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Çocuk bayramı hattasımn ilk 
gUnUdUr. Yavrularınızm 

bayramı için hazn·lanmız .. 

Cmn1uriyelitı Ve Guı.huriyet E~P-!inin_Beltçisi, Sabalıları Qıkcıı· Siy<ıs-i Gacetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 
- - -• 

1 
Sovyet Rusya gibi Ingiltere de Boğazların hikimiyet 
mutlakamız altında bulunmasını ınüz~kereye hazırdı 

Ankara, 17 (Yeni Asır muhabirinden) -
Boğazların tahkimi hakkındaki notamıza Ingil
tere tarafından verilen cevap Ankaraya bildi
rilmiştir. Londradan gelen telgraf haberlerine 

mUsbet cevab vermişlerdir. Bu nota
lar Ankaraya geldikçe muhteviyahnın 
neşredilecefil haber ahnmışbr. 

INGIL TERENiN CEVABI 
nazaran, lngiltere cevabında Türkiyeıain takib Londra, 17 (A.A)- Daily Telgraf gazetesinin 
ettiği usulü tamamile tasvib ettiğini, meseleyi diplomatik muhabirinin öğrendiğine göre, Bo-
diğer devletlerle birlikte Cenevrede müzakereye ğazların tekrar askerleştirilmesine imkan veril-
hazır olduğunu, Dominiyonlara danıştıktan sonra mek üzere Lozan muahedesi ahkamının tadili 
nıeselenin .Milletler cemiyetinin Mayıs ayı top- hakkındaki Türk teklifleri Britanyadan müsaid 
lantısmda görüşülebileceğini bildirmiştir. bir cevab almışhr. 

Ankara, 17 (A.A) - Boğazlar haklun- Bu baptaki Ingiliz notası dün Türkiyenin Lon-
dak( TUrk notasına devletlerin ce- dra büyük elçisine tevdi olunmuştur. Bu no-
vabları gelmeye başlamıştır. in il- tada vaziyetin Domiyon hükümetJeri tarafından 
tere ve Sovyet Rusya hUkümeUe i 7. Rüştü Aıas Növl Çember/ayn Eden Litvino/ _ 501111 3 iincil saluJrde 
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Çalışanları 
••••••• 

Korumak ahlak 
borcudur 

icra mevkiinde bulunanların 
kendilerini mutlak surette hal
ka sevdirebilmelerine imkan 
yoktur. Bilhassa belediye mü
esseselerinin aldıkları karar ve 
tedbirler, doğrudan doğruya 

halka temas ettiği cihetJe bu 
imkansızlık birkaç misil artar. 

Bundan dolayıdır ki belediye 
reisliği makamını uzun yıHar 

muhafaza edebilenler pek azdır. 
Amme menfaatına alınmış olan 
bazı tedbirlerin nüfuzlu ve nü
fuzsuz bir kısım eşhasın men
faatlerine aykm düştüğü çok 
defa vakidir. Menfaatı halel
dar olanların da bu kararı 
alanlar aleyhine harekete geç
tikleri her zaman rastladıj!ımız 
vak'aJardandır. 

Yine itiraf eylemeğe mecbur 
bulunduğumuz bir hakikat var
dır ki aleyhe söylenen sözlere 
halkı inandırmak kolaydır. Fa
kat bunun aksini elde etmek 
hayli güçtür. 

Bunun en canlı misalini lzmir 
şehrinde bulabiliriz. 

Ben şahsen açıkta yiyecek 
maddelerinin satılması aley
hinde yılJarca yazı yazdım. Bu 
neşriyat üç belediye reisinin 
zamanında devam etti. Lakin 
bu çok basit olan işe kat'i bir 
netice veren olmadı. Nihayet 
timdiki reisimiz buna muvaffak 
oldu. Bugün yiyecek madde
Jcrinden hiç birisinin açıkta 
aatıJdığını görmiyoruz. Hepsi 
camlar içine alınmıştır. Camla 
dolap yaptırmak birçok esnafa 
bir gülfet tahmil eylemiştir. 
Şüpüesiz onlar bu tedbirden 
hoşlanmamışlardır. 

ikinci misal: Başdurak cad
desinde hanlara mülhakata iş
liyen kamyonların girip çıkması 
bu yoldan halkın gelip geç
mesini zorlaşttrıyordu. Vaziyet 
büyük bir tehlüke arzeciyor 
kazalara sebebiyet veriyordu. 

Belediye bunları menetti.Halk 
şimdi kollarını sallaya sallaya 
rahat rahat bu caddeden 
geçebiliyor. Amma burada hanı 
emlaki bulunanlar bu durum
dan şikayetçidirler. 

Üçiincü misal : Belediye hal
km kordon üzerinde otobüs
lerden çektiği ıstırabı görerek 

- &mu 2 inci salıi/edt -
~akk.ı Ocalıco@·lu. 

a lngiliz elçisinin bir raporu 

e 
is-Ababa düştükte 

~ücadele edebilirler .. 

Şimal rrpllesindr Habeş ordusunun 
kumandanları 

Roma, 17 (A.A) - Madam 
Tabnis Oeuvre gazetesinde 
diyor ki: 

Büyük Britanya halihazırda 
ltalya ' 8 kar ı kuvvet istimal 
etmek niyeti de değildir. Sir 
Drummond Iogiliz dış bakan-
lığına verdiği raporda Habe
şistanda ilk yağmurların başla
dığını fakat Italyanlar artık 
Dessie'den Adis - Ababaya gi
den ana yola ulaşbkları için 
motörlü kuvvetlerini hır kaç 
gün içinde hükumet merkezine 
girmekten biç bir şeyin mene
demiyeceğini söylemektedir.Sir 
Drummond bu raporda şunları 
ilave ediyor. 

t - Habeşler Adis -
Ababa ahndıktan sonra 
bile mücadeleye devanı 
edebi lirler. 

2 - ltalyan ekonomi
sinin bugUnkU durumu 
ltalyayı son derece za
rarlı olan askeri hare
kata derhal durmana 
mecbur etmektedir. 

3 - Habeşlstanda asa
yişin temini o kadar pa
hahya mal olacakllr ki 

ltalyayı bitirecektir. 
Yani BUyUk Brltanya, 

Halyanın ekonomık, malt 
ve askeri zanfa dUçar 
ol ra t d ki Avrupa v 
müs emleka m••alale· 
rinde daha uysal dav
ranmağa mecbur olaca
fiını söylemektedir. 

BIR TEKZIB 
Roma, 17 (Ô.R) - Musso

lininin nihai sulh müzakereleri ~ 
başlamadan 6nce lngiliz ana 
filosunun Akdeniz'den geri 
alınmasını istediği hakkındaki 
haber tekzib ediliyor. 

Tana gölü kıyılarında ItaJyan 
işgalinin sembolik bir işgal 
olacağı lngiliz menf aatJarının 
haleldar edilmiyeceği bu habe
re ilave ediliyor. 

Londra, 17 (Ö.R) - lsken
deryeden bildiriliyor : Mısır 
hükumeti ltalyaya kartı tatbik 
edilen zecri tedbirleri tadile 
karar vermiştir. Fen aletleri, 
doktorlara aid edevat ve Mısır 
ziraat ve endüstrisi için elzem 
olan bazı maddelerin ltalyadan 
idhaline müsaade olunmuştur. 

Şıma/ replıcsinde Drssıeye güm 
lta/ı'an ordusu kumandanı 

General Starac.e 

lia11sa ile sıkı tlost/11 1111 e11 km ~etli 
Vi to ı Ç ·r: l 

A 

r anı 

Harbiyeler 
Konuşmaları iyi 

bir safhada 
-· Avcı tayyareleri Alman-

yayı abloka edecekmiş 
Londra, 17 (Ö.R) - Erkam 

harbiye müzakereleri dün sa
bah harbiye, bahriye ve hava 
bakanlıklarında ayrı ayrı dt!
vam etmiş ve öğleden sonra 
delegeler amirallıkta müşterek 
bir toplantı yapmışlardır. Bu 
umumi toplanbda, eksperlerin 
iki gündenberi elde ettikleri 
neticeler birleştirilmiştir. Sali-

- Sonu 5 inci salztJrdr -
.....•.........................................................................•.......•....................•..............•...•...•..........•.•......•.....•.......•...................................................... .., 

~/7oDliirmay.sgünü 
~ 

N Boğazlar hakkındaki notamız U. S. 
Konseyinde müzakere edilecek 

N Yunanlı dostlarımız, Sakız, Susam ve Midilli adala-

~:\ rının muhafazasına yardım edeceğimizi söylüyorlar 
Is tan bul 17 (Yeni Asır muhabirinden)- ı Doğu komşumuzun nıenfaat kaygusundan 

lngiliz ga;eteleri, Boğazlar hakkındaki no- uzak dostları ve porteneri ve ona 1930 
tamızın Uluslar sosyetesi konseyinin on bir dostluk mdahedr.sinden başka l 933 tarihli 
mayıs tarihli toplantısında görüşüleceğini antant. kordi~~li . ve Bal~an. ~akb iJe bağlı 
haber veriyorlar. . olan hı.der Turkıy~ ~mn~yetını.n. ~er kuvvet-

Atinada çıkan Estiya gazetesı Susam, lenmesıne ancak ıştırak edebılmz. Bu kuv-
Sak z ve Midilli adalarının da tahkimini vetlenme bizzat bizim emniyetimizin kuvvet-
ta s~ye etmekte ancak Yunanistanm bu lenmesi demektir. Bu meselede tamamen 
h v eketinin Türkiye tarafından gelecek bir Türk - Yunan münasebatı mevzuu bahistir. 
t:hlükeye ' karşı yapılmıyacağını, bilakis Buna binaen Bulgaristanın bundan Nöyyi 
Türkiyenin bu adaların muhafazasına yar- muahedesinin süel hükümlerini iptale teşeb-
dım edeceğini ümit ettikfHini kaydet- büs için bir delil çıkarmasına hiçbir suretle 

, mekledir. , cevaz yoktur. Bu büyük meseleyi müsbet 
Atina 17 (A.A) - Elefteroa Vima gaze- bir surette tetkik zamanı gelince üç sene 

tesi dipİoma.tik yazıcısı !'t.ına aayJav_ı Jorj evci Ceiıevrede. takındığımız ve Türk dost-
Melasin, Boğazların tahkımı meselesı hak- larımızın pek ııyade memnun olduğu hattı 
kında bir makalesini neşretmektedir. Maka- hareketi tekrar ittihaz etmemekliğimiz için 
lede denili or ki: ıebe oktur. ' · ' 

Bir heyetimiz 
Moskovada 1 Mayıs şen

liklerinde bulunacak 
Büyük elçi Numan Rifat Bükreşte 

de Bazı temaslar yapacak 

/ 

I 

Ankara 17 (A.A)- Hariciye 
vekaleti genel sekreteri, büyük 
elçi Numan Menemencioğlu 
hükümetimizi, Sovyet Rusya 
cumhuriyetinin 1 Mayıs bayra
mında temsil etmek üzere ya
rınkı trenle şehrimizden hara· 
ket edecektir. 

B. Numanın refakatinde ge· 
nel sekreterlik bürosu şefi B. 
Bedri Tahir bulunacaktır. He· 
yet bazı temaslarda bulunmak 
Uz.ere doğruca Belgrada ve 
oradan Bükreşc gidecek ve · 
oradan Varıova tarikiyle Moı
kovaya hareket edecektir. · 



• 

Çalışanları 
Korumak ahlak 
borcudur 

Başfara/ı birlfl&i salıi/edc -
burada otoblls ifletmek hak· 
kını kendi eline almalı. karanaı 
vermiştir. Şüpbeaiz -bu kararın 
tatbikinden halk çok memnun 
kalacakbr. Fakat otobGı ıa
hipleri bugüadea beledi1e aley· 
bine mütemadi faaliyet sarfey
lemektedirler, 

Bu misalleri birbiri arkuına 
sıralamak lizımgeline yüzlerce 
ve yüzlerce hidiae bulmak 
mümkündür. Belediye ~unun 
ve bunun menfaatlerini değil 
şehir halkının ekseriyetinin 
huzur ve emniyetini temin 
eylemekle mükelleftir. Bina
enaleyh menfaatlan haleldar 
olanlarm propagandalarına ku· 
lak asmamak, ekseriyet adı
na alınmış olan tedbirleri 
korumak yine lzmir halkıoın 

vazifesidir. Mülkiye müf.ettişleri 
belediyeyi mutad şekilde teftiş 
eylemektedirler. Belediyenin 
isabetli kararlarıodan menfaat
ları haleldar olan hazı kimseler 
bu teftişi fırsat bilerek ortaya 
bir çok dedi kodular çıkar
mışlardır. Bu dedi kodular 
o kadar iğrenç ve yersizdir ki 
burada tekrarını bile lüzumsuz 
sayanı. Yalnız şu kadarını 
söyleyelim ki bu dedi koducu
lar reisimizin vazifesinden uzak
laştırıldığını, istifa eylediğini 
Parti ve vılayet ile aralarında 
fark bulunduğunu söyliyecek 
kadar gülünç mevkie düş
müşlerdir. 

Eğer Behcet Uz dedikodu 
karşısında istifa edecek kadar 
zayif bir adam olsaydı, borç 
albnda inleyen, aylarca maaş 
veremiyen bir vaziyette teslim 
aldığı belediyeyi yürütemez ve 
eserleri meydanda duran mu
vaffakiyetli varlığı yaratamazdı. 
Yukarda da kaydettiğimiz gibi 
çalışanları çalışmayanlardan 

ayırt etmek bir ahlak borcudur. 
"'etekim çıkarılan menfi pro

paırandalara Cumhuriyet Halk 
Partisi layık olan fiili cevabı 
vermiştir. 

Bütün ocakların idare heyet
leri, Şehir meclisi azaları parti 
başkanının reisliği altında top
lanmışlar çok açık ve samimi 
bir konuşma yapmışlardı. Bu
rada ağızdan ağıza dolaşan 
bütün meseleler konuşulmuş 
belediye reisinin izahatı din
lenilmiştir. Neticede belediye 
aleyhindeki cereyanlarla mü
cadelede ittifak edilmiştir. 
Parti bize çok güzel bir 
örnek yaratmış iyi bir ders 
vermiştir. Çalışanlara karşı dil 
uzatanlarla mücadele, partinin 
olduğu kadar fertlerin de va
zifesidir. Bütün hemşeriler şah
si huzurlannı bizim için feda 
eden, yoktan varlık yarabnek 
yolunda bütün enerjilerini sar
fedenlere karşı kadirşinaslık 
vazifesini yerine getirmeli, her 
nerede ve herhangi mecliste 
olursa olsun menfi propagan
dalara mukabele ve mücadele· 
yi bir borç bilmelidir. Ancak 
bu şekilde çalışanlara karşı 
vazifemizi yerine getirmiş, on
ların muvaffakıyetlerini hızlan
dırmış oluruz. 
~akk.ı <>ca.koğlu. 

Turistler 
hakkında 

Salon gümrüğü kolcuları bir
liği hariçten gelecek ecnebi 
türistlerin vapurdan karaya 
girip çıkmaları işinin bundan 
böyle kendilerine bırakılması 
için vilayete müracaatta bulun
muşlardır. 

Vilayet bu meselenin tetkikini 
Türing kulüb umumi katibi 
Türkofis müdür muavıni bay 
Rahmi Aranda havale etmiştir. 

YENi ASIR 

ŞBBİR RABBRLBRİ 

Hayvanlar 
Vergisi hakkında 

bir tamim 
Hayvanlar vergisi miaif zam

lannın kesri munzam hesabına 
idhal edilmemesi hakkında Ma· 
liye •ekiletinden viliyete bir 
emir gelmiştir. 

Viliyet meclisi. toplandı 
936 varidat bütçesi 2 milyon 316,822 

lira olarak kabul edildi 

Bu emre göre 1934 tayılı 
kanunun 13 üncll madddeainde 
alınacak kesri muoumlann 
vergi matrahının asıl olan mik
danoa atfedilmekte olması 
ve ceza faslında göaterilen 
misil zamlarının vergi olmayıp 
memnu fasıl için tayin edilmit 
bir nevi ceza mahiyetinde ol
duğu, küsüratı tevhid kanu· 
nunun neşrinden e""el de sa• 
yım vergisi ve diğer vergilere 
zam olunan misillerin munzam 
kesirleri hesaba kanştınlma
dığı cihetJe hayvanlar vergisi 
misil zamlannm kesri munzam• 
lar hesabına karıthrılmaması 
lazım geldiği hakkında kamu• 
tayca verilen tefsir karanna 
göre muamele yapılması bildi· 
rilmiştir. 

Pamuk cinsini ıslah için pamuk müstahsili 
ikramiyeli müsabakalar açılıyor 

arasında 

........... 
lzmir hafriyatı 
ziyaret edilecek 

Vilayet umumi meclisi aza
ları önümüzdeki salı gllnü eski 
lzmir hafriyatını ziyaret ede
ceklerdir. Orada müze müdürü 
Bay Salihattin Kantar tara· 
fından kendilerine bulunan 
eserler hakkmda tafsilat veri
lecektir. 

Müze direktörü 
tetkikat yapacak 

Müzeler direktörü Salihed
din Kantar, bugün Efes, Di
dim ve Milet harabelerinde tet
kikat yapmak üzere lzmlrden 
ayrılacaktır. Direktörün bu se· 
yahati 20 l(iln sürecek ve 
Didim harabelerinde bazı nak
liyata nezaret edecektir. 

lzmir şehri 
Her clhetçe gUzelletecek 

Belediyece şehrin bütün gil· 
zel manzaralannın görüldllğll 

yüksek yerlerde halkm istira
hat ve eğlencesini temin mak
sadile gazinolar yaptırmağa ka· 
rar verdiğini yazmıştık. 

Bunlardan birisi olan Soğuk
kuyuda Değirmendağı üstün
deki gazino ikmal edilmiştir. 
Burada Yamanlar kaynakların
dan fazla gelen sulann botuna 
akmasına mani olmak için 
belediyece güzel bir kaskat 
yaptınlmıştır. Bugün gazine ve 
kaskat halka açılacaktır. 

Şarbay doktor Behçet Uz 
gazino ve kaslı:atın açılması 
dolayısiyle vil!yet erkinile, şe• 
bir meclisi azalanna ve mat· 
buat mensublarına bir kır ziya
feti verecektir. Ziyafet bugün 
tam saat on altıdadır. 

Vilayet umumi meclisi dün 
saat on dörtte vali bay Fazlı 
Güleçin başkanlığında toplan
mış ve riliyetin varidat büd
çesini g6rüşerek 2.316.822 lira 
olarak kabul etmiştir. 

Evveli geçen celse görüş
melerine aid zabıt okunmuş •e 
kabul edilmiıtir. 

Gelen evrak arasında kire
mid ve tuğlalardan alınan res
min tenziline dair olan idare 
encllmeni mazbatası üzerinde 
bazı ıllzler söylendikden 
sonra bu işin varidata taal
luku itibariyle bütçe encüme
nine gönderilmesi uygun gll
rülmüştür. 

Çeşma kuasına bağh Bar· 
baro•, Uzunkuyu ve Zeytinli 
k6ylerinin Urla kazasına bağ
lanması hakkındaki dileğin mu• 
vafık görOlmediği hakkında da
imi encümenin kararı okunmuş 
ve villyet makamı tarafından 
verilen izahat üzerine karar 
kabul edilmiştir. 

KOZAK'TA 
Bergamanın Kozak yaylasmda 

ziyaretçilerin istirahatını temin 
maksadile bir bina yapbnlma
sına dair teklif bütçe zaruret· 
leri doloyısile muvafık göıil
lememif, ancak viliyetçe umum 
meyanında ve müsait bir za· 
manda nazan dikkate alınması 
için evrakın vil!yete takdimine 
karar verilmittir. Menemenin 
Haykıran köyü hakkında Me
nemen idare heyetinden gelen 
mazbata okunmuş ve urun 
müzakerelerden sonra köy 
durumunun mahallen tet-
kik edilmek üzere vali-
nin başkanlığında viliyet 
ve kaza idare heyetlerile mec
lis azasından bay Ekrem, bay 
doktor Osman Yunus, bay Nuri 
Esen, bay Murad Çınar, ve bay 
Refikten mürekkep bir heyetin 
gitmesi muvafık görülmüttür. 

iKiNCi CELSE 
Celse 5 dakika tatil edildikten 

sonra tekrar görüşmeye baş
lanmıt ve eczacı B.F erit (lzmir)in 
bina ve arazi vergilerinin mev
zuatın emrettiği şekilde tahsil 
ve kıymet takdirlerinde itina 
olunmasına dair uzun takriri 
okundu. Ve bunun da vilayete 
verilmesi münasip görüldü. 
Bundan sonra Tirede •ilcude 
ıetirilecek müze için bir bina 
verilmesi hakkında bay Refik 
( Tire ) nin takriri okundu, 
büdçe tevazün ettirildiğin

den münhasıran bunun için 
aynca bir para tefrikine imkan 
görülemediğinden bUdçenin 

tatbikatında muhtelif masraf
lardan mümkün olduğu kadar 
bununda temine çalışılacağı bak 
kında Ubayın izahatı muvafık gö 
rülerek takririn viliyet makamı 
na verilmesi kabul edilmiştir. 

VARiDAT BÜTÇESi 
Bundan sonra varidat büt

çesinin müzakeresine başlan

mış ve bütçe encümeninin es
babı mucibe mazbatası okun· 
muştur. Mazbatada bina ve 
arazi vergileri •aridatının Hu
susi idareye devrinden bah
sedilmekte ve birinci faslın 
yekünu 1 milyon elli bin lira 
ikinci faslın yekünu 287,290 
lira, üçüncü faslm yekünu da 
1,369.290 lira göıterilmekte idi. 

Senede 5·6 bin lira varidat 
getiren Balçova ılıcalannın irad 
getirmiyen imlik ve akar satış 
bedelinden yl1s bin lira sarfile 
İmarı, modem bir hale getiril
mesi teklif ediliyor, at koşuları 
basılib altı bin lira, vesaiti 
nakliye rüsumu IS bin lira, 
bakaya yol vergisinden on beş 
bin lira, Şaşa! auyu hasılatın
dan be~ bin lira, pamuk mü· 
aabakasından bin beş yüz lira 
hasılit gösterilerek varidat biit
çesi yekfuıu yukanda yazdığı
mız gibi 2,316,822 lira olarak 
kabul edilmiştir. 

Müzakere esnasında söz alan 
bay Ferid (lzmir), bina vergi
lerinde Maliye Vekaletinin bir 
emrine göre varidatından yüzde 
yirmi beş nisbetinde tenzilat 
yapılacağını söylemiş ve bina 
vergisinin hesabında bu tenzi
latın nazandikkata alınıb alın
madığını sormuştur. 

Büdçe encümeni nanıına iza • 
hat Teren Nuri Eaen (lzmir): 

- Bu emrin tadili için mü
racaat etmiş olanlan alakadar 
ettiğini söylemiftir. 

Bay Ferid - Tekrar söz 
alarak Balçova ılıcası suyunun 
seneler geçtikçe azalmakta ol
duğundan şikiyet edildiğine 
naıan dikkati celbederek : 

- Btsyle birşey •arsa mo
dern tesisat için yapılacak 

masrafa yazıktır, bir müd
det sonra belki su kesilir 
demiştir. 

VALiNiN iZAHA Ti 
Vali bay Fazlı Güleç cevap 

vermiş ve bu nokta üzerinde 
su milhendi.alerine tetkikat yap
tırılmakta olduğunu, zaten in· 
patın ve proje müsabakasının 
bu tetkikat sonunda kararlaş• 

tırılacağını s6ylemiştir. 

Bay Ferid; paıııuk me-
eııele~i hakkında izahat is
temiş ve Nazilli pamuk 

İşte Dünyanın En Büyük Tenorü Karuzodan sonra en tatlı sesli 
BENJAMİNO GıGLl 

işte En Sevimli Yıldız MAGDA SCHNEIDER 
Ve nihayet beraber yarattıkları güzel filmlerin en gUzeli 

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

EL HAMRA Sinemasında 

istasyonunda tohumların ısla

hına çalışıldığını, birkaç sene 
sonra memlekette ıslah edilme
miş pamuk tohumu kalmıyacağını 
söyliyerek varidat bütçesiode 
bu 1500 liranın nereden geldi
ğini sormuştur. 

Vali demiştir ki : 
- Pamuk cinslerinin ıslahı 

için müstahsil arasında müsaba
ka tertip etmeği düşüodük. Pa
muk mıotakalarını Bakırçayı 
Gediz ve Küçük Menderes ka· 
zaları olmak üzere üçe ayırdık. 

PAMUK MÜSABAKALARI 
Bu mıntakalarda en iyi pa

muk yetiştiren müstahsiller 
arasıoda müsabaka yapıldıktan 
sonra bütün vilayette bir mü
sabaka yapılacak ve birinciliği 

kazanacak olan müstahsilin 10 
bin kiloya kadar pamugunu 
vilayet satın alacak ve sonra 
piyasada bu pamuğu piyasa 
fiyatile satacaktır. Bu bin beş 
yüz lira satılacak pamuğun 
getireceği varidattır. 

Pamuk tohumlannın isi ·w 
meselesi mühimdir. Birat ihmal 
tohumların yine bozulmasma 
sebebiyet veriyor. Bu müsa
baka ile müstahsili en iyi il
yaflı pamuk yetiştirmeğe ve 
her sene pamuklan daba iyi 
elde etmeğe çalışmığa sevket
miş olacağız. 

Bu izahat kafi görülmüş, 

bütçe encümeninin haı•rladığı 
bütçenin varidatının arttınl

ması mümkün olup olmadı

ğını doktor bay Kimran sor
muş arttırılabileceği bildirilmiş 

ve Kamutayda bütçe milzake
resinde olduğu gibi •aridat 
bütecesinin evveli madde mad
de ,onra fasıl fasıl okunmaSt 
ve reye konulması muvafık 
görülmüş ve bu karara glire 
hareket edilmittir. 

VAKiT YOK 

Varidat biltçeıi tamamen 
kabul edildikten sonra masraf 
bütçesinin müzakere•ine geçi
lecekti. 

Bay Yusuf Ziya (Bayındır) -
Vakıt gecikmiştir. Başka güne 
bırakalım, demiş ve azadan bir 
kısmı masraf büdçesinin de 
müzakeresini istemiştir. 

iki tarafın da noktai nazan 
re'ye konmuş ve bir re'yi ek
seriyetle masr•f büdçeainin pa• 
zartesi günü saat 14 de top
lanılarak müzakere edilmesi 
kararlaş hrılmıştır. 

Cuma jl'ünü meclis itini biti· 
recek ve dağılacaktır. -
Esnaf Birlikleri 

büdçesi 
Esnaf ve İfçi birlikleri btlro• 

sunun 936 yılı 9 a)'lık blldçe• 
sinin evvelki ırUn ticaret oda
sında C. H. P. baıkanı Yoıııad 
aaylavı bay Avni Doianıa i,. 
tirikile yapılan bir toplantıda 
kabul edllditinl yaımıttık. 

Dlln ticaret odaaı idate hey
eti reisi Şükrü Cevahirin baş
kanlıJiında toplanan idare hey
ati meıkur bücçeyi tasdik et
miıtlr. Mezkllr büronun 9 aylık 
varidat ve maaraf bOdç•ıi 75 
bin lirayı ihtiva ~tmektedir. 

..,..,_ .............. y 

1a Nisan •"'& 

Lise 
Atietizm Bayramı 

Yarın A!sancak stadında sa· 
at 14 de Lise atletizm bayra
mı vardır. Bir aydanberi hara-

' retli bir şekilde devam eden 
antremanlar, müsabakanın çok 
heye-::anlı, ve iyi neticeler veri
ci olacağını göıttrmiştir. Bü
tün ögretmenler. &ğrenci ve at· 
letler •atı ve mor diye iki gru
ba ayrılmıştır. Bu grupların 
kuvvetleri hemen hemen birbi
rine müsayi olduğu için hangi 
tarafın kazanacağı lrat'i olarak 
söylenemez. Bu yann alanda 
belli olacaktır. Şimdiye kadar 
yapılan antremanlarda tesbit 
olunan derecelere göre ya mor
ların üç puvanla sanlan yene
cekleri, veya iki puvan kaybe
derek yenilecekleri uzak bir 
ihtimalle tabınin edilmektedir. 

Stadyom milli, sarı ve mor 
bayraklarla süslenecektir. Lise 
gününe izcilerin, futbol, voley
bol, basketbolcuların ve atlet
lerin geçit resmiyle başlanacak, 
bunu müteakip bayrak merasi
mi yapılacak. ve bu esnada bir 
grup tarafından " istiklal mar
şı" söylenecektir. 

Bundan sonra Lise Marşı ile 
müsabakaya başlanacaktır. Bü
tün talebe velileri ve diğer 
mektepler davet edilmişlerdir. 
Alana müsabakayı seyretmek 
üzere giren her ferde ya san 
veya mor roıet takılacak ve 
bu suretle birbirlerine rakip 
olarak neticeyi heyecanla bek
liyeceklerdir. Lise Ô. Ocağı 
Spor kolunun bu geniş teşeb
büsünü takdir i!e muvaffakı

yetler dileriz. 

Hususi koşular 
tertib edilecek 
Vilayet dahilinde at ciasiniD 

islahını temin maksa.dile sene
nin bazı ayları müstesna olmak 
üzere her ay at koşuları tertib 
edilmesi vilayetçe tasavvur 
edilmektedir. Bu suretle köy
lerde vilayet aygır depoları 
mahsulünden yetişen güzide 
hayvanların inkişafı ve artması 
temin edilmiş . olacak, bu 
suretle köylü arasında iyi at 
yetiştirmek hevesi artacaktır. 
Bu koşularda kaıı:anacak hay
vanların sahiplerine ikramiye
ler verilecektir. 

KOŞULAR 
Yarın Kızılçullu alanında ya

nında Yarış ve Islah encüme
nının üçüncü hafta koşusu 

yapılacaktır. 
Bu sene alınan hakiki ted

birler sayesinde koşular laa&1-
lı\tında mühim varidat elde 
edilmiştir. 

ilk hafta bin liradan fazla 
varidat olmuştur. 

Memurlar 
kooperatifi 
genişliyor 

lzmir memurları istihlak ko
operatifi bulunduğu satıt ma
ğazaaını tevsie karar vermiıtir. 
Halen bulunduğu maj'azanıD • 
ittiaalindeki rnağa:ıayı da t\ıt• 
muştur. 

Burada umuma ve perakende 
satış sapılacaktır. 

Bundan sonra kooperatifle 
kundura, gömlek. şapka vesa
ire gibi eşya da bulunacak 
hlilasa bir aileye lazım olan 
heı· şey kooperalift~ buluna.-

" caktır. 
/J'//~//ho/i'/JI 'ir//~ 'Y 'Jr/ 

Yazıhan nakli 
Büyük Kardiçalı hanında 

bulunan avukat Bay Hayati 

yazıhıınHini Roma banka ı 

listünde Çatalkaya hanında 
altı numaraya nakleylemi4tir. 

3 - 3 (S.2) 
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1872 senesi ağustosunda idi. 
Tieplovka köylüleri impatorun 
hassa alayına mensup kazak 
süvarilerinin tozu dumana ka
rıştırak gelmekte olduklarını 
görmüşlerdir. Önde çarın ara
bası vardı. Köyün ihtiyarları 

on beş yıl önce Çarın yine 
böyle bir günde Tiplovka şa
tosunda kalmak üzere geldiğini 
hatırlıyorlardı. O zaman daha 
bu topraklar Dolgoruki pren· 
sine aitti. Tarihsel şato ise 
yanmamıştı. Bugün birer de
likanlı olan o günün küçük 
nıujikleri mavi elbiseli küçük 
bir kızın beyaz midillisi üze
rinde dört nala gittiğini hayal 
meyal hatırlıyorlardı. Tıpkı bir 
rüyanın esrarlı tüllerini birer 
birer açmağa çalışıyorlar gibi 
o geçen günleri gözönüne ge
tiriyorlardı. 
. Fakat içlerinden hiç biri yaş
maklı şapkasıyla imparatorun 
koluna yaslanmış olan Kateri
nayı, bu enfes kılığıyle olgun 
bir kadın halinde olarak gör· 
memişlerdi. Onu tanımıyorlardı 
artık... Şatonun artık Dolgo
ruki armasını taşımıyan demir 
parmakhkları açıldı. imparato
run arabadan inmek için elini 
uzattığı meçhul kadın eski şa
tonun kararan enkazına çabık 
bir göz attı. iki ziyaretçi bu 
beklenmiyen ziyaretten şaşıran 
bekçilere yol verdiler. Ağusto~ 
sun bu güzel günü gruba yak· 
laşmqh. Yıllardan beri kimse
Jlin ayak basmadığı bu yollar
da genç kadın koşuyor ve 
yoldaşını da adeta antrene 
etmek ister gibi koşturuyordu. 
Büyük çayırlığın sonuna gel
diklerinde: 

- Bak dedi. Yabani yase
minler çiçek açmışlar... Bana 
biraz yardım et te bir buket 
yapayım. Bu yaseminlerin ru
humu okşayan kokosu bana 
seni ilk gördüğüm mesud gü
nü hatırlatacak... Hatırlıyor 
mısın Aleksandr ... Sen balkon
dan parkı seyrediyordun. Ben
se küçük midillimle dört nala 
kaldırmış geliyordum. Buradan 
geçerken yaseminlerin kokusu 
içimi öyle almıştı ki onları ba
kışlarımla okşamak için başımı 
kaldırdım ve seni gördüm. 

- Ya benim için sevgilim 
bu çiçekler Nöyiye gece ziya· 
retimizi, o bahçenin karanlığı 
içinde bana verdiğin sıcak bu
seleri hatırlatır. 

- Aleksandr bir de şu ağaç
lara bak... Ben oğlan karde
şimle bunlara tırmanırdım. Ya 
bu küçük suyu hahrlar mısın? 
Sipelovakaya ilk geldiğin gün 
seni bir dakika evvel selamla
mak için midillimle bu sudan 
geçmiştim. Bu muvaffakıyetim 
bana hassa ordusu suvarileri
nin Gran Metr unvanını kazan
dırmıştı. 

Bütün bu ilahi aşk dekoru 
içinde bir de seni görmek is
temediğim, senden nefret etti
ğim günleri hatırladığım zaman 
ruhumda nekadar derin bir 
azab duyuyorum. 

Lehli bahçavanın karanfiller 
ile işlediği (Yaşasın Çar) cüm· 
lesini midillimin ayaklarile çiğ-
nemişt im. . . Ne çılgmdım o 
günll!r ... 

- Be beyaz mermerden ya
pılmış sıraya bak.. Midillimden 
yuvarlanarak bayıldığım bir 
gün, küçük bayan beni kucak
lamış, bu sıra üzerine yatır
mıştı .. 

- Aziz matmazel T repo ... 
Cidden şefik ve sevilmeıle Ji-

1 -

yık ,bir kadındır. Kendisinden 
yeni haberler aldın mı ? 

- Nöyiden hiç ayrılmamış .. 
Düşün bir kerre Aleksandr, 
Parisin Almanlar tarafından 
muhasarasında Prüsyalılar Nö
yideki evinin küçük bahçesini 

bile istila etmişler ... Ve o bah· 
çenin güzel yabani yasem!nle-

rini yakacak odun diye kes
mişler .. Çok şükür ki yasemin-

ler tekrar kökten filiz vermek 
suretile bir yılda eski halini 

bulmuşlar .. 
Durdu. Şemsiyesinin ucuyla 

ayni yere birşeyJer yazdı. im
parator eğilerek "Yaşasın Çar,, 

cümlesini okudu. 
- Geç olsun da güç olma

sın Katya dedi. Ve güzel ka

dını kolları arasına alarak sıktı, 

sıktı... Dudaklarını yüzünde, 

hafif dekolte boynunda gez
dirdi. Katarin : 

- Aleksandr beni bugün 

buraya getirmekle bana çocuk
luğumu verdin ? 

iki vücud tekrar bir olmuştu .. 

Öylece birbirlerine sarılmışlardı. 

Aleksandr ufku göstererek : 
- Bütün bunlar, bu arazi, 

bu sevdiğin bahçeler yeniden 

senindir Katya, dedi. 

Son Telgraf Haberleri 
Kongre kararını verdi Iogiliz gazetelerine göre -

Cezalı sporcuların ceza- Zecri tedbirlerin tatb · 
ları tamamen affedildi kinden başka çare yo 

• • + 

ANKARA 17 (Yeni Asır Muhabirinden) - Spor kongresinin 
bu sabahki celsesinde Atletizm federasyonu reisi B~rban Felek 
tarafından, şimdiye kader cezaya çarptırılan sporcuların cezalarmın 
affedilmeleri hakkında bir takrir verilmiştir. 

Takrir uzun münakaşalara sebebiyet verdi. Neticede para 
çalmak gibi suçlar müstesna, suçlu sporcuların cezaları tamamen 
affedilmiştir. 

Burdur halkı • 
sevınç içinde 

Burdur, 17 (A.A) - Baladız - Burdur demiryolunuG ray fer· 
şiyatına bugün başlanmıştır. Burdurdan kalabalık bir halk küt
lesi Akdeniz yolunun ilk kıvrım noktasında başlıyan bu ameli
yeyi görmek üzere BaJadıza gitmiştir. 

Burdur İlbayı, parti başkanı, şube mühendisleri ve birçok ba
yanlardan mürekkeb kalabalık bir grub halaslar üzerine konu
lan ilk rayı kucaklarında getirmişlerdir. 

Demiryoluoun pek yakında Akdenize ulaşması dileğile se-
vinçli bir gün yaşamışlardır. ' 

LONDRA 17 ( A.A) - Sabah gazetelerinin Cenevre mü 
kereJeri hakkındaki kanaatlarına göre, ItaJyaıı şartlarının Habeş 
tarafından reddinden sonra 13 ler komitesinin barış teşebbüsü 
akim kalmış nazariyle bakmak lazımdır. 

Daily Telgraf diyor ki : 

ltalyanlar Habeşlt!re kendi istedikleri sulh şartlarını MiUetJ 
cemiyetinin müdahalesj olmaksızın zorla kabul ettirmek istiyor! 
Eğer beklenmedik bir hadise çıkmazsa bugün toplanacak o 

13 ler komitesinin yapacağı şey barış teşebbüsünün ak' 
kaldığını müşahede etmektir. Bundan rnnra zecri tedbiri 
komitesi içtimaa davet edilmelidir. 

Morning post gazetesi ise şöYJe yazıyor : 

Cenevredeki lngiliz resmi mahafili Cenevrede müzakereler 
son aldığı şekil hakkında büyük bir ihtiraz göstermektedi 

ltalyanlar bir mütareke yapılmadan evvel Adis • Ababa 
girecekleri ümidindedirler. Bu takdirde Milletler cemiyeti lutn 
esasa istinaden ileride müzakerelerde bulunabiJecektir. 

Habeş imparatoru Viyana seyahab 
Ergeç Italyadan barış 
yalvarması yapacakmış 

Paris, 17 (Ö.R) - "Lyon Republıcain,, gazttesine göre 13ler 
komitesinin uzlaşma teşebbüsünün akameti üzerine iki ihtimal var· 
dır. Ya uzlaşma imkansızlığı görüldükten sonra işler kendi ha
line bırakılacak ve askeri hadiselerin tesiri altında Necaşi ltal
yadan sulh yalvarmağa mecbur kalacaktar. Y ahud da, lngilizlerin 
istedikleri gibi yeni zecri tedbirler tatbik edilecektir. Fakat 

-- . 

Avusturyanınltalyaya y 
kınlaşmasından mı oldu 

Londra 17 (A.A) - Austin Cbamberlain'in Viyana seyahatin 
den bahseden Nevs Chronicle gazetesi bu seyahate büyük bi 
siyasi ehemmiyet vermektedir. Bu gazete diyor k! : 

Austin Chamberlain'in lngiliz siyasetindeki büyük nüfuzu be 
kesçe malümdur. Cbamberlain Viyanadan Prağa giderek küçü 
antant devlet adamlar nın fikirlerini de alacaktır. 

Kat ya sevinçle 
çırptı: 

ellerini hangisi? Petrol ambargosu artık tesirsizdir. A111keri tedbirlere 
gelince, lngiltere bunların mes'uliyet ve tehlükesini kabule ha-

Daily Herald ~azetesi de Viyanadan aldığı şu telgrafı neşret· 
mektedir: 

iyi malumat alan mehafiJde Austin Cbamberlaine Avusturyayı 
lta lya lehindeki siyasetini tebdile ikna için lngilterenin gönder· 
diği gayri resmi bir elçi sıfatiyle bakılmaktadır. 

- Bu şato benim, 
benim mi? 

yalmz zır mıdır? 
Paris, 17 (Ö.R) - "T emps,, gazetesi Cenevrede bazılarının 

13ler komitesi yerine hemen 18 ler (zecri tedbirler) komitesini 
tophyarak zecri tedbirleri şiddetlendirmek istediklerini kayde
derken şu mütalaada bulunuyor: Bundan vahim neticeler çıka-

-- Hayır Kalya yalnız senin 
deyil, aynı zamanda karnında 

taşıdığın yavrumuzun .... 
- Oğlumuzun ... 

- Kızımızın diyordu hafifce 
imparator ... 

- Hayır Aleksandr çocu-

ğum erkek olacak ... Senin gibi 
merd bir erkek... Ben öyle is-
tiyorum ... 

- Sonu l'ar -

bilir. Uzlaşma teşebbüsünde devaı:n edilmelidir. ilk temas olmuş
tur. Bu genişletilerek muhasamatı ve zecri tedbirlerin sonuna 
varmağa imkan verecek müzakerata girişilmelidir. Vaziyetin va
hameti Afrikada değil Avrupadadır. Alman kuvvet darbesi ani 
bır tehlüke çıkardı. Bu ancak Fransız sulh planile bertaraf edi
lebilir. Halbuki ltalyanın iştiraki olmadan bu plan tatbik edilemez. 

Varşovada nümayişler oldu 
huschnig Avusturyada mecburi 
askerliğin teessüsünden sonra 

lngiltere notamıza Şüpheli unsurlar bazı ma-· 
cev~g.~t;rdi ğazaları yağma etmişler 

- Baş tara /ı 1 11ci say/ada -
da tetkiki lazımgeldiği işaret 

Viyana, 17 (Ö.R) - Katolik 
üniversitelilere verdiği nutkun
da şanselye Avusturyanm is
tiklali esasını müdafaa etmiş 
ve Avsturyanın tarihine ve 
emelJerine en uygun olan cere
yamn bu olduğuna inandıktan 

sonra Sent Vehme tedhiş teş-

yan askeri teşkilata katiyen 
müsaade edilmiyeceğini ihtar 

ederek bunların arhk lüzumu 
kalmıyan bir vasıta olduklarım 

yoksa haddizatında bir gaye 
telckki edilemiyeceklerini bil-kilatının son üç "idam kararını,, 

ileri sürek Avusturya ulusunun dir:niştir. Şanselyenin fikrince 

edildikten sonralngiltere hü
kumetinin kendi hesabına Türk 

tekliflerini bili teehhür ve 
icabeden yollarla münakaşaya 

değer bulduğu kaydolunmak
tadır. 

RUSYANIN CEVABI 
Moskova, 17 (A.A) - Hari

ciye komiserliği Sovyet hüku
metinin boğazlar hakkındaki 
cevabını Bugün Türkiye büyük 
elçisine tevdi etmiştir. Bu ce
vabı notada boğazların Türkiye 
hakimiyeti mutlakası altında 
bulunmasına her zamanki gibi 
tarafta.r olduğunu bildiren Sov
yet hükümeti boğazlar rejimi· 
nin yeni esaslar dairesinde 
tanzimi için müzakereye amade 
olduğunu tebliğ etmektedir. ····-B. Enis şerefine 
ziyafet verildi 

Ankara, 17 (A.A) - Şehri
mizde bulunan Tahran büyük 
elçimiz B. Enis şerefine İran 
maslahatgüzarı B. lsfendiyari 
tarafmdan bir ö~le ziyafeti ve
rilmiştir. Ziyafette hariciye ve
kili Dr. Tevfik Rüştü Aras ve 
katibi umumi Menemencioğlu 
ile hariciye erkanı hazır bulun
muşlardır. 

Zıyafet iki memleketi birbi
rine bağlıyan tam samimi dost
luk havası icinde 2eçmiıtir. 

Varşova, 17 (Ö.R) - Leh Ajansı b:Jdiriyor: Leopold şehrin
de 14 Nisanda polis ve işçiler arasındaki bir arbedede yarala
nan Vladislas Kora dün 16 Nisande ölmüştüa. işçi sindikalist 
komitesi cenaze merasiminde asayişin muhafaza ediimesi için 
zabıta ile teşrik mesai edeceğini bildirdiğinden cenaze alayı için 
bir güzergah çizilmiş ve işçilerin kendi nizam koHarı sayesinde 
ceaaze merasimi esnasında hiç bir hadise çıkmıyacağı vadedil
mişti: Buna rağmen son dakikada kanlı karışıklıklar olmuştur. 
Elebaşılar alayı şehir içinden geçirmek için tayin edilenden baş
ka bir mezarlığa doğru yürümüşlerdir. Bu esnada şüpheli un
surlar mağazaların camekanlarım kırmışlar ve malları yağm et
mişlerdir. Polis müdahale etmiş ve nümayişçilerle zabıta arasın
da yumruk, taş ve tabancalarla bir çarpışma olmuştur. Bu ar· 
bede neticesinde 3 nümayişçi ölmüş ve bir çoğu polis olmak 
üzere on kişi yaralanmıştı. 

tabiatına aykırı düşen bu usu- buna aykırı her temayül ancak 
lün kendine taraftar bulamıya- Avusturyanın birliğine engel 
cağmı temin etmiştir. i>. Se- çıkarmak neticesini verebilir. .......... 

-
TAYYARE 
SIN EM ASI TELEFON 3151 

15Mayıs -·- -
Tayyare şehidleri .. .. ' .. 

gunudur 
Ankara, 17 ( Özel ) - Bu 

yıldan itibaren Tayyare şehid
leri ihtifali 15 Mayıs tarihinde 
yapılacaktır. Bu husus karar 
altına alınmıştır. 

Bugün Her Seansta 

beklenen • AyJardanberi sorulan senenin en muhteşem filmi 

Königsmark 
Elissa LANDI - Pierre FRESNA Y - John LODGE - Jean MAX - J . YONEL 
J. DEBUCOURT - Georges PRIEUR - Andre DUBOSC gibi en tanınmış Fransız 

artistlerinin büyük bir kudretle çevirdikleri heyecan dolu nefis bir eser 

Derin ve ince bir aşk - heyecanlı bir mevzu - Taç ve taht ihtırasları 
sarayların iç yüzü ve saray entrikaları ...,. __________ !11111111 __ ..;.;~İlı!---..... 

Ayrıca : Türkçe sözlü FOX dünya havadisleri 
SEANS SAA TLARI : Dikkat : Königsmark filmi uzun olduğu için seans 

saat!arı şöyle tesbit edilmiştir 

Hergün 14-16-18,30-21 cumartesi ve pazar günleri 12 de başlar 

Pazartesi . ..... 
Günü Berlinde 
tören yapılacak 
Münib, 17 (Ö.R) - B. Hit

lerin yıldönüm~ müna3ebetiyJe 
20 rıisaııda burada bütün ı:iyasi 

başkanlar, gençlik ve ulusal 
sosyalist teşkilatı milletleri 

tarafından Führere karşt yük· 
sek bir yemin merasimi yapı-

lacaktır. Ruvayal meydanında 

yapılacak olan bu meresim 
radyo ile her tarafdan takib 
edilebileeektir. Bundan sonra 

akşam büyük bir toplantı ya
pılacak ve Führerin işgüderi 
B. Hess söz alacaktır. 

Ranıpora 

yiizd iiriildii 
Cebelüttarık, 17 (Ö.R) Rampo 

ra gemisi hala yüzdürülemedi. 
Şiodetli rüzgar gemiyi gittikçe 

daha fazla kuma gömmekte 
olduğundan ağır demir er atıl· 
dı. Mamafih Rampora tehlü· 
kede değildir. 

Londra, 17 (Ö.R)- Ramponı 



......... 

--

-'~--------------= o m~ T emoçinin Rüıası ~ 
Türk tarihinden şanlı sahifeler ~ 

a•nifti ı azzı .w~/Y/ZZZ)%ZrzT~~_;;;;m;1lfZl 
Bölem sayıaı: 44 

Uzun yolculuktan sonra nihayet 
Şam'a gelebilmişlerdi 
~~~------~ ......... ~ ..... ···--------~~-

Bütün bu gürültülü lanetler rin hendekleri göründü. Hen-
bittikten sonra ihtiyar bir şeh ı deklerin ardında temelleri ak 
bir hitabede bulunarak şunları taştan yapılmış kırmızı tuğlalı 
söyledi: 11 Ali yüceliğin, merd- kale meydana çıktı. Kalenin ke-
liğin timsali idi. Düşmanı ka- merleri ve mazgal delikleri etra-
çırtmadıkça gaza meydanından fmda bir çok oymalar, ince, na-
ayrılmazdı. Allahına kavuştuğu zik direkler yapılmıfb. Şama 
gtin oğullanna dart gümftş ak-
çe ile bir mushaftan ve bir Babüssade kapasından girdi-
kıhnçtan başka birşey bırak- ler. Silihçı Ganeaıio evini 
mamıştı," Dağılmak zamanı gel- buldular. Mahmud Yalovacın 
mişti. Halk akın akın oradan ona hitaben yazdığı bir mektu-
ayrıldı. Türk ellerinden gelen bunu vareceklerdi. Dar bir so-
küçük kafile de o cereyana kakta gökrengine boyanmış 
kapıldı. Canbey arkadıqlannın kafesli bir evi anyorlardı. Bura-
Kufedeki günleri hadisesiz geç- da daha iki kişiye raatladılar. 
ti. Nihayet Kerbela yoluyla 
Bağdada gittiler. Burada Ebu Kıhklanudan kendileri gibi 

yabanca oldaklan ~ idi. 
Süfyana Mahmud Yalovaan 
bir mektubunu vereceklerdi. Yanlarına uzun ve düz birer 
Bağdat o devirlerde ihtişamın kıJınç saUaodırmışlar, bellerine 
en parlak günlerini ya,ıyordu. birer hançer sokmuşlardı. Rey· 
Süfyan silah taciri idi. Klavuz monda bu adamlan görünce 
Yusufun delaletiyle evini bul- halecana düştü. 
makta güçlük çekmediler. Mah· - Canbey diye aeslencli. Bu 
mudun mektubuu verince ümid- önde giden adamlardan biri 
lerinin çok üstüne çıkan bir babamın eski bir hizmetkarıdır. 
hüsnli kabul gördüler. 

Evin selamlık kısmındaki bü- izin ver de kendisiyle konuşa-
yük bir odaya misafir edildiler. yım. 
Yüzü gözü sımsıkı örtülü bir - Reymonda ben seni mil-
kadın Ayşeyle Reymondu harem Jetinin arasına götürmeğe and 
dairesine aldı. Sanki gele- içtim. istediğini yapabilinin. 
ceklerinden habı?rleri varmış Reymonda öndekileri heye-
gibi sofralar kurulmuştu. Uzun cananı belli eden tath bir sesle 
bir yolculuktan gelen beş ar- çağırdı: 

kadaı sofra başına geçmek - jan Lermin... Buraya ge-
için fazla davet beklemediler. ı· · ınız ... 
Onlar önlerine konan yemekleri 
iştiha ile yerken bir saz şairi 
beyitler söyleyerek medhiler 
yapıyor, yemeklerin nasıl pişi
rildiklerini anlahyordu. Ev sa
hibine gelince o sofraya otur• 
mamıştı. Hizmetcilerine nasıl 

ne2aret ediyor, bir düzüye 
"buyrun,, ları ile misafirlerini 
ağırlıyordu. Yemekten sonra 
dondurmalar ve şerbetler da
ğıtıldı. Çalgıcılar faaliyete geç
tiJer. Bu odadan yükselen ahenge 
datardan da çalgı sesleri cevab 
veriyorlardı. Beş arkadaş Fırat 

nehrini kucaklıyan pencerenin 
başma geçtiler. Donanmış ka
yıklar Fuat suyu üzerinde dola
şıyorlardı. Birdenbire bu ka
yıklar durdular. Aralarından 
birbirine bitişik üç büyük ka
yık Ebu Süfyanın evi karşısın
da yer aldı. Yanan meşalelerin 
bol ışığı altında kayıklardaki 
kadınların ipek entarilerı göz 
kamaştıracak bir şekilde par
lıyordu. Büyük kayıkta Bagda
dm eğlence ve sefahate düşkün 
olan halifesi oturuyordu. 

* .... 
Göcebeier Bağdatta iki gün-

den fazla kalmadılar. Bu iki 
gün içinde ev sahibi hazırlan
mış bir kervan buldu. Bağdat
tan Şama kadar çöl yolu bay
du!larla dolu idi. Canbeyin yal
uız kendi adamlarile yola çık
ması çok tehlükeli idi.Bahusus 
ki yanlarında iki kadın da var
dı. Bir deve üzerinde Ayşe ile 
Reymonda için bir mahfe ku
ruldu. Yola çıktılar. Tam kırk 

gün süren bir yolculukla çölü 
geçerek Şama vardılar. Şama 
bır kaç mil uzaktan bahçeler, 
Portairnl, Nar, incir, Hurma 
• ,açları başlamıştı. Asmalar, 

Lağlar, ve birbirine sar1lmış 

yasemin fidanlanyia çevrilmis 
yerlerden geçtiler. T c vekkelı 
Şama cennet dememişler .. Her 
mevs:mde çiçek döken yase
minler arasından bol sulu çay
lar geçiyor ve bütün bu çay
larm üstü yeşilJikler, çiçekler
den kameriyelerle örtGlü bulu
nuyordu. Baht: .. ••·=--~ .. ~ · 

- BiJnu:di -
_ ... 

Hergün 
---Bir fıkra 

·• 
Ynza11: Eczacı !(ema/ Ak.tas ................................... 

Adlara, soy adla
rına dair 

Soy adı almanın zamanı biti· 
yor, bundan sonra soy adı al• 

mamış olanlara ceza vardır. Bu 

cezaya çarpacak olan var mı 

diye düşündüm. Varsa bu ka .. 

dar zamandsr soy adı almamağa 
inat etmeğe ad koymak lazım 

gelse adsız demek gerek. Ben 

adlarla şahıslar arasında mü· 

nasebet görenlerdenim, Osman

lıca söylerken ismiyle müsemma 

derdik. ismiyle müsemma olmak 
bir kaide bir icabit ofsayda, 
tahsil ve talime hiç hacet kal
madan adını alim koymak kafi 
gelirdi. Ben bu hesapta hem 

kemal sahibi hem kimiJ olmak
Jığım lizım gelirdi, ismiyle mü

semma olmak bir tesadnftor, 

yoksa ne nekes semihler, ne 

elinden bir şey gelmeyen ma

hirle, Ne hayatta mağlubiyet· 

ten başka bir şey görmemiı 

galipler vardır. Adlara dikkat 

edin, memleketten memlekete 
farkeder. Meseli Anadolu için

de Himmet, Veli, Mehmet bol
dur, lstanbulda Bürhan, Kemal 

Macid'ın, Trabzon taraflarında 

Temel' in sayısı bulunmaz. Balı· 
kesirle lzmir arasında Sabit, 
Diyarıbekir, Muş, Van cihetlerin-

de Süleymana fazla rastlamr. 
Şimdi soyadı bu işlere de karışa-

cak. nerelerde nasıl soyadları be
lirecektir bekliyel m. Soyadı ile 
tanınmak hemen umumi bir 
şekil almadı, bana eczacı Aktaş 
diyen var, var amma ağız yine 
Kemal Kamile alışık... Kemal 
Aktaf diyenler başgösterdi, 
' - . '.. . _.. . -. 

Katil kimdir? 
Amerikalı kadın romancı 
N. Titterton öldürüldü 

Q ••a•• ı 

Katil, güzel romancıyı çırıl çıplak 
soyduktan sonra boğazını sıkmış ........ 
Nev-York 13Nisan - Ame- Kocası Radyo Siti de çahı-

rikanın maruf kadın romancı- makta olup mühim bir telaiz 
larmdan Nansi Titterton öldü- kumpanyasının direktörii idi. 
riilmüştür. Bu haber her gün Genç kadın \>ütün hayatını yu-
edebi gazetelerde, mecmualar- vasmda yazılarile geçirmekte 
da bu meşhur yazıcının hiki-- idi. Cinayetin vuku bulduğu 
yelerini ve romanlarını okuyan sabah ta M. Titterton mutadı 
on binJen;e Nevyorlduyu beye• olduğu üzere kansından aynl-
cana dqürmüıtür. mışb ve a)qam eve d6nerken 
Vahşiyane olduğu kadar es- bir facia ile karııfatacağınclan 

rarlı görülen bu cinayet etra- haberi yoktu. 
fmda alınan haberler nihayet Filhakika Mösyii Titterton 
earar perdesini hafifçe kımıl· apartmanını bir çok yabanca 
datmışbr. Vak'a Nevyorkun kimaelerle ve polislerle dolu 
en aristokrat mahallelerinden görünce şqırmııtır. 
birinde Bekman Palasda Nansi Maktulün çıplak bulunmua 
Tittertonun 22 numaralı apar- bir tasalluta maruz kaldığı ve 
tımamnda vukubulmuştur. ondan sonra öldürüldüğü binini 

Geçen cuma günti öğleden uyandırmııtır. Aynı apartmana 
sonra saat brşde iki işçi mob· bitişik bir dairede oturmakta 
lelerin tanzimi için Titterton• 
un apartmanına başvurmuşlar
dır. Kapının tamamen açık ol
duğunu hayretle gören işçiler 
zili çalmağa lüzum görme
den apartmana dahil olmuş
lardır. Fakat meydanda kimseyi 
bulamayınca elektrikleri yan· 
makta olan banyo salonuna 
girmişlerdir. Burada müdhiş bir 
manzara ile karşılaşmışlardır. 

Bir pijama parçasiyle boğazı 
sıkılmış çaplak kadın banyo 
içinde yatıyordu. işçiler vakıt 

kaybetmeden dışan çıkmışlar, 
polisi vakadan haberdar etmiş
lerdir. 

Zabıtaca yapılan tahkikat şu 
neticeyi vermiştir. Nansi Titer
ton çok zarif ve çok ğiizel bir 
kadındı. Birçok dostlara vardı. 
Zekisını ve yazı kudretini tak-

olan kontes Hoyes birkaç giin 
evel 25 yaşlannda zarifgiyiamiı 
bir gencin kendi aparbmanına 
müracaat ederek ism;ni hatır
hyamadığı bir kadının adresini 
sorduğunu söylemiştir. 

Bu adam bir akşam sonra yine 
gelmiş ve ayni suali yine tekrar 
etmiştir. O zaman Kontes Ho-
yes meraka düşerek deli- . 
kanlıya dikkatle bakmak lüzu
munu duymuş ve bunun çok 
güzel bir genç olduğunu gör
mfiştür. Diğer taraftan yine 
Amerikan muharrirlerinden 
Devitt mavi caket giymiş 
bir zencıyı cinayet glinü 
Tittertonun oturduğu evin ça
bsı fü~erinde dolaşırken gör· 
düğllnü söylemiştir. Meçhul 
delikanlı ile zenci aranmak-

dir edenlerse yfiz binlerce idi. tadır. 

••••••••• 
Halk evi 

Okullar lik maçları 
Pazar günü Alsancak saha

sında lzmir Erkek lisesinin ya

pacağı "Lise günü,, atletizm 

bayramı münasebetile bu hafta 

bölge lik maçlara tehir edilmiş
tir. 

Cumartesi günü Halkevi 
okullar lik maçlarile Pazar günil 

Halkevi takımlan arasında maç
lara devam edilecektir. Bu 

maçların hazırlanan programını 

aşağıya yazıyoruz: 

OKULLAR LIKI 
Cumartesi günü Halkevi ala-

nında: Saat 14,30 San'atlar -

Erkek öğretmen hakem bay 

Okyay Buca orta okul öğret

meni. 
Saat 16 da Ziraat - Karşı

yaka ortası hakem. M. Şenkal. 
Pazar ıünü Halkevi saha

sında: saat 11 Yükselme - 9 ey
lul. 

Saat 13 Parkspor - Devrim. 
,, 15 Hacıhüseyinler-Kah

ramanlar. 

Bocada 
bir ev taşlanmış 

Bucada istasyon caddesinde 
Dramah Recebin 5 numaralı 

evi birkaç gündenberi Jıece ve 
gündüz taşlanmaktadır. Eve 
takriben bir kilo ağırlığında 
taşlar, kömür parçaları atılıyor. 

Zabıtaya vuku bulan ıiki
yetler üzerine etraf sıkı bir 
nezaret altma alındığı halde 
evi taşlayan müoasebetsizlerin 
evi kimlerin taşladıği henilz 
anlaşılamamıştır. Zabıta tahki· 
•--~., .-.,,..... ediyor. 

Venedik 
Sular altında 

Venedik, 17 (Ö.R) - Deni
zin kabarması yüzünden şehir 
sular .altında kalmış ve elekrik 
transformatörlerini sa bastığın
dan akşam bütün şehir karan
lıkta kalmıştır. Tiyatro ve si· 
nemalar çalışmamaktadırlar. 
San Marko :neydanı ve bntün 
caddeler su altındadır. Tulum
bacılar birçok kurtanşlar yap-
mışlardır. Birçok senelerden
beri böyle bir tuğyan görülme
mişti. 

Hicaz - Mısır 
münasebetleri 
Kabre, 17 (Ô.R) - lbnissu

dun hsriciye nazm Fuad Hamıa 
buraya gelmiştir. Hicazla Mısır 
arasında muntazam münasebet 
tecisi için müzakerata giriıe
cektır. 

Pazar günü 
Halkevlnde 
konferans var 

lstanbul Üniversitesi Hu
kuk fakültesi ve Siyasal 
bilgiler o kulası Profesörle
rinden Bay Ali Fuad Baro
nun tertip ettiği aylık kon
feranslardan bu aya aid 
olanını vermek hususunda 
Baro tarafından vaki daveti 
kabul buyurmuştur. 

Sayın Profesör 19/4/936 
Pazar günü lzmire gelecek 
ve ayni günde saat (18,30) 
da konferansını Halkevi 
salonunda verecektir. 

Konferansın mevzuu: 
(Hukukta Ahlak Kaidesi, 

Ahlakın Hukuk Üzerindeki 
Tesirleri) dir. 

1 PARDAYANLAR 
-130 - YAZAN : Mlşel Zevako 

KJeman yalvarırım fikrinizi açık söyJe .. 
yiniz yorgunluktan perişan bir haldeyim 

Alis yerinden sıçradı, hiddet
lenerek bağırdı: 

- Nasal oldu da kalbiniz 
parçalanmadan böyle bir sor
guya tehammiil ettiniz. Çocu
ğunuzun bu shleri s&ylemğini 
iıittiğinizde "oğlum, senin ba
ban da beııim" diyemediniz mi? 
Ey taı ytlrekli papas Marki 
D6 Pani Garolal Şimdi kalben 
de papaı olduğunuzu anlıyo· 
rum• • 

Papu kaytsız bir ta•uu ce-
Yab Yerdi: 

- Bana yalnız bunu değil, 
niçin anası olmadığını da sordu. 
Sizi ye.min ile temin ederim ki 
bu çocuk bana "dünyada pek 
yalnızım. Anam da yok ••. " De
diği zaman sesi o kadar acıklı 
'di 1 • 

Alia dövünüyordu. Şimdi an
lıyordu ki bu çocuk Aşıkı ta
rafından intikam için saklanı
yordu ve yeniden izbrab çek
tirmek istiyordu. 

Bu gece genç kadına, çocu
ğun anasmı istediğini söyliyor 
ve onu yalnız bir çocuk olarak 
gösteriyordu. Diğer bir defa 
da çocağun muztarib olduğunu 
ve gözyaşları döktüğünü söy
liyecekti. Belki de daha sonra 
yavrucuğun kederden öldüğünü 
anlatmak istiyecekti. Papas1n 
planı bu idi. Papas birdenbire 
söze başladı : 

- işte beni düşündüren de 
bu çocuktur. Sizi elemli bir endi
şe içinde yaşatmak istiyorsam 
çocuğu dk ıstıraba mahküm 
etmeğe hakkım olmadığını da 
kendi kendime t\iitiindim. Ço
cuğumuzu görmek ister misiniz? 

Alis ellerini bitiştirdi: 
- Ah! eğer bunu yaparsa

nız! beni affet Kleman, demin
den hiddetli idim, asbrab için
de bulunduğumdan titizleflDİf
tim. Artık bunlar geçti. Demek 
ki çocuğumu görmeğe beni 
bırakacaksınız değil mi? 

- Evet, şimdi bundan baıka 
bir şeyi dUıünmiyorum. 

- Kleman, ya'varmm. Fik
rinizi açıkça söyleyiniz. Yor
gunluktan, peritan bir halde· 
yim. 

Açık söyleyiniz ki maksadı
nızı anlıyabileyim. Ah 1 dftflin· 
düklerini söyliyen insanları din .. 
Jemek kalbe pek ziyade fe
rahhk verir. 

- Samimi ve hakiki bir 
surette çocuğunuzu görmek 
arzu ediyorsunuz değil mi? 

- Onun mes'ut olması ve 
benim hatalarımdan dolayı ıs
tırap çekmemesi için hayatımı 
bile feda ederim. 

Bu sözleri Alis, kat'i bir 
samimiyet içinde söylemişti. 

Papas batındaki kukuJeteyi 
arkaya atbktan sonra koJlannı 

göğsü üzerine kavQfturdu. Başı 
meydana çıktı. Çehresi zayıf
Jamıı olmasına rağmen pek 
güzel idi. Bu elbise içinde hey
kel gibi idi. Bakışlarmdakı tat
hhk gençliğinin hususiyetini 
kaybettirmemişti: 

- Siz bana günahlarınızı 
söylediniz. Ben de size itirafta 
bulunacağım. Söyleyeceğim söz
ler belki sizi hayrete düıüre
cektir. Fakat sözlerimi sonuna 
kadar dinleyiniz. Sonra bir hü
küm veriniz. Alis ! Sizi hali 
sevmekte olduğumu söylemek
le yeni bir şey öğretmiş olmı
yacağım. Bunu biliyorsunuz 
değil mi? 

- Evet biliyorum. 
- Pek ali ! Sen Jermen 

vak'asım babrlarsımz ya ••• AJis, 
o Kece Iİ&İ 61clllrmlif olaydım 
bu ciaa te a 

olacaktı. Sizi öldürmeği tasar
ladığım halde bir türlü elimden 
gelmedi. 

Alis lıaşını salladı. Hakikab 
aramağa ve ıöylemeğe karar 
veren bu iki malılük sükônetle 
konufUYorlar ve birbirlerin& 
mülhit şeylerden bahsediyor• 
lardı. Papa• dzilne deYanı 
ederek: 

- Alis aize şunu da söyli· 
yeyim. Bir adamın sevgisini. 
aşkım unutmak için ne gibi 
şeylere teşebblls etmesi lhımsa 
ben de bunlan yapbm. Sizi 
unutamadım. Size kin ve nef
ret besledim. Bu da pek ba
yUktnr. Bunun için kinim sev
gimi gizliyordu. Alis! Hakaret
ten daha şiddetli olan bu sev· 
gimle hayli çarpııtam. Mağl6p 
oldum. Ve itte şimdi karşındı 
bulunuyorum. Deminden odayı 
girdiğim zaman sizin ne ka· 
dar derin bir üzüntü içindtı 

olduğunuzu gördüm. Fecaat 
olanca dehşetiyle meydanda ... 
Yürekleri ızbrapla kavrulan üç 
kiti var: Ben, sen, çocuk. 

Bu son söz üzerine anne tit· 
redi. Papas yine sözüne de· 
vamla: 

- Ben, sensiz yaşayamıya· 
cağımı anladım. Çocuk ise anı 

şefkatinden mahrum. Siz is« 
kendi ağzınızla söylüyorsunuı 
ki sefalet içinde yuvarlanıyor-

sunuz. Binaenaleyh size şunıı 
söylemek için geldim. Şu sefa· 
let çukurundan çıkmak ister· 
misiniz? Çocuğun yaşamasın• 

ve beni kapadığınız manasbrdan 
çıkmakhğnnı arzu eder misinid 
S6yleyiniz. 

Aliı, kekeliyerek: 
- Na .. ı? 
Diyebildi: 
- Çocuğumuzu a?arak be· 

raberce buradan gidelim. Bea 

zengınım, ltalyada emlikim 
var servetim var şayed ltalya· 

dan hoflanmazsanız başka ye· 
re de gidebiliriz. 

Alis susmu~tu. Dinliyordu. 
Bu sessizlik papuı cesaretlen· 
diriyor ve tarif olunmaz biı 
ümid yüreğini halecane geti· 
riyorda. Genç kadının elini 
tuttu: 

- Dinle, istediğin yere gide· 
ceğiz. Günleri tam bir saadet 
içinde geçireceğiz. Aşkım için 
maziyi fikrimden çıkarmağa. 

kalbimdeki hakaret hissini yok 
etmeğe çalııacağım ve seni 
eskisi gibi saf bir melek ola· 
rak tanıyacağım. 

Dedi. Allı daima susuyordu. 
Zavallı Pani Garola ise genç 
kadının bunlara razı olacağını 
düşünerek daha hararetli bir 
sesle sözlerine kuvvet vererek: 

- Bana ihanet ettin fakat 
bunu da unutacağım! Ben senin 
için çıldıran bir aşık, daha doğ
resu müşfik bir koca olacağım. 
Saygım aşk kadar büyüktür. 
Canımı uğrunda feda edeceğim. 
Bualan istiyorsun değil mi ? 
Senin, benim, çocuğun saadeti 
için istiyonun değil mi ? 

Sonu Vaı-

Satılık çocuk 
arabası 

Gayet az kullanılmış 120 
lira kıymetinde modern bir 

çocuk arabası gayet ehven 
bir fiyatla satılıkhr. 

Taliplerin : Gazi Bulvarın
da silahçı Salim hanında oda
cı Mehmet faike müracaat-
lan. 2-5 S 4 

, 
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içtimai tetkikler : 

Muhtelif tarih devirlerinde 

kadının lıukuki tekamülü 
KIZ ENSTİTÜSÜ 

,.!XT,;t.'~7~;~~7~ 

Şundan ........... . 
•••••••••••• 

············ Bundan •••••••••••• 

Feminizm nedir? sipariş atelyesinde .. Halk bilgisi 

Yazan: Handan Serrned Ertun; 
....:. 4 -

(Feminisme) nedir? İki cin
sin tabii müsavatı lehinde olan 
~ir (doktrin), kadınlara crkek
~rle aynı şerait dahilinde iç
tırnai, iktisadi, siyasal haklar 
;.e~rneğo müteveccih olan bir 
•kır cereyamdır. 

dele etmeden bütün siyasal 
haklarını aldılar. 1907 de Fen
lindiyada, 1908 de de Norveçte 
mesele a> ni sükfınetle cereyan 
etti. 

Yüzlerce genç Türk kızını barındıran 
bu müessesede adet~ konuŞan yoktur 

Son zamanlarda F ransadaki 
Lokarno görünüşünün akisle
rini biliyorsunuz. Franıız ga• 
z.eteleriaden biri merak et
miş; hetrı de halkın olduk 
ça üst katından bazı kim
selerin bu işler için fikirleri 
ne olduğunu anlamak istemiş; 

F erninsme bahsına gelince 
e~k~k hodgim(ığıom ve taraf
gırlığioin şaheseri olan bir mi
sali yazmadan kendimi alamı• 
Yac.ığım. 

( Louvre ) müzesi b&fızı kü
tübü ve arsıulusal istatiııtik 
sosyetesi azasından M. ( Bes
chereile ) her biri ( 1500 ) er 
sayfalık muazzam iki cildlik 
bir lugat vücude getiriyor ve 
buna " Monument eleve a la
gloire de la langue Française ,. 
namını veriyor. Fakat bu koca 
(Mooument) a ( Feminisme ) e 
dair en ufak bir kayd koymak· 
tan kendini müstağni sayıyor. 
Bu zat(Kadtn hakkında yalnız 
ŞU izahatı veriyor: 

"Vahşilerde kadın bir koşu 
hayvanıdır, şarkta bir zinet, 
garpta ise şımarık bir ço
cuktur.,, 

(F eminisme) cereyanlan her 
devirde ve her cemiyette ken
disini göstermiştir. On sekizin- , 
ci asrın filozoflart ve münev· 
ver kadınlara tarafından hazır
Janan (Feminisme) cereyanları 
(revolution) la beraber daha 
canlı bir faaliyet sahasma gi· 
riyor. 1791 de Olympe de 
Gouge, meşhur ( declaration 
des droits de la femme et de 
la citoyenne) jni kaleme alıyor. 

(Sensimoniyen) lerle (fourie
riste) ler kadınlığın (Emancı· 
pation) unu programlarının esası 
olarak kabul ediyorlar. 

1848 ihtilalinden heri ufak 
kadın grupları bu fikirleri ha
kikat yapmak için çalıştılar, 
kadın kulüpleri teşekkül etti. 
1849 da intihabata kadınlar da 
iştirak ettiler, üçüncü cumhu· 
riyet devrinde mesele tekrar 
tazelendi ve canlandı, fakat 
bu sefer de semeresiz kaldı. 
1880 ve 1885 intihabat listeleri 
muayyen bir miktar kadın ta
rafından yırtıldığı için kadın· 
lardan umumi yerlerde söz söy· 
}emek, toplanmak, kulüplere 
girmek hakkı nez edildi. O 
zamandan beri bir çok fırsat
larla ( 1909 ve 1913 te Buisson 
teklifi) ( 191! ve 1918 de 
Flandin ) in teklifi mecliste 
müzakere ve reddedildi. Ondan 
beri kadınJann belediye ve 
meclis seçimlerine iştirak hak
Larmı vermek cereyanı taze
lendi durdu. 

Bu tekliflerden sonuncusu 
L922 de mecliste kabul ve 
§yanda reddedildi. 

Kadmhk cereyanları 18 inci 
ve 19 uncu asırlarda iki dün
yanın birçok yerlerinde mnva
fı k neticeler aldı. 

Kadınlar lsveçte 1862 den· 
beri belediye ve 1919 dan beri 
de meclise üye 9eçmek ve se
çilmek hakkını kazanmışlardır. 

lnS!"ilterede 1869 dan beri 
kadmlar belediyeye seçilmek 
hakkmı almışlardı. 1918 de de 
saylav olmak hakkını kazandı· 
lar. 

Birleşik Amerika cumhuri
yetlerinin bazı kısımlarında ka
dınlar siyasal haklaranı almıştı
lar. 20 ağustos 1920 de çıkan 
bir kanunla bu hak bütün fede
rasiyonlara teşmil edildi. 

Yeni Zelandda 1899 da, 
AvusturaJyada 1908 de kadm· 
Jar hemen hemen biç müca-

Umumi barptan sonra mer
kezi Avrupanm bir çolt bükü· 
metleri kadınlara siyasal bak
larm1 verdiler. 

Almanya, Avusturya, Çekos· 
lovakya, 1919 da, Rusya 1917 
de, Polonya 1918 de, Hollanda 
1919 da, Belçika 1920 de, Da
nimarka 1915 te, lrlanda 1918 
de bu hakkı tamdı. 
Avrupanın yirmi bükümeti 

bu iki cinsin siyasal müsava
tını kabul etti. Fransada ve 
diğer yabancı memleketlerde, 
bilhassa liberal idareli olanlarda 
bir çok resmi memuriyetler ka· 
dınlara da verilmeğe başlan-

mıştır. 

Hatta umumi hizmetlerden 
sayılan mesela : Posta, telgraf, 
banka, şömnendöfer gibi birçok 
idareler kadınları kabul etmi· 
ye başlamışlar, yüksek okullar, 
üniversiteler kapılanm açmış· 
!ardır. 

Az bir zaman evvel de dok-
tor, avukat, mühendis olmıya, 
hatta siyasal mesleklere gir
meye başlamışlardır. 

Amerikada, Avusturyada, şi
mal memleketlerinde iki cinsin 
ekonomik münasebab kat'i su
rette kabul edilmiştir. 

Fransız kadınlan Fransız me
deni kanununun kendilerini 
cemiyet içinde gayri müsavi bir 
unsur olarak kabul ve telakki 
ettiğinden şikAyet ediyorlar. 

Bu müsavatsızlık -sadakat 
kaydını muhafaza etmek şar· 
tile - lngilterede, Rusyada, 
Kanadada, Avusturalyada, si· 
mali Amerikada ortadan kal
dırılmış ve kadmlarm kocala• 
rına itaat mecburiyeti refedil-
miştir. 
~SV.::Xhi~. 

~ 
Borsa Haberleri 

K DUn Borsada 
Yapılan Sabtlar 
~ 

Uz Um 
Çu. Ahcı 
330 F Solari 
45 Vitel 
42 Y 1 Talat 
40 H Alyoti 
23 K A Kazım 
12 1 Galemidi 
9 Şınlak Z bi. 
4 F Z lzzi 
505 Yekün 

Fiat 
8 75 9 75 
9 11 25 
9 50 9 75 
9 50 11 75 
9 87 9 87 
9 50 10 50 

10 50 12 50 
10 50 10 so 

504151 Eski satış 
504656 uumi sataş 

Zeyllnyaöı 
Kilo Alıcı Fiat 

6000 Turan yağ fab. 41 41 
Zahire 

Çu. Cinsi Fi at 
40000 ki. Bakla 4 375 4 375 
10000 ki.Pa. çekir 3 25 3 25 

189 balyepamuk40 42 
Bugün ştıbe kitabetine not 

ettirilen ve henüz vizita edil
memiş olan pamuk satışları: 
282 balye pamuk 37 40 

• • Para Piyasası 
17-4-1936 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 62 
İsterlin 620 623 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 80 79 50 
Belga 21 20 21 40 
İtalyan lireti 9 92 9 94 
İsviçre Fran. 40 87 41 05 
Florin 85 30 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. ilini 23 3 7 23 87 

Atelyenin sermaye.;ini, kurs talebesinin göz nuru, 
el emeği ve genç kızlık zevki teşkil ediyor. 

sualllerinden biri şudur: "Lo
karoo nedir?., 

Biri cevab vermiş: "Lokarno, 
ltalyanlarla Fransızlar arasında 
ve Almanya aleyhine bir and-Bir tarafta: Kozasını sarmıya ı 

çalışan hamarat ipek böceği 
gibi elindeki kar gibi beyaz 
el işine göz nurunu ve genç 
kızhk zevkini vere-n bir koope
ratifçi kız ... 

Ötede: Müşkülpesent bir ba
yana mo~~ı beğendirmekle 
meşgul cidui ve ağır başlı bir 

• !aşmadır. 11 Biri Strezmanla Bri· 
yan arasında imzalanan bir 
pakt old~ğunu söylemiş, bir 
başkası demiş ki: "Lokarno bir 
ltalyan hukukçusudur ki şimdi 
ölmüştür.,, 

Daha geniş ölçüde halk 
içine girecek olursanız, kim 
bilir daha ne cevablar karşı-Türk kızı ... 

Köşede: Yalnız makas işine 
nezaret eden moda mütehassısı 
bir Türk kızı ... 

Burası kız san'at enstitüsü
nün sipariş ate)yesidir. ileri 
garp ülkelerinin moda zevkini 
memlekette yaymak için Kül
tür bakanlığının isabetli bir 
karariyle Ankara ve lzmirde 
kurulan bu atelyelerin kısa bir 
zamanda muhite aşıladığı alaka 
anlatılmakla bitirilmiyor. Bir 
tarafta şapka kısmı, öte taraha 
elbise ve kadın roplan kısmı 
bir an kovanı gibi işliyor. Yü:r:· 
lerce insanı barındıran bu mü-

Akşam lalfsunda (alışan talebeler ve dill'klör Bay Hasib Akmer 
sonra elemanlar da Türk olu· şimdi başka isimler altında 
y~r; yalnız Tür~ olmıyan biri- Türk fabrikaları tarafmdan çok 
cık nokta •. P~rısten getirilen iyi kalite çıkarılmaktadır. Ge-
modellere .ınhısar ediyor. rek Borsanın kumaşları ve ge-

TÜRK KUMAŞLARI rek ipekiş ve sair fabrikalar 
Müesseseyi idare edenlerden tarafından çıkarılan kumaşlar 

,_.... ......... ,,,_.,...-----~- asıllarından birçok işlerde daha 

Sipariş atelyesinde çaüşaular, şapkaalık /usmmda 
essesede adeta konuşan yok· bir mütahassıs anlatıyor; 
muş gibi bir şey... -"Çok tuhaf bu .. Biz ise 

GENÇ KIZ EMEGI başlarken kumaş hususunda 

. Bu müessese, d~vl~tç~ Tür- bir çok müşküllerle karşılaşa-
kıyede kurulan yem bır ıkbsat cağımızı sanmı~tık. Çünk .. ı . 
. t . . •d . . 'b' d Y u ton 

sıs emının müJ ec ısı gı ı ur· tenı'an ve ü .. k k ti 
d 

.. . g mru ~Y! arı 

ma an çalışıyor. Muessesenın albnd A d k ı 
kapitali; talebinin göz nuru, el . a vrupa an umaş ge -
elemeği ve genç kızlık zevki· mıyor, modellerde tarif edilen 

d
. E t•t·· ı d b l t h ·1 kumaşları burada bulmak mfun-
ır. ns ı u er e eş yı a s1 kil l d 

müddeti geçirerek olgunlaşan n. 
0 mı yor u. 

Türk kızlara, tıpkt bir koope· .. Bı~ zaman kullamlan krep 
ratif gibi birleşik siylerini ser- do Şın, krep Jorjet, krep dö 
maye hesabına yatırarak haf. saten, krep Maroken, velur, 

iyidir. En ağar roplar şimdi 
Türk kumaşlarından yapılmak
tadır. 

ŞAPKA DAlRESİNDE 
Enstitü atelyesindeki şapka 

dairesi, görülecek kadar özlü 
eserlerle dolu . Hariçte faraza 
on liraya mal olan bir şapka, 
çok hesaplı hare et edi ldiai 

• • b 

ve ışçı parası ödenmediği için 
burada üç dört liraya mal olu
yor. 

Her gün yeni ve mevsim mo
daları hakkında bir çok mo· 
deller getirilerek tecrübeleri 
yapılıyor. Evvelce şapkacı ma
ğazalarında memnun edilmiyen 
müşteriler şimdi sipariş atelye· 
sinde istediklerini yaphrabili
yorlar. 

Sipariş atelyesinde kurs ta
lebelerinin mlişteri ile temaslan 
yasaktır. Onlar yalnız müte
hassısla istişare ederek ve fik
ı· ini alarak daimi surette çahş
luakta ve profesyonel bir mo
da terzisinin iki günde çıkara
bildiği işi daha az bir zamanda 
çıkarmaktadır. 

inceliklerini tamamen anlıya
madığım bu kadın elbiseleri ve 
kadın şapkaları müessesesinden 
aynhrken bende kalan his sa
dece takdirdi. 

..A.cl.:ıa.aıı. ~ i1ge-c tanın son günleri çalışmalarının krep damur gibi kumaılar 
verimini alıyorlar. Amatör ıev- • • • • M a 
t:;/:ğ. 1~~W~"v/1m":~:~:1.~·~: işitilmemiş bir cinayet 
killer, bazen talebeye bir ha· Ik• k d 
yaJ sukutu sebebi oluyorsa da ı ar ht 77 
talebe buna boyun eğmeğe eş, mu arı ye-
mecbur tutuluyor. Çünkü bu- • d k • ld g~nden Y~!ın~ geçiş arasmda rın en vurara o• u••rdu•• 
bır çok ruuşkuller ve bekJen-
miyen neticeler var... Çalışkan 
Türk kızı bütün bunlara. tec
rübeli muallimlerin olgunluğu 
içinde eritme imkanlanm elde 
ediyor. 

TÜRK MÜTAHASSISLAR 
Işio daha şayam dikkat ta

rafı, evvelce Almanya ve Fran
sadan getirilen rnütahassıslara 

tevdi edilen bu gibi moda mü· 
esseselerinin başında şimdi mü
tahassıs Türk kızlarımn bulun
malarıdır. Zaman her şeyi mil
lileştiriyor. Çalışma için lazım 
olan malzeme Türk emeğiyle, 
kumaşlar Türk fabrikasiyle, 
ince kadın zevkleri Ttırk has· 
sasiyetile temin edildikten 

Konya. (~zel) - Merkeze bağlı HocaCJhan köyünde şimdiye 
kada.r mıslıne. rastla~mamış bir cinayet işlenmiştir. Köy muhtarı 
lsmaıl. 77 yerınden bıçakla yaralanmak suretiyle öldürülmüştür. 

Kataller muhtann kamını delik deşik etmişler ve boyun dama-
rını kesmişlerdir. Zabıtanın derhal tahkikata giriştiği bu cinayet 
hakkında mevcud ip uçlarından istifade edilerek cinayetin ayni 
köyden Yunan oğlu lbrabim ve Ali adlarında iki kardeş tara
fından işlendiği anlaşılmışttr. Katillerin hadiseden sonra yere 
gömdükleri biçaklar da, gömüldü~ü yerden çıkarılmışbr. 

Bu vahşiyane cinayetin sebebi, koyun otlatılmasına muhtar1n 
mümaneatıdır. Katiller hakkında tevkif kararı verilmiştir. 

Kaza 
Dolma önünde Mahmud oğlu 

Rasim idaresinde bulundurdu
ğu 484 sayıh otomobilini Ha
san oğlu Aliye çarptırarak sol 
ayağının karılmasını sebebiyet 
verdiğinden yakalanmısbr. 

Altın hırsızhğı 
Alsancakta Fransız hastane

sinde sabıkalılardan Mehmet 
oğlu Tevfik, hastaneye gelen 
Meh~et kızı F ethiyenin 9aylık 
çocugunun omuzundaki 3 lira 
değerinde nazarlık altmını çal
dıiından tutulmuştur. 

sında kalırsmız. Düşunünüz, 

Fransamn en büyj.ik emniyet 
davası için halkm bilgisi bu• 
ya ikinci derece meslekler için 
acaba ne biliyor? 

Daha tuhafı var: şimdi vere· 
ceği reylerle Fransa hükumeti· 
ne nasıl bir iç ve dış güvenlik 
politikası güdeceğini de gene 
o öğretecektir. 

Avrupalıların bizi bilip bil-
mediklerine kızmayalım : Ken
dileri hakkında malümatlan bu 
olanlardan ne beklersiniz? Ge
ne onun içindir ki her vasıta
dan faydalanarak, kendimiz 
hakkındaki malümatı Avrupa· 
Jıların ayağına kendimiz götür
memizi istiyoruz. 1937 Paris 
sergisini büyük fırsatlardan bi
ri sayışımızın sebebi budur. 

Brüksel sergisinde hükfımet 
yalnız bir inhisarlar pavyonu 
kurmuştu. Tütün ve içki dük· 
kam! Buraya gelen ziyaretçi· 
lerden birçoğu, kapıdan çıka:-· 
ken diyordu i: " ür ler eski
den halı da yaparlardı. Şimdi 
demek onu bile bırakmışlar!,, 
Bu pavyona yaptığımız roas· 
rafla sadece memleketi az çok 
tanıt::-.cak fotograflar teşhir et· 
miş olsaydık, faydalı olmaı 
mı idi? 

Çünkü nihayet bu halk yı
ğınlarının bilmemesinin zaran, 
ve bilmesinin faydası vardır, 
Bunun için de onların en çok 
toplu olarak bulunacağı fırsat· 
farı gözönüude tutmak istifa
desi mahdut ve az ola~ teşeb-
büslere yapılacak masraflan 
biriktirip hepsini böyle fırsat· 
lara hasretmek lazım. 

Ulus 
••••••••• 

Erkanı 
Harbi yeler 

-·-
Konuşmaları iyi 

bir safheıda 
- Baş tmaJı l illci sa}'}ada -

hiyettar çevrenlerde bu müza
kerelerin neticesi memnuniyet 
verici gibi telakki ediliyor. 

Konuşmalar şimdi resmen 
bitmiş olmakla beraber, bazı 
noktalan tasrih için bu sabah 
yeni bir celse yapılmışbr. 

Fransız delegasyonu yarın ha
reket edecek ve Parise vanr 
varmaz bir tebliğ neıredc

cektir. 
Londra, 17 (Ö R) - Havu 

muhabiri bildiriyor: 
Salahiyetli mahfiller, Erkina

barbiyeler arasındaki konuı
maların memnuniyete şayan 

neticeler verdiğini söylüyorlar. 
Havas muhabirine göre büyftk 
Britanyanın bombardıman ve 
avcı tayyarclerile Almanyayı 

bloka suretiyle Fransaya ya
pacağa yardımın müessir ola
caiı sövleniyor. 

, 

• 



Sahife a YENi ASIR 

Habeş gasyonu, Italya ile baş 
başa konuşmayı kat'iyen reddetti 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~""'-~~~tE.J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Fl an din Cenevreye hareket ediyor. Her şey 
lngilterenin söyliyeceğison söze bağlıdır, deniliyor 

Cenevre 17 (Ö.R) - 131cr 
komitesinin büyük siyasi ehem
mi) eti sebebiyle saat 18 de 
uluslar kurumu umumi sekre
terliği tarafından şu tebliğ neş

redilmiştir: 

TEBLIG 
Başbakan B. de Madariağa

nın baskanhğında toplanan on 
üçler komites_inde başkan sa
bah Habeş deleğesiyle yapbğı 
son mülakatın neticesini biJdir
mıştir. B. Volde Maryam tara
fından kendisine şu tebliğa ya
pılmıştır: 

1 ltalyan delegesile yap-
yaptığınız ikinci görüşme ne
ticesini bana bildirmek ]ütfun
da bulundular. ltalyan delege
ımın fıkrınce en kısa yol, 
ltalyan ve Habeş mümessilleri 
arasında doğrudan doğruya 
bir müzakere açılmasıdır. Ital
yan delegesi 13 ler komitesinin 
bu müzakerelerden haberdar 
edileceğini kabul etmektedir. 
Böyleece 13 ler komitesi bir 
anlaşmaya vusul için iki dele
gasyonla işbirliği yapmak üze
re onların arzusuna amade bu
lunacaktır ve bu anlaşma basıl 
olunca konseye rapor vere
<ektir. 

ru hazırlamak üzere yarın saat 
16.30 da toplanacaktır. 

Yirmi nisan pazartesi sabahı 
saat 10.30 da konsey, 13 ler 
komitesinin vekaleti ile B. B. 
ele Madariaga ve Avenol tara
fından ltalyan ve Habeş mü
messilleri nt:zdinde teşebbüs 

edilen uzlaşmanın akim kaldığı 
hakkındaki raporu müzakere 
edecektir. 

FLANDIN CENEVREYE 
DÖNÜYOR 

Paris 17 (Ö.R)- Uzla~mamn 
akim kalması ve Uluslar ku
rumu konseyinjn toplanması 

kararı üzerine B. Flandin pa
zar günü seçim dairesinden 
doğruca Cenevreye hareket 
edeceklerdir. 

Fransız çevrenleri uzlaşma 

teşebbüsünün akametinden ace
le ve telaşlı netice çıkarılma
ması muvafık olacagw ını kaydef"la11di11 bir goruşme rsnasmda 

metnini aynen muhafaza et- komitesi Roma hükumetinin diyorlar. Bunlara göre ihtilaf 
mektedir. Bu beyanat ile Ha- uluslar sosyett:si kadrosu da· bir şekil meselesi üzerindedir. 
beş hükumeti konsey tarafın- bilinde pakt ruhuna dayana- Bununla beraber ltalyan-Habeş 
dan sulhun iadesi için yapılan rak müzakereye girişmekten harbinin sona yaklaştığı zanne-
müracaatı merdce ve her ka· imtina etmiştir. Bunun neticesi dilmektedir. Fransız ve lngiliz 
yıttan azade olarak kabul et- olarak, 16 ncı maddenin blltftn görüşleri yavaş, fakat emin bir 
miştı. Yine Uluslar Kurumu hükümlerinin tatbiki arhk surette birbirine yaklaşmakta-
kadrosunda ve kurum paktının daha ziyade teahhüre uğra· dır. 
ruhuna uygun bir şekilde mü- mamahdır. Avrupadaki müşterek tehlü-

KAT'İ RED .zakereye hazırdır. Esasen ken- Kom te başkanı böylece iki ke önünde Jtalyanm Avrupa 
2 - Bu teklifinizi çok dik- disine yapılan davet de bu taraf nezdindeki istihbar vazi- devletleri ailesi arasına dön-

katle gözden geçirdikten son- merkezde idi. fesinin abes telakki edilebile- mesi vadiyle Streza cephesinin 
ra, Habeş delegasyonu bunda ZECRİ TEDBiRLER T ATBIK ceğini kaydetmiştir. yeniden canlanması lüzumu in-
ilk ltalyan tekliflerinden esaslı EDiLMELi Komite bunun üzerine Ulus- gilterenin takdir edeceği umul-
hiçbir fark görememiştir. Bu 3 - Habeş delegesi şunu lar konseyine bir rapor ver· maktadır. Avrupa sulhu Fran-
aebeple evelki beyanatının da ısrarla rica eder ki 13 ler meğe karar vermiştir.Bu rapo- sızlara göre buna bağlıdır. 

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

Azana kabinesi 1 Italyan uçakları 
78 reye karşı 195 reyle 

ekseriyet temin etti 
Dünkü hadiselerden sonra 1000 

Faşist tevkif edildi 

Adis - Ababa üzerinde 
nümayiş uçuşları yaptılar 
Uçaklar şehir Üzerine Italyan bayrağı 

renginde üstiivaneler atmış 
Madait, 17 (Ô.R)-B. Az~n-= • -:ı:ıtkun daha mühim bir neti- Adis - Ababa. 17 (Ö.R) - reyan ettiği pyiaları dolaş-

tarahndan kabine proğramının ceei de dün sarsıltr gibi görü- Bu sabah iki ltalyan tayyaresi maktadır. Mamafıh şimdiye ka· 
Kortes kurulunda okunması nen halk cepbeaioi ( sollar bir· Paytahtın üzerinde uçarak kır- dar yapılmakta olan müsade-

k b 78 k li v · · ) t k · t · ) d mızı ve sarı ka·gw ıtlar atmı•lar· melerin ileri müfrezeler araıın-üzerine a ineye reye arşı gını a vıye e mış oması ır. T 

B b k vJ k ·d dır. AhaJi bunları zehirli gaz da cereyan ettiği zannediliyor. 195 reyle verilen ekseriyet dün aş a anın sag ara arşı şı - D d 1 d 1• l' l" k sanarak telaş göstermi•tir. essie en ltalyan ar girme· 
tahmı"n edı"ldı"gw ı· gı'bı" parlak et ı uıanı sosya ıst ve omü- Y d 1 k"l V l' bd • 1 • Royter muhabirinin bildir- en evve çe ı en e ıa ın 
Olmamı•tır. Bu sadece, kabı' - nıst eri memnun etmış ve ev- h ü d b 1 d v b k ,. diğine göre, ltalyan tayyare- en z nere e u un ugu a -
nenin büyük bir ekseriyet; ka- ;:~k!uk~~:::d~~~~~~r:.~:t~r~a· leri şehir üzerinde uçarken kında hiç bir haber yoktur. 
unacağını tahmin ederek mü- Hükumetin nazik vaziyeti ve üstüvaneler attdar. Bunlar pat- Somali cephesinde ise resmi 
ıakereye iştirake lüzum gör- bilhassa dün oğleden sonraki Jıyarak kırmızı, yeşil ve san bir Habeş tebliğinde deniliyor 
memiş olan kendi dostlannın hidise hasebile nafia bakanı bulutlar teşkil ediyordu. Halk ki : 
ihmalinden ileri gelmiş değildir. B. Kroga iç bakanlığını veki- bundan çok korkmuşlardır. b Negellinin şimalinde mühim 
A · d b b k Londra, 17 (A.A) _ Royter ir ltalyan koluna gece bas-ynı zaman a aş a anın sağ )eten idare edecektir. iç baka- k 

h 1 · k k d B S ı d h d a1·ansından·. ını yapan bir müfrezemiz cena parti enne arşı nut un a nı . a va or ağır asta ır. ı ı 1 d b k 
ltalyan piyadesi Dessieye ta yan ar an eyaz as er ve 

çok husumetkirane davranması Polis direktörünün beyana- sübay olmak üzere 321 kiıiyi 
da buna sebeb olmuştur.B.Aza- tına göre bu sabah erkenden vasıl olduğundan motörlü kuv- öldilrmtiş ve ltalyanları firara 

1000 k d f · t h t ı vetler büyük yolu takiben b M f na son intihabattanberi çıkan a ar aşıs apse a 1 - mec ur etmiştir. ü rezemizin 
kanşıkbklara, ya doğrudan doğ- mış bulunuyordu. Adis-Ababa üzerine kat'i bir eline mühimmat dolu altı kam-

yürüyü• yapmava hazırlanmak- yon ı"le bı·r aeneralı"n •· ... retle ruya yaptıklan tahriklerle, ya- J f 1 " • Y- • 

hud hükumet başında iken ta- apon a OSU tadırlar. Bu yol boyunca ltal- rini taşıyan bir otomobil ve 12 
kib ettikleri siyasanın tesirle- m~nevrada yan tayyareleri mütemadi ke- mitralyöz geçmiştir. 

- şiflerde bulunmaktadırlar. imparator bu Habeş müfre-
riyle sebeb oldukları için sağ- Tokyo, 17 (Ö.R) _Manevra Birkaç günlük bir sükuttan zesinin kumandanayle beş sü-
ları itham etmiş ve hükümet b · · t• yapmakta olan Japon filosuna sonra imparator ile Adis-Aba- ayma nışan vermış ır. 
mevkiindeki siyasetlerinin yalnız mensup 70 harp gemisi Çing- ba arasında tekrar muhabere G~: : 
gayiz ve kin doğurduğunu say- tava geldiler. istikbalde Şang- başlamıştır. Fakat imparatorun OfJDg 
lemiıtir. t ı· · d b 1 d ung va ısı e u un u. nerede olduğu bilinmiyor. Fa- Jeplln kuman danlle 

Bunun neticesi olarak dün Af k k ri aya sev iyat kat öyle zannediliyor ki impa- göru,ecel( 
hükümet lehinde rey vermeğe rator Asangi muharebesinden Berlin, 17 (Ô.R) - Cumar· 
mütemayil olan .. müstakil Is- Roma, 17 (Ö.R)- 2000 pı- sonra cenubu__ııra.rJbiıı:L.....Aa.8 .... .-.ıLJ:&aı·~auı·..,·.-.~ı:-- __,.__.__ 
panyol sağ~la~r~b~i~rl~iv[i..-..k&ltalııJe:....l_ı~~~....ıı..-~~:...--LA~~~--~~~~ 

,. 

Bütün gay 
iflas et 

Uluslar konseyi 
tesi günü toplan 
Onüçler komitesi, konsey 

•• uzere rapor hazır 
Cenevre 17 ( Ö. R ) - Ital

yan - Habeş muhasamatma ni
hayet vermek için Cer.evrede 
teşebbüs edilen uzlaşma gay
retleri akim kalmıştır. Bununla 
beraber sabahtan beri bu gay
retler son derece şiddetle de
vam etmişti. B.Madariaga Ha
beş delegasyonu nezdinde yeni 
bir teşebbüste bulunurken B. 
Boncour ltalyan mümessili nez
dinde son bir gayret sarfedi
yordu. 

B. De Madariaga Habeş de
legesi B. Valde Maryam nez
dinde ilk önce mütarek~ ve 
sonra da sulh müzakerelerine 
girişmek üzere uzlaşmaya im
kan verecek bir adım yapması 
için ısrar etmiştir. 

MÜTAREKE TEŞEBBÜSLERi 
Diğer tarafdan B. Boncour 

Jtalyan delegesi ııezdinde, Ce
nevre sulh müzakereleri devam 
ederken Habeşistanda birkaç 
gün için kan dökülmesini dur-
duracak bir mütareke akdı 
için teşebbüsde bulunmuş ve 
bunu kabul etmekle ltalyanın 
umumi minnetdarhğa hak ka
zanacağını bildirmiştir B. Alo
isi askeri harekatın şimdi gir
miş bulunduğu safhada böyle 
bir tedbirin pek az mümkün 
olduğunu gizlememekle bera
ber bunu Romaya bildirmeği 
vadetmiştir. 

MARYAM EDENLE 
GÖRÜŞTÜ 

Bu iki teşebbüsten sonra, 
Habeş mümessili B. Edeni zi
yaret etmiş bunu müteakib BB. 
Edenle Boncour arasında bir 
görüşme olmuştur. Bu mülakat 
pek samimi bir mahiyette idi. 
Fransız çevrtnleri B. Edenin 
ltalyan • Habeş ihtilafına karşı 
iki devlet görüşleri arasında 
bir yakmhk husule getirmek 
için sarfettiği gayreti takdir 
ediyorlar. 

BÜTÜN ÜMiTLER SÖNDÜ 
Saat 16 da on üçler komitesi 

celsesi açılm>ş ve saat 17 ,30 a 
kadar gizlilik içinde devam et
miştir. Müzekereler hakkında 
dıprıya bir haber sızmamıştı. 
Fakat saat 17,45 te komite 
toplanhıı bitmiş ve son 
uzlaşma teşebbllşleriniq aka
metini müpbede ettikten sonra 
komitenin buna karşı koymak 
İçin çareler arqbrdığı anlaııl
mııtar· Buna imkin buluna
mayınca, komite, salAbiyetini 
aldığı uluslar kurumu konseyine 
bir raporla meseleyi iadeye 
karar vermiştir. 

Konsey pazartesi aabahı için 
toplanmağa davet edilmiştir. 

Bu içtimada bir karar sureti 
konseyde temsil edilen devlet
lerin tasvibine arzedHecektir. 

K.011srydt baltı11 

Lord lir 
ON ÜÇLER 

T 
On üçler komi 

lesi günü öğled 
lanacak ve kon 
len rapor hakkın 
izahatım dinliye 
tenin bu yolda k 
biri hukuki, diğe 
lıca sebebi vardır 

Komite yalnız 
geıi hariç kalma 
seyin kendisinden 
delegesi de orad 
namaz. Uzlaşma 

için aldığı vaıif e 
meseleyi konseyi 
bırakması ve alın 
yetlerin konsey ta 
masa pek tabiidir. 

Fiili sebeb de 
zartesi gilnü kon 
ilk önce ltalyan -
gelerinin ve onla 
blltün devletler mü 
görüşlerini bildi 
böylece dünya um 
meseleyi muhake 
vermeleri iıtenmişt 

Fransada fevkalade tedbi 

ihtiyat kuvvetleri 
terhisi geriye kal 

Paris, 17 (Ô.R) - Sü bakanlığı bir tebliğ neşredere 
çıkan vahim hidiıelerin Nisan ayında hili bir sa 
girmemesi sebebile Fransız hükümetinin silah altındaki 
azaltmamağa karar verdiğini ve intihabat devresi dolayı: 
kuvvetlerini silih alhna almak hemen m~ü~ILl .. uı......u&.luı:aıı.v. 



ta Nisan ıeaa 

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

İslam tarihinden heyecanlı bir kaç· yaprak 
Btilem sayısı: 79 Yazan : Tokdll ' 

Bir iki saat sonra ordu tekrar yola çıkmıştı. Fakat Ab-
bullahın uydurduğu iftira sür'atle ortalığa yayılıyordu 

................................................................................................ 
lnşaallih Medine kapılan • - Kabahat bende idi, bu iftirayı duyanlardan Hassan; 

TENi A81R 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
1\1 ÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz 
Hastalannı her gün 11,30 

dan saat on ilçe kadar 
Beyler ıokaj1ndaki kıliniğin· 
de kabul eder. Telefon 3990 

S.hlf• 7 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Bir mükellefin vergi borcunun temini tahsili için Alsancakta 

Gayret sokağında Gayret fabrikasında haczedilen 10 beygir 
kuvvetinde ufki tek silindirli buhar makinesi bu ayın yirminci 
Pazarteai günü saat 10 da mahallinde müzayede suretile 
satılacağından almak istiyenlerin Alsancak maliye tahsil şubesine 
gelmeleri 1018 (791) 

Gayri menkul malların 

1 

•• 
açık arttırma ilanı DOKTOR 

rilecek gayrı menkuliln ne ol-
önünde tekrar görüşürüz. kllçük hadise için sizi ilzmek Sabit, Musattah, Hamme adın· 

Abdulllah perişan bir halde istemedım, ayıp geldi. da Muhammede çok yakın miis· 'I , 

· ~~.~ i:;~;:~,:·':!:':y:·=~·- HuluA sı· [rel 
duğu: SS20 metre murabbaıoda 
zeytin ve incirlik Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
etrafına bakındı, ommlarını Cüveyriye ile Ayıe mahfeye lllmanlar da vardı, hele Hauan 
ıilkti, yüriiıiaeğe devam etti. doğru yürüdüler. Ayşe: Muhammedin kitip ve ıairi 

lzmlr Beledlreelnden: 

. . . . . . . 
Abdullahın kızı Muhammedin 

devesinden inip eyleştiği yere 
varmış, önünde diz çökmüştii. 
Ordu burada bir lahza dinle· 
Diyordu. 

- Ya Muhammedi Babamın 
yalan yere yemin ettiğini elbet 
anladınız, eğer babamı <Sldiirt· 
lllek emrettiıeniz, bunu da 
baıka birisine vazife olarak 
'Verdiyseniz yapmayınız. O em .. 
ri bana verin, babamı ben 
öldüreyim, zira babamı çok 
severim. Onu müslümanlardan 
birisi öldiirecek oluna belki 
ona karşı kin, adavet besle· 
rim, kalbimde kötü bir ukde 
kahr, Halbuki ben öldürürsem 
bunu hissetmem. 

Muhammed derin bir hay
ranlık içinde bunu dinliyordu, 
Abdullahın kızının arkaııoı 
sıvazladı : 

- Müsterih ol l Babanı öl
dürtmek fikrinde değilim.Baban 
eğer hain ise kendisinedir. 
Yalnız onun bizim hakkımızda 
fena sözler söylediği ve hatta 
bizi zelil ettiğini işittim, bunu 
ensara açıp Abdullah üzerin· 
den ona karşı itimad edenlerin 
Aimadını izale edeceğim. Ba· 
bana benden fenahk gelmeL 
Kendisine dikkat etsin kötü· 
liik yapmasın, benden gelmi
yen fenalık belki bqkunaclaa 
gelebilir. Haydi kızım selimet 
ol 

Tam bu ssrada Cüveyriye, 
Ayşe yanyana Muhammedin 
yanına geldiler, Muhammed 
birdenbire: 

- Sen mahfende değil miy-
din Ayşe! 

- Hayır ya Muhammedi ben 
geride kalmlfhm. 

- Neden? 
- Defi hacet ettiğim yerde 

kardeşimden aldığım gerdan· 
lığı düşürdüm zanniyle mah
feme girerken tekrar geri dön
müş kaybettiğim boncuğu ara
mağa koyulmuştum. 

- Evet! 
- Bulamadım. Tekrar geri 

gelince orduyu yerinde bulma
dım. Ordu kalkmıf, gitmifti. 

- Sonra? 
- Sonra bir ağaç dibinde 

yeis ve üzüntü içinde düşünür, 
gelib beni kurtaracaklar diye 
otururken uyuya kalmııım. Ne 
zaman sonra Dzerime birşey 
atıldığını hisseder etmez he· 
men uyandım, Safvan üzerime 
liarmanisini atmış, geriye çe-
kilmifti. Bana: Uyumuşsunuz, 

dedi. Devesini getirib yanıma 
çöktürdü ve koşdura kofdura 
buraya getirdi. 

Cüverriye söze karışdı: 
- Evet ya Muhammed! 

Ayşenin deve üstünde geldi
ğini gördüm. Safvao devenin 
yularını tutmuş koşub geliyor 

idi. 
Muhammed: 
- Safvan dediğiniz, Safvan 

bin Mt1attal mı, şu kafilenin 
arkasından gelen nezaretçi .. 

- Evet! 
- iyi, git mahfene, böyle 

şeylerde dikkatli ol, telaştan 
haberim olmadı, hiç olmazsa 

- Mahfede sen olsun bulun- ve Cüveyriyenin ilk efendisi, 
seydm buna meydan kalmazdı, ~~bitse Hassanın amcesi oğlu 
b . l d be . ıdı. 

er ne ıse, ge sen e nım H 5 b"t b "ftira 
hf b. f assan ve a ı u ı ya 

ma eme ın d d ki k b" b' 1 • 
Ik. · b' d hf · dil uy u an va ıt ır ır enne 

ısı ır en ma eye gır er.. b k t ı 

Ayşenin Safvanm yetdiği bir 
deve üstünde orduya doğru 
koştura koıtura geldiğini Me
dine yahudileri, Abdullah ve 
bir çok kimseler glSrmüştil, 

Abdullah bıyık altından güle
rek yanındakini dürttO : 

- Gördlin mü? Dedi 
- Neyi? 
- Neyi olacak Ayteyi, bak 

yanındaki genç Safvana, Mu
hammed altmışından fazla Saf-
van daha genç, Ayıe daha 
dünkü kız . .! 

- Yani ne demek? 
- Ne demek mi 11 Hah hah 

hah 1 Bunu anlamıyacak ne var. 
Aleme ahlik, terbiye dersi ve
ren Muhammedin karısı mü
kemmel ahlak dersi almış 1 
Hah hah hah. 

Bunu duyan Arap korku ve 
helecanla Abdullahıo yüzüne 
bakb: 

- Abdullah sen kendini 
uçuruma abyorsun, zorla ölümü 
davet ediyorsun. 

- Birşey olmaz. 
- Ayşeye isnat ettiğin ifti· 

ra değil mi? 
- Ne malüm? 

Bir iki saat sonra ordu tek· 
rar yola çıkmıştı. Fakat Ab-
dullahın uydurduğu bu büyük 
iftira da olanca silr'atile orta
lığa yayılıyordu. Her işiden 
irkiliyor ve korkarak yere ka-
pandıktan sonra aynlıyordu. 

Muhammedin düşmanları bu 
iftirayı dallandırıp budaklan
dınp çirkin bir şekle soktular. 

a ış ı ar: 
- Ne dersin Sabit? 
- Hiç vallahi, bir şey di· 

yecek vaziyette değilim. 
- Ayşe bunu yapar mı 

dersin. 
- Safvan haindir, belki Ay· 

şeyi tenha bir yerde g6rünce 
zorlamıştır. 

- Yapmaz. 
- Kim bilir. 
. . . 

- 8ont1 Var -

itizar 
Abdulfah bin Obeyyin Muham

medi kasteden fena sözlerini 
söylediği sırada geçen vak'a 
ile bu söz yanlışlıkla unutulmuş, 
atlanmıştır. 

Bu hadise: 
Kuyudan su çeken Sinanla 

Cehcalin birbirleriyle tutuşarak 
her birisi kendi kavmini imdada 
çağırıp ta kı!ınçlar sıyrıldığı 
sırada Amr ibni Avf'ın müda
hale ederek kavgayı yatıştır

ması ve bu gürültünün çıkışın
da da Abdullahın : 

- Bütün kabahat ensara 
aiddir, Müslümanları muhafaza 
edeyim derken başınıza beli 
getirdioi1ı, MfislOmanlar nzi çe
kemez oldular, sizi kendi emir
lerine tabi görmek istiyor. is
terseniz Muhammedle beraber: 
bütün Müslümanlan Medineden 
çıkmağa mecbur edersiniz, 
tardedersiniz. 

Demesi ve bu sözün Pey· 
gambere yetiştirilmesi şeklinde 
cereyan etmişti. Bu aebivden 
dolayı özür dileriz. 

Ebubekirin canı sıkılmıştı: YaJn.ız toptan sabşlan için lzmir umum acenteliği Nefi Naci 
bana maliimat vermelidin. 

1 
_ Neden böyle çocukluk ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa bam ikinci kat 

yaparsın Ayte, bana olsun ha- No. 1/3. Posta kutusu 224 Telefon 346S 
b k k ? .... -26 ' er verme yo mu · • 1. 

Karpyaka'da su tesisatının 
temdidi için llizumu olan (0,04) 
kutrunda bin yüz on mt=tre 
çelik boru ile otuz yedi adecl 
T. ve Dç aded YNUI bıpekre· 
terlikteki prtname veçhile 
24-4-936 cama günll saat 10 da 
açık ekailtme ile ihale edile
cektir.Hepsinin bedeli maham
meni yedi yüz yetmif yedi lira 
kırk kuruttur. lftirlk için elli 
sekiz tirahk muvakat teminat 
makbuza veya banka teminat 
mektubu ile a6ylenen gln ve 
saatta komisyona gelinir. 
7-10-14-18 900 [726) 
- Beş yüz yetmiş beı lira 

bedeli keşifli Değirmedağında 
Halil Rifat paşa caddesi ağzın 
dan başlamak üzere yüz otuz 
metre boyunda yeniden llğua 
yapılması işi bapekreterlikteki 
şartname ve keşifoame veçhile 
24-4-936 Cuma günü saat on
da açık eksiltme iJe ihale edi
lecektir. iştirak için kırk üç 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya Banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
&aatte komisyona gel~nir. 

7-10-14--18 899 (725) 
1 - Beher metre murabbaı 

yllz yirmi be~ kuruştan 58 ada
nın 334,75 metre murabbaı 11 
sayıh arsası dört yüz on •ekiz 
lira kırk dört kuruş bedeli mu-
ltammenle baş sekreterlikteki 
şartname veçbile 5151936 sah 
l'Ünü saat on alhda açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

I,tirik için otuz bir liralık 
muvakkat teminat makbuza 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve aatta be· 
lediye encümenine gelinir. 

2 - 54 sayıh adanın 2 sayıh 
arsasının 8 metre murabbaın· 
daki köşesi beher metre mu
rabbaı dört yüz kuruıtan 32 
lira bedeli muhammellle bq 
sekreterlikteki şartname veç-
'1ije 5-S-936 ıalı pnü saat on 
altıda açık arbrm• ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç lira-
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta be· 
Jediye encümenine gelinir. 

3 - Senelik kirası elli lira 
bedeli muhammenli eşrefpa· 
şada ikiçeşmelik caddesindeki 
yol fazlası baş sekreterlikteki 
şartname veçbile 5-5-936 Salı 
günü saat on altıda açık art
hrma ile ihale edilecektir. işti
rak için dört liraJık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta belediye encü
menine gelinir. 

4 - Basmahanede gazi bul
varı ağzındaki benzin satıı ye
rinin bir senelik kirası baş sek
reterlikteki prtname veçhile 
5-5-936 Salı günü saat on al
tıda açık artınna 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 5-5-936 salı günü saat 
on altıda açık arbrma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira bedeli 
muhammeni yüz kırk liradır. 
lftiriik için on bir liralık mu· 
vakltat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta bele
di~e· .encüme~in~ gelinir. 

, 15-18-22-28 980 {775) 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu· 
maraıı: Tirenin Hisarlık köyO 
yuYalı mevkiinde 38/39 tapu 
numaralı 

Takdir olunan kıymet: Dlirt 
yliz lira 
Artbrmanın yapılaca;. yer, 

glin, saat: 16-5-936 Cumarteıi 
saat 11 de Tire icra dairesinde 

1 - lıbu gayri menkulün 
artbrma prtnameai 15-4-936 
tarihinden itibaren 936-323 
numara ile Tire icra dairesinin 
muayyea numarasında herke· 
ain g6rebiJmesi için açıktır. 

llinda yazdı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler işbu 
ıartnameye ve 936-323 dosya 
numaruile memurİ)'etimize mü
racaat etmlidir. 

2 - Arttırmaya ittirik için 
yakanda yazılı kıymetin yüzde 
1,5 nisbetinde pey akçesi veya 
miUi bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. "124,, 

3 - ipotek sahibi alacak· 
lılarJa diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerind~ki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbiteferile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit olmadıkça 

sahf bedelinin paylaşmasından · 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum
lu malümatı anlamış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağır· 
dıktan M>nra en çok arbrana 
ihale edilir ancak artırma be-
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmİf betini bulmaz veya sahş 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua· 
yenehanesinde hastalarını 
kabul eder. ( 3436 ) -
Göz He~imi 
MlTATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

! ,-U..7.7:7..U..zl!YZ7.7.!D7JYJYJJJV27'11i"tJ 

' Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk ha, talıkları 
ınüteha sısı 

Pazardan maada her gün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka· 
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka· 
bul eder. 
...,Z7.X7../-7.7Z/Z7777.7777.7.7.J'.77:_1 

Paris faküJtesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Muzaffer Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

istiyenin alacağına rücbanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul 
He temin edilmiş aJacaklarmın 

~-..:ıt..!5Eidlj--C: .. 

1 Doktor 

Kemal ~atir mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok artuanın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün temdid ve on beşinci günü 
ayni saatta yapılacak artırma· 
da bedeli satış istiyenin alaca-
ğına rüchanı olan diğer aia
caklılarm o gayri menkul ile 1 
temin edilmiş alacakları mcc
maundan fazla çıkmak şartiyle 
en çok artırana ihale edilir. 
BöyJe bir bedel e1de edilmezse 
ihale yapılmaz ve satış bedeli 
düşer. 

SARAÇOGLU 
Memleket hastanesi 

Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey· 
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi : Köprü t apur iskeleşi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

a AE W2 Z:?ZW'Y. 

Genç bir hayan. 
• 
ış arıyor 

Akşam kız ticaret mek
tebinden mezun bir genç 
Bayan iş aramaktadır. ikinci 
Beyler sokağında Halkın 
Sesi gazetesi idare memur
luğuna mliracaat. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ilıale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihate kararı fe.sholu
narak kendisinden evvel en 
yüksek tekJifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle aimağa 
razı olur, ona raz.ı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetJe amrmaya çakanbp 
en çok arttırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beş te 
heaap olunacak faiz ve diğer 
zararlar aynca hükme hacet 
kaJmaku.7.ın memuriyctimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde 
133. 

3-5 
:;,zor.D'AifJ'~««D'7'iliıM ı M06m . .. 

, Doktor RAMIZ 

Zeytin ve incirlik yukarıda 
gösterUen 16-5-936 tarihinde 
Tire icra memurlu~'"U od&11nda 
iıbu ilin ve gösterilen arttırma 
şar.tnameli dairesinde satılacağı 
ilin o1unqr. <793\ 

GUNDOGDU 
Odemişte: 
Hastalarını herg~n Ödemiş 

Ga'zi paşa caddesinde yedi 
~umarah kılniğinde kabul 
eder. 

Fukara hastalara muayyen 
günlerde meccanen bakıht. 

1-15 



·~ 

Dünya, günün en son 
rini bekliyor. Herkes 

haberle-
makine 
gelecek başında uzaklardan 

haberleri bekliyor. 
-------------------

:1.936 Modeli 

TELEFUNKEN 
Radyosuna sahip olanlar en iyi haberleri, en temiz ve en 

pürüzsüz olarak alırlar. Siz de her halde bir Radyoya sahip 

olunuz ve 1936 modeli 

TELEFUNKEN 
Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra 

neşriyatına herhalde hayran olacaksınız 

ahenkli 

-------------------------------------------

BOURLA BIRADE LER ve Şsı. Gazi Bulvarı 
IZMIR 

Numarası Cinsi 
2213 A. V. Kırmızı beyaz, yeşil yanar üç renklidir. Kapak

lıdır.Muhabere için ve şimendifer için bilhassa kullanılır 

888 Velespitler için yapılmış dinamodur. 

3390 Dinamo ile ve dinamosuz yalnız pille yanar velespit 
motosiklet otomobiller için yapılmış en son icat edilen 
bu fener çok işe yarar. 

3372 Bilumum vesaiti nakliyelerin kullanacagı kırmızı işaret 
feneridir. 

8041 Bir pille yanar yuvarlak camlı ve ayarlıdır. 

8038/40 Bir pilli kristal camlı ve ayarlıdır seksen 
mesafeyi gösterir. 

8651 iki küçük pille yanan lambaların en iyisidir ayarlıdır. 
Yüz yirmi metre mesafeyi ğösterir. Yuvarlak camlıdır. 

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

9428 iki büyük pille yanan bu fener kristal ve düz cam
lıdır.iki yüz elli metre mesafeyi gösteri:. 

2211 Bir pilli bilhassa mektepliler için imal edilmiş muha
bere için işaretli alfabeli fenerdir. 

Umum deposu : İzmirde Suluhan civarında Ödemişli 
Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

111 

Devlet demiryoliarından: 
Üç senelik muhammen kira bedeli 900 lira olan lzmir Alsan

cakta Şehitler Yadigar sokağında otobüsler durak mahallinde 

yeni yapılan büfe ve önünde bir parça bahçe 30-4-936 Perşembe 
günü saat 15 te lzmirde Alsancakta 8 inci işletme komisyonun

da pazarlık usuliyle ve üç sene için kiraya verilecektir. istekli

lerin 6750 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve işe girmeye 

kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyannamelerle komis

yona müracaatları lazımdır. Şartnameler Alsancakta komisyon-

d~ parasız alınır. 18 - 23 984 (790) 

lzrrıir liman işleri umum müdürlü
ğünden: 

idaremizce açık eksiltme suretile 200 adet muşamba satın alı
nacaktır. Eksiltme müddeti 1 Nisan 936 dan 1 Haziran 936 ta
rihine kadardır.ihale 1 haziran 936 tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat 16 da lzmir liman işleri idaresinde müdürler encü
meninde yapılacaktır. Esikltmeye girecek olanlar muvakkat te
minat olarak 2625 lirayı idare veznesine nakden vermeye veya 
milli bir bankadan bu miktarda teminat mektubu getirmeye ve 
yahut devletçe çıkarılmış tahvilittan bu miktar vermeğe mec
burdur. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenlerin 
idaremiz yazı işleri şefliğine müracaatları. 

7-11-14-18 887 (720) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Şirke
tinden: 

Tevziat hatlarile branşmanların bağlanması ameliyatı için tağ
diye tellerindeki cereyanın aşağıda gösterilen yer ve günlerde 
kesilebileceği sayın abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur: 

Saat 9 den 15 e kadar: 
Pazar günleri: 

Saat 12 den 14 e kadar: 
Pazar günleri: 
Pazartesi günleri: 
Salı günleri: 

Çarşamba günleri: 
Perşembe g ünleri: 

" " 

Sektör 

" 
" 
" 
" 

Sektör 

" 
" 

" 

VI 
vıı 

VllI 
ıx 

xııı 

Bahri baba 
Karantina 
Güzel yalı 
Eşrefpaşa 

Asansör 

XI ve XIV Gazibulvarı 

V Çarşı ve Bayraklı 
Xll Mezarlıkbaşı, Turan 

ve Buca 
X Konak 

,, iV Basınane 

,, il Kemer 
Karşıyaka - Burnava Şark sektörü 

Cuma günleri: Sektör ili A lsancak 

" Karşıyaka 
1 Darağaç 

Garb sektörü 
D ( 5- 2) [787] 

M •• d • d"kle- ı boşa çıktı. UK ıı.onuşma )'•UUü ' u-~· ---
kimıeye gorunme en gır ı 

Güzel Yüz 
rTL//7.Z//Z////LLXZL//L/A 

için ilk şart 

güzel diş 

Güzel Diş 
(///////////////////////) 

için ilk ve en 

esaslı şa rt da 

• 

1 

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

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

................................ mıı ............ . 

lzmir vilayeti defterdar lığından~ 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre hac

zedilen Ahmed ağa mahallesinde birinci Kordonda kain 8 sayılı 

tütün deposu tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 

çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ka· 

lemine gelmeleri. 10 14 18 22 926 (745) 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı konsyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklarında, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 

• •• 
Ode_miş Belediyesinden: 

936 mali yılı için 600 lira muhammen kiym~ tli matbu evrak 

ve defatir açık eksiltmeye konulmuştur. 22-4-936 tarihine rast
layan Çarşamba günü saat 14 te ihalesi yapılacağından şartna

ma ve çizelgeleri görmek için uray başkanlığına müracaat edil-

mesi ilan olunur. 12-14-16-18 954 (758) 

I , . . "' "'.': r • • " ·: ·, " 

. \ .-; :· . 1 

lzmir Tramvay ve E~ektrik Şirke~ 
tinden: 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın 19.4.1936 günü saat 9 dan 

15 e kadar Arasta, Balcılar, Şekerciler, Kömürcüler, Mutaflar , 

lkiçeşmelik, Kestelli, Hasta, Çirkin, Morhane, Taşçılar, Keres

teciler, Odunpazarı, Y olbedesteni, Çiviciler, Sandıkçılar, Kemer

altı , Sağır, Başdurak, Şamlı, Şaphane, Sulumezar, Gümrük} Ye

mişçarşısı sokaklarile mücavir sokaklarda kesileceği sayın abo-
nelerimizce bilinmek üzere ilan olunur. D 1 ]789) 



ta Nisan ı9ae 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 20 ui· 

sandan 2S nisana kadar AnYers 
Rotterdam,Aınsterdam ve Ham 
hurg limanları için yük ala
caktır. 

UL YSSES vapuru 1 mayısta 
gelip ayni günde Burgas, Var
na e c;,t.e e limanJarr iç· 
yük lctır. 

CERES tapuru 4 mayıSta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ve Ham
blll'g lima arına hareket ede· 
cektir. 
SVE SKA ORIENT Linien 

VINGALAND motörii 30 
ni nda gelip Rotterdam,Ham· 
burg (doğ'r11 BreıaeaJ Copea
hage, Danzig, Gdynia ve Is· 
kandioavya limanları için yük 
alacaktır. 
SERvıc MARITıME ROUMAIN 

PELEŞ vapuru 12 mayısta 
gelip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barse!one limanlarloa hareket 
edecekt r. 

ALBA JULIA vapuru yedi 
haziranda gelip 8 b.ziranda 
Pire, Malta, Marsilya ve Bar
selone limanlarına hareket ede
cektir. Yolcu ve yük kabul eder 

ilandaki hareket tarihlerile 
navluolardaki değişildiklenlen 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

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

Telefon: 2004-2005-2663 

t • V. 
\V. F. U. \'an Der 

ke& Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

AQUILA vapuru halen lima· 
nımızda olup Anvers, Rotter~ 
dam, Hamburg ve Bremeo jç.in 
yük almaktadır. 

ANGORA npıuu HambW"g 
Bremen ve Anversten yük 
9iıMmışlır. 

S. Royafe Hoısgroise de 
a'figation Fıa.iale et aritime 

DUNA vapuru 10 aiunda bek
lenlyor.ııalatz,BeJıırad,Budapeıt 

Bra i ava ve Viyana için k 
alacaktır. 

DELOS vapuru 13 niaanda 
belcleni yor. 18 nisana kadar 

aftrs. Rotterdam, fla111burır 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXMOOR yaplll'll 12 nisanda 

bekleniyor. NeYyork için yük 
alacaktır. 

D/S. A/S Spanskelinjen 
Oslo 

BA YARD motörli 11 nisanda 
bekleniyor. Hayfa, lskenderiye 
Dieppe ve Norveç limanlanna 
yük alacaktır. 

V apurlana. isimleri, gelme 
tarihleri ... aa .. lun tarifeleri 
hakkında hiç bir tuhb.lide gi
rifilmez. 

N. V. W. F. HanriVan Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Fenni Gözlükcülük 

ECZANESi' 

HİLAL ECZANESİ 

HER NfVi ffNNf 8tlZL0tc 
Altın, nikel, elektroyal•iz, selloloit, has baga. her türlü çer

çevelerle pantoskopik, ıilindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her tllrlü gllzliikler, tayyare ve şoför gödüklerile 
güneş ve toır: gözlllkleri, bütün optik alemin bütün icabatı. Gö:ı: 
hekimleri için muayene kutulan, alat ve edevat deposu 

TOPTAN ve PERAKENDE 

Emlilri Milliye 
Satı, 
Sırra 

M6dl1riyetinden : 

No. 
191 Karttyaka Bahariye Karakol S. 8 eski 27 taj N. 

60.20 metre murabbaı dı•arlı arsa 

-U..a 
30.10 

192 Alaybey eski Glillü, yeni Dündar S. 20-22 eski 24 126 
taj numaralı arsa 180 metre murabbaı 

193 Alaybey eski Giillü, yeni Dündar S. 4-24 eski 81.60 
24-1 taj numaralı 136 metre murabbaı arsa 

194 Karşıyaka Bah.,;ye Yemişçipaşa S. 32 eski 14 120.40 
taj numaralı lS0.50 metre murabbaı arsa 

195 Kar~ıyaka Donanmacı mahallesi eski Çoraldı, 
yeni Zafer S. 15 eski 39 taj numaralı 300.50 

metre murabbaı arsa 
196 Karşıyaka Bahariye Karakol S. 14·1 eski 19 

taj numarah 501.50 metre murabbaı arsa 
199 Karııyaka Osaıaozade Birinci Güzel S. 20 eski 

16 taj numaralı 154 metre murabb;u arsa 

300.SO 

125.38 

77.(JO 

97.(JO 200 Alaybey eski Güllü, yeni Dündar S. 28-1 eslr.i 
28 tajlı 122 mel.l'e murabbaı arsa 

201 Karşıyaka Bahariye mahallesi Yeni S. 5 eski t'e 63.45 
taj numaralı 253.80 metre muıabbaı arsa 

203 Kartıyaka Osmaru:ade mahallesi Reşadiye C. 61 305.00 
eııki 69-71 taj No. 155.50 metre murabbaı arsa 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 
üzere 15 gün müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 415/936 
pazartesi fiinli saat 16 dadır. Alıcılaruı Milli Emlak Müdüriye· 
tine müracutlan. 18-30-10-17 {792} 

Y~NI ASJR Sehife 9 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELt HAN BiRiNCi 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 
KORDON TEL. 2443 

THE EUERMAN LINES LTO. 
FLAMINIAN vapuru 23 mart· 
!a. gelip UYerpool ve Glasgov 
ıçın yük alacaktır. 

MARDINIAN npuru ... rt 
· ayetiııde Liverpoo ve Svan· 

1ea•dan r 'p tabiyede bulu
calı:. 

THRSO 9 punt ni•n ipti
dasın Lİ\lerpool •e Svansea· 
dası relip. talaliyede ba cak. 

GRODNO vapvu mart ni
hayetmde Loııdra, Hul ve An· 
verllteıa gelip tahliyede bul -
nacak, ve ayni zamanda Lon
dra ve Hull için ylk alacaktır. 

En sağ am ve en lü s Mobi ye imal eder 
NOT : Virut tan1ıleri, ,,.. 

parlarıa isimleri Ye aavlan ile· 
retlerinin deiişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

• • D. cperatör 

M. Nuri Arkan 
İzmir memleket hastanesi 

hariciye ~efi 
Hastalarıoı ber gün öğle

den sonra 3 - 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Numaıızade ıo
kak S numarab mnayeneba· 
nesinde kabul eder. 

Telefon 
~uayenehanesi 3125 
Evi 2980 

BERLIN 

10-26 (591) 

VlYANA 
VE 

PARIS 
Moda aleminia 1936 senesi 

İçin kabul etttiği 

4C> 
Renk üzerine JÜ1l. ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kuma, Ye elbiseyi yalnız 

~6 
Kunq ile ve çok .kolay bo

yamak isterııeniır: bir paket 
KIZ markalı 

R T 1 

EIC>"Y'" ..A.SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 :E"Y'"L.. "'CJ:C.... 

B A H A R A T depo.sodur TELEFON : 3882 

•• • 

HUSEYIN KA YiN 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takıuu 60 lira Yiln kadife 
9 parça koJ!uk takuoı 100 lira ipek .. kuıııq 

LUKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımlan siparİf üzerine kabul edilir 

{645) 7-13 

......................................................... 
§ TAZE TEMiZ UCUZ ......... § 
• . . . . . -. . --. -. • . -. . 
• . . . 

llAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

• . . 
• • • . . . . . 

E BAŞDURAK ~ 
g Büyük Salebçi oğlu hanı kar~ısında ~ 

·····································~································: 

Bir gü ahar, b·r gün ış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

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

bel ağnlanna ka~ı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her t'akıttan 

daha fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız 1 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor

madan bütün ısbrapları dindirir. 
GRIPIN, Radyolin diş macunu fabrikasının 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil
mektedir.Hereczanede buluour.Fiah 7,5 kuruştur 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lim
balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirlı 

olursnnu1. 

• 

M. T evfilc eA YKENT 

Elektrik, telefon •e malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikalan mümessili 
l'eştemalcılar 77 • 79 

Tef. 3332 

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

Veremli ve sıracalı kansız ...,....,...~-
romatinnalı haıtılara zayıf 

bliyüyememiş çocuklara mi
de kemik sinir rahatsızlığına, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şi~esi 

SC> 
Kunqtur. 

Umumi depoı 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükümet sırası 

lzmir Liman işleri umum müdürlü
ğünden: 

idaremizce açık eksiltme suretiyl~ 1000 bin metre mikabı ıralı 
çam azma?ı satın alınılacaktır. Eksıltme müddeti 1 Nisan ç 936 
dan 30 Nısan 936 tarihine kadardır. ihale 30 Nisan 936 t ·L,_ 

- d"f p b arınıne 
musa ı erşem e günü saat 16 da Izmir Liman işleri id · 
de m""d'" 1 .. . d aresın· 

u ur er encuı;ııenın e yapılacaktır. Eksiltmeğe ire k ı _ 
lar mu~a~k~t temınat olarak 1875 lirayı idare vezn;sin:enakd:n 
vey~ mıllı bır bankadan bu mıktarda teminat mektubu getir-
mege ve yahud devletçe çıkarılmış olan tahvilittan b ·kt 

• b umıar 
ye~ege .m~c urd~r. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak 
ıstıyenlerın ıdarenıız yazı işleri Şefliğine müracaatları. 

3-8-13-18 3SO (701) 
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•• • 
uzerıne ltalyanın yaptığı yeni bir teklif 

r a 
ltalya ve Habeşistan, bitaraf fakat dilsiz bir mü i 
önünde üç. aşağı beş yukarı sulh pazarlığı yapacaklar 

Genevre 17 (Ç.R) - Dünkü 
jliin Cenevrede çok hareketli 
olarak geçmiştir. B. Paul Son· 
cour sabah erken ltalyan mü
messili Baron Aloisi ile görü
şerek Roma hükumetinin ileri 

habndar edilmesini istemeğe 

lüzum görülmüştür. 
REN MESELELERi 

Bunun üzerine B. Boncour 
Yugoslavya ve Lehistan dele
gelerile görüşmüştür: Tabii, 

Havas Ajansının ltalyan 
delegasyonu mahfelle
rinde yaphğı tahkikata 
göre ltalya Habeşlstanla 
sulh mUzakerelerlnln, 
Cenevreye yakın bir 

murahitasf Pol Boncou
run lsr• rı üzerine Alo
isi Romaya telefon etmiş 
ve müzakerelerden 13 

ler komitesinin munta
zaman haberdar edilme
sini kabul ettirmiştir. 

ÜMIDLER KAYBOLMADI 
Fransız mehafili, ltalya-Ha

beş sulhu için bütün ümidlerin 
henüz kaybolmadığı kanaatin· 
dedir. lngilizlere gelince; Mil
letler cemiyeti kadrosu içinde 
bir uzlaşma imkansızlığı halin
de zecri 1 edbirlerin şiddetlen
dirilmes;nde ısrar e"diyorlar. 

HABEŞ PROTESTOSU 
Cenevre, 17 ( Ö.R ) - Ha

beşistan delegasyonu, son ltal
yan tekliflerini protesto eden 
bir nota vermiştir. Bu notada 
ltalyamn yapmak istediği alış 
verişin mahiyeti tebarüz otti
rilmektedir· 

Habeş delegasyonu diyor ki: 
- Habeşistan, Milletler Ce

miyetinde müteaddid defalar 
ıadakatını ilan ettiği nizamna
me prensiblerinin tatbikinden 
başka birşey istemiyor. 

TEBEDDÜL YOK 
Cenevre 17 ( Ö. R ) - Ha

beş delegasyonu bu sabah Ave
nol ve Madariaga tarafından 

Ronıada, Drssimi11 s11k 11/11 mıiııascbetıle yapıla11 biiriik 11ii111a riştm bır i11/i/ıa yapılan yeni bir teşebbüse ltal-
sürecegı şartları öğrenince, bu bu son görüşmeler Cenevre şehir olan "Uşi,, de ya- yanın muaddel tekliflerinde Nili11 lıayalı olan Tana (Tsa11a) gı1/üııdeıı şıitli bir !!Ötiıııllş 
teklifltrde uluslar kurumuna kadrosunun dışındadır. BB. pılmasında lsrar ediyor. Habeşistanın noktai nazarını "Fransız delegesi ilk önce hükümeti. doğrudan doğruya 
ihtilafın halli için yapılacak Eden ve Boncour arasındaki Roma, müzakere mer- değiştirmesini lcab ettirecek ltalyadan bazı tasdikler elde yapılruasıuı teklif ettiği ltalyan-
müzakerklerden el çektirilme- görüşmelerde Ren meselesi de kezinin Cenevre olması- hiç bir şey olmadığını bildir- etmiş ve sonra Habeş delege· Habeş sulh müzakerelerinin 
mesi hususunda ısrar etmiştir. mevzuubahs olmuştur. nı katlyen istememekte- miştir. sinin de ayni suretle hareket cereyanından on üçler komite-

Daha sonra B. Paul Boncour Saat 18 de 13 ler komitesi dlr · Mussolinl ltalya - FRANSANIN TAVASSUTU etmesini istemiştir. On üçler sinin haberdar edilmesini ka-
18 ler (zecri tedbirler) komite· toplanmıştır. Çok gizli tutulan Habeşistan arasında Paris 17 (Ô.R)- "Journal., komitesinin bugünkü celsesin- bul etmişıir. Höylece 13 ler 
sini bu tedbirlerin ş•ddetlendi- bir ictimada ancak komite s U 1 h müzakerelerinin Cenevrede B. Boncour tarafın- de, Habeşlerin to.sdikte bulu- arasın.Ja gerginlik havası azal-
rilmesi için toplantıda istical üyesi olan devletlerin baş de- yalnız neticeleri Millet- dan bir mütevassıt rolü oyna- nub bulunmıyacakları öğrenile· mışsada bu henüz kat'i değil-
gösteren bu komite başkanı legeleri, birer delege ile işti - ler cemiyetine blldlrll- dığını kaydediyor. Ve şu ma- cektir. dir. ltalya, Fransız delege~ine 
B. de Vasconcellosu kabel el· rak etmişlerdir. Celse sonunda meslni lstemı,tır.Fransa lumatı veriyor : "Malum olduğu üzere Roma göre, hissedilir bir tavizde 

~;::~~s~~Bl~~r~~:~~:i F~::::~ ~:şrş:u::~u:~: ;~db~i~~~::u~;i~~ L·······O······n······d ...... r ..... a ........... 8 ....... e ...... r ..... l ...••. n ...... e .......... Y ...... a······k·······ı ... a ...... S ......... r ..... S·····a····· ~;~u:~::tu;~dıim!!m~t~ıar!ıi:::: 
nını herşeyden önce Avrupada EDEN UYSAL DAVRANDI Habeşistana gelmiştir. 
felaketli neticeler vermekte o- Hemen hemen bütün devlet- "Bugün toplanacak olan on 
lan Afrika harbının kesilmesi !erin mümessilleri müzakereye üçler, Habeş cevabından ha-

zaruretine ikna etmeye çalış- iştirak etmişler ve vaziyeti Fransa - Italya ve Rusya arasında berdar olacaklardır. Bugünün 
mıştır. B. Paul Boncour F ran- çok ciddi olarak gözden ge- de pek yüklü olacağı muhte-
sız hükumeti için muhasamatın çirmişlerdir. b• • •f k d ı• • meldir . ., 
kesilmesi işinin sadece insani Azalardan her birinde Habl'ş Jr ıttı a mey ana S?e JrfilJŞ REN NiLDEN MÜHİMDiR 
bir netice olduğunu, Fransanın muharebesini bir an evvel bi- - " Echo de Paris ,. gazete-
ltalyayı Avrupa siyasasındaki tirmek arzusu göze çarpıyordu. sinde ltalyayı çileden çıkaracak . sinin Afrika barbı baştangı-

1 tedbirlerin faydalı olamıyacag· mı ro üne tekrar iade etmek iste· Bay Ei:len uysal davranmış ve cında şiddetli bir cezri tedbir B. Eden'e göstermek güç ol-
diğini anlatmıştır. 

MADARIAGANIN 
ZIY AFETiNDE 

Ve görüşmeler, B. de Mada· 
riaga tarafından verilen bir 
ziyafette devanı etmiştir. Ziya· 
fette BB. Eden, Paul Boncour, 
Avenol ve de Vasconcellos 
hazır bulunm~şlardır. Çok geç· 
meden bu yemek sohbeti mab· 
dut bir konferansa tebavvül 
etmiş ve haıır bulunanlar ltal
yan cevalnndan çıkacak neti
celeri tetkik etmişlerdir. 
Habeş delegasyonu tarafın

dan ltalyan tekliflerinin reddi 
göz önünde tutulmuştur. B. 
Boncourun ısrarile, "doğrudan 
doğruya,. müzakereyi ltalyan 
bükümetinin nasıl telakki etti
ği hakkında heman baron 
Aloisiden fikırleri yatıştıracak 
teminat vermesini istemeğe ka
rar verilmiştir. Bu karara göre 
ltalyan mümessilinden Uluslar 
kwumı:nun müzakereden hariç 
tutulacak yerde cereyanından 

Avusturalya delegesi B. Broos mıyacaktır. Ingiltere Akdeniz- tarafdarı olan diplomasi mu-
da ona iştirak etmiştir. Celse, de bir barba girişmeği göze harriri şimdi fikrini değiştir-
biterken, Avusturalya delege· aldırırsa, kendini Almanyanın miş gibi görünmektedir. Şöyle 
sinin istiklali ve itidalı bütün keyfine tabi kılınış olacağını 
delegelerce takdir olunmuştur. 

Bay Paul Boncour Habeş 

harbına nihayet verilmesi za
rureti hakkında bay de Vas· 
concellosa yaptığı beyanatı ko· 
mitede tekrar etruiştir. Celse 
sonunda on üçler şu kararı 

vermişlerdir: 
"Sabah B. B. de Madariaga 

ve Avenol tarafından Italyan 
bükümetinin mümessili nezdin· 
de yapılan teşebbüslerin kıs

men muvaffakıyetle neticelen
diği göz önünde tutularak, he
men Habeş delegelerini gör· 
melerine ve vaziyetlerini de· 
ğiştirmelerine çalışmalarına ka
rar verilmiştir. Bugün öğleden 
sonra yc!ni bir celse yapıla

caktır. 
MÜZAKERELER UŞİ'de 

OLMALI 
Cenevre, 17 (O. R) -

ln.!!tllcrr11i11 Ne/son genıisi 

Paris, 1. (Ö.R) - " Paris - lngilterede böyle bir anlaşmaya 
Soir., gazetesi 13 ler toplantı· karşı o kadar çok şey söy-
sında B. Boncour'un lngiliz dış lenmiştir ki Avrupayı bir 
bakanını Avrupa meselelerini Fransız • ltalyan - Rus itti-
bir arada telakkiye ikna için fakına sürükliyecek olan 
çalıştığını yazarak diyor ki: böyle bir karar verilmiş olma-

"lngiltere ve Almanya ara- sına ihtimal verilemez. Fransa-
sında, Avusturyanın Almanyaya nın lngiltereye karşı hiç bir 
ilhakı ve silahsızlanma mesele- niyeti yoktur ve ı\kdenizdeki 
!erinde bir anlaşma husul bul· lngiliz nufuzunun aı.almaaını 
duğu hakkındaki haberlere Franaa istememektedir. Fakat 
Fransızlar inanmak istemezler. ltalyan - Habef ihtilafı meıele-

unutamaz. 
Paris, 17 ( Ö.R ) - " Petit 

Provençal ., diyor ki: Fransa 
ne ltalyayi lngiltereye, ee ln
giltereyi ltalyaya feda etmek 
istemez. Fakat zecri tedbirler 
meselesinde lngiltere ile bir· 
likte yürümezse, Ingiltere öyle 
bir manavra yapacaktır ki 
kolektif emniyet sisteminin 
bozulması mesuliyeti bizim üze
rimizde kalacaktır ve Londra 
bundan istifade ederek F ran· 
sayü karşı taahhüdlerini ber
taraf edecektir. Fransa hüku
meti bu tehlükeyi görmemiş 
değildir. ltalyan - Habeş işinde 
biz prensip namına alakadarız. 

Bundan bizim için bir emsal 
çıkacaktır. Afrikada cari olan 
kaide Avrupada da cari olma
lıdır. ltalyaya karşı tatbik edi
lebilen hareket Almanyaya 
karşı da tatbik edilebilmelidir. 
lngiltere bu kaideyi kabul edi
yor mu? Franaanın hareketi 
buna Yerilecek cevalıa bağlıdır. 

yazıyor: 

"ltalya-Habeş harbını ikinci 
sıraya atan birşey vardır: Ren 
ihtilafı. Bizim için Ren Nil' den 
daha mühimdir. Almanya tara
fından Lokarno muahedesinin 
bozulması ve lngilterenin taal · 
lüleri karşısında, ltalyanın ulus· 
lar kurumu paktına tecavüzü 
Fransa için daha müsamahalı 
görülecek bir hadise olmuştur. 

"Oeuvre., hadiselerin iyi bir 
yola gireceğini ve şu mecrayı 
takib edeceğini tahmin ediyor: 

"İtalya ve Habeşistan dilsiz 
bir bitaraf müşehid önünde 
doğrudan doğruyalmüzakereye 

girişeceklerdir. Bu bitaraf bir 
kontrol vazif~si yapacak, fakat 
birşey söylemiyecektir. Anlaş

ma basıl olunca, on üçler bü
yük bir insani rol oynıyacaklar 
fakat o vak ta kadıır, itte11 
uzak tutulacaklardır. 

d"kl ı b çıktı. ilk Konuşma y.uıw • ... ~. ---- --
imıeye görünmeden gir ı e- oşa 


