiği kanunlar 
arasında bulunmaktadır. 

Taziyet telgrafı 
Ankara, 13 (A.A) - Yunan 

başbakanı Demircisin v~fat! 
dolayısile Türkiye cumurıyetı 
hükumeti taziyet telgrafları 
göndermiştir. 

Şebin Karalıis~rda 
Şebin Karahisar, 14 (Özel) -

iki gün önce burada yağan 
şiddetli yağmurdan meyval~r 
ve diğer mahsuller hasara ug
radı. Zarar büyük sayılamaz. 

a 
Cumur başkanı 

• • 
seç1mı 

Madrid, 14 (Ö.R) -- Kortes 
daimi temsil komisyonu hüku
"ıletin. saylavlarla birlikte cu-

ur başkanını seçecek murah
ha,ların intihabı için hazırla

dığı kararnameyi kabul etmiş
tir. Bu karara göre her intibah 
dairesinde, saylav veya eski 
saylav, üç ticaret oda3ı mü
messili ve 10 belediye azası 
vilayetin delegelerini tayin 
edeceklerdir. Bu şekil seçimin 
yalnız belediye meclislerine 
bırakılmasından ve böylece sof
lara ezici bir ekseriyetin hazır
lanmasından korka- kralcı ve~ 
sağcenah partilerini biraz tat
min etmiştir. 

ispanyada şenlik 
Madrid, 14 (Ö.R) - lspan

yol c.:umuriyetinin beşınci yıl

dönümü şerefine partiler kav
galarını bir i!Ün için bırakarak 
şenlik içinde birleşmişlerdir. 

Makdonald 
ameliyat olacak 

Londra 14 ( Ö. R ) - B. 
Ramsay Makdonald kısa bir 
ameliyat görmek üzere Pazar
tesi günü Londra kilniklerin
den birine girmiştir. 

• 
zıyare e çı ı 

Kiel, 14 (Ö.R) - 41 Nurenberg,,, 41Leipzig11 ve "KöJn,. kruva· 
zörlerinden mürekkep bir Alman fılosu Atlantik denizinde 
ecnebi limanlarını ziyaret ederek bir talim seferi yapmak üzere 
Ki el ve Vilhelmshaf en limanlarından hareket etmişlerdir. Bu 
sefer bir aydan fazla sürecektir. "Nuremberg,. kruvazörü 23 
nisandan 27 nisana kadar Poro'da, 30 nisandan 4 mayısa kadar 
Lizbonda kalacaktır. Diğer iki kruvazör de bazı Portekiz 
limanlarını ve Mader adasını 1iyaret edeceklerdir. 

Gözler Londraya çevrildi 

girz ,o u e tet-
bırleri i h ş görmüyor 

Cenevre, 14 (Ö.R) - Cenevre müzakereleri arifesinde bütün 
gözler Londraya dikilmiştir. Zira gerek Habeş, gerek Alman 
mesefolerin<le v rilecek karar lngiliz hükümetinin hareketine ve 
kararına bağlıdır. lngiliz gazetelerinin okunmasından çıkan his, 
umumi efkarın .vaziyeti-vahameti sebebiyle-daha ziyade sükunetle 
telakkiye temayül ettiğidir. Fakat Italyan-Habeş ıhtilafını hal içi11 
lngiliz hükumeti nasıl bir tavır takınacaktır? Romadan gelen 
haberJere gore. bir kaç ay önce askeri hareketlerjn neticesi 
üzerinde henüz kararsızlık varken belki muvaffakiyet vermesı 
ihtimali olan şiddet tedbirlerinin şimdi kabul edilmesi ihtimali 
daha azdır. Bununla beraber Londraaa ne bu mesele hakkında , 
ne Alman meselesi hakkında henüz verilmiş bir karar yoktur. 

llabe - al 
talya U. Sosyetesiy e 
yarın temasa geçiyor 

Cenevre 14 - ltalyan-Ha
beş ihtilafı etrafında bugün 
ltalyan-Habeş mümessilleri ara
sı11da B. de Madariaganın hu
zuriyle açılacak olan müzake
reler 24 saat tehir edilmiştir 

ve ancak yarın başlıyacaktır. 
Bunun sebebi ltalyan hükü· 

metinin temsili vazifesini üzerine 
almış olan Baron Aloisinin 

ancak çarşamba günü Cenev· 
reye varabileceğidir. ltalyan 
delegesi keyfiyeti telgrafla On 

üçler komitesi başkanlığına bil
dirmiştir. 

Bay Aloisinin gelmesini bek
lerken bay de Madariaga Ce
nevrede kalmış olan Habeşis· 

tanın Paris elçisi bay Volde 
Maryan ile ihzari görüşmelerde 
bulunacaktır. , _______________________________________ ,, 

Roma. 14 (A.A) - B. Aloi· 
sinin ltalya hükumeti tarafın· 

TAYYARE Bugün Her Seansta 
SiNEMASI TELEFON aısı 

ANNA BELLA - jEAN MURAT- JEAN PİERRE AUMONT 
CHARLES V ANEL gibi en yüksek Fransız aı:tistlerinin kudretle 

temsil ettikleri şaheser film 

BUyUk bir aşk romanı - Heyecanh hava harbleri 

Ayrıca : Tiirkçe s()z]ii FOJ\S dünya haberleri 

Seans Saatları : Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi ve 
Pazar günleri saat 13 de başlar 

~ ............................ 1111 .. 111E1• .. 11mı .......... uamm11 ............ .ı~ 

dan B. De Madariaga ile gö· 
rüşmeyc ve Habeş işinin dip· 
lomatik inkişaflarını müzake· 
reye memur edileceği teyic 
olunmaktadır. 

Siyasi mahfcller, anlaşmazlı · 

ğın milletler cemiyeti ile ltal· 
ya arasında değil, lnj?'iltere il<: 
Italya arasında olduğu mütale
asındadtrlar. 

Eli silah tutan ar 
cep ey~ 

Paris 14 ( Ö. R ) - Necaşi 
bütün eli silah tutanları silah 
başına çağırırken, gelen haber· 
lere göre ltalyanlarm Adis · 
Ababa üzerine ileri hareketle· 
ri mukavemet edilmez bir ku" 
vetlc devam etmektedir . 
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Bö em sa)un: ı112 

[ 'asra ya ayak basışlarını arapların 
bir taarruzu takib etmişti 

Ayşe Gorhanın kendi kabl· 
lelerine nasıl saldırdıii'ını ken

disinin nasıl esir düştüğünü, 
Marguzla nerede buluştuğunu 
anlatt ı . Babası ve annesi küçük 
karde 'eriyle birlikte kaçabil
miş! rd i. Canbey bu feci kav· 
g::ı 1 babasının ve annesinin 
ölr ı • -l iklerini haber alınca ço
cu • ·bi sevindi. Artık Mab

ır u Yalovacın kendisine tevdi 
et · ı işi kalb rahatiyle göre
bi!.r Ji. Bağdat, Şam ve Ha
ler .eki tacirlere hitaben yazı
lar> mektuplan klavuzları Yu
suftan alarak büyük yolculuğa 
çıkblar. 

Amuderyayı sallarla gectiler. 
Horasan yoluyla Bağdada yol· 
landılar. 

Bir ilk bahar günü Iraktaki 

gezişlerini bitirerek Basraya 
gelmişlerdi. Basra Fıratın ağ
zındadır. Bir vakitler dünyanın 
en zengin şehri olan Basra 
timdi çok düşkündü. Yıkık sa· 
rayların, harab evlerin arasın
da bahçeler ve hurma ağaçla
rı vardı. Şehrin en mürtefi 
noktasındaki eski bir sarayın 
etrafında şehrin yıkık dökük 
kalaları görünüyordu. Iran ve 
arab etlerine girdikleri gün· 
den beri Ayşeyle Begum ( ya
hut ta gerçek ismiyle Reymon
da ) başlarını yaşmakla ört· 
müşlerdi. Yüzlerini sıkıca ka
pamışlardı. Canbeyle yoldaşla· 
rı da başlarına birer çevre 
sar~ışlardı. Göcebeler bu sı
cak memlekette güçlükle nefes 
alıyorlardı. Dağlı kafile eski 
saray yolunu tuttu. Dıvarın ar· 
dından yirmi kadar atlı çıktı. 

Gördükleri yabancıların etrafı

nı kuşatmak istedikleri halle
rinden belli idi. 

Kılıkları kıyafetleri çok çir
kindi. Yüzleri kupkuru idi.Baş-

!arına bağladıkları aanklar ara
sından uzun uz:un kirli saçları 

dökülüyordu. Ellerinde ne ıilih 
ne de kalkan vardı. Sill\b ola· 
rak yalnız kargı ve kılıoç ta· 

şıyorlardı. Bundan başka ku
şaklarına eğri kaçalar sokmuş· 
lardı. 

Bu adamlar ne kadar kor· 

kunç iseler altlarındaki hay
vanlar o nisbette güzeldLHep
sinin tüyleri pırıl pırıl parlı

yordu. ince, şirin, güçlü feJ
lerdi. Suvarilerile sırım gibi 
örülmüş çeliği andırıyorlardı. 

Canbey Arapların yayıldık· 

larını görünce kadınları ve yük 

hayvanla rını değermi bir dava
nn altında sipere koydu.Adam
lanna bağırdı : 

- Tetik dananın .. Duvara 
geriye basın ve duvara yasla
nın .. 

Bu emir hemen yapıldı. Yal· 
nız güzel Reymond'a ba,ına 
kaldırarak bağırdı: 

- Eyvah bu gele.Ier hara
milerdir Kimseye aman ver
mezler ... 

Canbey bu müdahaleden cana 

sıkılarak sert bir cevap verdi: 
- Susunuz... Burada kadın 

telaşı istemez ... 
c~benin bayaktarı, Timurun 

yoldaşı Canbey kadınların er
kek işine karlfmasını çeke
mezdi. 

Araplar yarım çember biçi
minde ovaya yayılmışlar koşu· 

yorlardı. Yirmi adım yaklaşınca 
karırıları indirdiler. ilerlediler. 

Canbey en yakındakine aİfan 
aldı. Yusuf, Kotak ve Suıur 
da oklarını gererek mütecaviz
lere nişan aldılar. Oklar vıı:la
dı. Üç dö. t kişinin yu .. arlandığı 
görüldü. Bunlardan birisi ölmüş 
diğer ikisi yaralanmışh. 

- Bit111ttıli -

914 harbının veliahtı 

Prens Hohenberg bir 
lngiliz kızile nişanlandı 

Habsburg hane
danından pren~ Er· 
nest Von Hohen
berg Miss Marie 
Theresse Wood is
minde bir lngiliz kı
zıyle evlenmeğe ka
rar vermiştir. Habs· 
burg prensi, 914 
umumi harbının çık
masına sebep olan 
Sarajevo suikastı

nın kurbanı arşidük 

F. Ferdinand'ın oğ
ludur. Miss Mari 
kumral bir kızdır ve 
Vıyananın en güzel 
kızlarından biridir. 

Bu haber ilk de· 
fa Viyanada şayi ol
duğu zaman genç 
kız tekzip etmiş; fa. 
kat her ikisinin bir 
arada gezmeleri, çı-

lfabsb ı11;r lıa11t•tfa1111ııia11 111r11s 
karılan şayiaları te-

Dtıts/ tlolımbeıg ı·r " '>UN-
yit eder mahiyette fa 11dıı[ı /neifiz /;tZt 

görülmü~ bilahara M an 7/ıırcssr 

Prens Hohenberg, kayın babasının evinde dost
larına verdiği bir ziyafet esnasında, hiç kimsenin 
beklemeaiği bir sırada orada hazır bu"unanlara 
ni~anlısı Miss Marie Tberesse Wood'u takdim etmiştir. 

İngiliz kızı, hiç bir z:aman kraliçe o :mağa ümit besliyemiyeeek 
bir vaziyettedir. Çünkü Arşidük Ferdinand daha hayatında iken 
kontes Şatok'la evlenmek suretiyle AvusturJa hanedanına ya-
hancı bir kadın .,,ı._.,_ ·-- • ' • ' . ' .. • .. • • • I .. ... 

·-·-· 

•• •• 
Atatürk Türkiyesinin 

hakiki yuzu 
eyi bir 

belki çok 
Türkiye can çekiştiği zamanda Avrupaya ~--__ ..... __________________ ...,. ____ ___ 

ders verm:şti. Yükselen Türkiye ona 
daha muazzam bir ders daha verecektir. 

·. 

L'Europeen Paris gazetesin· 
de Gerard Tongas imzasiyle 
bir seri yazının ilkidir: 

Türkiye, Fransa'da çok az 
taııılır: Ekseriya şunu müşahe
de ettim ki bu memleket hak· 
kında a~cak pek müphem fi. 
kirlere veya iyice kökleşmiı 
babl itikadlara sahibiz. Eski 
Osmanlı imparatorluğunun bu 
kısmının coğrafi vaziyeti bile 
bizde adamakıllı malüm değil
dir. Hila bir çoklannıız, Tür· 
kiyeden bahsederlerken, ancak 
bu memlektin küçül( Asya'da 
bulunduğunu bilirler ve Türk
lerin atalarının dünyanın en 
eski medeniyetlerinden biri olan 
Eti medeniyetini orada görmüş 
olduklarından haberdar değil

lerdir.Ve hepsinin kötüsü, bir 
çoklarımız · da, eskiden şarkta 
çok büyük olan Fransız presti· 
jinin timdi sefil bir halde sön· 
mekte olduğunu düşünmekten 
uzaktırlar. Halbuki, hiç bir in
kıl.ibla kıyaslanamıyacak bir 
inkılabı yaratmakta olan Türkiye 
F ransanın yardımını memnuni
yetle kalıul ederdi. Fransızlar, 
Türklerin muazzam eserlerine 
karşı alaka gösterecek yerde 
onlar hakkında bir sürü batıl 

itikadlara sahih olmakta de
vam etmektedirler. Sadece şu 

" Türk " kelimesi bile derhal 
Fransız muhayyelesinde, zu
lümler, s1kıntı!ar ve dehşetler 
uyandırır. Bütün bunlar, haçh· 
!ar müdahalesi olmasaydı Av
rupayı yok edecek olan Hun 
kabilelerinin torunları olan 
Türklere karşı içinde kinden 
başka bir şey bulmak isteme· 
dikleri tarihin acele ve taraf
kir tetkikinden kalma kötü ha
tıralardır. 

Ne vahim hata! Başlıca rolü 
her milletin kendine bas de
hası, meziyet ve kusurları, me· 
deniyet ve barbarlık devirleri 
olduğunu herkese öğretmek, 

bir kelimeyle her milletin kali
a. ~ .. ~-: ı. ...... 1,.~~P ccPvdirm~k ve 

nin bütünlüğiyle en fazla ho· 
şa giden insanlardan biridir. 
Asla aldatmaz: Namuslu, dü
rüst, doğru olan Türk, bu yüz
den komşuları Yunanlı, Sür
yeli, lranlı ve ermeni tara· 
fından istihza veya merba · 
mete layık görülür. Kendin· 
den olanlara karşı çok tesa
nüdlü olub memnuniyetle bö-

:f"...!~~~~~J~~~~2f;J~J !üşür, fakat hiçbir zaman iste· 
f mez; ne denirse densin, Le· 

Kölnişe illustrite Caı·tııng mecmu· 
asında " 7 ıirk amazonları ,, 
başltffı altında (ık an üç intiba 

bu suretle umumi ahenge yar
dım etmek olan tarihin bazen 
bu kadar fena tefıir edilebil
diğini müşahede etmek ne can 
sıkıcı bir şeydir. 

Çünkü, mevzuu bahıolan aat
hi ve tarafgir bir etüd, neticesi 
yanlış bir tefsirden başka bir 
şey değildir. Buna kani olmak 
için tarihi yeniden ele alarak, 
bitaraf bir gözle tetkik etmek 
kafidir. O zaman görülecek
tir ki Türklerin barbarlığı bir 
istisna teşkil etmez: Yunanlıla
rın ve Romalılımn ataları gibi 
bizim atalarımız da barbardır· 
lar. Ve büyük haçlılar seferle· 
rimiz zamanında, hıri~tiyanlar 

da müslümanlar kadar cinayet· 
ler iflediler.Öte yandan, Mısır· 
lılar, Yunanlılar ve Romalıla
rınki gibi parlak medeniyetler 
mevcut olduysa, bugüne kadar 
meçhul kalmış, fakat hepıin
den önce meydana geldiği için 
daha az alakaya layık ol
mıyan bir medeniyet var
dır ki o da son arkeolojik 
keıiflerin bize ifşa etmif oldu· 
ğu -bu keşifler ancak 1928 
den başlar - Türklerin ataları 
Etilerin medeniyetidir. 

Türkleri oldukları gibi ırör
memekte neden inad etmeli? 
Elisee Reclus "Geogragraphie 
Universelle., inde onları şöyle 
tasvir ediyor: "Başta bulun· 
manın ifsad edemediği, tazyik 
albnci.a kalmanın alçaltamadığı 
Türk, şüphsiz ki, meziyetleri-

vantenlerin yığıldığı şehirler 
müıteına olmak üzere, bahJİf 
ifratı, Garbda Şarkdan fazla· 
dır. Türk köylülerinin samimi 
ve menfaat endites:nden uzak 
dostça kabulünden derin bir 
surette mütehassis olmamıt 
bir seyyaha, hatta en müşkül
pesend ve en çekinirleri ara· 
sında bile rastlanmak mümkün· 
müdür? Bir yabancı görür gör· 
mez aile reisi koşarak onun inme 
sine yardım eder, evinin en 
iyi yerine en kıymetli halısını 
serer, ve onu üzerinde dinlen· 
meye davet eder, ve bir hiz· 
mette bulunmak sevinciyle, 
hemen yemeği hazırlamaya 
koşar . ., 

Fransanın asırlarca müddet 
şarkta oynadığı üstün rolü 
Türkiyeye borçlu olduğumuzu 
neden unutuyoruz? iki memle
ket arasında dostça münase
betler, Fransayı Alman istila
sından kurtaran Süleymanla 
Birinci François arasında 

yapılmış olan ittifakla doğ· 
muştur. O zamandanberi Fran
sız • Türk dostluğu, bütün 
güçlükler ve sıkıoblar arasıoda 
kuvvetlenmekten geri kalmadı. 
1630 da, Fransanın şarktaki 
nüfuzu en yüksek mertebesin
de bulunduğu sırada, Fransa
run lstaobuldaki elçisi, bir nevi 
hıristiyanların sadrazamı gibi 
bir şeydi. Ticaretin inhisarı 

tamamiyle bizim elimizdeydi: 
lngilizler, Almanlar, lspanyoUar, 
Hollandalılar ve ltalyanlar şark· 
ta ancak bizim bayrağımız: al· 
tında it görebiliyorlardı. 

Ve eğer, her şeye rağmen, 
Fransanın prestiji, Türkiyede 

-Hergün 
--- Bir fıkra 
• 

Yaza11: Eczacı Kemal Aktaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eşref saat 
insan ruhunun garib garib 

tecellyatı vardır. Midesi boı. 
ve dolu olduğuna göre, kara• 
ciğer, paukrea~, böbrek vesa
irenin ifrazabna göre, hekim
likte çok yer tutmuş olan ka· 
nııı reaksiyonuna göre mizaç· 
lar hatta iaibın duygusu deği
şiklik yapıyormuş, bu durumun 
ruh ve duygu üzerindeki tesiri 
ile ef'al ve harekat istikamet 
alıyormUf. Karaciğeri büzük 
bir amirin memuruna vereceği 

emirde bir aakatlık aramak 
gerek olacakbr. Mide~i bozuk 
bir ıoförle tehlükeli bir yol
culuk yapılacağını goruyo· 
rum, böbrekleri hutalaomıt bir 
manifaturacı müıterisine ha· 
!im ve çatkın olamıyacağını dü· 
şünüyorum, dalağı yorgun ber
ber, bayanlann edülasyoııuau 
yalan yanlıı yapacakbr diyorum 
kabızlık çeken bir bankacı 
herhangi bir itibar mektubuıa
da fazlll çekişecektir gibi gô
rüyorum, topyekun düşünmek 

lazım gelirse insanların etref 
saatlerini ayarlıyan sıhhatleri. 

sağlıklarıdır. Bizim eczacılık 
mesleği etref saati yaratmağa, 
korumağa yarar olutnnu 
diiıünerek kendi kendime 
böbürleııiyorum. Eşref saati 
bozuk olanların yelkovanuıı 

tamir bize düşüyor, bazen bir 
aspırin insanı kQronometre ya
par çıkar, insanların kendi 
ayarları bozuk olmasıµ ış ora
da ... 

•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 
bugün de çok bcyükse, biz bu· 
nu eski ve tesirli nüfuza borç
luyuz. Bu memleketin medeni
yeti üzerinde Fransız tasiri bir 
kaç asırlık bir maziye maliktir. 
Demek ki Türkler memleketi
mizi bir itiyad eseri olarak 
sevmektedirler. Onu çok ıev
mektedirler v~ dostluklarına 
mukabele etmediğimizi gördük
çe de çok canları sıkılmakta

dır. Onun içindir ki sayın 
devlet adamımız Edvar Eryo 
gibi birkaç büyük Fransız 
Türkiyede parlak bir şöhrete 
maliktirler ve hakiki bir mu· 
habbetle sevilmektedirler. 

Bütün büyük ihtilallerin yu
vası, bütün büyük insanlık aa
reketlerinin ruhu olan Fransa, 
eski dostuna, tarihinin en esaslı 
ve kat'i bir anında yardım et· 
meyi ihmal ederken, Almanya 
ve Sovyet Rusya, büyük pro· 
paganda ve cölllertlik gayret
leriyle bizim yerimizi tutmak
tadırlar. Bu esnada F ransızlaı 
" Beyoğlunda herkes Fran· 
sızca konuşuyor ,, demeklt 
iktifa ediyorlar. Bu doğ· 
rudur, ve eski nüfuzumu· 
zun açık bir delilidir; fakal 
bu kafi değildir, ve esaseıı 

modern Türkiyenin kalbi artılı 
Beyoğlunda bulunmuyor. Tür
kiye yenileşmesine hararetle 
çalıtırken Fransa ona karfi 
kayıtsu: davranmakta devam e
derse,Fransız· Türk doslluğu yı
kılmakta gecikmiyecektir.Türk· 
ler, sadakatsız dostlarından 

ayrılmak ve daha emıo 
yeni dostluklar tesis et· 
mek mecburiyetinde kala· 
caklardır . Hem, bizim bu 
alakasızlığımız yalnız bir kan· 
cıklık olmakla kalmıyacak, 

aynı zamanda büyük bir hata 
teıkil edecektir: Bunda bizim 
hesabımıza büyük bir tehliıke 

vardır. Türkiyenin istikbali 
pek büyüktür, bu memlekel 
yakında kendisini hesaba kat· 
mak İcab edecek kudretli bir 
devlet haline gelecekti . O 
zaman onun dostlarımız ara
sında bulunması herhalde bizin 
lehimize olacaktır! Türkiye can 
çekiştiği sanıldığı bir zamanda 
Avrupaya iyi bir ders vermiş· 

tir, yükselen Türkiye ona belki 
çok daha muazzam bir dert 
verecektir. 

( 

1 
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Eden Cenevreye . 

• are ı r 
Italya - Habeş arışı sonra Almanyaya- yapılacak 

lngiltere müzakerelerde Almanyaya karşı daha teşebbüs uzıyacak mı? 
ser~est hareket etmek maksadını güdüyor Avrupa sulhu iÇi~-25 yıl lazımmış 

Cenevre, 14 (O.R) - ti~ ., 
mütemayil bulunuyorlar. 
lngiliz hükumeti Italyan

_.__3c" .. ·' Habeş harbını tasfiye Burada zannedildiğine fi"'~ 
göre eğer B. de Mada-~ 
riaga ile Baron Aloisi K.1.Vt\ 
arasında görüşmeler bir 
netice vermezse 13 ler 
komitesi 18 ]er komi
tesinin toplanmasını tav
siyeye karar verecektir. 
Böylece bu son komi
teye iştiriik eden dev
letler delegasyonların
dan her biri ayrı ayrı 

vaziyeti tasrihe imkan 
bulacaktı r. 

Paris, 14 (Ö.R) -
"Temps,, gazetesi Ce
nevrede sulhun ve Ulus
lar kurumunun mukad
deratının tayin edilece
ğini yazarak gerek Ital
yan, gerekse Alman me· 
selelerinde verilecek ka
rann lngilterenin hattı 

ederek Almanyaya kar
şı müzakerelerde daha 

t serbest olmak maksadını 
güdüyor. Fakat iki üç 
ay evvel askeri netice 
henüz kararsızken mu-

' vaffakıyet ihtimali olan 
şiddet kararının şimdi 
nasıl müessir olabileceği 
görülemiyor. 

"T emps,, ltalyan za-
ferinin şümulünü gös
terdikten sonra şu mü
taleayı yürütüyor : 

Şimdiye kadar hiç bir 
netice vermediği anla· 
şılRn ve yarın, askeri 
kat'i netice fiilen elde 
edilmiş olduğuna göre, 
daha çok aldabCJ çıkacak 

- olan zecri tedbirler 
siyasasında ısrar et-

hareketine bağlı oldu· Ren'e scvkedilen yeni Alman kuvvetleri 
ğ:unu belirtiyor ve diyor ki : 1 hava değişmiş gibidir. lngiliz- ı dolu bir vaziyet üz.erinde se- mek 

24 saattenberi lngilterede Jer her bak1mdan tehlikelerle lametli düşüncülere şimdi daha olur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

siyasal büyük bir bata 

Fransız dış siyasası 

Laval, ltalyaya 
hazırlanmasını 

şerefli bir sulh 
teklif ediyor 

Sir Samuel Hoare, ltalya - Habeş davasında sulh 
uğruna şehit düşmüştür, deniliyor 

Paris 14 (Ö.R)- Yarın ak· 
şam başbakan B. Albert Sar
raut Fransanın umumi siyaseti 

hakkında saat 20, 15 de bütün 
Fransız radyo istasyonları tara· 

fmdan yayılacak bir söylev 

verecektir. 
Paris, 14 (Ö.R) - Eski fi· 

nan' bakam B. Germani Mar

tın sol radikel partisi namına 
verdiği bir söylevde Fransanın 
harici siyasasının uluslar kurn

rumuna dayanması lüzumunu 
bildirmiş ve ittifakların muha

fazasını da tavsiye etmiştir. 
Ekonomik vaı.iyete gelince; bu
nun ıalahı için finansal vaziye· 
tin ıslahı şartlar. 

Paria, 14 ( ô.R ) - Eski 
Baıbakan B. Laval tarafından 
.. Monitem du (Puy de Dome,. 
ı•zeteıiDde neoredilen bir ma· 

J-rat/S'Z knbifle eıkôm bir arada 
kale hemen bütün gazetelerce 
nakledilmiştir.Burada eski baş· 
bakan şu fikirleri ileri sürüyor: 

1 - Almanya f ransız. • Rus 
paktının yapıldığını biliyordu 
ve ilk önce buna mu halef et 

etmemiştir. 

2 - Avrupa sulhunu zıman 
altına almak için Fransa ve 
Almanya iş birJiği yapmalıdır-
lar. 

3 - ltalya - Habeş dava-
!nnda eski lngiliı dış bakanı 
sir Samuel Hoare sulh onuruna 
"şehit düşmüştür,, Bay Laval 

diyor ki : 
"Biz Lokarnonun tatbikini 

istiyor ve ltalyadan taahhütle· 
rini yerine getirmesini anyoruz.11 

ŞEREFLi BiR SULH 
Haıbuki Italyaya karp zecri 

.tedbirler .tatbik edilmektedir. 

Bu iki yol birbirile buluşamaz. 
Zecri tedbirleri kaldırmak ve 

Italyaya şerefli bir sulh akdet· 
tirmek gerektir. O zaman Stre· 
sa ruhu muhafaza edilecek ve 
Avrupanın mukadderatı daha 

souk kanlılıkla tetkik edilebi· 
linecektir. 

PARISTE KONUŞMALAR 
Paris, 14 (Ö.R)- B. Sarraut 

ltalya elçisi B. Ceruttiyi kabul 

etmiş ve yeni Cenevre toplan
tıları arifesinde umumi vaziyet 

hakkında görüşmüştür. Öğle· 
den sonra başbakan telefonla 
hariciye bakanı B. Flandin'le 
gör?şmü,tür. B. Flandin yarın 
Parıse dönecektir. Akşamı 
doğru B. Sarraut Eliz.e sara
yına giderek cumur baıkanına 
Kedorseye gelen aon haberleri 
hildirmiıtir. 

Japonya 
••••• 

Habeşistan da 
Ticari nıenf aatlerini 

MUstakllen korumağa 
karar vardi 

Tokyo; 14 (Ô.R)- Gazete
cileri kabul eden hariciye ha . 
kanlığı salahiyettar mümessili 
Japonyamn Habeşistandaki ti
cari menfaatlerini korumak 
~es~lesile meşgul olduğunu 
hildırmiştir. Mümessil demiş
tir ki: 

- ltalyanın Habeşistanda 
kendi idaresi altında bir rejim 
kurmak projesi karşısında Ja
ponya müstakilen vaziyet ala
caktır. Bütün dünyanın gözleri 
nasıl bir tavır takınacaklarını 

görmek için, İngiltere, Fransa 
ve Uluslar Sosyetesine dikil
miştir. 

Mihalokopulos 
Dış bakana mı olacak? 

Atina, 14 (Ö.R) - Teeyyüd 
elmiyen bir habere göre baş

bakan ~e.taksas, Mihalokopu
losu harıcıye nezaretine getir
mek niyetindedir. 

Çin eserleri 
tehlikede 

Cebelüttarık 14 (Ö.R)- için
de, son Londra resim sergisin
de teşhir edilen ve bahası biçi· 
lemiyecek kadar zengin Çin 
eserleri bulunan Rampora va
puru karaya oturdu. Filo ku
mandanlığı vapurun kurtarıl
ması için iki romorkör gön· 
dermiştir. 

lsveç kralı Pariste 
Nis, 14 (Ö.R) - lsveç krah 

dün akşam Parise gitmiştir. 
Orada birkaç gün kaldıktan 
sonra Berlin yolile memleketine 
dönecektir. 

Italyaıılar Maltadan 
köınür alıyor 
L~ Valette (Malta) 14(Ö.R)

Zecrı tedbil'ler neticeli olan 
tahdidata rağmen birçok ltal· 
yan vapurları ıelip Maltadaa 
k&mllr almaktadırlar. 

L d 
.. Hillrr lıaık arasmda 

on ra 14 (O R) -B Ed d" bugün " ... '
1 

·- • en e ıyor ve soruyor: 25 senelik 

d
.. .. 0~ eye dogru Londraya sulh için aceba 25 sene milza· 
onmuştur Yarı ··-ı d k · n og e en ere mi lazım gelecek? 

sonra 13Jer. komit.esinin topla- KA YYONUN MAKALESi 
nCışında lngıltereyı temsil için Paris, 14 (Ö.R) - Eski bq-

enevreye hareket ed kf b k B'ld' ·ıd•v• . ece ır. a an B. Joseph Caillaux ı ırı ıgıne göre Ce d "P . ' in . . nevre e arıs - Soir,, gazetesinde 
gılı~· del~gasyonunun başlıca "Avrupanın istikbalini hazırlı· 

~~~:1
1 tal~an - Habeş ih- yalım,, Başlığıyle çıkan bir 
n halime matuf ola- makalesinde Fransız sulh pli· 

c~ktır · Fakat bu müzake- nım, bilhassa ekonomik me· 
re er.de lngilterenin yapabileceği seleleri açıkça ortaya koydu-
teklafler hakkında timdiye ka- ğu için, hoş görüyor. Avru• 
dar sarih hiçbir karar veril- pa milletleri arasında ı:ira1 

• • 1 
memıştır. sınai istihsalin ve mübade· 

Londra, 14 (Ö.R) - Alman lelerin tanzimi için anlaşmak 
hOkOmeti neı:dindeki lngiliz sulhun esasıdır. Eski 1-.a 
tesebbüsü bu hafta sonundan formüllerle buna cevab vermek 
önce yapılmıyacakhr. Bu teşeb- i?1k~nsı~~ır. Milletler a~aıında 
bUs içm delalet edecek 1 tıcarı munas~betler yem usul• 
lngilterenin Be ı· b"' _ko aln lerle halledilmelidir. Patron ve 

r ın uyu e • · . d"k l . . . • 
çisi Sir Eric F'I" . d" ışçı sen ı a arı ıstıhsalı nızam 

ı ıpse şım ıye it 1 k . . 
kadar hiçbir talimat önderil- a ı~~ a ma ıçın çalışmağa en 
memiştir. g salahıyettar olanlardır. Böylece 

SULH 
1 

iN merhale merhale ilerliyerek, 
Paris 14 (ÖR) _ 

11 
t Auupa milletleri arasında bir 

Republicain Alma .
1 

y~n iş taksimi ve ekonomik bakım• 
zakcrelerin :ıunl _nya ıbe mu- dan birleşik Avrupa devletleri 

uguna ayret kurulaLiJir. 

Metaksas kabinesi 

22 Nisanda meclisten 
ekseriyet reyi istiyecek 

Balkan konseyinde Yunanistanı Başbakanın 
temsil etmeei muhtemeldir 

Atina 14 (Ö.R) - Kabine 
yeni başbakan B. Metaksasın 
başkanlığında toplanarak B. 
Demircisin cenaze alayının bu 
~ün yapılmasına karar vermiş· 
tır •. c_enaz.eye büyük saygı me
rasımı yapılacaktır. Kral ölen 
başbakana, ölümünden sonra, 
~e~ .Lovör nişanının büyllk sa
lıbını vermiştir. 

Gazett:lere beyanatta bulu
nan B.Metaksaı yeni kabinenin 
Demirciı bükümetinin devamı 

olduğunu, onun gibi siyasal ba
kımdan renksiz telakki edile-

bileceğini ve partilerin fevkinde 
olacağını söylemiştir. Hükümet, 
evvelce tesbit edilen tarihte 
yani 22 Nisanda Parlamento 
önüne çıkacaktır. 

Siyasal partiler yeni kabineye 
karşı hareket hatlarını henüz 
kararlaştırmamışlardar. Bunun· 

~ • berab~r liberal parti~ 
ımın Demırclı kabinesine ver· 
cliii itimadı ayniyle Metakı11 
kabineıine de muhafaza ede· 
ceg" i bildirili" · yor. _ 

Balkan koanyine ı1aeeek 

Yu~an delega11yonunun bqma 
geçıp geçmiyeceği hakkmcla 
sorulanlara cevaben B. Matak· 

sas ilkönce saylavlar oduındu 
itimad reyi almak istediiini Ye 

k~ra.rı~ı o?dan sonra vereceji
nı bıldırmıştir. 

Atina, 14 ( Ö.R ) _ Yuna• 
nistamn Paris elçisi B. Palitit 
memleketinin balkan pakb mu
cibince -Balkanlar dışmda ol• 
mak üzere· kabul etmiı bulm· 
duğu buı taahhütlerden ileri 
gelen meseler hakkında hllkG· 
metle görüşmek üzere Atinaya 
gelmiştir. 

Atina, 14 ( Ö.R ) _ Baıba
kan B. Metaksas Yunaniatanua 

Paris elçisi B. Politisle görüf
müştür. Bu konuşmadan aonn 

B. Metaksas, B. Politiaia Ati· 
nada bulunuşundan iıtifade 

ederek umumi harici vaziyet 
hakkında kendisile görllştt\tl
Dti söylemiıtir. 

Atina, 14 ( Ô.R) _ Batba
kanın cenazesi dün alqam .,._ 
yik kili1eye naldediln#'r 

iliiiiliiİİİiiiii~~a::::-~--
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lçtlmaT tetkikler : 

Muhtelif devirlerde 
Kadın hukukunun tekamülü --------··-Yazan: Handan Sermed Erlun; 

l Dessiyenin d~ştüğü işaa. edilmiştir 
Habeş imparatoriçesi dün gece radyoda verdiği 

- · Kadının muhtelif tarihi de
virlerde hukuki nziyeUerinin 
geçirdiği tekamülleri mütafaa 
etmiye başlamazdan evvel har
cıalem, fakat ururi gördüğüm 
kadın - erkek mukayeseıini ya

pacağua: 
Kadın hernedense öteden

beri merak ve alika celbeden 
bir menu olm111 ve her sabada 
siv rilcn erkekler kadmlan 
- akıllan :SU'a - inceden inceye 
tetkik etmifler ve bir takım ne· 
ticelere varmışlardır. Bunlar:ı 
muhtasar bir sar.ette tasnif 
edelim; 

Eneli - AntropOloji ve fi
ziyoloji alemasına göre. diğeı
bir tabirle sırf (mohoji) aokta
smdan kadın: 

Bu noktadan kadını tedkik 
edenler şu neticelere va.rmq-
lardır : Kadının boyu ta bida
yeti bayabndan itibaren erke-
ğinkinden farklıdır. Erkeğin 
tabii ağırhğı kadın1n ağırhğm-
dan daha failadır. Kallm.m 
nabzı -diğer mntekimil bay
v a nJann diıilerinde, mesela : 
Aslanda, kaplanda olduğu gibi-
daha sür'atli atar. Hazam ci
hazı ve asabi cümlesi erke-
ğinkine naz.aran bazı ayrılıklar 
göstermektedir. Kadının te· 
neffüsü erkekten daha Stkhr. 
Buna aıukabiJ yaktığı karbon 
mikdarı azdır. Kadın erkeğe 
nazaran dana yağlıdır. Erkek 
kanının terkibi kadınmklne 
nazaran dah:ı kesif, maden 
mikdart daha fazladır. Kadın 
iskeleti erkek iskeletinden da-
ha küçük, veznen daha hafif 
kemiklerinin terkibi başkadır. 
Kadın kılıfı daha küçük, erke
ğinki daha büyüktür. Kadın 
beyninin vezni erkeğinkine na
zar.an daha hafif, girinti çıkın-
tıları daha azdır. 

Tarihi tabii bilgiçlerinin arq
tın1m.a lartna bakılırsa : 

Medeniyet ileriledik~c ayak 
tabanlarının mukavvesiyeti art
maktadır. Erkekler medeniyet
le mebsuten mütenasip bir su

rette bu mu\cavvesiyeti iktisab 
ettik1eri halde kadınlar diizta
banlığ"a yakın bir halde kal
mıştaTdır. Medeniyet ilel'lediği 
nisbette erkek kafalan büyü
mekte, kadınlar bu tekimiile 
aynı surette iştirik edeme
mektedir. 

Bu zevat iddialarında bita
raf hareket edemiyorlar, ( An-
siklopedi ) efsane mi, haki
kat mı olduğunu tayin edemi· 
yor, fal<at şunu da iliva et
mekten geri !kalmıyor; 

Beşeriyetin ilk kuruluş anla
rında kadıalarm kendi cinsle-
rine çok benziyeu eş]eri var
mış. Zamanla kadın kendiSini 
mücadeleden uzak tnttukça 
zaafa uğram~ ve erkek cin
si o nisbette kuvvetlenmiş •.• 
Fakat kadın yine mücadele 
hayabna atılınca bu biyük 
nisbetıhtik yavq yanş by-
bol•c:ak ve Acadtn eski •-
!arına ve eşine daha ziyade 
bemiyeıı bir tekil alacaktv. 

Ha, alda ve mub.ğa çok 
uyan bir buluştur. Ayni nis-
bette işliyen uzuvlann ayni 
nisbette tekamül etmesi, yahut 
vaı:ifesini yapmamaktan -doğan 
bir atafet neticesi bir uniyetin 
ortadan kayboaması tabii k.a
nunJann hükmü iubadır. O 
halde bir asır sonra sokaklar
da (Pazar ola) baıh kız kar
deşleri.miti göstererek biz de 
gijğsümiizü kabarta kabarta 
"Bak! bi:ı de teklml\I ettik,, 
mi d;yebileceğiY. 

Sonra yapt\an arqbrma. ve 
mukayeseler •JDİ :terait altrıada 
mı yapdıyor acaba? Müşa)aede 
albaa aJaaan tel'.uİDİD iki ke
fesine konan kadm ve erkek 
kafaları acaba .a1ai se~iyede 
iwlana • aittir l 8-du 
ba tabii 

tetkikleri bu varılan neticelerin 
doğruluğuDu tekzip edecek 
istisnalarla doludur. (Voltaire) 
gayrı tabii denecek derecede 
küçiik bir kıblfa malikti. Bu, 
oaun, asnnın ve kendisinden 
sonra gelea asuların dahisi 
~•masma mini teşkil edemedi. 

Kadın.la erlrek arasmd.ald 
fark bundan ibarettir DDDet
meyiniz. Erkeklerin koku ye 
lenet hissi, aimiası da kadm-
lardan kuvvetlidir. (Auildo· 
pedi) koku hissinin Ulığma 
misal olmak üzere kadınla.na 
daha fazla koka stiriindülderini 
bunun yansı erkeklerin p.mme 
zevkini tatmin etmeğe kili 
geldiğini söylüyor. Erkeklerin 
uikuı da daha kuuvetli olda-
ğu için meşhur şarap ve gıda 
(degustateur) leri (leuet ta.dı
cılar~ da erkekler aramdadır. 
Yalnız bu meselede düşünül
miyen bir nokta var? 

Acaba şimdiye kadar bir 
çok kadınlar bu mesleğe hnes 
etmişler de muvaffak mı ola
mamıılardır? 

Sonra samiası da daha has
sas olduğu •çia -kendilerine 
müzik terbiyesi .. erilmiye daha 
fazla itina edildiği için değil • 
büyük müzisyenlerin hepsi 
erkeklerin .arasından çıkmışbr. 

Saygılı müıalıidler kadınlara 
-nasılsa- ba:u meziyetler izafe 
etmekten geri kalmıyorlar. Ka
dınların daha ziyade diğergim 
ve gayrendiş olduğunu, maddi. 
manevi 12:tırabata daha fabam
müUü olduğunu lütfen kabul 
bayaruyorlar, 

Kadınlarm gapıendiş1iği ana• 
hk his Ye vazifesinin on
larda kökleşmesinden ileri 
gelmektedir. 
Kadınlarda intilıarm erkek

lere nauran daha az olma-
sı acıya mütehammil oJduk
iarlDın eyi bir misalidir. Ba-
zı bilgiçler ise bunu b
<imlann erkeklerden fazla din
dar olmalarına aftediyorlar. 

Meşbur F ranaız hekimlcria
den birisi: " Yeni bir tecriibe 
ameliyatı yapmak istediniz .mi 
bunu muhakka\: kadınlar üze
rinde yapmıı:. Çüaki ontat' 
daha tahammilli. daha sabıır
,ıdır1, diyor. (Antropoloji) mek
tebi miiessiıllerinden ltalyan 
"Lombrozo" da kadımn maddi 
aalara daha tahammüllü oldu
jımu kabıll ediyor ve ilive 
ediyor: 

"Bunun böyle oİUfll İDSllll 
neslinin devamı için çok baJU"
hdu. Kadının bu şayanı hayret 
tahamiilü olmasa, doğumun ne 
demek olduğunu anladıktan 
sonra bir ikincisini dünyada 
doğurmaz, insan nesli münkariz 
ohmla. Kazara kadm yerle 
erkek dDğıırsaydı ikinci çoat
ğUDu dütayaya '(etİrecek baba-
yiğit parmakla rösteritirdi .• , 
Kadıa erkeğe nazaran claba 

hauas, daha merhametti •• 
şefkatlidir. Bu sebepledir ki 
kadınlar arasında erkelde.ro 
nazaran daima daha u caıai 
çıkar. Bütün dünya istatisti.kw 
Jeri bunu göstermektedir. Fa-
kat erkeklerin tarafgirlik dere
cesine bak1nız 1ki kadının bu 
en yüksek meziyetini bile tevil 
etmenin yolunu buluyorlar. 

Üstad (l.oaabrozo) '1e (Fer• 
rcro) şöyle di1orlar : 

"Ba, kad1nın ahllkının ,-ük
sekliğinden değil... Kadın fik
ren ve abli.kan aşağıdır da 
ondan daha az canidir. Cina· 
yet de harp, siyaset, sınaat, 

fen gibi erkeğin lcindır." 
Kadınlarunıı: içinde ba şerefli 

aşağıhlda gururlanmıyaalk bİt' 
tek fenl bulunabileceğ1ni bir 
an içiw bile oka akla ptinMk 
baksazhk olur. 

- SM11 ,,., -

söylevde Habeşistanın ıstıraplarını anlattı 
Adiı Ababa. 14 ( Ö.R ) -

Havas bildiriyor : 
imparatoriçe, bu akşam saat 

20.30 da Amharik lisan.ile ve 
Fransızca, lngili zce olarak bir 
nutuk vermiştir. Bu nutuk, 
Habeşistanm ıztlrablanm ifade 

tadır. Ayni habere göre ıehir 
Habeşler tarafından tahliye 
edilmişti. Bu şayiaları teyid 
edecek resmi hiç bir haber 
alınmamıştır. ltalyan umumi ka· 
rargahındau doğrudan dogru· 
ya bir haber gclmemiftir. 

ADIS - ABABA ÜZERiNDE etmektedir. 
Roma. 14 (Ô.R, - ltalya- Asnıara.. 14 (Ö.R} - Haraı 

dan dogu Afrika11na göndew bildiriyor; 
rilmek üzere mühim kunetler DünAdis-Ababa üıerinde uça• 
ve ağır toplal' yapurlara yük- bir çok ltalyan tayyareleri.impa .. 
leamiftir. rator ordusunun malıvedidi-

IT AL YAN TEBLICI ğini, ltalyantarın Habefistaa 
Roma, 14 (Ô.R~ Badoglio- Habcy impaıatori(rsi Uallm medeniyet get'irmek için gel• 

nım 184 numaralı tebliği şimal ltalyan orduları şimdi, her iki lardır. diklerini bildiren beneouame· 
istikamette, şehirden ancak Keşif tayyareleri Dcssiye ci- 1 l d 

çephesinde ileri hareketin de- er atmış ar ar. 
350 kilometre uzakta bulunu- varında Asmaradan gelen bir U ki h · b b d yam ettiğini bildiriyor. Dobz ça ar şe n om ar ımaa 
yorlar:. Dün sabah saat 9 da keşif filosuna teudüf etmişler d k b k tayyare bir takım uçuşlarda etmemişler; öner en ir ço 
iki lta)yan keşif tayyaresi Adis- ve hep birlikte tekrar Adis - ba ı kl ak' · 1~f ba1umnu•1ar •e harp hardceli can z ı ar yapm a ııuı a 

Y Ababa üzerindeuçmmtfar, sonra Ababa üzerinde uçmuşlardır. t · J ..ı· B t d' yapmadan geri dönmüşlerdir. .,. - e mış eraır. u uç~ am ye ı 
Buna nğmea Adis-Ababada ice1e etmeksizin şark istikame- Adis - Ababa 14 ( Ô. R ) - saat devam etmiştir. 

tindeı uıaklaşllll§lhdır. Bundan Üç motörlü bir ltalyan bom· Adisababa üzerinde uçarak 
halk ltalyan tayyarelerinin açu- sonra üç motörlü bir bombar- bardıman tayyeresi Dire Dua hava cambalıkları yapan ltal· 
şundan panjğe uğramışhr. dıman tayyaresi de şehir üze- üzerinde uçmu.ştur. yan tayyarelerinin athklarJ be-

ADIS - ABABADA rinde uçmut ise de bomba at- OESSIYE HAKKINDAKI yannamelerde şu cüm'e do 
KAYNAŞMA malDlfbr. sadece Habeşistanın ŞAYiA vardır: " Harb hareketlerine 

Roma, 14 (Ö.R) - Bu sıra- lt.aJyanlar t.arafmdan fethinin Roma 14 ( Ö. R ~ - Dessi- tevessül edebilirdik, fakat yap· 
larda Adiı - Ababada biiJiik esaretin ilgası demek olacağını yenin ltalyanlar tarafından mıyoruz. hk önce hakikab işit-
bir ka111atma vardır. Çibıki bildiren bir beyanname atmq- zaptedildiği riva1eti dolaşmak- tirmek isteri~ ., 

~··~~·······~~~~~~~····~~~~······p·····~·~·~·~·································~~~-~···~·~····· 

Dört maddelik projede önemli 
kayıtlar olduğu meydana çıkmıştır 

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

Amerikada barış bozanlık yapan bulunursa, bütün 
devletler karşı koyacaklardır 

Vaşington. 14 (Ö.R) - Dış karşı gümrük resimlerini tedbir sistemi arasında büyük 
itleri bakaalağt Pan-Amerikan ıazaltmalanm, veya hiç o1mazsa bir fark vardır. Dış bakanlığın 
sulh konfeı-ansma Yerilmek artırılmasmın önüne geçmeği fikrince, umumi efkarın tenviri 
üıue mlhim bir plia hazırla- istemektedir. için müessir bir mücadele açı-
msştır. Banan en esaslı dört ZECRl TEDBiRLER hrsa, Senato Amerikan zecri 
aoktası Ştmlardır. ikinci maddeye gelince, tedbirleri projesini kabul ede-

1 - Amerika cumhuriyet- Amerikan umumi efkarının bilecektir. 
leri ar.uımla umumi bir giha· uluslar sosyetesi tarafından AMERiKANIN SULHU 
rük tarifesi mütarekesi; karar verilen zecri tedbirlere B. Hull'un verdiği izahata 

2 - Amerika devletlerinden muhalefetini bilen · bükümet, göre Amerikan dev (etleri ara-
taamır hareketine girişecek bir Jandan Amerikan zecri sınsda ulhuo devamhhğını te-
olau buiaauna. bana Urş.. tedbirler sisteminin ortaya min edecek bir sistemin te-
ekODOIDl·ı_ •ecn· ... _ ..JL~-- -t· k L!ı - • ..ı:ı,ı_..: aw istenilmektedir. Fakat 

.. .. a:uuuu:r UI çı arauuecegı gü'°"~; tak-
biki, dir etmektedir. Fakat 'la- Birleşik Amerika devletleri 

!! - A---='-ada -'h aı"ste- · h k · fi hükUıneti kafi metodlar tek-;, mcn.A ... şıngton ii imetiııin krince 
Uluslar Sosyetesi Avrupa dev- Jifine mütemayil değildir. Bu mi.in, daimi bir esu merinde 

kurularak temin edilmesi. 
4 - Avrupaya karşı bütün 

Amerika Cumuriyetlerinin miif
terek l.Mr bitaraflık hareketi 
takib etmeleri için anlapna. 

1 inci madde ile B. ffuU 
Amerika devletlerinin birbine 

dört nokta miiı:.akereye esas 
letleri tarafından karar veril- olabilecek bir fıkir gibi ortaya 
miş .zecri tedbirlerle, her hangi konulmaktadır. Yoksa, diğer 
bir taarruz hareketine gil'İlerek Amerika devletlerinin müıterek 
Amcnkan lafaıınm :-a.lhu tasvibini -elde etmedikç.e, bü-
bozacak devletlere kuşa bütün kumet bunu bir program gibi 
Amerikan cumhuriyetlerinin i.ş- konferansa teklif etmek niy-
tirakile tatbik edilecek :r.ecri yetinde değildir. 

....... M~J;itt~ .. c~;·h~·;{y~ı .. ş~-;·iikı~;r ......... E.;kii~~h;;biY~i~;· 
Kestane fişenklerinin _ 8.,~!;,~1!~~.,,., _ 

ti •k b plinları .arasında bir mutaba-pa aması panı yap kat yapmak için ban teklifleri 

Loadı-a. 14 (Ö.R~ - Mad
ritten Times gazetesine bitdi
riJdiği11e göre Cumariyetin te
si.aain bqinci yıl dönümünü 
tea'id için çGk hararetli hazır
lıklar )'•pılıyor. Bütün binalar 
Cumuriyet bayralclariyle do-
natılmıştır. Bir çok şenlikler, 

geçid resimleri, fener alayları 
yapılacaktır. 

Madrid, 14 (Ö.R) - Zabıta 
baıı sosyalist meb'ualann ha
yahna kıymak için awaşmıı 
oldukları ittihamile ikisi komü-
nist olmak üzere clört kişiyi 
tevkif etmiştir. 

Madrid, 14 (Ö.R. - Bugün 
Cumhuriyetin beşinci yıldönümü 
münasebetile yapılan geçit res
minde bir kaç el sillh atdmış; 
haJk ata••d• panik ha,~ös
tenııiftiT. 

Si&lll .esleri, c_ .. _ ret. 
•ekili Ma..me. ile kllc6aet 

ihtiva edeceği zan ediliyM. 

ı 
erkanının bulundukları tribün Büyük Britanya, orta Avrupa 
cihetinden geldiği için muhafız şarki Avrupada ıulh tem.irıabru 
alayı derhal tribünü sarmış; 
ahali kaçıtmıftu'. y apılu tah- ku.vvetJendirmek •zmindedir. 
ldkat silah seslerinin kestane Britanya hükUıneti, ilci taraflı 
fişenklerinden ibaret olduğunu paktların akıdleriu taabhüdJeri 
göstermiştir. ne olursa olsun, milletler ce-

Biraz sonra hakiki silah ses- miyeti nizamnamesin~ bağtan-
leri duyulmuştur. Bir muhafız masmı istiyecektir. 
bacağından yaralanmıştır. Halle ALMANYANIN CEVA.81 
faşistleri tahrikat yapmakla Londra l 4 ( A.A ) - Havas 
itb.am ediyor. Ajansımn haber verdiğine g6-

re, Britanya hükumetit Alman-

25:1.4: 
TAKSi 

Sür'at, emniyetle gidiş 
Ye her türlü kOlayhk 
hu taksidedir. 

S. 4-5 (5-S) 

ya ile müzakerata diplomatik 
yoUardan devama karar ver-
miş ve bu sebeple B. Edenin 
B. Hitlerle görüşmek üzere 
Berline gitmesi muhtemel bu
iunmuştur. 

fogitterenin vaziyeti Sir Phip
psin yakında tevdi edeceği 

sual varakasına A1manya tal'a· 
f111dan Terite~k ce-raba baj· 
hdır. 

L..df'a, 14 (Ö.tl. - Y•na 

... 
Tezimize hak 

• 
verıyor 

Tahran, 13 (A.A) - lra.n 
gazeteh~ri Boğazlar hakkındaki 

Türk ootasmı çok müsait bir 
tarzda karşılamaktadırlar. lran 
gazetesi ezcümle diyor ki: 

Aziz komşumuzun gayeleri
nin tahakkukunu iştiyakla te-

. menni ederiz. Cihanın bugünkü 
karışık vaziyetinde her memlew 
ketin kendisini tehdit ve teh
lükeden s;yanet için müdafaa 
vesaitine müracaat etmesine 
bir şey de,nemez. Türkiye no
tasında münderiç münsifaae ve 

l<at'i deliilin Lozan muahede
namesi ikitJerioi ikna edece
ğini ve sulhperver bir devletin 
bayati menfaatlarını temin et
mesine yardım edileceğini ümit 
ederiz. 

Guses gazetesi diyor ki: 
Hayat ve menfaatlanm gö

zeten biç. bir memleket cilıanın 
bu karışık ıva%İyetinde müdafaa 
esbabından hali kalamaz. Mü
taleamı:ıa göre, Türkiye nota
sında serd -0lunan deliil çok 
esaslıdır. Dünyada barb tehlü
kesi dolaşbğı bir devirde Tür
kiyenin boğazlarda eli bağla 
kalmasına imkan mutasaner 
değildir. Türk metalibini11 ta
hakkukuna yardım, sulhaa •u
hafazasına yardım demektir. 
Ümit edetiı ki Boğazlar •u· 
kavelesini imza ed~oler mes
elenin ehemmiyetini takdir ede
cekler ve bu suretle dostumuz 
hükUmette attığl adımda mu
vaffak olacakbr. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ba,hya<:ak erkim harbiydcr 
konuşmalarına ltalyanın mu
rahhas gönderip göndermiye
ceği henüz bilinmiyor. Italyn 
delegelerinin sadece müşa.lait 

sıfatile müzakereierde hazu 
bulunmaları ihtimalinden bahse
diliyor. 

Paris, 14 ( Ô.R ) - Yarta 
Londrada başlıyacak olan Er· 
kamharbiye müzakereleri içia 
Londraya giden Fransız asken 
heyeti, ordu, donanma ve kara 
ordusunun erkamharbiye reiı 

vekillerinden mürekkebdir. 
Berlin, 14 (Ö.R) - Ölen 

Von Hösch yerine Almanyanan 
Londra sefirliğine dış işleri mil
tctart Von Bulov'un tayin edi
l~ sövfcniyor. 
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Müslümanlann 13 Anası Komşu ==.: Zabıta haberleri: 
Kan-• ....... 

Fayıkpap~Gblra 
Kasım oğlu f'ayık-lteden heri 
aralan açık bahmaa kana 
Hayriyeyi davmek suretile ,.. 
raladlimdan yakalanmıfb'. 

............ illerde Yirminci asır altını 
Allaacakta Mesudiye cad· 

islim tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak Man • d 
~---- ....... .,._ 77 Y._n : Tolldll ısa a ••••• 
Orduda bir hercümerç oldu, yaya, atlı, develi, ganb bir Kültür harekederi 

kargaşalık, birbirinin hızına uyarak yola çıkblar m!'°ııı: !!:..~ ~ 
latibfafla gllcll. rıprl Vele• fui{l. velew ..ti.. I lluh.....,... lilllalarmı lra- raotbmh,, kiyi cinnacla ta-
- Yiae llis bu dertten lmr- Ze,cte dladl.. paclı, p1a damarlan bbarllllfb. rihael laemi bais eserler ba-

talamazsum, size ihtar beyhu· - Sea git! Zeycll 8iz o• Çadıruiuı datma çıkarak elini lanmUfblr. Baar.rm Etilere ait 
eledir eledi ,w&. Bana aldı· blhkik edem: ille mabb: olclap •nhphw•bMlll". Dlll 
111 .. ea olmadı amma, dinli· Zeyd çıl<bktaa - Eha- - Y...W - alıor" uıfer 18

Jlll illıa1 -..ı Germem yeıılerdea bir kaç kiti mau- bekire s6zliııll çe'firea 11.ı.ıı- ""- iaerloria lıalmHhıia yenı gide-
ıeb oldu. Bunlann içinde Me- med: Diye afkeaiai tukia eclipr- rok iacelemelerde baluıı.., 
ıllaeli Zeyd adında biriai çok - Sıdclild Git, çabak ı... kea Billllıı huırladıiı ııerimli " tariW .......... .-..... 
fu1a içleııclL.. vak'•JI ..ı. gel! ' de....ıala llatlııe çekilclitlai itt an ..... ı.u ewtiıria ilmli 

YM1Ddaki arkaclqlara: • . • • • • • • • • • glrdtl. l>eYal ona ........ ...,. 1# pldlde tedldlı: eclilmeııi icia 
- Abdullah &tedenberi git· Ebubekir, llulaammeclin ma- h::'!cli~ir clid;1!i:~~ ıereleea tefebba.lerde baha-~ faiıllıllii ...... ...... riai bir Mat içlllde ,__ 19• ., _._ __ . ~· ..,ı..m.. Sis ae de11iııis?. tinli. Fakat ZeJdia ~ __..çevirerek, tatlı ı.tli GAZ KURSU 

? d 
ı.....-•- bi yl _..ı! .............. lhllt=mmed deve• ın-da ıehirl _..__ .__, __ 

:'.::: : : : : 1 07'0 idi v.ı.~. ':,.!o::;: ıiDi olqa,.nk 1111ma atıa.ı,,. ....:;-Halkevı.de :o=...= 
- s-.,... ı.e ,.ı.aı a. fa· ....._. Ebabelıinlea .. .::-:::. ~ ~. ıc... 6.4-936 ...; 

lidin bizim ammzda yqayıb leydin aalatbklanm tekrar iti· tGa klrnD. at• .w.wı.n ... !J:• on ~ ~ denm 
lalli ar&m11& nifak saçmama• tince, Aliye cllndil: ria tesiriyl~ yola dldfdld•.. ecelctir. Kana itin mem-
tahaamBI mi edeceksiniz.. - Alil Gitl Onla hmrlaa- Orduda bir herclmerc oldu, leket ıençliji, iğretm_... 

Zeyd, banaoalniia iki tara- 11nl Mediaefe gideceP, yol yaya, atlı, develi. garib bir kar- d..,._ ...,. feldlde ete.- ~ 
fmı " ............... _. almalr. lçiıa ....... lıir........ pPlık, birlıirlalD ....... ..,.. ıııelr.te ... doktor Şe..ı..t re.... 
pduma kofta, BllAla: boJa daha Jflkselıaeoi Wflı!lr. rak karıııııbnfalr. yola çıktılar, lıat Urafmdaa ..ııea clenı. 

- Hazreti Sl,te llalaam· Ha,ctil.. dedikodular, •eheleler, arka· bOytltc bir ilti ile takip eclil-
-c1e ona glrecejim ı-a isia Ali ile beraber ulıab dajllch. .ı.. .r.a,. .ı..ilı: deiilclL. melcteılir. 
.enial Vakıt &ğleye yakmclı, 11cak Fakat bu arada: KONFERANS 

Billl: bitin fiddetiyle ortalakta lal- Maldesine pea Ane, de· Din lhlheYinde lj.-teeıi 
- Mullammecl ö.erle, Be- kim driyorcia. Delil --. ftli kaBr-daa kalelere ... llUnez Ka11 

11

aile::jtıilMIW'.! 
kir.e, Ali ile ..ı.ap1a loenılıer- nhtl ınr ı.a,_... bile adan leııdi: lr.OllDha bir k~ ~ 

- Ona pli laü jUldar, atillaja tabta .. claiı ._ .- - DaniDI DeYeyi kalchr- Koaferwa b8'ok ,......._ 
ı6yle ben de onlarm yanmda cak demde Medine ordusu Me- mayan! a1'ka ile dinlemit "fafclalan· 
g6rlfecejim. ctiaeye clinmei• emir ahyor- Ve derhal yere indi: llllflarmr. 

• • · • • • • • • • • larda, ba kat't idi.. Zira •tveti - Bir• .abrediD. çabuk ge-
• · • • • • • • • • • her zaman yerinde olan Mulıam• )irim.. 

izinle içeriye ~ Zeyd, meclilı _.... hU. Ane, lıarmaaiıaiai 8Jmllkt ıa· 
Muhammede ehi bldarlh al· Mahauamed lnmu ~ bir •a· rarak koftu, gitti, dalıa ordu 
mu g&tlrerek: ~llA yapma~ halde bu 11C&kta kantı~tL 

- Sua ıelhl ya MUhain- orclDyu hareket e~ - $otsu Var -medl ............. ........_....-. .... - ...... , .... , ................................ . 

•• ? s-..,. "'~ •· PafiSfe Borsa Haberleri • 

açacağuJ! •• 
- N• olma? •• - ıs. ............... kaç 

daWlı1hk phidi olarak hun· 
runa ıeliyorum.. .. z.-. .. , .. ,., ........... 
çen vak .. ,. daydajlr giW ~
latb, kavgama Dud tanatdda
ğmı da iala etti. Arbmdu; 
diflerini lalra m AWaU.h 
bin Obay'm ..r_......r ... 
çan s&zleriai oW.P M .-,. 
ledi. 

Mulaamllıiecl hiç • te•-r 
den dinledi. "ZeJd .. aldat tJi.. 
tirince .pdi: 

- B(ttı .. ~~'t-'W.A:ı· 
- E•et. 
- Da dojı'u ma? Sea de 

Mediaeliaia, o ela. eea ele bir 
1r ................ ... 
... e.ldd-. ~id• reç-~- ~li,!llJJJlll~ ..... 
bir ıaraım Olma-. 

Zeyd irkildi ve d~11: 
- TaJll'llllll .... kuem 

ederim ld garu •• .. ••• 
yoktur. Ka .............. do-
1a,m,ı.; belki .... ~ 
ona mlldafaa 6clebilir~li-{lakat 
burada aalal 

- Neden bir'- olcla7 
- Sorw ...... lıalı , ... 

lara... • 
"7-fd. orada ••'•na -.. 

leriai ıaydl, yereli.. 
0111er.. tı.açerinia kabs!sini 

tutarak b .. ~bire ayağa 
kalkb: 

- E:nir ya Muhanunecl Ab
dullah denen bu hain •e faıid 
adamın vlcudu aramısclan ce· 
henneme defoltun, ben onu 
ora ya yolbyayım. 

Ali aynı zamanda kalk1111tb: 
- Ömer! Redl izin •erir• 

ikimiz birlik bu laaini · cehea
neme yolcu edelim •• 

ftlulaa.m.ecl ukal1111 ••••dl 
v~ acı acı glld6': 

- Bırakln bu. ltainil Sareta 
.,.._.._aacJır, ~ Fakat 

-~·~--~ 

yor: 
- ltalyaafa HabefiStauda 

ezici galibiyetler elde ettiifıai,. 
)IAtta Ha"' ordusunun altın· 
claa kalkamıyacajl bir hezimete 
ajratbjmı .....-,or. a-a 
rağmen Jtalyamn Avrupadaki 
preıtiji,........ değildir• ltal
ya samimi bir mflMkere arzusu 
gaatetmeaM zecri teclbirlerin 
artbnbn... zaruri olacakbr. 

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

Bir zi,aret 
MllaDo, 14 (Ö.R) - AlmaD

pda Fribwl pluiDİD prba,a 
llilanôtla hlarnatitaclll"- ş-.. 
ffae ıdyafet ve SbJa tİJ&fro. 

• 

F• 
515 ~ıs 

5'15 
~ 10 

30 
42 ,. 
ss 

..... Rizeli Memişoğfu Ke· 

rha Ye arlcadap Hiiseyinoğlu 
ileci• mobilyacı Ce•ad'a bir 
parça balan alba diye satar
larken yakalanm•tlardtr. 

Yaral•M8 
Senilimescicl Servili soka-

~cla Şa&aa otla 7.arif, Arif 
otla F=• • • me ptirmiş olduğu 
ctieria bW edilmemesinden 
ltlrl mltee•ıir olarak kapıda 
bapcbjı mada Emin suatah 

pla • Zarifi birkaç yerinden 
~n yakalanmlŞtır. 

Doktor 

amal Şakir 
8ARAÇ08LU 

Memleket .......... 
Dahill7e Mitehıam 
Muayene~: ikinci Be 

ler Mk~j'I 65. Tel. 3956.,. 
Evi: Kiprl t'apur iskelelİ 

Berat aparbmam No. 6 
Ev, Telefon No. 2545 

81cll Ticaret memur-lulundan : saplan ve mevcudat cetvel 
T tudik ediltJj. lclare mecüiDİll 

eacil eclilmif olan [ lzmir ibrua kabul eclilcli. 
~ ile temizlenmiş "Fümige" 2 _ idare aeclia"Dİla teklifi 
IDCll' 1'lrk anonim ıirketi ] nin eçhil 
30-S-93' tarihinde adiyen top· v . e amortisman " ilatipt laaaa akçeli aynlmuıu •e beller 

lae7eti -iyesi zabıt· hine aahibine 40 kunt mm 
..... ticaret kanqpanun hü· temettüln Ni1a11 1936 iptida• 
klmltwi.e gire iidlin 1602 s1Ddan itibaren tenüne ve 
nwaaruma kayd ve tescil edil· m&tebaki 1622,67 Hra IWm 
dili Ula o._.. gelecek seneye cleftiae kant 

&mir Sici& Ticaret DIUlura verildi. 
F. Tenik 3 G ~'8 Ye- -ııesmi _......... - erek g~en sene p• 

t 111unr-u pılan ve gerek gelecek seae 
: ZIİ~biame yapılacak olan meclisi idare 

2 : Hi~===-~~veli • içtimalan için her azaya hw 
......... içtima için onar 6ra halda 

~ ile teariuenmif (Fll· hazar verilmesine karar verildi. 
.ı,e) llİeir Tam A11onim tir• 4 - Gelecek sene için Bar 
~ '11iıladln 'heyeti 11111mni· Fuat Lostar'm Ura &c:retle 
JUi HDelik alellde olarak 30 m .. IUp intihabına ve geçen 
Mart 1936 Paaarteei glinü saat seneki mnralapbk ieretibll 
onda firketia lzmirde Birinci dt lira olarak tenı,..me 
kordonda 4 No. da k4in bliro- karar verildi. 
::::.:. ~ taalİnl edilen 5 -idare ıaecliai aıalarmclU 

• u r cetvelinde yazalı her birinin ıirketle bizzat veJ8 
laiuedarlu hazır olduğu halde bilvuıta ber,baui bir muam~l• 
toplandı. • • 

ffllk6met &:..-!--..! -•-ı...•- yapmaga mezun kıh11malanoa 
ili!'~' ~·-~ karar terildi. 

~ 'Rıılfta K -1 İliİy ~ki Halid k b 1~1hazır bulundu. a i iitiin kararlat'müt• 
tefikan verilmiftir. 

Komiser; ilinı muhtevi ga· 1 Reis iıçtimaın nihayet buldu· 
~.o1aı11ıarm .duu- ~ · clitdi., 

Şirketin 60o<f IU•elini h•mU 
alti hiısedarıil laazır b•lunduğu 
anlMaJcL. 

DaYetİD uıull dairesinde ya· 
p.ldtf••ı •• ~en ekseri
J•tia •ftllt IMileMlduiunu iç· 
::.aa baılanabileceğini beyan 

4000 

508 

SOt 

5oo 

300 

200 

YEKON 6000 

,.::.~,.~~~fa--

10 

F. 

lt 

ıo 

' Hana 

4 F. BraQioti 

y ub.nda ilimleri yazdı biueclarlar; . . leri h . 
L--- d 111mıusma ifna.._ 
au&Ul'WllZ a koymuşlard1r. 

ltb_u laiueclal'H cetY~ tarafmuzdaa tanzim ve imıa ledildi. 
~ Heyeti Umumiye Reiıi Hiktimet Komiaeri 

• F. Beler •r Ş ı.:.· m. evıu 

• 30/3/936 
hmir 'fltal- U. 't..menmit "· F"*'-

lacir Tlrk · -.• • 
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IZMIRIN 
Çok kazançlı ve 
çok tanınmış 
BiR KIRAATHANESİ 

Devren satılıktır 

İstekliler hemen, Karşı- ~ 
yakada Sütçü çıkmazında 
62 :ıumaralı evde oturan 
Bayan Emineye baş vur
sunlar. 

H.3 4-15 (678) , 
V/////////////////////./Ir/L 

lzmlr belediyesinden: 
Motorları 6 veya 8 silin

dirli, mazotla veya tercihan 
hava gazı ile müteharrik 20-22 
ve 30 - 32 kişilik olmak üzere 
iki t ı p otobüs şasisi ve şeraiti 
uygun görüldüğü takdirde oto
büs satın alınacaktır . 

isteklilerin bu hususa aid 
mufassal malümat ile beraber 
kataloğlarını ve tediye husu
sunda ne gibi kolaylıklar gös
terebileceklerini en son 25 
Nisan 936 glinüne kadar h:mir 
şarbaylığına bildirmeleri. 

7-15 894 (721) 
- Senelik kirası 650 lira 

bedeli muhammenli Karşıyaka 
sahil gazinosunun 2 senelik kira 
sı başsekreterlikteki şartname 

veçhile ve 21/4/936 Salı günli 
saat 10 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
98 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün 
ve saatta komisyona gelinir. 

5-8-11-15 884 (716) 
1 - Beher metre murabbaı 

yüz yirmi beş kuruştan 58 ada
nın 334,75 metre murabbaı 11 
sayılı arsası dört yüz on sekiz 
lira kırk dört kuruş bedeli mu
hammenle baş sekreterlikteki 
şartname veçhile 515/936 salı 
günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için otuz bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile ııöylenen gün ve saatta be
lediye encümenine gelinir. 

2 - 54 sayılı adanın 2 sayılı 
arsasının 8 metre murabbaın
daki köşesi beher metre mu
rabbaı dört yüz kuruştan 32 
lira bedeli muhammenle baş 
sekreterlikteki şartname veç
hile 5-5-936 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta be
lediye encümenine gelinir. 

3 - Senelik kirası elli lira 
bedeli muhammenli eşrefpa

şada ikiçeşmelik caddesindeki 
yol fazlası baş sekreterlikteki 
şartname veçhile 5-5-936 Salı 
günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. işti

rak için dört liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta belediye encü
menine gelinir. 

4 - Basmahanede gazi bul
varı ağzındaki benzin satış ye
rinin bir senelik kirası baş sek
reterlikteki şartname veçhile 
5-5-936 Salı günü saat on al
tıda açık artırma ile ihale edi
lecektir. Senelik kira bedeli 
muhammeni altmış liradır. işti

rak için dört buçuk liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta bele
diye encümenine gelinir. 

5 - Kemer caddesinde te
mizlik hanı Karşısındaki benzin 
satış yerinin bir senelik kirası 
baş sekreterlikteki şartname 

veçhile S-5-IJ36 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira bedeli 
muhammeni yüz kırk liradır. 

iştirak için on bir liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta bele
diye encümenine gelinir. 

15-18-22-28 980 (775) 
- 15/4/936 dan itibaren 

birinci nevi ekmeğin on bir 
kuruş on paradan ikinci nevi 
ekmeğin de sekiz buçuk ku
rustan satılacağı bilinı;in. 

nın cJıc '" il 

fl!nl A:51ft 

MEYVA TUZU 

En hoş meyva tuzudur. Iııkıbazı def eder. Mide, bağırsak, 
karacigerden mütevellit rahatsızlıkları önler. Hazmı kolaylaştınr. 

İngiliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

TIRA § - ::. . 
BIÇAGINl 

// 

DUN YADA 
o 

100 MiLYON 
, ,, 

KiSi • 

KUL 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Tarholunan % 15 

Mükellefin 
ismi 

Rüstem oğlu 
Yusuf 

san'atı 

Kasap 

ticarethanenin kazanç buhran zam 
Mevkii köy No. sene L, K. L. K. L. K. 

Balçova 201 935 4 13 O 95 O 62 

Veli oğlu kahveci Narlıdere 3 " 18 00 4 14 2 70 
F .!tlah 
Bitpazarlı Aşçı Boz yaka 4 " 4 20 o 63 o 97 
Tevfik 
Fadıl l)ğlu Kahveci Yeniköy 936 1 20 o 28 o 18 
Ahmet 

Yukarıda isimleri yazılı dört mükellef namına isimleri hizasında 

gösterilen kazanç zergisi ile zemaimi tarhedilmiş ise de kendile
rinin terki san'at etmiş olup nerede bulunduklarının bilinememesi 

hasebiyla ihbarnameleri kendisine tebliğ ettirilememiştir. Tebliğ 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

979 (774) 

,,.r7///////.///L//.//7/L/7LZJ .. ..................... ... 

, Doktor Doktor RAMIZ 
Sabiha GüNDOGDU 

" 
" Süleyman , Odemişte: 

Çocuk hastalıkları Hastalarını herglin Ödemiş 
ınütchassısı Gazi paşa caddesinde yedi 

numaralı kılniğinde kabul 
Pazardan maada her gün '\ 

öğleden sonra 3 - 6 ya ka- " 
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka- ~ 
bul eder. ~ 

eder. 
Fukara hastalara muayyen 

günlerde meccanen bakılır. 
1-15 
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IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• • 

- uma~ a n a~ı 
~ 

1'arafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGI~AD 
- - El - ... - - - :zARiF 

m:ı - ı:.m ~ - - -

"'V"E:: "t:JC"t:JZ:ı:::> "t:J:Ft 
--iİ!l~İiiiiİ~~!NL--r:LI' //.77.I'.//./ L7 /L/L/ L// /L '//'/ //, T.L //./Lt'l--

y eni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz .................. SATIŞ YER E ............... _. .................. L RI ................. . •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
r:f (:[(:(::'((:f~: : !f f:f (:ffft[{:f: 
•••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Birinci Kordonda ŞARK HALI T A ş 
186 Numarada • • 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • ""J 
din caddesinde ı an emır og u 

"/7,L?,L,GII,/~.$7./7.JA././L////L///,///.JC//7,r/////////////////L././///./J' ////// 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kaı·deşleri ve Stı·ıığo .. ~~~~!1.1!!~~!! .. ~i.~~!.~!~~!!~l~.~i.~~~.~.~~~ı.~~.~!~.~!!~ 
C///7 ///L.U:.f::z2:21!1:~==:'/%2Z/'L. V'//./'7"/Y////7T'/77'Y /:/77/"/77"7!/Jlf/';Pi'J'/'L/. '-_. ...................................................................... -
PASTİL FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFÖR PASTİLFOR 
PASTİL FOR P p AST1LFOR 
PASTiL FOR PASTİLFOR 
'PASTİL FOR p ASTiL FOR PASTILFOR 
PASTiL FOR Kullananlar PASTILFOR Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu-
p ASTIL FOR tulma:ılar, sesleri kısılmaz, nefes boru- p ASTİL fOR 

ları hastalanmaz, boğazları ağrımaz. 
PASTiL FOR p ASTİL FOR 
PASTiL FOR PAST IL FOR P PASTİL FOR 
PASTiL FOR P R PASTİL FOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTİL FOR PASTİL FOR 
PASTiL F STILFOR PASTİL FOR 
PASTİL TİL FOR P STİL FOR 
.PASTİ ~OR 

PAST 
PAST ; 

.• 
PAST :, 
PASTİ .• 

PASTiL . 
PASTİL 
)'ASTIL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR PAST~~-

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

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

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

"d" l" 1 mu uru- i 

:OR 
FOR 

ILFOR 

509 Fiyat markalı hiç bir 

arızası olmıyan lastik ve 

akümülatörü yepyeni açık bir 

tene;ı:züh otomobili çok ucuz 
bir fiyatle satılıktır. 

İstekliler Burnovada şoför 
Rifata müracaat etsinler. 

1-3 (773) 

Doktor 
Merkez hastanesi 

Operatörü 

Cevad Alpsoy 

• 

İzmir vila.yeti Baytar 
ğünden: 

lzmir ilbaylığı aygır deposunun Torbalı ilçesi şehitler ve ar
pacı köylerinde bulunan 400 dönüm çayırının biçilmesi 8-4-936 
gününden başlamak üzere 20 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

1 Almanyadan avdetle has
talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

isteklilerin şartları öğrenmek için her gün lzmir baytar direk
törlüğü ile tepeköyde bulunan aygır deposu baytarlığına eksilt

meye iştirak etmek için de 28-4-936 Salı günü lzmir ilbaylığı 
encümenine baş vurmaları ilan olunur. 

8-15-22 898 (731) 

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

Muayenehane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

H. 1 1-13 (671) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
SA TURNUS vapuru elyevm 

:İmanımn:da olup 2S.3-936 da 
A.nvers, Rotterdam, Amstet·
dam ve Harnburg Limanları için 
yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 6-4-936 
da gelip 11-4-936 da An•ers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
Hamburg Hmanları için yük 
alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8-4-
936 da beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Burgas 
V arna ve Köstence JimanJan 
için yük alacakt ... 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 tarihinde gelip 25-4-936 

tarihine kadar Anvers-Rotter
dam-Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük aJacakhr. 
SVENSKA ORIENT Linien 

ROLAND motörü 29-3-936 
t ar h ı nde beklenmekte olup 
yiikiinü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
OsJo ve lskandinavya limanlan 
için yük olacaktır. 

ALGERlA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam 
Hamburg, Copenhage, Dantzig 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanlan için yük 
alacaktır. 

5ERVJC MARITtME ROUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 16-4-

936 da gelip 17-4-936 da Pire 
Malta, Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 21-5-936 

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

ALBA JULIY Avapuru 7-6-
936 da beklenmekte olup 8 6-

ı w. 
N. V. 

F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEV ANTE UNIE 
AQUİLA vapuru balen lima

mmızda olup Anvers, Rotter-
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük aJmaktadır. 

ANGORA vapuru Hamburg 
Bremen ve Aı;ıvenleo yük 
çıkarmışhr. 

S. A. Royale Hoagroise de 
Navigation Fluviale et Maritime 
DUNA vapuru 10 ni11anda bek
leniyor. galatz, Belgrad, Budapest 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacakbr. 

DELOS vapuru 13 nisanda 
bekleniyor. 18 nisana kadar 
Anvers. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yiik 
alacakbr. 
AMERICAN EXPORT LINES 

EXMOOR vapuru 12 nisanda 
bekleniyor. Nevyork için yük 
alacaktır. 

DIS. A/S Spanskelinjen 
Oslo 

BAY ARD motörü 11 nisanda 
bekleniyor. Hayfa, Iskenderiye 
Dieppe ve Noneç limanlanna 
yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhOde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 
936 da Pire, Malta, Marsilya 
ve Barcelone için yftk ala-

caktar. 
Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değiıikliklerden 
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 

Marka ampuller ampullerin en iyisidir 

2,5 3,5 3,8 voltluk ampuller her zaman için mevcuttur 
Bütün dünya bu marka ampulleri tercih etmiştir. 

Deposu : Jzmirde Suluhan çivarında N.28-9 Anadolu hur
davat mağazası Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

Fenni 

ECZANE 

HİLAL ECZANESİ 

" . 
HER NEVİ FENNi etJzLOK . 

AJtan, nikel, elektroyalviz, seJJoloit, has. ~ag~ her türlü çer
çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, ıkı mıh~.aklı~. uzakt~n 
v~ya yakından her tnrlü gözlükler, tayyare. ve -~~!or. gozlnkle~e 
gun~ı ve toz gözlükleri, bütün optik alemın buton ıcabab. Göz 
hekımleri için muayene kutuları, aJat ve edevat de~osu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

YENi ASIM Sehife 9 
,__~..,;;;;;;;;;;-~--------------=;,.:;;;;;;;;;;;;;;;;;,;=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;----;;;=;-----.,;~-----__;;;;;;;;;;;;;;;;;;-=o;;.,,.;;;;........-..;;;;;;;;;~~ 

Oliver Ve Şü. j • ' ,.• Jı "'• ...C• "\ ' I .,, ı • 
LiMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCI 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KORDON TEL. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINIAN vapuru 23 mart• 
ta gelip Lhrerpool ve Glasgov 
için yük alacakbr. 

MARDINIAN vapuru mart 
nihayetinde Li\•erpool ve Svan· 
sea'dan gelip tahliyede bulu· 
nacak. 

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

GRODNO vapuru mart ni· 
hayetinde Londra, HuJ ve An
verstca gelip tahliyede bula
nacak, ve ayni zamanda Lon
dra ve Hull için yijk alacaktır. 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

NOT : Vürut tarihleri, va-
purların isimleri ve navlun nc
retlerinin değiıikliklerindeo me 
suliyet kabul edilmez. 

• • D. operatör 

M. Nuri Artan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalarım her gün öğle
den sonra 3 • 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade 110· 

kak S numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

BERLIN 

10-26 (591) 

ViYANA 
VE 

PARIS 
Moda iJeminio 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk fizerine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnn: 

f.5 
Kuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

BOY .ASI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

B AHARA T deposudur TELEFON: 3882 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 

9 parça koltuk takımı 60 lira Yün kadife 
9 parça kol!uk takımı 100 lira lpek..,kumaş 

LUKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 7 - 13 

:···································································· .. . -: rr AZE TEMiZ UCUZ § . . -. : 
~ llAC ~ . . . : 

~ HAMDİ NÜZ~IET . 
~ Sıhhat Eczanesi 

--• • • • • • • -• . -. • . . 
• . 
~ BAŞDURAK ~ .ı. 
! B~yük Salebçi oğlu hanı karşısanda : . . ......•..•...............••.........•...•...............•............. : 

Bir gün bahar, bir gün k•ş 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

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

be) ağnlarına karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakıttan 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız 1 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor

madan bütün ıshrapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fabrikasının 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil
mektedir.Her eczanede bufunur.Fiah 7,5 kuruştur 

:• 9 cı i 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam
balara nazaran sarfiyattan 

yüz.de yirmi daha karh 

o~ursunuz 

M. Tevfik BA YKEN1 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tef. 3332 

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

VeremJi ve sıracalı kansız 

· romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememit çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızlığına, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükıimet sırası 

inhisarlar umum müdürlüğünden; 
~ - lnhis~rJar idaresinin lzmirde Çamaltı tuzlasında yapbra

~agı 26?1 S lıra 60 kuruş keşif bedelli ambar, kapah zarf usu
hle eksı!tmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20 Nisan 936 Pazartesi günü saat 11 de lstao-
bulda kabataşta levazım binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muva~kat. teminat 1948 lira 17 kuruştur . 
4 - Istekbler ıhaleden en az 3 gün evvel · b' J • b · . ın asar ar ınşaat 

şu esme gelerek dıplomah mimar veya mu-hend' ld ki ı d · ıs o u arını eY-
~~ ce emır çatılı i~şaat ~apmış bulunduklarını mukavele ve ka· 

raporu ..suretlerıle ıspat ettikten ve fenn~ı ehi' t ., __ --
aldıkt ıye VCSJK&SI 

B an s~n~a 13.5 kuruş mukabilinde keşif evrakını istiyebilirler. 

k 
~ vesaıkı havı kapalı zarflar ihale günü tam saat on·., k d 

omıs · ı· ~ · k A a ar yon reıs ıgme ma buz mukabiHnde verilmelidir. 

8-1 s 886 (730) 
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• 
• 1 

Bütün dünya Türk notasını tasvip ediyor 

ürki e ha ı ir t le t b 1 n rken 
• 
1 1 1 
'' iZi vru a ve A ya hu donda mede ·yetin . h 

olan bir ulusun nazik talebini kabul e meliyiz.,, 
:··~··················································································· 

'fiirkiv~nin ınen1nun edilmemesi, hak 
.. •• .,1 

~ usuHine dayanarak yapılan taleplerin 
~ reddi ~uretile eınrivakicilere teşvik 
E t<'ı-;kil Pdehilir.,, 
: ·> . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Paris, 14 (Ô'R)-
Anadolu Ajansının 
husu i muhabiri bil
diriyor: 

Er Nuvel gaze
tesi yazdığı bir ma
kalede Türkiyenin 
kurtuluş ve yük-

ların tahkimi hususunda Tür
kiyenin arzusuna h!zmet edil
mesine işaret ediyor.,, 

TÜRKIYENIN ASiLANE 
HAREKETi 

Morning Post gazetesi, Ata 
türk'ün muahedelere kanıi'İll;.:
yoluyla hareket ettiğine mem
nuniyetle i şaret ediyor. 

Niyus Kronikil gazetesi ya
zıyor : 

- " Türkiyenin 
hem dürüst hem de 

müracaatı 

asilanedir. 
Bu müracaata müsbet bir ce
vap vermek lazım değil; hatta 

selme eserini vücu- 'f d' 
vazı e ır.,. 

da getiren Büyük IZVESTIY A y AZIYOR 
Şefin Boğazlar üze- Moskova, 14 (Ö.R) - Türk 
rindeki ipoteki kal- hükumetinin notasının ~ok mli-
dırmak suretile mu- ,. 
azzam eserini ta- R. Lıt,.i110; ıı· l cl'/ik Riiştıi Aras him siyasi bir harekt't olduğu- Lozatı su/lıunım imzasına 11it tarihsrl bir intiba 
mamladığına işaretle, tarafımız- "Türk noktai nazarını tam nu kaydeden •·Jzvestiya,, gaze- TÜRKiYE EN iYi KEFiLDiR kiye sulh için boğazların ehem· hareketiyle Hitlerin hareketi 
dan alınan tedbirin tedafii ma- anlayış zihniyetile göriişmeğe tesi tunlan yazmaktadır : Böyle bir Türkiye Boğazlar miyetini takdir ederek bu mü- arasındaki hareket farkı işte 
hiyetinden ve boğazlar muka· hazır bulunmalıyız.,, - "Türkiye cumuriyeti, te- emniyeti için, en emin bir ke· racaalı yapmıştır. budur.,, 
velenamesi ahkamının tadili key TÜRKIYEYE ŞÜKRAN essüsündenberi sulha olan aş--:; fil feşkil etmektedir, Lozan muahedesinden çok TÜRKiYE HAKKiNi 
hyetnde büyük müşkülata tesa· BORCUNU ÖDEMELi kını müteaddid defalar isbat Bütün bunlar nazarı itibara evvel Sovyet hükumeti boğaz- iSTiYOR 
düf edilemiyeceğinden bahset- Mancister Gardiyan gazetesi etmiştir. Türkiye sulhun kuv· alındığı takdirde Türk hUku- lar hakkındaki fikrini açığa Paris, 14 (Ö.R) - " Petit 
mektedir. Türkiyenin Boğazlar notasında vetlenmesine matuf !ıütün tek- metinin nota ile müracaat et- vurmuştu. Türkiyenin hak ta- Marseillais ,, gazetesi buğazla-

Beynelmilel teşriki me- ileri sürdüğü delilleri ehemmi- lif ve tedbirleri korumuş ve tiği devletlerin görüşmeleri es· mamiyetine hürmet göstermek rın tekrar askerleştirilmesi hak-
sal eserine sadakatini yetle kaydediyor. Bu gazete, muhtelif ademi tecavüz pakt- nasında Türk teklifine layık ıartiyle bir anlaşmaya hazırdı. kındaki Türk talebini gözden 
filen lsbat etmiş TUrkl- Türkiyenin nazik hareketine !arına iştirak etmiştir. olduğu ehemmiyeti verecekleri Yürkiye o zaman bu şekle geçirerek " bunu terviç etmek 
yenin Avrupa ve Asya bir şükran olmak üzere Millet- Türkiye mütearrizin tarifi hakkında ümitler vermektedir. razı olunca Sovyetler de muva- lazım mı?,, sualini soruyor ve 
hududunda medeniyetin ler cemiyetinin bunu ehemmi- mukavelenamesine iştirak et- TÜRKIYENIN iŞARETi fakat etmişlerdi. Fakat böyle müsbet bir cevab veriyor. Bu 
muhafızı olduğunu kay- yetle nazarı itibara almasını miş ve Cenevrede ve gerekse Türkiye, notasında sulhun olduğu halde Sovyet Rusya gazete şunları yazıyor: 
detmektedlr. tavsiye ediyor. Fakat Boğazlar dışında sulh ve milletlerin em· şimdiye kadar tehlikede bulun- 9imdiye kadar bu muahedeyi " Türkiye boğazlardan sey· 

ASIL BiR AZA transit ve ticaret yolunun ser· niyeti için çalışan milletlerle madığına işaret ediyor. Bu işa- imzalamamıştır. rüsefer serbestisini tahdid et-
Paris, 14 (Ö.R) - Tan ga· best kalmasını, ancak Boğaz- beraber çalışmıştır. ret, yüksek görüşlülüktür. Tür- Türk hükumetinin tedbirli mek istemiyor. Onun istediği 

xetesi, boğazlar meselesi bak- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sadece boğazlarda istibkim 

kındaki Türk notasının Alman- Tu··r·k notasw B. Amerı·kada yapmak ve sahillerinde top ve 
yanın Ren ve Avusturyanın Jl asker bulundurmak suretile 
Sen ]ermen muahedelerini toprakları üzerinde tam hüküm-
çiğnemelerinin bir neticesi ol- ---------------- raniyet hakkını tamamlamaktır. 

duğunu kaydediyor. Ayni ga- Japonlar haklı oldugu""' Ruzvelt cumhur reislig""' ı· Türkiye bir müddetten beri 
zete, sözlerinin yanlış anlaşıl- • dlişünmekte idi. Bunun tahak-
mamasına işaret ederek Tür- •ı • •• •• 1 • •• d 1 • • t kuku için, geçen son Kanunda 
kiyenin arsıulusal muahedelere ffiUZU ı erı soruyor e1:r seçım muca e esınJ aç } lngiltere tarafından Akdenizde 
uygun bir hareket tarzı takib bir ltalyan taarruzuna karşı 
ederek Milletler Cemiyetine Boltimor 14 (Ö.R) - Roose- memnun kaldığını bildirmiştir. Türkiyenin yardımının istenmiş 
layık, asil bir iza gibi hareket velt, Maryland devleti seçmen- Bu habere göre Paraguay hü- olması iyi bir fırsattı. Türkive-
etıiğini de ilave ediyor. !eri önünde bir nutuk söyliye- kumetinin Pan-Amerikan sulh ye bu yardımın açabileceği 

" Entransiyon ,, gazetesi di- rek demokrad partisinin cum- r-"' mahzurları telafi için boğaz-
yor ki: hur başkanlığı seçim mücade- ları müdafaa imkanını ona ver-

-
0 TUrklye Cenevrede leCsini açbmışktır. N R A( . kal ·;.--.. mekten daha meşru ne ola· 

müşkülatla karşılaşmı- umur aş anı . . yenı - bilirdi? 
yacaktır. Bu ulus hakkı kınına kanunu) ile ortaya çıkan TÜRKiYE LEHiNDE BiR 
olan bir talebde bulu- meseleleri hükumetin bir daha FIRSAT 
nurken bUlün insanlığın gözden geçirmeğe hazır oldu- Bugün ise, Ren bölgesinin 
vicdanı onu alkışlamak- ğunu, çalışma devrini 18 den askerleştirilmiş olması Türkiye 
tan geri kalmıyor.,, 65 yaşına kadar tahdid etmek lehinde daha mükemmel bir 

TÜRKIYENIN HAREKETi ve yevmiyeleri şimcliki derece- fıraat olmuştur. Filhakika 
Londra, 14 (Ö.R) - Daily de lulmak istediğini söylemiş şimdiye kadar Türk talebi-

Telgraf gazetesi Boğazlar me· ve buhrandan evvelki devreye ne karşı yapılan başlıca 
selesi hakkında şunları yazıyor: göre, istihsalin azami hadde itiraz, Türkiyeye Boğazları 

"Milletler cemiyetine müra- vardığını, fakat buna rağmen Roosevd l silahlandırmak hakkı v<!rilirse, 
caat etmekle Türkiye hükumeti işçilerden ancak yüzde sekse- konferansına iştirakini bildiren Almanyanın da Ren bölgesini 
kanuni yollar içinde hareket ninin iş bulmakta olduklarını cevabı hava postasile Vaşing- tekrar askerleştirmek iı;in bun-
etmiştir. Bu ona kredi verecek söylemişti. tona gönderilmiştir. Paraguay da bir emsal bulacağı muha-
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olan bir harekettir. Londra 14 (Ö.R)- Japon dış bakanlığının söz söylemiye sala- B. Rooseveld Amerikan nü· cevahının gecikmesi şüpheler kemesi idi. Halbuki bu itirazın 
lioğazlar meselesinin kanuni hiyetli erkanından biri Nişi Nişi gazetesinin bir muhabirine fusunun daimi artmasının da uyandırmıştı. Zira Paraguvayın artık hiçbir kıymeti kalma· 

ve dostane bir şekilde görü- Türkiye notası hakkında şunları söylemiştir : yeni meseleler çıkardığını, bu- yeni Cumur başkanı Kovadil mıştır. 
tülmesi beklenebilir. - "Japonya ile Türkiye arasındaki siyasi ve iktisadi müna- nun için hükumetin çalışma Franco'nun Şako sulh protoko· Fazla olarak Türkiyenin 

Dünya sulhuna candan bağlı sebetler her vesilede teyit ve yeni bir inkişrfa doğru gitmekte- yaşını tahdid etmeğe ve kız memnun edilmemesi, hak usu-
lunu kabulde tereddüd göster-olanlar için Türk hükümetinin dir. Bu itibarladır k.i. bizimle iyi dostluk zihniyetini güden bir veya erkek gençlerin tahsil lüne dayanarak muahedelerin 
mesinden korkuluyordu. tarzı hareketi hakiki bir milletin her türlü haklı talebine müzaheret etmek isteriz. devresini genişletmeğe karar tadilinin imkansız olduğunu 

derstir. Türkiyenin boğazlar hakkındaki notası, Japonyanın dünya mil- vereceğini ilave eylemiştir. Şimdi, Pan-Amerikan sulh gösterecek ve bu da, yaptık-
Şimdiki lngiliz Türk müna- !etler ailesi içinden ayrılması dolayısiyle bizi, bu memleketle olan Vaşington, 14 (Ö.R)- Ha- konferansına bütün Amerika ları cezasız kalan "emri vaki" 

sebetlerinin iyiliğini kaydeden hususi münasebetlerimiz bakımından alakalandırmaktadır. Ancak riciye müsteıan B. Cordel Hull devletlerfoin iştiraki temin edil- siyaseti taraftarlarını teşvik et· 
Deyli Telırraf gazetesi maka- bu hususta Japonyanın reyini kullanmak fırsatını kullanacağını Amerikanın Asompııiyon i9gü· mit bulunuyor. Konferansta 21 mektcn başka bir netıce ver· 
lesini şu ıuretle bitiriyor: nnnetmiyoruz.,. derinden aldıjı bir • haberden devlet temıil edilecektir. ıniyec:ektir. 


