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23 NİSAN 1 • HAKKI OCAKOGLU 

Çocuk bayra::'ı haftasının ilk 1 
günüdür. Yavrularınızın 

bayramı için hazıt-lanınız .• 

..A.ElC>:LV~ Ş~~İTİ 

o=--e_v_a_~_ müddeti Türkiye için l!:fariçiçin 
8enelık __ . . .. . _ .. ı 1800 2500 
Altı a~fik. . . . . . 700 1300 1 

TELEFOlll : 2697 

Cıtnıhııriyetin Ve .<:Mm1mı·iyet Eset'iııiı& Bekçisi, Sabahlar• Çıı·or Siya-Si lkwetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

Cenevrede asıl anlaşmı r? 
Fransa - lngiltere bütü . ihtilafları ı amu ipliğile 
bağladılar. Eden Fransadan bazı teminat almış.. , 

Paris 20 (A.A) - Exelsior gazetesinin Cenevreden · .; lesinin tetkikinin tehirine Fransa muvafakat ~ 
aldığı bir habere göre Milletler cemiyeti azasından biri eyl~mektedtr. · 

1 

• ~ 
ltalyan - Habeş ihtilafında Fransa ile lngiltere arasında Dığer taraftan Pol Boncour da Eden den şu temınatı :ı 
hasıl olduğu bildirilen mukarenetin İngifterenin Fran- almıştır: '~ 
saya karşı gösterdiği bir nE>zaket eserinden başka bir 1 - ltalyaya karşı tatbik edilmekte olan zecri ted- , 
şey olmadığını ve vaziyetin kat'iyen değişmediğini be· birler şiddetlendirilmiyecektir. ~ 
yaAn etmiştir, 2 - lngiltere Habeş ve Ren :nes'elesiyle aynı za· N 

ynı gazetenin Cenevre muhabirine göre, Eden Fran· manda mesgul olacaktır. ~ 
sadan şu teminatı almıştır: 3 - ltalyan • Habeş meselesi müstemleke kadrosu 0 

ı - Fransa hiç bir veçhile Milletler cemi- içinde hal ve tesviye edilmek üzere lngiltere ve Fransa '; 
yetinden çekllmiyecektir. sıkı bir tarzda teşriki mesai edeceklerdir. " 

2 - Fransa Milletler cemiyeti paktına sa- Pol Boncour ile Eden'in dün müşterek bir beyanat ve 
dık kalacak ve zecri tedbirleri tatbika de- bugünkü vaziyeti değiştirmiyen bazı karar suretleri ha-
vam edecektir. zırlamış oldukları söylenmektedir. '; 

a - lngiltereye Almanya ile müzakerede Paris 20 (Ö.R) _ "Eksefsior,, gazetesinin fikrince on :;:ı 
bulunmak ve Alman • Fransız tektiflerlni tet- üçler komitesinin hiç bir karar almayıb işi bugün top- ~~ 
kik ve hatta icabında bir lngillz planı hazır- tı !anacak olan Uluslar Sosyetesi konseyine bırakması Ce-

lama~~~!~~~~:;.,:~0:!vzzv,.J~~~~.;:f=li!e2n11111ır;all'J6lım1!2'Jllrilz:MKa:rıdaa11riı'.i-d.ır~Jit4~rP~tk7ZZ7'~~inliği .!!~bilecek gibidir. · 

Ulusal 
bankalar 
Halk bankalarını 
kuramazlar mı? 

Halk, işçi ve memur sınıf
larının küçük krediye olan ih
tiyacları üzerinde birkaç gün 
önce tevekkuf eylemiştik. Bu 
yazı hakikaten sıkı~ık duruma 
düşüp de başvuracak kapı bu
lamıyanlar arasında büyük bir 
alaka uyandırmış, ve bize bu 
yolda kuvvet verici bazı mek· 
tuplar gönderilmiştir. 

Günlük kazancile geçinipte 
her hangi bir sebep tesiri 
altında fevkalade masraflarla 
karşılaşan ye ailenin zinet eş• 
yasını terhin için kapı kapı 
dolaşan bir çok yurddaşlara 
sık sık rast geliyoruz. Bunlar 
arasında red cevabı aldıkların· 
dan dolayı benligi ezilenler de 
vardır. Hatta izzeti nefislerini 
korumak endişesile hiç bir 
kimseye baş vuramıyarak ma· 
nevi büyük kıymetler taşıyan, 
babadan ve dededen kalma 
değerli eşyanın şu veya bu 
köşede kimse duymasın diye 
yok bahasına satıldığını da 
görüyoruz. Ödünç para iste· 
mek ayıp bir hareket değildir. 
Ama namuslu bir adam için 
istemek sonra da menfi bir ce
vap almak haylı üzücüdür. Dü
şünmek lazımdır ki ihtiyat 
varlığını veya bir baba hatıra
sını terhin etmek kararını alan 
bir aile reisi, şüphesiz ağır bir 
ıztırabın altında demektir. 
Böyle bir adamın red cevabile 
karşılaşması elbette ki ıztıra· 
bını arttırır . Bu durumdaki 
insanlar için açılacak kredi 
müesseseleri yalnız maddi ve 
manevi üzüntülerin önüne geç· 
mekle kalmıyacaktır. 

Mücevherat üzerine ikrazat 
bankacılık bakımından en emin 
bir plasmandır. En az tehlüke 
taşıyan ikrazattır. Gerçi mik· 
tar azlığı yüzünden kırtasiye 

muamelesi geniştir. Lakin ve· 
rilen paranın batması, tahsil 
olunamaması ihtimalleri yok 
aayılabilir. 

- Sollu 2 itıı·ı sallijede -
~akk:J C»cako~1u. 

Zirai kalkınmamıza doğru .. M.Malatere 

Ziraat vekili bölgemizde yapbğı 
tetkiklerden çok memnun bulunuyor 

Hükumetimizin 
misafiri oJarak 
şehrimize geldi 

. -------Fransanın Akvam cemiyetin· 
deki içtimaiyat ve terbiye mü· 
rahhası radikal sosyalist parti
sine mensup madam Malatere 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Asıl köy kalkınması devlet çlftllklerl kurulduktrn sonra istenilen ve beklenen 

şekle kavufacakhr. Yıllık pamuk reko temiz eoo b n balyaya cı arıl a ır. Sellier, beraberinde bayan 
Ege ürünleri müzesine vekalet on beş bin llrahk bir yardımda bulunacak... Sippeus olduğu halde şehrimize 

Garbi Anadolu bölgesinde VEKiL TEDKIKLERINDEN gelmiştir. Madam Malatere'i 
incelemeler yapan Ziraat veki- MEMNUN getiren Flipo Griınani vapuru 
!imiz Bay Muhlis Erkmen, Vekil koşu sahasına girerek dün akşam saat 19 da lima-
Pazar günü saat 16 da şehri- balkonda bir müddet istirahat nımıza gelmiştir. 
mize gelmiştir. Ziraat vekilinin etmişler ve koşularla alakadar F ransanın tanınmış simala-
refakatlerinde eski iktisat vekili olmuşlardır. lzmir halkının at rından biri olan madam, hükii-
ve İzmir saylavı bay Rahmi, koşularına gösterdiği alakadan metimizin misafiridir. Vapurda 
müsteşar Ihsan Abidin ve ka- memnun olan vekil, memlekette Vilayet ve belediye namına 
lemi mahsus müdürü B. Servet iyi cins at yetiştirmek husu· karşılanmış ve kendisine bü-
vardır. sunda gösterilen mesaiyi ve ketler verilmiştir. Türing kulüp 

Ziraat vekilini, Burnova ha- yeniden alınacak tedbirleri re· namına Rahmi Erand kendile-
şerat enstitüsü direktörü B. fakatlarındaki zevata açmış- rini karşılamıştır. Misafir Ege 
Nihat Eğriboz karşılamıştır. !ardır. Vekil Denizli, Nazilli, palas otelirde hususi bir daire-
Vekili hamil olan hususi moto· Marmaris, Köyceğiz, Dalaban, ye mısafir edilmiştir. 
kar saat 16 da Kızılçullu koşu Aydın ve Muğlada yaptıkları Madam Malatere'e mihman-
sahasında durmuş ve istasyonda incelemelerden çok zengin in· darlık etmek üzere Hariciye 
müstahkem mevki komutanı tibalarla ayrıldıklarını ifade vekaletinden bay Haydar şeb· 
general Keramettin B. Muh· , etmişlerdir. rimize gelmiştir. Madam şeh-
Jisi karşılamışlardır. Ziraat vekili Mulılis Erkme11 BefediJ'e reisi Behçet Uzla miisafaha ediı'or - Sonu 4 lincü sahifede - - Sonu ikinri sahifede - · 

······················································································································································································································-······· 

Çıkarılan haber yalandır Türistler geldi 
Atina elçimiz, gayri askeri boğazlar Gelenler arasında ilim 

bölgesinin işgalini tekzib ediyor adamları, gazeteciler var 
,. 

7ev/ik Riişlü Aıas Ankara garmda vekil arkadaşlarile göriişüıw 
Atina, 20 ( A.A ) - Atina tini gayrı askeri Boğazlar mın-

Ajansı bildiriyor: takasıoın Türkiye tarafından 
Türkiyenin Atina elçiliği, işgalini resmen teblig ettiği 

Türk elçisinin Yunan hüküme· hakkındaki haberleri kat'i ola-

rak fekzib etmektedir. 
Bu haber hakikata hiçbir 

veçhile uygun değildir. Türk 
elçisi Yunan hükümetine böyle 
hiçbir tebligde bulunmamıştır. 

Berlin, 20 (A.A) - Berliner 
Borsen Zeitung yazıyor: 

Cebren kabul ettirilen mua
heıleler sistemi bozulmaya yüz 
tutmuştur. Alman milletinden 
başka bir millet de bazı tashi
hata tevessül etmiştir. Mesela 
Çanakkale meselesinden cep· 
heler yıkılmıştır, denilebilir. 
Bütün Akdenizdo olduğu gibi 
burada da yeni bir kuvvet 
zümr~si tezahür etmektedir. 
Ve çok şükür Almanya bu 
işten istifade etmek istemekle 
veya intrikalar çevirma!de itti
ham olunamaz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lise, çocuklarının atletizm bayramı ( Altıncı •aytamızda) . . . bulacaksınız •. 

Seyyah vapurunda profesörü selamhyanlar 
Ortada doktor R.oss solu11da madam R.oos, baraıı Nüı1fer Talfıt, bay Yusuj 
1 alO.t, _ ıaiında başmuharririmi;ı bay Hakkı Ocakoğlır, iş bankıuı 
mildllru bay Kemal, iş bankası müdücü bay Osman, aıkada Em/dk bankaı1 
mild/Jrll bay Mecit vt bay lsmail Hakkı. Yazısı sayfa 2 de 
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- -.. Ulusal 
bankalar ŞEHİR BA.BBRLBRİ 

1 y ~ş 
Üzümlerimiz • • 
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Halk bankalarını 
kuramazlar mı? 

- Baş lartı/ı I .... hilede -

Hatınmazcla blchfına ~. 
Ekonomi Bakanı.ta birkaç ,.ı 
&ace halk banklllan kurmak 
içia bazı teıebbWerde buJua .. 
mut ve bir de kaaun hazırla
llllfdı. 

Viliyet meclisi tOplandı 
Bütçe<le köy işler'"me önemli 

miktarda tahsisat aynldı 
Bu k .... ma tatbikatmcla 

belediyelerin mllzalıereti derp11 
olunuyordu. Hepimiz biliyoru~ 
ki belediyelerimia kurutacak 
halk bankalan• mali mlzahe
rette bulunabilmek imkanların
dan çok uzaktadırlar. Tenine 
olarak belediyelerimiz kendi
leri için borç. para bulmak yol-
larında baıvurmadık makam 
bırakmıyorlar. Binaenaleyh halk 
bankalanaın kurumunu beledi
yelerden beklemek daha çok 
nzun yıllar bu gtizel teşebbüsü 
bir hayal olarak muhafaza eyle
mektir. 

Bence bu güzel fikri bir ha
kikat yapabilmek için ulusal 
bankaların müıterek çalı.pna
lanndan istifade eylemek daha 
doğru olur. 
Eğer ulusal bankalar serma

yelerinden bir milrtanm bu gü-

zel maksada ayırarak aralann
cla bir halk bankasa kurmak 
karannı alırlarsa hem karlı ve 
hem de memleketin büyük bir 
ihtiyacına cevap veren hayırlı 
bir iş yapmıt olurlar. Eaasen 
ikbaadi vaziyet dolayısiJe bü
yük bankaların da pliaman sa· 
halan hayli daralmıfbr. Her 
banka ayn ayn mücevherat 
herine ikrazat yapmak teeeb
blaiine gİl'İtemez. Çünkü bu 
oldukça k&Hetli bir ittir. Ban
kalar sermayelerinden bir k .... 
nunt bu maksada tahsisle mtlt
terek bir karum viicada geti
rerek, kıymetli qya ve m6cev
herat mukabili ikrazat yolunu 
tutarlana muhakkak zararla 
bir ite girmit olmazlar. Bilikis 
kazanırlar. 

Ekonomi bakanhğımn da ele 
alınlf bulunduğu metelelerden 
birini tetkil eden halk bankası 
fikrini ulutal bankalar elile 
tahakkuk ettirmek bisce çok 
kolay sayılmafa de§'or bir iftir. 
~akk.ı C>oak.oAıu. 

ZAFER 
Okulu yetimleri 

menfaatine 
lzmlrtlen Odeml .. 
bir tren gezlel Jepdıyor 

Zafer okulu koruma heyeti 
tarafından mektebin fakir ve 
kim•uiz çocuklan meafaatiae 
olmak lure Ôclemife IMr trea 
pziai tertip eclilmittir. TreD 
26 llİlall puar ubalu hmircl• 
hareket edecektir. Tarihi izer-
lerile meflaur BirıiJi " lmair 
ilillİla • ı1se1 n ............ 
lak ,.,... ola Boadat •• 
Gllcljil yakmda• ,._ek fat. 
sabal lauırlayaa bu tren g"
zİIİDe olmrlanmwa 1ewe aeYe 
ittirak eclecelderiae emiaiz. 

Villyet ••uml meclW dlla 
saat 1 C de ftllyet aalonanda 
ikinci reis bay Sam (Foça)nın 
başkaahj'HMla topla,... we 
idare bitçe.mi tlrlterek ka
bul etmiştir. Evveli geçen 
zabıt hula.au okunm111 ve ka
bul edilmiftir. Sonra Sami 
( Tire ) tarafmdaa encümen 
mazbatası okunmuştur. 

Bunda yeni blltçenin 934 
senesi biltçesine g&re bazırlan
mıt olması lizım geldiği zikre
dilmekle beraber 1936 seneli 
bina ve arazi vergilerinde 
bazı tenzilat yapılmış ol· 
ması sebebiyle tahakkukat 
talısilit üzerinde az çok 
bir uramb 1apacağı zikredili· 
yor ve ba ,ozdea masrafta 
azami tasarrufa riayet edilcliil 
bilcliriliyonla. Maıbatada ez
cllmle deniliyor du ki: 

- "936 ya ait muraf bllt· 
çelerimizde k&ylerimiz ve k&y
lümüzil himaye maksadına ma
tuf bayırla ve yerinde bir dü
şüncenin bazı zaruri fazlalıklan 
istilzam ettiğini kaydetmek 
mecburiyetindeyiL Cumhuriyet 
idaresinin kalkınmasını ve in
kişafını en esash bir prensip 
olarak kabil ettiği k&ylDmllzGD 
kay bfttçelerine bazı masrafla· 
rın ağu-hğından müteessİI' ol
duğu villyetin nazan dikka
bnı celbetmit Ye villyet, ba 
sene, bu muraflan vilA
yet bütçesine almak suretiyle 
Kay bodçeleriain ve kayıtım&· 
zün bu ytıkllntl hafifletmek yo
lunda metkftr ve ,ayanı mem· 
nuniyet bir fedakirhk tekabblll 
eylemiştir, Kay bllroıu ve ka-

ulanlald kly blrom katipleri 
iJe d••Dkana. iqe Ye uir 
masraflan ve Kinderbayimlere 
miteallik muraflar bunun neti
ceai olarak YiJiyet bltsaiH 
ahDGllflır. Yektlnu on bin liraya 
Yaran ba maaraflann k&y blt
çelerinden alınmuı ile k&yler, 
idareü dotradan doiruya kendi 
ellerinde olmıyan bir işin mas• 
rafından kurtulduklan gibi k.Sy
lllnlbı aalına auretile de ver
diti para tamamen kay aan
dıklarmcla kalmakta ve bu pa· 
ralann merkezlere ve vilAyet
lere getirilmesi gibi gayri tabii 
bir vaziyeti bertaraf etmiı ola
cağa gibi ba paralarla g&rill
meai lizımgelen işlerin de 
daha dizgin ve daha muntazam 
verilmeal mlhnkh olacakbr. 

idare bltçeai mubatumda 
936 ıdare blltçesinin geçen 
ıeneki mıktardan 127,340 lira 
fazlua ile 256,060 lira olarak 
teklif eclildifiııi. fakat memur 
kadrolarmda prensip itibarile 
maaşlara zam yapklmaması mu
vafık glrüldOğil bildiriliyor ve 
maliyeden yeni verğilerin ida· 
resi için idareye devredilen 
lSS memurun da ne suretle 
çahşacaklan ve ne derece 
muvaffakıyet g&aterecekleri 
belli olmadığından kadroların 
eıkİIİ gibi mahafaza11 iateni· 
roma. 

Kl1 itleri için ikisi merkez
de ve on d6rdtl kullarda ol
mak llzere on alb kltib kaba! 
ediliyor. Tire, Bergama, Ôde
mİf kullan kitiblerine kırkar 
lira, diğer kadlar kltiblerine 
de yirmifer ve otuzar lira ve• 

Profesör Fuad 
Muhitte alika uyandı
ran konferanslar verdi 

lzmir baroauııan davetini biiyilk bir nezaket e:aeri olarak 
kabul eden siyual bilgiler okulUJ profea8rlerinden Ali Fuad 
pazar glnl felırimize gelmiş ve ilk konferanaım ayni gin 
saat 18,30 da Halkeri aalonlannda vermiıtir. 

KOllferulta plu;aıiscleki ankatıula bakuk~ular, mual
limler ye mllnener bir dinleyici kltlesi laaar bulunarak 
baromuz kadar lzmiria de miaafiri olan değerli profes6rün 
takrirlerini büyGk bir alaka ile dinlemişlerdir. Me~u 11hu
kukta abllk kaideleri Ye ahllk kaidelerinin lı""uk üzerinde 
tesirleri ,. idi. 

Pazar giinü yukanda yazıla mevzuun naza.ri ve ilmt esaa
larma 111,ck bir nlmfla balı edea profea6r, dinleyicilel' 
lzeriade bBylk bir allka uyandırdılar. 

I>Weyicilerin ve laarona ricaıunı kabul buyuru profelir 
dle ildaci bir konferau Yererek yine yakandaki mevıuua 
tatlüat Ye ameli1at lamama ihtiva eden "adaleti temio bah
.-. k-• tatbik edealerin rolü,. nü çok olıun. ilmi 
e1a.ı.ra iatiaad ederek aalatblar. Bliynk bir kudretle ve 
kat'ı ifadelerle yaptlan takrir dinleyiciler üzerinde çok Jyi 
bir intiba bıralmuftır. 

EL~ A.. JY: ı:t A.. 
2J .... 9J6 penembe ılulllıd• itibaren qk, macera, he1ecaa ve debtet 

dola seeenia eu biJGk Ye eararensiz filmi 

KAN LEKESi 
Bugün ve yana IOn defa ; arak d&nyamn en bli;i& tenöril 

BENJAMINO GlGLi 

MA BENi 
rw 

rilllesi ...waı.k tlrildliü bil
diriliyordu. 

Kadroya 30 lira Ocretli üç 
daktilo. 1 S şer lira lcretli 22 
odacı iliYe ediliyor. Mulıa .. 11ebe 
memarlanmn maaflannın Ode· 
IDİf, Bergama ve Tire içio 30 
lira, derecelerinin on bire, Tor
bah, Bayındır, Menemen ve 
Kemalpqa için yirmi beter 
liraya, derecelerinin on ikiye, 
diğer yedi kazl memurlarının 

derecelerinin de on ilçe çıka
nlmasa muvafık g&rtlld6ğü bil
diriliyordu. 

Meaarifi muhakemeden dört 
ylz lira sarfile kazalardaki di· 
valar için çalıfbnlan avukahn 
bundan aonra vazifesi merkez
deki hukuk mllpviri tarafından 
garil.leceğinden istihdamına lü
zum kalmadığı meseleıine te
ma eden Murt Çiaar ( lzmir ) 
bir hukukçu olmak itibarile bu 
avukatbğın kaldanlmuı doğru 
olmayacağını söylemif. Mehmed 
Aldemir ( Çeıme ) de ayni mü
talia da bulunmuştur. Nuri 
Eaen ( lzmir ) blltçe encümeni 
namma izahat vermİf, Mustafa 
Mtınir ( lzmir ) bütçede tahsi
sat kabulft suretile takyidin bir 
faydası bulunmadığını anlatmış, 
neticede blltçe encümeninin 
teklifi kabul olunmUftur. Mi
marlık ilcreti, b6tçeden tama
men tayyedilmif, bademe mas-
raflan 7470 lira olarak kabw 
olunmuştur. Mefnqat için 4000 
lira, kırtasiye için 4500, tenvir 
ve teıhin 1800, miitef errik 
2000 lira, posta ve telgraf ve 
telefon Ocreti 1500, arazi tah
riri murafı 38760, tadillt ko
misyonlan maırafı 20000 lira 
olmak llzere idare biltçcsi mas
raf yekbu 307,736 lira olarak 
bb61 edilmittir. Bet dakika is
tirahattan mora Ziraat ve Bay
tar bltçeleriain m6zakeresine 
baılanllllfbr. Ziraat bütçesinde 
Seferilıiaar ve f oça kazalarında 
birer ziraat memurluiu ihdası 
kabal ediliyor. Ve iyi pamuk 
yetiftirecek müatabsiUerin pa• 
muklanm saha almak için biit
çeye 3 bin lirahk tahsisat 
konuyordu. Ziraat bütçesi 16 
bia 610 lira olarak kabul edil
miftir. 

Bu sırada avukat Kemal 
(Menemen) terfie istihkak kesb 
eden memurlann terfi bakla-
nnın ne olacağmı sormuş, büt
çe encümeni namına cevab ve-
ren Nuri Eten bu mesele
nin daha evvel halledilmif 
olclutuau, tekrar müzakere 
eclilemiyecejini bilclirmif, fakat 
aYUkat Kemal ba memarlann 
baklanam Yerilmeaiade mar 
etmiftir. Nam (Berıama) ltal
yacla iki ._. zeytincilik tahsil 
eden Berpma ziraat memuru
nun bir .-e daha talıaili için 
ta..._t kabul edilmesi hak
kındaki teklifi birçok miina· 
kataJara 1ebebiyet vermif, baza 
adlar iki Mae&k tahsilin kili 
geJdipni -6ylemiflerdir. Neti
cede Nafiz (Bergama)ma tek
lifi kabul edilmiftir. 

Bundan aonra baytar bütçe• 
sİDİll mhakereaiae geçilmit, 
baytar Bay Ekremin maa
şma zam yapdma11 hak· 
kındaki teklif bau münalqa
lardan sonra kabul edilmemİf 
ve neticede baytar bütçesi 
23, 700 lira olarak kabul olan· 
muştur. 

Çarf8mba günü saat onda 
toplantlarak sathk ve maarif 
büt eleri tir. 

M.Malatere 
Hükumetimizin 
misaiiri olarak 
rşehrimi:ıe geldi 
\ - Ba1 tarafı 1 itıd say/ada -

rimizde dlrt glln kalarak tet
kikler yapacak; buıün tebri
mi:ıdelri mleuuelui gezecek· 
tir. Madam Malatere Jzmirden 
sonra lstanbala gidecek oradan 
Ankaraya ve Borsaya giderek 
tetkiklerine devam edecektir. 
Kendilerinin Türkiyeden sonra 
Sovyet Rusyaya gidecekleri de 
haber alınmıştır. 

BugUn misafir şerefine Şehir 
gazinosunda bir şölen verile
cektir. 

Fuvar komlteal 

Ozlm iatihul 
,.ki .......... . 
lar pmclidea mulatelif: Wr 
lıasuılar için çarelere bet 
mağa ve tedbirler ara• 
koyulmutfardar. ' 

lçimtle wtar ton. dohl. • 
ftril ı.,..,. Türkafis p 
Iİnden wehrimfz pbesine nu 
mune olarak ghderilmiıti 
ispanyada bu variller YAi 
ihracabncla k•ellanalmakta n 
varille Mvkedile• iz&aler 
tiyen bozulmamakta imiş. 1 
müdüriyeti, alikadarlan Ofis 
davetle mantar ton dolu 
hman varili kendilerine göst 
recek ve kendilerine bu b 
susta izahat verecektir. 

Ofis üzümlerimizin bu 2i 
ambalajlar dahilinde alıcı piy 
salara gönderilmesin~e f ai 
olup olmadığını da tetkik e 
mektedir. 

B. AH Rlza 

Fuvar komitesi dün öğleden 
sonra Şarbay doktor Bebcet 
Uzun başkanlığında toplanmıı 
ve fuvara ait i,leri glrüt· Konya aaylavı bay Ali Ri 
müıtür. mezuoen şehrimize gelmi,tir 

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

Türistler geldi 
Gelenler arasında ili 
adamları, gazeteciler v 
Seyyahlar dün Selçuk, Bergamada 
asarı atikayı ziyaret ederek döndül 

Dün sabah saaat yedide 
Fransız bandıralı Şampe Liyon 
vapurile ıebrimize lngiliz ve 
Fransız tebaasından dört yüz 
seyyah gelmiştir. Bu seyahat 
Pariste intişar eden Le journal 
gazetesi tarafından tertib edil
miş olub hedefi Akdeniz hav
zasındaki aıinatikayi ziyaret 
eylemektir. Seyahlar ıarasında 
Avrupanın tanınmış simalan, 
ilim adamlan ve gazeteciler de 
vardır. 

Bilhassa bunlar arasında 
Türk dostu olarak tanınmıt 
olan Londra ünivenitesine 
bağlı şark lisanları mektebi 
müdürü doktor Sir Denison 
Ross ela bulunuyordu. 

Doktor Roıs kendi lisanından 
başka Fransızca, Almanca, Fari-
aice ve klint liaanlanna ana di· 
li kadar iyi bilmekte ye Türk· 
çeyi de iyice konupıaktachr. 
Kendisi ve refikası ayni za
manda musikiye çok merakh
dırlar. Madam Ro'Ss gBzel pi-
yano çalmakta ve profes&r gü
zel sese malik balunmaktadır. 
TDrkiye hakkında uzun tetkik
ler yapm&fhr. Memleketimiz 
hakkında esulı malômat aalü-

bidir. Altmış beş yqlann 
olan profesör Londra ve Pa 
darülfünunlannda tahsil e 
merkezi Asyada lrancla Tür 
yede tetkikler yapmıt Hin 
tanda mektep mü.dilrlüjiia 
de bulunmuştur. 

Ciltlerle basılmış kıyme 
eserleri vardır ve Londr 
tanmmıt ilim adamlarındand 
Vapur evelki akşam Türle 
larma yaklaşırken Türkiye 
ilk defa gelen seyablara 
saat seren bir konferans v 
miş ve memle:ketimiz hakkm 
çok faydah malümab yaymış 

Doktor Ross'un vapurda 
duğunu haber alan lzmir 
nevverlerinden bir gurup 
bableyin sekizde vapura gi 
rek profesörü selAmlamı 
bir mtlcldet hublhal eylem 
lerdir. Seyyahlardan yirmi 
disi bir vapurla Karşıyaka 
geçmiıler ve oradan Berga 
harabelerini gezmeğe gıtm 

lerdir. Diğer seyyahlar da 
susi bir trenle Selçuğa hare 
ederek harabeleri ziyaret e 
mitlerdir. 

Vapur dün aktam uat 20 
limanımızdan aynlauşbr. 

Köstence yoliyle sevkiyat 

Tütün mahsulü için bi 
tarife kabôl edildi 

Türkofia Aabra merkaiaia 
tefd>bisl ile yalmz tltlll MY· 
luyatma malam Ye 1-S-9S6 ta
rihiaclea 1Der'i olmak lsere 
Köstence trnlitiacle yeei bir 
tarife kab61 edilmifti,. Bir su• 
reti bair Türkofia ... ,iline 
~elen ba tarife1i qajap .,.... 
yazıyoruz. 

Ton b.pna Tlrk lirua: 
lataabaldan (S) ton (10) toa 
Dresden 26,90 24,20 
Berlin 33,10 30,00 
Layipzig 31,40 28.30 
F J'ankford 36,60 33,00 
Mlnih 34,10 30,70 
Düseldorf 41, 70 37,80 
Vlrzbark 34,00 30,80 
Zivikaô 29 70 26 

Brem• 40,70 
Neuulm 35,90 
NDre11berg 31,10 
Rqeaburs 30,50 
Raealaa,.. 3S,80 
Hoclonin 2S,20 
Prağ 27,80 
Bodenbah 23,80 
Briiao 27,60 
KG.içe 30,80 
Lanskron 29,30 
Moravak Oıtrava 
Privos 30,80 28 
Plıen 27.30 25, 

lzmır ilivalİ ton batına 
buçuk Türk lirası. 

15 toaluk ıevkiyabn nal 
ları 10 toaluk navloalaraa 
nadır. 
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TUrkçeye çeviren: R. B. 
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Monden ajanlar derhal harekete 
geçerek raporlanııı h1?zırladılar 

imparator ellerini vurdu. Her 
zaman böyle yapardı. Kapıda 
bekliyen yaveri derhal içeri 
girdi. 

- General Potapowu getir
sinler emrini verdi. 

Polis şefinin yüzü de impara
toruiiki kadar bozuktu. Uyku
ıuz geçen bir ~eceye bir çok 
talisizlikler ka.tılmıştı. Neydi 
baıına gelenler... Hele ebenin 
davete icabet etmemiş olması 
ve İf iıten geçtikten aonra gel· 
mesi endişelerinin en ağın idi. 
imparatorun gazebinden, hiz
metine nihayet verilmesi ihti
malinden korkuyordu. Potapow 
yanılmııb. Zira onu bir tebes
ıllm karıılamıştı. imparatorun 
neıeli bir tebessümü polis şe
fine her şeyin yolunda oldu
ğunu anlatmağa yeterdi. içinde 
bir inşirah duyarak ilerledi.Emir 
bekJiyen bir vaziyette durdu. 

- General işte gece kışlık 
sarayda doğan oğlumun hüviyet 
varakası... Yeni bir emre kadar 
bu iradeyi siz sakbyacaksınız. 

Potapov imparatoru selimlı
yarak yeni bir itimad nişanesi 
olan gizli iradeyi aldı. Geniş 
bir solukla yüzünün hatları 
!lçılmıştı. 

imparator sordu : 
- imparatoriçenin bu do

ğumdan haberi var mı ? 
- imparatoriçe istirahat edi

yor. Perdeler hlli kapahdır. 
- Peki Potapov... Monden 

adunlannızı seferber edin ba· 
DJllll... He" dağılmah, .hane· 
dan azalariyle temap &et•• 
ftdir. Her birinin bu bidi.e 
hakkında ne diişlndGklerini 
iğrenmek iaterim. Haber ••· 
rayda ve ıehirde şayi olunca 
elbette dedikodular genifliye· 
cektir. Vaziyeti iyice takib edi· 
niz. Hanedan azalanmn difin· 
celerini kaçırmayınız. 

* •• 
Dıprda ahb ytiriiyen pyi· 

alardan imparatoriçayı haber· 
dar eden Kontes Babrinski idi. 
Prenses Dolgorukiye tahsis 
edilmit olan Birinci Nikola 
apartmanına kimse ayak ata
mıyorsa da buraya bir ebenin 
ve bir slldninenin geldikleri 6ğ· 
renilmişti. imparatoriçe aordu : 

- Bir kız mı, bir oğlan mı 1 
Samajeste Fodorovno baki

katı öğrendikten sonra baç çı
kardı ve ağlamağa başladı. 
Babrinıki bu göz yaşlanndan 
sonra imparatoriçenin şu s6z· 
leri söylediğini duymuştu • 

- imparator Piyerin nipn· 
lası Birinci Katerin Dolgoruki
nin intikamıdır bu. Nihayet 

onun ruhu öcünü almış bulu
nuyor. 

Birinci Katerio, nişanlısının 
tetviç töreninden sonra saraya 
koltuk altında oğlan kardeşinin 
kesik başı olduğu halde gir
mişti. Çariçe F eodorovnanın 
söyledikleri bundan ibaretti. 
Fakat hanedanının diğer aza
ları çok daha sert. çok daha 
acı mülahazalarda bulundular. 
Veliaht (Çaroviç) 

· - Bir de bu eksikti dedi. 
Ordu başkumandanı Gran• 

dük Nikola doğum haberini 
kendisine getiren Grand6ıese: 

- Kendi işlerinizle meşgul 
olunuz. Böyle itlere kanpna· 
yınız demişti. 

Grandük Serj şunlart söy-
lemişti: 

- Bu kliçük kızın kışlak 
sarayda yerleşmesine ben dai
ma muhaliftim. Mari F eodorev· 
na onu madmazel donörleri 
arasına almakla çok hata et
miştir. 

Grandüşes de kocasını tas· 
dik etmişti: 

- Ben bunu imparatoriçeye 
söylemiştim. 

Çaroviç Edimburg düşesi 
olan hemşiresine aynı haberi 
bir tdgral la bildirmişti. Reak· 
siyonerler mahfillerinde heye
can vardı. Haber ihtiyatla, fa
kat şiddetle tefsir ediliyordu. 
Bu doğumdan sonra lmpara· 
torun Prenses Katyaya daha 
çok bağh kalacağından endişe 
eailiyordu. 

Fakat bu ya,praı.ma hiç 
tesiri yoktu. Zira lmparator 
asaletin biricik hlkimi idi. Bu 
iinvam tevcih etmek te, geri 
almakta yalnız onun sallhiyeti 
dahilinde bulunuyordu. 

Bir çok suikastlardan kor· 
kulduğu gibi koyu miirteciler 
de bir kanunu esasi ilanından 
endişe ediyorlardı. Ôyle ki bun· 
lar Dolgoruki prensesinin nüfu
zu daha ziyade artarsa Çaro· 
viçin vaktinden evvel tahta 
çıkmasını muhtemel görmek· 
teydiler. 

* .... 
imparator monden ajanlann 

bu raporlannı son sabrına ka· 
dar dikkatle okudu. Kimi· 
sinde kaşlarını çatb. Kimi-
sinde omuzlannı kaldırdı. 
Bazen tebessüm etti. Nihayet 
her zamanki ciddi tavrını ta
kındı. Kiğıtlan avuçlan ara· 
sında buruıturduktan sonra 
sobaya ath. Koltuğuna uzandı. 
Bir dakika için gözlerini ka· 
padı. 

- Sonu Var-

Nazi propagandası 
lngiltere - Fransa arasını açıyormuş 

Londnı, 20 (Ô.R) - Havas ı ıerine ka~ı~akla aldan~yorlar 
Ajansından: "Nazi aleyhtarı ve bu re1ımm demokraaıye ve 
gayri müteassib cihan kurumu biirriyete karşı hareketlerini 
konseyinin,, bugün verdiği bir unutuyorlar. Hitler hükfimeti 
ziyafette nazi rejiminin muba· hürriyet düşmanı olmuştur. 
kemesi yapılmıştır. lçtimaa Arsıulusal iş birliği teklif edi-
lngiliı sindikaları umumi ki· yorsa da bu itimatla karşılan-
tibi riyaset etmiş ve lngiliz mamalıdır. Jngiltere de Fran-
umumi efkarını, 8. Hitlerin saya karşı mücadeleyi Al-
son teklifleri üzerine naz.i man propegandası açmışhr. 
rejimini müsamaha ile muha· Fransaya karşı yapılabile-
keme etmek temayülünden cek meşru tenkidlerle B. 
sakıomağa davet etmiştir. Zira Hitlerin arzusuna uygun olarak 
bu temayiil lngillereyi Fransa Fransa aleyhinde açılan ıiste· 
ile geniş bir fikir ayrılığına matik mücadele birbirinden 
ıürükliyerek Alman propa- ayn tulul:nalıdır. Fransa kom· 
ıandaıının işini görecektir. ıidanna tecavlz niyeti beali-

Nazi rejimine sempati s6•· yor mu? Şilphesiz hayır. Fakat 
tenimler B. Hitlerin aon teklif· Almanya İçİD ~e· ayni ıual ao-

YENi ASIR == sa 

Son,. Telgraf Haberleri 

800,000 lira tahsisat Aydında 
••• il. il 

Işık söndürme 

Ista~bul - Edirne - Mur~dlı yolunun 
ınş~.~~~~ ...... ~~!.~~ ... : .. ~.~!.!!~.!ştir 

Ayc:ba, 20 (Yeni Aau mMa· 
birinden) - Bu gece hava hl· 
cumuna karşı ışık söndiirm• 
denenmesi yapıldı. Denenme 
muvaff akiyetle neticelenmiştir. 

Hakoa lstanbul, 20 ( Yeni Asır ) - Nafia veklleti, ton bamuk çok beyenilmiıf yeniden ihracat 
lstanbul-Edirne-Muradlı yolunun itası için 800000 yapılacaktır. ır. 
lira tahsisat kabul etti. A~~ara. 2~ . (Yeni ~sır) - yeni maliye 

lstanbul, 20 (Yeni Asır) - Almanvaya son ~hedşkılatbı .. mucıbı~~e ~ır haz.ine müsteşarlığa Istanbula geliyor 
.. .. . . . - ı ası utçe encumenınce kabul edildi 

gunJerde kullıyetlı mıkdarda pamuk ihraç edil- Ista b J 20 (Y · A ) T "b · k d" hk . d A n u ' enı sır - uz ı raca tamızı 
lstanbul, 20 (Yeni Asır) -

Viyananın birinci seri takım· 
larmda Hakoa takımı bu hafta me te ır. partı e lmanyaya 'önderilen 600 artırmak için esaslı tedbirler alınmıştır. 

FenerbıJhçe galib geldi E:.~;~1:~:.~~ç!
3

i~~~ 
8. Hug yaralandı 

Galat k 
•• ı Melburn, 20 ( Ö.R ) - Eaki 

asara;y, ço guze oynamasına ~-:=~:.::;~:1 ~~!=: 
rağmen Bir gol farkile yenildi lıafifce yaralanmışlardır. 

lngiliz bütçesi 
Beşiktaş takımı, Güneş takımını iyi bir oyunla 2-0 yendı· Londra 20 < A. A > - Ma· 

I t b ı 20 ( y liye bakanı yarın Avam kama· 
b' ~an,°' ı . ~niasır muhabirinden ) -: Dün yapılan Fenerbahçe • Galatasarey maçı beş rasına 1936 - 37 bütçeıini tev· 
ın en aza seyırcı huzurunda bilyük bır alAka ile takib edilmiıti ı•.A! ı· k' h di edecektir. Bütçenin yekinu k 1 k kw- ft 

1 
. . r. ıu eze ı ra ıp sa aya çı ar ar en up tara ar an atadm ıkı taraf tribünlerinde iki kllme teşk"I tın• 1 d' S dd 797 milyon 500 bin iıterlindir. 

ayakta duracak yer kalmamıştı. Oyun Galatasaray takımının müessir bir h . .1 e .1 •fberl ır.d Gta a 1922 den beri lngiliz bütçesi 
t k' b -ı- k ,_. . . ucumı e aş an ı. eçen maç a ı eş go un acısını çı armaK ıçın çok dikkatli oınamıya baflıyan G 1 t W b bu k1tdar yükselmemiştir. 

hakimiyeti ele alacak kadar üstünlük gösterdiler. 
8 

a asaray ar azen Bu paranın 573 milyonu mil· 
Oyunun ilk yirmi dakikası çok seri ve mütekabil hücumlarla geçti B ü . . li müdafaa ve dahili idareye 

müdafaayı bir kişi olarak tutan LOtfi, 28 nci dakikada Niyazinin kor~erde~ ~t 1!1 oynlıyan v~ tahsi• olunmuştur. Geçenlerde 

Oıam d B l 
.. .. .. t"' 1"' l l b" · 'k b k a ıgı go e manı 1 · ·ııA -d f a a ı. u go gunun us un uge ma o an mca are eti oldu Ikı' t ft b' k f neşro unan yenı mı ı mu a a 

k d 1 N 
· d F b" . . . · ara a ır ço ırsalar açır ı ar. etıce e ener ır kez daha rakıbını yenmiş oldu. planının masrafları bu rakama 

Bu maçtan önce yapılan Beşiktat - Güneş maçı çok hararetli oldu, Be ikta k . . . . dahil değildir. Bu masarifat 
2 - O mağlup etti ş ş uvvetli rakıbını ayrıca munzam bütçe halinde 

" ...................... ••11••111111••••••n••••••••n•n•••••nn••••••••••••n••n••""''"''' meclise zerilecektir. 

Boğazlar ve adaların tahkimi Lehi;t;~d;"i(~;ü:;;i;t·p·;~·p;'ğ'~~d;;·~ 

Gayri askeri bölgeye as- Varşovada On dokuz 
kerlerimiz sıirdiler mi? komünist tevkif edildi 
Anadolu Ajansı bu haberi resmi ve Varıova, 16 (Ô.R)- Varıova ve Loçta bir çok araştırmalar 

yapddı. Kom&niat l'ençler fedaruyonu azalan tevkif edildi. 

kat'i surette yalanlamıştır Loçta tevkif ~dilenler 19 kifidir. Üniversitede vukubulu 
bAdiaelerin ehemmiyeti yoktur. 

Atina, 16 ( A.A ) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Yunan hükümeti tarafından 
diin salahiyettar Bir menbadan 
alınan tebligatta Türk mlifreze· 
lerinin Çanakkale gyri askeri 
bölgesine girdikleri bildirilmek· 
tedir. 

Dün akşama kadar Anka&· 
radan bu haberi teyid eden hiç 
bir malümat gelmemiş ve Türk 
bükümeti tarafından Yunan 
hllkümetine bu hususta hiç bir 
tebligat yapılmamışh. Buna bi
naen Tiirk bük6metinin kara· 
raını niçin değiştirdiği ve eğer 
bu hususta emir vermiş ise 
aüel kıtalann, Lozan muahe· 
desini imza etmiş olan devlet
lerin muvafakatını almadan 
6nce gayri ukeri b61geye gir· 
mesi için neden dolayı emir 
vermiş olduğu meçhul bulun
maktadır: 

NOT : Anadolu Ajansı bu 
haberi daha evvel resmi ve 
kat'i surette yalanlamııhr. 
YUNANLILARIN iSTEKLERi 

Atina, 19 (A.A) - Gazete· 
lere g6re, Yunanistan gayri 
askeri Boiazlar balgesinin tek-
•••••••aa••••••••••aa••••••••••••••• •••••• 
rulsa buna ne cevab verilebilir. 

Bundan aonra meşhur lngiliz 
gazetecilerinden B. Vikbam 
Steed Alman id<lialanna karşı 
emniyetşizliğini bildirmiş ve B. 
Baldvinin dünkü beyanatını 
ima ederek lngiliz hükumetinin 
zehirli gazlar kullanmak bak· 
kandaki Alman niyetinden şiip· 
be etmesine hayret etıniştir. 
Hatip son zamanlarda Alman· 
yaya yapılan klilliyetli arsenik 
ithalitını habrlatmıı ve Ha· 
beıistanda ltalyanlann Alman· 
yada yapılan zehirli gazlardan 
ba1ka11m · kullanmamıı olduk· 
lanm pat~~· 

rar itgali meseleıinin 13 Ma· 
yııta Cenevrede miizakere edil
meai hakkında cumartesi gilntı 
Tilrkiye tarafından yapılan teb
ligata henüz cevab verme
miıtir. 

Ayni gazetel~r Yunan· •taam 
Tllrkiyenin boğazlar hakkındaki 
talebini tt:dkik edecek olan 
Lozan devletleri konferansına 
iştirak edeceğini bildirmekte
dirler. Diğer taraftan gazeteler 
Lozan muahedesini imza eden 
devletler bunun Tllrkiyeye aid 
bulunan İmroz aduiyle Bozca· 
ada gibi gayri askeri boğazlar 
b61gesine dahil bulunan Limnos 
ve Samotraz Yunan adalarına 
da tamil olacağı mütaleasında· 
dırlar. 

Anadolu ajaDSUWI notu: Son 
fıkra hakkında Tiirk matbua
bnın tamamen ayni mlitaleada 
bulunduğu kayde değer g6rül· 
mektedir. 

Varıova, 20 ( Ô.R) - Krakovi ve Leopold şehirlerindeki 
hidiseleri tefsir eden bir makale sebebile "Gazeta Poloka,, nın 
bugünktı ntıahası müsadere edilmiştir. Yarı resmi çevrenlerin 
ve adliyenin tahkikatı bu hadiselere karışıkhk çıkarmak için 
işsizlerin vaziyetini istismare çalışan komünist tahrikçilerin itti· 
rakini gletermiıtir. Gazetenin tefairleri ise hidiselere başka bir 
kaynak gastermekle bakikata aylan ye mes'uJiyetleri diğer unsur· 
lara yüklemeğe matuf g6rlllmllş ve hllkümetİI\ hareketini tenkit 
gayesini takip ettiği anlaşılmıştır. Bu vaziyet umumi efkAn akla
tarak eefkirı karışhracak mahir ette görüldüğünden gazete 
nüıhalannın müsaderesi emredilmiştir. ........ 
Norveç dış ha- Führerin 
kanı Moskovada yıldönümü 
Moıkova, 20 (Ô.R) - Nor· 

vaç dış bakanının yann ielmesi 

bekleniyor. Bu ziyaretin siyui 
bir ehemmiyeti yoktur. No"eç 
So•yet R11•yayı ilk tanıyan 

memleketlerden biridir. Eko
nomik meseleler görüıülecek· 
tir. 

Berlin, 20 (Ô.R)- Flihrerin 
yıldönümü münasebetile Ber· 
llnde yapılan büyük askeri ge 
çitler Ozerine B. Hitit r har
'biye bakanı kolonel general 
Blombergi general feld-mare
tal ve hava generalı Herman 
Göringi de kolonel general 
rütbesine çıkarmışhr. 

TAYYARE Bugün Her Seansta 
S~~EMASI TELEFON aıeı 

Aylardanberi bekt-.n • AJtanl-beri sondan ..enin en mabtetem filmi 

Königsmark 
EJissa LANDI - Pierre FRESNA Y - John LODGE - Jean MAX - j. YONEL 
J. DEB1:1CO!J~T • Georg~s PRIEUR • Andre DUBOSC gibi en tanınmış Fransız 

artıstlennın biiyük bır kudretle çevirdikleri heyecan dolu nefis bir eser 

Derin ve ince bir aık • heyecanlı bir mevzu • Taç ve taht ihtırasları 
saraylann İç yüzü ve saray entrikaları 

Ayrıca : Türkçe s6zlü FOX dünya havadisleri 
SEANS SAA TLARI : Dikkat : Königsmark filmi uzun olduğu için seans 

.. saatJarı şöyle tesbit edilmiıtir 
Hergun 14-16-18,30-21 cumartesi ve pazar günleri 12 de başlar 
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··mal tetkikler : 

Muhtelif_ tarih devirlerinde 
kadının hukuki tekamülü 

Inkilip . kadını 
T"a:z:~n:1.: .El:a.xıcl.axı s .... r·nın.Q . . ............................................... --···· 

( Teaddüdö :ı:evcat=Polyga- lamışlardır ve bir "kadın a.u• 
ınie ) ne kadar gayri ahlaki katlar birliği,, vardır. 
ise tarihte arada bir kısa za- " .... 
man hüküm surup tek- Fransada yalnız Paris tıp 
rar sönen kocaların teaddüdü 

fakültesinde 350 kadın talebe, 
kaidesi de o nisbette gayri 
ahlakidir. Tarihte kadınların Fransaın diğer fakultelerinde 
seneleri, kocaların n adediyle aşağı yukarı bunun üçte biri 
saydıklan bir devre tesadüf kadar kadın talebe mevcuttur. 
ediliyorsa da bu demin de Pariste 530 doktor içinde 243 ü 
bahsettiJ?im gibi uzun sürmiyor. kadın ve bunların içinde de 

Asıl olan, insaniyete, fazilete ancak doksanı bekardır. Bu 
sosyolojik kaidelere en uygun 
olan, ailede bir kadm ve bir rakamlar gösteriyor ki bir kadı-
erkek iki muhtelif cinsin müş- nın hekim olması evlenmesine 
terek ve müsavi hak ve vazi- mani değildir. 
felerle kurduklan bir yuvadır. 1924 te Paris tıp fakültesin· 

Aile böylece sağlam bir den bir kadın birincililde neşet 
temel üzerinde kurulduktan etmiştir. " N ante ,, hastanesi· 
sonra vücude gelen çocuklann, nin başhekimi bir kadındır. 
ihtilaf vukuunda, haklı. ve * 
o çocuklan yetiştirmeğe ehil " • 
olan tarafa tevdii gibi adilane Birkaç sene evvel mühendis 
bir esas kabul edilmiştir. Bun- mektebine de kadınlar kabul 
dan başka ayrılma hakkı er- edilmiye başlanmış: ve hatta 
keğin elinden almarak karı meıun bile vermiştir. 
veya kocadan birinin telebi Fabrikada bir kadın mühen-
üzerine mahkmeye verilmiştir. 
Bu suretle evlenme gibi mühim dis zaruri bir şeydir. Çünkü 
bir müessese keyfi olmaktan amele ile ustabaşı, amele ile 
kurtulmuştur. patron arasındaki münasebatı 

2: ÖKONOMIK REFORM: ve ahengi temin etmek nazik 
Kadın, erkek gibi, cemiyetin bir iştir. Bunu bir kadın daha 

içinde müstabsıl bir mevki ziyade muvaffakıyetle bqara-
almalıdır. Müstehlik kadın ce- bilir. 
miyet için muzır bir unsurdur, Fransız küçük aanayiinde 
Kadının iş hayatına atılması 
bilhassa istih~al (element) lan· daha ziyade kadınlar tercih 
nı artırmıya her milletten fazla ediliyor. Endüstri erbabı bu 
muhtaç olan milli sanayiimiz hususta diyorlar ki : Bize an 
için büyük bir liziınedir. lizımdır. An, balının terkibini, 

Sonra bir insanın kendi zıyanın hendesi vaıı:iyetini de-
şahsi istiklali namına da müs- ğiştirmeyi hiç bir zaman dü-
tahsil olması şarttır. Bir lokma 
için erkeğinin eline bakan ka
dın biç bir suretle istiklaline 
sahip sayılamaz. 

Ekonomik istiklali kazanmak 
için, bu istiklali temin edecek 
unsuru elde bulundurmak la· 
wndır. Bu unsur tahsil, malu
mattır. 

Aynı proğramları takip et· 
mek, aynı okullarda okuyabil
mek! bir kelime ile aynı ma
lumat ile mücehhez olmak ... 

•Ondan sonra da öldüğünüz 
vakıt kafaJarımızı antropoloji 
ulemasının araştırmalarına ter
ketmek. .. ,, 
Aynı maliiınatı iktisap hakkı 

şimdi çok tabii bir şey gibi 
görünmüşse de çok yakın bir 
mazida kadınlığın bu hususta 
uğradığı müşkülat sonsuzdnr. 

Lisenın son sınıf yoklamalan 
sırasında idi. Enspektör yokla
madan sonra bana sordu: -Kı
zım sen ne olacaksın? 

Ben tereddütsüz cevap ver
dim: Ben mi efendim ? Ben 
"Metr Sabori., olacağım! 

Mümeyyizimiz akisleri hala 
kulağımda çınbyan alaylı acayib 
bir gülüşle güldü : 

- Kızım, sen bu idealinle 
birkaç asır, hiç olmazsa birkaç 
nesil sonra gelmeliydin. Bir 
Türk kızı "Metr Sebori,, ha ... 

Ben cevhersiz bir insan:nışım, 
"Metr Sabori,, olamadım. Fa
kat bugün Türk kadınlan ara• 
sında, baromuzun iftiharına 
cidden layık olan birkaç "Metr 
Sabori,, vardır. 

" . ,. 
"Colette !ver., isminde bir 

Fransız kadınının 1929 da yeni 
kadın meseleleri hakkında yap
tığı aoketlerden mürekkeb ve 
"femmes d'anyourd'bui,, namı 
al!ında nı<şrettiği bir kitapta 
bize kadınların girdikleri muh
telif meselelerde ne dert:ceye 
kadar muvaffak olduklanna 
dair "rakamlarla,, kıymetli ma
lumat veriyor : 

Fransada 178 kadın avukat 
vardır. Fransız barosuna staj
yer olmak için müracaat eden 
erkek avukatların sayısı günden 
giıne azalıyor. Kadınların ki ise 
o nisbette artıyor. 1928 sene· 
sinde Paris barosunda 200 er· 
keğe karşı 50 kadın vardı.Bu 
9025 nisbet hor görülecek bir 
adet değildir. 

F ransada kadınlar 17 sene· 

şünmez. 

Esasen uendüstri,, tarihinde 
kadının mühim bir rolü olduğu 
göze çarpmaktadır. Nebatlar
dan ılk boyayı çıkaran kadın

dır. ipek böceğini ehlileştirip 
ondan ilk defa istifade eden 
yine kadındır. Fakat endüstri 
evden çıkıp fabrikalara intikal 
edince kadın keşif ve ihtira 
fırsatını da kaybetti. 

Şimdi kadının yine sanayie 
dönüşü her iki taraf için kar 
kaydedilecek bir hadisedir. 

Pariste kadınlara mahsus bit' 
(electro - technique) enstitüsü 
vardır ve bunun müessisi mat
mazel (Marie - Louise Para) 
isminde bir kadındır. 

Yine Pariste (Bellevue) ci-
, varında madam (Tom) tarafın-

dan idare edilen, kadınlara 
mahsus bir z raat enstitüsü 
vardır. Bir gece buranın 
samanlığında çıkan ve biraz 
vakıt geçerse büyük bir fela· 
ket şeklini almak istidadım 

gösteren yangını itfaiyenin gel
mesine intizaren buranın tale· 
besi genç kızlar söndürmüşler
dir, itfaiye neferleri geldikleri 
zaman bu cesur kızlara teşek
kür etmekten b~ka yapacak 
bir iş bulamamışlardır. 

F ransada birçok vekaletle
rin hususi sekreterliklerini ya· 
pan kadınlar vardır. 

Yine vekaletlerde, önemli 
vazifelerde mevcud olan altı 
münhal için açılan müsabaka 
imtihanının altısını da kadınlar 
kazanmıştır. ., .... 

Memleketimiz oo senelik ile-
1 rileme hamlesi programında 

istatistiklere geniı mikyasta 
zaman ve yer ayırmak fırsahnı 
bulamamıştır; bunun için de 
bu noktadan fakir kalmıştır. 

Daha dün, kafeslerin arka
sında, yumuşak sedirlerin üze
rinde tembel ve melankolik 
saatler yaşıyan Türk kadınının 
bugün, bayat kavgasında batıyı 
kı~kandıracak muvaffakıyetli 
çarpışmalarının neticelerini rak
kamlarla görmek ve göstermek 
ne büyük bir zevk olacak. 

Bunu yakın bir zamanda 
(Yeni Asır) okuyucularına sun· 
mak vaadim ve borcum olsun. 

•• - - _. __ ~ e,..a ... _.,. 

YENi AStR 

Zirai kalkınmamıza doğru 

Ziraat vekili yaptığı tet
kiklerden memnundur 
-Baş tarafı 1 ncı savfada
Ziraat vekili saat 17 de 

koşu yerinden aynlarak oto
mobille Alsancağa gefmişler

dir. istasyonda Parti Baııkanı 
ve Yozgad Saylavı B. Avni 
Doğan, Şarbay Dr. Behçet Uz, 
Emniyet Direktörü Feyzi Ak
kor, Orman ve Ziraat Direk
törlerile Tarım Okulu Direk
tör ve Öğretmenleri kendile· 
rini karşılamışlardır. 

EGE ÜRÜNLERi MÜZESi 
Vekil, ~arti Başkanı ve Şar· 

bayla birlikte Kültürparkı gez• 
mişler ve Kültürpark içinde 
kurulacak Ege ürünleri miize· 
sile alakadar olmuşlardır. Ege 
ürünleri müzesi için B. Nihad 
Eğriboz tarafından hazırlanan 

plan taslağı tedkik edilmiş ve 
Bakan Ege ürünleri müzesine 
15.000 lira yardım •aadında 
bulunmuşlardır. 

Kültürparktan sonra Kadife 
Kalesine çıkılmıştır. Orada 
kısa bir müddet kalındıktan 
sonra Burnovaya geçilmiş ve 
Vekil Burnova haşerat ensti· 
tüsile Ziraat mektebini ve bağ· 
cılık enstitüsünü gezmişlerdir. 

Vekil akşam yemeğini refa
katleıindeki .ıı:evatla birlikte 
ııraat mektebinde yemişlerdir. 

Yemek neş'e içinde geçmiş ve 
bu arada konuşmalarda bulu
nulmuştur. 

BiR HASBIHAL 
Gece saat 21 de Bumova 

ziraat mektebinde şehrimizdeki 
ziraatçıların iştirakiyle samimi 
bir hasbihal yapılmıştır. Bu 
hasbihalde şehir büyükleri de 
hazır bulunmuş, vali Fazlı Gü
leç rahatsız olduklarından ko
nuşmalara iştirak edememiş· 

lerdir. 
Ziraat vekili hasblhal 

esnasında mUtehassıs

lara birçok sorutarda 
bulunarak ,ayanı dikkat 

Türk hava 
kurumu 
Türk hava kurumu umumi 

merkezi varidatın artırılması 
için çok iyi tedbirler hazırla
mıştır. 

Cemiyet memleketin bütün 
viliyet ve ka.ıı:alarda bulvar, 
meydan ve yol ağızlarına büyük 
kumbaralar koyacakhr. Bu 
kumbaralar Tayyare bombası 
şeklinde olacak ve Üzerlerine 
haJkın kuruma yardım etmesini 
dileyecek vecizeler yazılacaktır. 
Bomba kumbaralı.r, senenin 
muayyen zamaıilarında açıla
rak halkın bıraktığı yardım 
paralan alınacak ve teberrü 
hesablarına geçirilecektir. 

Tahliye 
800 küsur lirayı ihtilas sure

tiyle zimmetine geçirmekle 
maznun sahil sıhhiye veme• 
darı bay Fuad Cenab gayri 
mevkuf olarak muhakemesinin 
yapılmasını istemişti. Bu dileği 
mahkemece kabul olunmuş ve 
kendisi tahliye olunmuştur. 

gördUklerl kısımlarla aıa 
kadar olmuşlardır. TUr
ktyede yaKında tatbik 
edilecek olan zirai kal
kınmanın esaslarını an
latan bal<an her şeyden 
Ustiin köy ve köylUnUn 
kalkınmasına ehemmiyet 
verileceğini, köylü işle
rinin ve köy ildisadlya
tının ayrı bir mesele ha• 
linde ele ahnacağını, 
memlekete döviz girme
sine de yarayacak olan 
devlet çiftlikleri kurula
cağını, asıl ktiy kalkın
masının devlet çlftliklerl 
kurulduktan sonra l.ste
nilen ve beklenll~n şekle 
çıkacağını ifade etmiş
lerdir. 

PAMUK iŞLERi 
Bu yıl bütçeye konulacak 

tahsisata göre yapılacak teş

kilat arasında pamuk işlerinin 
ıslahına verilecek önem, ziraat 
mekteplerinin alacağı yeni şe
kil, köylü çocuğunu kültürlü 
ve istifadeli birer vatandaş ola· 
rak yetiştirmek için alınacak 
tedbirler ve elde edilmesi ta
savvur edilen randınan da söz 
gelişi edilmiştir. Ziraat vekile
tı, gerek yeni açılan ve açıl
makta bulunan mensucat fab
rikalarının ihtiyacını karşılamak 
için ve gerekse ihracatı arttır
mak için iyi evsafta pamuk ye• 
tiştirilmesi için gereken ted
birleri alacakhr. 

Yıllık pamak rekoltesi
nin soo,ooo balyaya 
çıkartılması için faaliyet 
sarf edilecektir. 

Evelki gece saat bire kadar 
devam eden hasbibalden sonra 
Vekil Burnovada ziraatçılara 
veda etmiş ve Basmahanedeki 
hususi vagonlarında istirahat 
etmişlerdir. Vekil sabahleyin 
Afyon trenile I:ı:mirden aynl
mıştır. 

Adliyede 
yeni tayinler 
Menemen sorgu hakimliğine 

hakim namzedi Yakup, Gediz 
sorgu hakimliğine Menemen 
hakimi Bekir, Manisa sorgu 
hakim vekilliğine Ordu hlikim 
vekili Muhtar, l:ı:mir azalığına 
Aydın sulh hakimi Mustafa l:ı:· 
zet, l:ı:mir . azalığına Urfa aza· 
sından Ali Rıza, Balıkesir ce• 
za hakimliğine Gelibolu Müd
deiumumisi Suphi, Nazilli Müd
deiumumisi Mehmedali ÇataJce 
Müddeiumumiliğine, Ödemiş 
aza muavinliğine Saray sorgu 
hakimi Hüseyin, Kırkağaç Müd
deiumumiliğine Ankara aza 
muavini Nadir, Boldan Müddei
umumiliğine Ankara sulh haki
mi Naşir, Osmancık ceza ha
kimliğine Menemen hukuk ha
kimi ismet, Nazilli Müddeiumu
miliğine Akçaabad Müddeiu
mumisi Kamil, Sarayköy hi· 
kimliğine Menemen Azasından 
Rifat tayin edilmişlerdir. 

Bornova 

C. H. Partisinin 
Akhisar ve Çiftliğe Hazırladığı tenezzüh treni 

26 Nisan Pazar sabahı saat yedide 
Basmahaneden hareket edecektir. 

T afsilit el ilanlarında 
Bilet satıJ yerleri, Tilkilik bay Faik eczahanesi, Keıneraltı 

Şifa eczahanesi, Karşıyaka tütüncü bay Haydar. 
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Bölem sa) ıaı: 45 ~-

HügO asalet ünvanlarını sayarak 
kendini takdim etti 

Bu uzun yolculukta Canbey 1 
Reymondadan fransızca konuş
mayı öğrenmişti. Söylediklerini 
anlıyordu. Reyınonda yüzünü 
örten peçeyi kaldırmışb. jan 
Lermin denilen yaşlıca bir adam 
b~ını çevirdi, Reyınondayi şaş
kınlıkla baktı. Bu beklenmez 
tesadüfü anlatılmaz bir heye
canla karşılamıştı. Koşarak di:ı: 
çöktü. 

- Tannya ç.ok şükür ••• Rey
monda sağ imiş ... 

Reymonda hınçkıra hınçkıra 
ağlıyarak cevap verdi: 

- Evet hakikatlı Janıın sa
ğım._ Fakat babam yerinde 
olan bir adamın karşımda di:ı: 
çökmesi yakışmaz. 

Jan Lermin arkadaşını da 
çağırdı: 

- Hügo, çabuk gel... Rey
mon de Şatiyon önünde diz 
çök... Sen hanımımızı tanımaz
sın... Fakat bitki bu önünde 
eğildiğim kadın yakın zaman
lara kadar Şeria nehrinin öteki 
yakasına hakim olan Montreal 
beyinin kızıdır. 

Hügo küstah tavırlı bir 
adamdı. 

Delikanlı durınamasıya ağla

yan kadının önünde dimdik 
durdu. Küstahça bir tavırla 
Reymondun elini aldı ve öptü. 

Bir yabancının Reymondun 
elini öpmesi Canbeyin canını 

sıktı. Herif hiç tınmıyor, yiye
cek gibi güzel kadının yüzüne 
bakıyordu. 

- Reymonda bu adamın kim 
olduğunu bilir misiniz ? Belki 
de elinizi öpmeğe liylk bir 
adam değildir dedi. 

Hügo bu sözlerden gururu 
kırılmış gibi eğildi. Elini kılı
cına koyarak: 

- Hey bana bak diye ba
ğırdı. Kim olduğunu öğrenebi
lir miyim? Benim kim olduğu· 
mu öğrenmek istersen bil ki, 
adım: " Hügo Vaysenfels,, im. 
Alman beylerinin başbuğların· 
dan Metr Helfrih Ştadkenberg
in bayrağı altındayım. Memle
ketim Almanyadır. Lakabım da 
Konttur. Kara üzerine kırmızı 
kuşlu bayrağım var. Şimdi 
anladın mı? Benim gibi bir 
asilzade kendisine laf atılma
sına dayanamaz. 

Canbey bu ~özleri dimdik 
söyleyen adama baktı. Dev 
boylu, kırmızı saçlı, mavi gözlli 
küstah bakışlı idi. Doğrusu ya
pılışı ve bakışı hiçte hoşuna 
gitmiyordu. 

Hügo kabara kabara lafını 
bitırince cevab vermek sırası 
Canbeye gelmişti: 

- Bilmem nenin Hügosu ... 
Adın o kadar uzun ki aklımda 
tutmak bile istemem. 

Benim adım Canbey ... Baş
buğum Kurd Cebe ... Memleke· 
tim Orta Asya Türk elleri ••• 
Armam gök renk üzerine altın 
Kartaldır... Karşıma geçip te 
kendini öven adamlardan hoş
lanmam. 

- Anlaşıldı.. Tiirksün de· 
mek ... Huzurumda fazla söz 
söylemene ızın vermiyorum. 
Çekil buradan ... 

Kan bafina çıkmıştı. 
- Türk olduğumu hele şü· 

kür anladın ... Şunu bil ki Türk 
bir yabancıdan kumanda din· 
lemez. Haydi boyunu göreyim 
de beni buradan uzaklaştır 
bakayım... Sana doğru birşey 
söyleyim mi? Sen kendin bu
radan yıkılıp gidersen fena 

etmezsin... Anladın mı Hügo, 
ben Türküm, hePl de Uygur 
kabilesinden bir Türk... Be
ğenmedinse kendini sakın ... 

Alman bozuldu. Kızardı bo
zardı. Dilini dolaştırarak dedi 
ki: 

- Üzerimde zırhım olsaydı 
sana haddini bildirirdim. 
Meğerse bu dev boylu heri

fin kabadayılığı zırhındaymış. .. 
Tiirk oğlu zırhsız da çarpışır. 

Canbey bakışlanyla hasmıoı 
ezen bir tavır almıştı. 

- Zırhımdan ürküyorsan 
şimdi onu çıkarır atarım, dedi. 

Kavga kızışıyordu. Reymon 
da araya girdi. 

- Canbey vuruşmanızı iste
miyorum. Dövüşecek yeri iyi 
bulmadınız. Yalvarırım size ... 
Beni ailemin yanına götürün
ceye kadar dövüşmeyiniz. 

- Çok güzel Reymonda ... 
Istediğiuizgibi olsun ... 

Koca Tötunyalı hiç ses et· 
medi. Somurtarak omuzlarını 

silkti. Biraz sonra mavi kafesli 
eve girmişlerdi. Jan Lerminle 
Hügo da onlan takib ettilet". 
Lermin Süriyedeki hirhıtiyan

larla Şam halifesi arasında 

dostluk olduğunu söyledi. Bu 
dostluğun saiki Şamın Mısırdan 
korkusu imiş.. Şam sultanı 
Kıbris beyi Amori Dö Lozin
yan ile Mısıra karşı bir ittifak 
yapmış ... 

Amori Ehli Salib ile bir· 
likte Süriyeye gelen ser
darlardan Konrad dö Mon
gran ve lngiliz kralı Riş

arın yeğeni Hanri Cö Şam
payn'ın iki defa dul kalan ka
rıları lzabella ile evlenerek 
Kudlis Hanı lakabanı almıştı. 

Bu lakab kuru laftan başka 

bir şey değildi. Zira Kudüs 
Salaheddini Eyyübinin kardeşi 
Melik Adilin elindeydi. Asıl 
Kudüs Sultanı da o idi. Amo
riye gelince kupkuru unvan
dan istifade ederek Suriye ve 
Antakyadaki Hırstiyan beyle
rini buyruğu altına almıştı. Jan 
Lermin işte bu Amorinin topçu
başısı olduğundan ok yapmak 
için öküz boynuzu tedarik etmek 
maksadile Ganemin evine gel
mişti. Tötonyalı Hügo ise her 
halile anlaşılıyordn ki bir ca
sustu. 

Ganem misafirlerinin hepsine 
hüsnli kabul & österdi. O gece 
Jan Lermin Reymondaya gay
bubetini takip eden on sene 
içinde Süriyede neler olduğunu 
anlattı. Bu sayede Canbey de 
Suriyenin hakiki vaziyetine nü
fuz etmiş bulunuyordu. 

- Sonu var-

Milli hakimiyet 
bayramı 

Milli hikimiyet bayramı ya· 
rın saat 13 de başlıyacak ve 
o bir gün akşam üzeri bite
cektir. 

Bu münasebetle yarın sabah 
on üçten sonra ve obir gün 
resmt daireler kapalıdır. 

Satılık çocuk 
arabası 

Gayet aıı: kullanılmış 120 
lira kıymetinde modern bir 
çocuk arabası gayet ehven 
bir fiyatla satılıktır. 

Taliplerin : Gazi Bulvarın· 
da silahçı Salim hanında oda
cı Mehmet faike miiracaat· 
lan. 4-5 S 4 
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U. S. Konseyi iki cels ak detti 
Habeş, Italyan, lngiliz ve Fransız delegeleri arasında 
hararetli konuşmalar oldu. Müzakerat iyi safhadadır 

Cenevre, 20 (o.R)- Uluslar 
kurumu konseyinin sabah cel
sesi 13 ler komitesi başkaniyle 
ibtilsflı taraflar mümessilini 
dinlemeye hasredilmiştir. 

Baron Aloisi beyanatında 
şu idda'arda bulunmuştar: Hiç 
bir hükumet uluslar kurumuna 
bağlıliğını ltalya kadar kat'i 
delillerle göslermemiştir. ltalya 

, kendisine karşı i~lenildiğinden 
müşteki olduğu adaletsizliğe 
rağmen uluslar kurumunda 
kaldı. Italya münakaşayı red
detmedi. Tabii kendi 
Prensiplerine sadık 

kalmakla beraber ltal
Ya hükumeti, Habeşis
tanla müzakereye gi
rişmek için yaptığı 
tekli&e, müzakerele
rin cereyanından ulus
lar kunıınunu haber
dar etmeyi ve netice
lerini ona bildirmeyi 
kabul etti. Uluslar 
kurum kadrosunda ve 
onun ruhuna uygun 
olarak müzakere için 
daha ne istene bilirdi? 
iT AL YAN GÖRÜŞÜ 

ltalya, paktın yalnız 
yazısına değil aynı 
zamanda ruhuna sa
dık kalmasını ister. 
Tarihin zaruretlerini kabul et
mek lizımdır. Tarih yerinde 
duran bir hadise değil, hareket• 
halinde bir kuvvettir. 

2 - Cenevre şehri haricin
de müzakereyi istememizde ne 
pakta, ne arsıulusal itiyadlara 
muğayir birşey yoktur. 

3 - Mubasematın kesilme
sinden önce sulb mukaddema
tının tesbitini istedik. Bu şu 
sebeple muhiktir: ltalya hasma 
dinlenmek ve kendini topla
mak vaktini veremez. Zira bir 
gün, müzakerelerin akim kal
dığı vesilesiyle, bu hasım ken
dini yeniden organize ederek 
daha kuvvetli olarak önüne 
çıkabilir. Şu halde sulh mü
zekerelerine yol açmak için 
teklif ettiğimiz usül de Arsıu
lusal itiyatlere ve kurum pak
tına mugayir hiç bir şey yok
tur. ltalya, kendisine karşı ya
pılan haklara ait diğer şartla
rı ileri sürmekten çekindi ve 
kendine yapılan sulh davetini 
kabul etti. Bunun akim kalma· 
sı mesuliyeti hiç bir suretle 
ltalyaya terettüp edemez. Bu 
mes'uliyet, Cenevreye müzake
reye girişmemek için önceden 
hazırlanmış bir kararla geldi
ğini itiraf eden Habaş dele
gasyonunun kendi itirafile yal
nız Habeşistana aittir.Bu umumi 
beyanat haricinde 131er komitesi 
başkanının zehirli gazlar isti
mali hakkındaki tekzibine aid 
bazı ihtiraz kayıdları iliveye 
mecburum. 13 ler komitesinin 
bu derece nazik hak mesele
rini ortaya çıkaran bir davayı 
usul haricinde muhakemeye 
selahiyeti yoktur. ltalya ne 
prensip, ne esas itibarile böy
lece muhakemeyi kabul edemez. 

8. MADARIAGA 
Bundan sonra Habeş dele

gesi B. Volde Maryam söz ala
rak, Habeş hükumetinin tah
riksiz bir tecavüze karşı gör
meğe haklı olduğu arsıulusal 
yardımın gecikmesine karşı pro
testosunu hazırlamış ve ltalyan 
hükilmetinin, uluslar sosyetesi 

diğinin konseyce müşahedesini 
istediğini hahrlatmıfbr. Habeı 
mümessili demiftir ki : 

HA.BEŞ MÜMESSiLi 
SÖYLIYOR 

ltalyanın müzakere için ileri 
sürdüğü tekliflerin 3 gayesi 
göze çarpmaktadır : 

1 - Vakıt kazanmak 
2 - Petrol ambargosunu ve 

diğer zecri tedbirleri tehir 
etmek, 

3 - Bir Avrupa ihtilafın~ 
daki müzahereti imkanını ileri 

açarak taahhüdlerine aykırı 

hareket ettiğine karar ver
mişti. 50 ulus bu müşahedeye 
iıtirak etti. 

INGIL TERE NEDEN 
ISRAR EDiYOR 

B. Eden lngilterenin niçin 
uluslar sosyetesi paktınuı ria
yet görmesi Jıususunda ısrar 
ederek bunun azalara müşterek 
bir taabbüd yüklediğini bildir
mış ve demiştir ki : 

- Bliyle olmazsa arB1ulusal 
kanunun mer'i yetine nasıl 

muna emniyetimiz olmakla be
raber kurumun hareketinin 
nıahdud olduğunu da takdir 
ederiz. lngiltere imzasını red
debııedikçe başka tilrlü hare
ket edemezdi. Sosyetenin tam 
manisile muvaffak olamaması 
bir uzlaşma zaruretini orta ya 
çıkarmışbr. Şimdiki hadiselerin 
U. kurumunun mukadderatı üze
rindeki vehameti ne kadar 
ıliylense mübaleğa edilmiş ol
maz. Uluslar kurumuna olan 
emniyet Cenevredeki hareke
tin muvaffakıyet veya akame
tile tesir görecektir. 

Bunun içindir ki kolektif 
emniyet prensibinin muhafazası 
ve tatbiki dünya sulhu için 
biricik ümittir. Bu ulvi saatte 
herkes mes'uliyetini müdrik o!
malıdır. lngiliz hükumeti şu 
kanaattedir ki Uluslar Sos
yetesi üyesi olarak vazifesi hıç 
olmazsa mevcut zecri tedbir
leri muhafaza etmektir. 

ZEHiRLi GAZLAR 
B. Eden bundan sonra Af

rikada zehirli gaz kullanıldı

ğı ittibaınlarını ileri sürerek 
şunlan ilave etmiştir: 

ahhütlerini hatırlatmak lazım
dw. Bu taahhütler yakın veya 
uzak istikbal hakkındadır. 
Uluslar Sosyetesinin yakın is
tikbali de tetkik edilmelidir. 
Bu herkesi alakadar eder, zira 
herkesin bir gün pakta ihtiyacı 
olabilir. Sosyetenin hakiki dost
ları, ğeçirdiği bu güç dakika
larda belli nlacakbr. 

ULUSLAR SOSYETESiNE 
EMNiYET 

lngiliz dıı bakanı nluslar 
kurumuna emniyetini muhafaza 
edeceğini şüphe ve tereddüd 
kabul etmez bir şekilde bil
dıtmiş ve onun sulhu koruya
en iyi alet olduğunu kaydet-

yoklamağa ve mesuliyetlerini 
almağa davet etmiştir. 

FRANSIZ MURAHHASI 
Bunu müteakib söz alan 

Fransız delegesi B. Paul Bon· 
cour iptida sabahki objektif 
izahatından ve uzlaşma teşeb
büsünün muvaffakıyeti ıçın 
sarfettiği gayretten dolayı te
şekkür etmiş ve demiştir ki : 

- Memleketimizin başlıca 
kaygısı sulhtur. Pakbn ve uluslar 
kurumunun muhafazasıdır. Şim
diki ahval ve şerait içinde nikbin 
olmak mevzuu bahis değildir. 

Şimdiki müzakereler üzerine 
bir yükün çöktüğünü hıkdir 
ede~im. Zira bu masanın 

"ileri sürülen deliller karşı
sında bu ittihamı nazarı itibara 
almamak olamazdı. Bütün mil- İtalya • Habeş dm'asına lıurılferıvt de kaııştıraıı 7sa11a t;öfünden bir .t!iiıiiniı~ 

tikten sonra, şunları ilave et- etrafında bizimle birlikte harp 
Mussotini ve !falyanın Londra e[fisı bir görüşme esnasında letler, zehirli gazların kulla-

d b li ? b miştir: etmiş olanlar vardır. Fransanın 
• "urerek bı' r pazarlık tecebbü- itima edile i · r lngiliz aı- im ması ır•n if dı"le ~ " k . nı a r a e 0 

- lngiliz hükümetinin biricik fikrince uzlaşma müzakereleri 
Sünde bulunmak. ba anı, geçenlerde lngı'lterenın p tokola rı'ayet edilmesı·nde 

1 d 
ro hedefi de sulhun muhafazasıdır. -ilk gayretlerin akameti ne 

ltalya, bir cevab vermek paktdan ileri ge en taahhli - alakadardırlar. Bu, umumi bir Bu gayeye erişmek için Ulus- olursa olsun- tekrar başlama-
ıstırarında kalınca taarruzu !erinde hiç kimseden geri 'kal- imhaya karşı biricik emniyet- lar kurumuna emniyetini muha- lıdır. idare edenlerin ve büku-
durdurmağa ve u us ar kurumu nııyacağını söylemişti. Bu fikir• tir. Yoksa zehirli bombalar, faza etmeğe, diğer azalarla metlerin elinde bunun için va-
kadrosu ve ruhu içiude müza- ledir ki, lngiltere, paktı ihlal yanık bombaları altında büyük aynı mikyasta _ fakat daha sıta vardır. Bi>ıim buradaki 
kereye niyeti olmadığını gös- edene karşı, ekonomik ve mali şehirlerin akıbeti ne olur? Ze- fazla değil - hazırdır. B. Eden hareketimizin başlıca sebe-
termiştir. Bugün bu noktada zecri tedbirleri sadakatla tat- hirli gazların kullanılması sü- harbin önüne geçmek için biri· bi, bir insani sebeptir. lngiliz 
kimsenin ümidi kalmamışbr. bik etmiştir ve etmeğe devam küt altında geçilemez. Protoko· cik vasıta olarak bütün azaları mümessilınin söylediği gibi harb 
Habeşistan bundan konseyin edecektir. Bizim uluslar kuru- lu imza eden her devlete ta- bu mevzu üzerinde vicdanını ancak nefret verici bir debşet-

;:;.::~~ii.::EEi.!~~ ..... AdiS:Abeba·· .. ··bö"ş ..... Bitlil"y"····or······ f ~~~~:~~;;~·:ş~;~~~~~~~: 
cı maddede tayin edilen bütün 
zecri tedbirlerin tatbikini iste- Nasıl ki, 13 !er komitesinin 
mektedir. Habeş veliahdı dağlarda kuvvetli mevziJere yer1eşnıiş bulunu- zehirli gazlar hakkında istediği 

- vesikaları - hususi mahiyeti 
iKiNCi CELSE yormuş .. Cenupta Habeşler ltalyan sağ cenahını çevirmeğe basebile - vermekten istinkaf 

Habq delegesinin bu müda- - eden arsıulusal Kızılhaç kuru· 
halesinden sonra ceıse tadil muvaffak olamadılar _ Harar düşmüş.. muna 13 ıer komitesinin g:ön-
edilmiş ve öğleden sonra saat derdiği protesto notasına işti-

15 te tekrar açılmıştır. Bu cel- ş• de k k ı h ı rak ettik. 
sede, diğer konsey üyeleri din- ım 1 ço an 1 arp o uyor Fakat harp insanlaştırılamaz. 
lenmezden önce, Baron Aloisi Olsa olsa ilga edilir ve doğ-
Habeş delegesinin bazı beya~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••• mast menedilir. Biricik çare, 
natına ve bilhassa ltalyanın Roma. 19 (A.A)-189 numa- saatta şehre girmiş bulunu- rar verilmediği ve meselenin bütün gayretlerin birleştiril-
bir Avrupa nizamda yapabile- ralı resmi tebliğ: yorlar. akşam üzeri tedkik edilmesi mesile uzlaşma teşebbüsünün 

d 1 k Mare"al Badog" lio bildiriyor: Habe~ hüküm etinin Adis muhtemel bulundug" u bildiri!- devam etmesidir. Bu bizim içiu 
ceği yar ımı pazar ı mevzuu ır Y 

kılmak istediği ithamına cevap Somali cephesinde general Ababayı terketmek için hazır- mekte ve herhalde şehrin ve iptidai ihtiyat meselesidir. Ha-
vererek demiştir kı : Grazyani kumandasındaki kı- landığı hakkında ıayialar dön- bilhassa yabancıların emniyeti beşistanda sulh, Avrupa sul-

İT AL YANIN ROLO tatımız 4 nisanda taarruz ha- mektedir, Böyle olmakla bera- polis tarafından temin edleceği hunun da tehdide uğramamaal 
reketine geçmiştir. Cephemizin ber şehirde şimdilik sükunet ilave edilmektedir. için elzemdir. Çünkü bu barba - Ben beyanatımda objek- · · · la b 
sag· cenahında bir muharebe ve asayiş hüküm sürmektedir. Somali kaynag· ından gelen gınşaıış 0 n ir memleket var 

tivite dışına çıkmaktan sakın- F k 
1 1 

ki Avrupada iş birliği için 
dım. Hudud haricinde hiç bir başlamıştır ki tafsilat bundan a at ta yan kıtaatının yak- haberlere göre, Graziani, Har-

sonraki teblig" de bildirilecektir. taşmakta oldug" unu bilen ahali rarı müdafaa eden Grazı·ani Avrupadaki taahhütlerine dli-
delil kullanmadım. Zira müna- d' .. d d' c· d nebilmesi elı.emdir. 
kaşayı mecrasından ayırmak Londra, 19 (A.A) - Royter en ışe ıçın e ır. ıvar a bu- ordusunun sol cenahına karşı 

ajansından : lu.nan bazı H~b~ı kıtaatı hü- bir çevirme hareketi yapmak Baron Aloisi bu hususta pek 
istemedim. Fakat söylenecek kumet merkezını hayatları pa- . f H b - h doğru beyanatla ı.uluadu. 
sözlerim yok değildi. Bu uzlaı- Eritre kaynağından bildiri!- hasına müdafaaya azmetmiş ıs ıyen a fef şksag cena ını yar- Pakta hürmet heryerde ve 
ma teşebbüsünün akameti, diğine göre Eritre ordusunun olduklarını bildirmişlerdir. aııya muva a olmuştur. Ha- herzaman için iade edilmeli-
müstemleke sahasından hiç dı- ön kuvvetleri Dessieden Adis- Habeş resmi mahfelleri imdi beşlerin bir kaç bin ölü ve ya- lidir. lngiltere gibi F ranu 
şarı çıkmamış olması lazım2e- Ababaya giden yol üzrinde hiç .bir ~ı' yar~ımın Adis-~ba- ralı verdikleri bildiriliyor. da ağır taahbüdlerini bu daki· 
fen bu ihtılifın halli üzerine ilerlemektedirler. İtalyan uçak- ba ışgalınıo önune geçemiyece- Sasabaneb - Daggamoda hat- kada müdafaa niyetindedir. 
Italyanın Avrupa müsalemeti farı bu yol üzerinde hiç bir ği?i anlamakta ve Avrupa ile tı üzerinde muharebe olmuştur. Avrupanın ihyHı için birlikti 
için görebileceği rolü geri habeş kuvveti görmemişlerdir. Mılletler cemiyeti hakkında Bir ltalyan yerli fırkası ltalyan çalışmaları sağlam ümidimizdir. 

bırakmaktadır. pek acı hissiyat ifade etmek- sol cenahını tehdit eden bin- Avrupa kelimesini tekrar et· 
Ayni kaynaklara göre Oga- t d' 

EDEN SÖZ ALDI d d G e ır. !erce Habeşe hücum etınif ve mem mazur görülsiiD. Diğe.r 
en e general razyani üç R J k ti d k' b [-'-'-Bundan sonra lngiliz dış oyter ajansının Adis-Aba- bir kaç defa göğüs göğüse mem e e er e ı u ..... rı ih-

bakanı B. Eden söz alarak de- gün süren şiddetli muharebe- badaki muhabiri bildiriyor: safhalar göteren muharebeden mal edemem. Fakat bazı Av· 
miştir ki: ferden sonra Harara varmıştır. Kendi gözü ile gören bir sonra bunları tardetmif Ye in- rupa memleketlerindeki teca· 

- bütün konsey üyeleri Tsana gölü bölgesinde ita!- lngillzin söylediğine göre Ha- hizama uğratmıştır. Italyan za- vüzler bizi daha yakından doğ-
yan müfrezeleri gölün batı Böl- beş veliahtı Dessieyi boşalttık- yı'atı mühimdir. Zira üç gün rudan doğruya alakadar eder. 

buradaki içtimaımıza esas olan Bazı prensib ve kaide-
vaziyete müteessiftirler. Bütün gesini işgal ettikten sonra doğu tan sonra dağlarda kuvvetli süren muharebeler çok ıiddetli !erin muhafazası lizımdır. Zira 
ümidlerimiz sukutu hayale uğ- cenubuna doğru ilerlemeğe baş- bir müdafaa mevziine yerlef• ve kanlı olmuştur. Habeı sağ' bunlar olmadıkça kuvvetin hli-
mıştır. Diğer taraftan ordula- lamışlardır. Bu kuvvetler pek miştir. cenahına kumanda eden gene- kümranlığından ve hakkın i•· 
rın gayretleri şiddet kesbet- yakında mavi ni!in sol sahili gibi Habeş Hükumetinin merke· ral moharebe meydanında öl- · 

~ h'I' d tısmarından başka bır•ey kal· 
miştir. Uzlaşma müzakereleri- sa-g sa ı ıne e geçmiş ola- zinin nakli için bir karar ver- müştür. Bu muvaffakıyetin Har- ., 
nin bu şekilde skim kalma- caklardır. k ·· ld • h kk d k' I G · ınaz. me. uzere ~ ugu a ın a ı rar yo unu razuıniye açtığı ve Bundan sonra Lehistan ve 

-----...ı..u1J,,...n..iic1ıuL~1ie.J11ılı.Y!U....!!.f.:....l!•ı~n~a~~h~iç'.._ş!;a~ş~ıl~a~m~a~z::_. ~Y~e~d~i'--a~y~L~D~e~s~s~ie~n~i:n batı şimalinde şa yıala r kabıne tarafından ya- N asibu ordusu bakiyesinin çev• Arjantin delegeleri müıakere· 
ir rilmek tehlükesine maruı bu- ye karışmışlardır Cel e devam 
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takdirle alkışladılar .. kişi gençlerimizi candan sevgi ve 
neticeler umumi bakımdan ümit verecek kadar güzeldir 

Osıı,: Omç spomılar barrak merasimİ!u/ı• 
Altla: 1 ise bisıklet tkibi 

Çoktanberi sinek avhyan Al· 
aancak atadyumu pazar günü 
beşbinden noksan olmıyan gü
mde ve yepyeni bir seyirci 
kütlesini sinesine çekebildi. 
Futbol sahası üzerinde toka
tla, tekmenin adam dövmenin 
ho,a gitmiyen tezahürlerinden 
incinen seyirci zevkleri, çok
tanberi Alsancak yolunu unt· 
muşlardı. Bu itibarladır ki, Lise 
atletizm bayramına gelenler 
orada tekme ve tokat sahne· 
leri görmiyeceklerinden emindi-
ler. Bu emniyetledir ki liselile· 
rin bayramı, son yılın belki de 
en ıevkli bir spor günü ya
tanmasma sebebiyet verdi. 

Geçit resmine, muayyen va
kitten beş, on dakika sonra 
izci taburunun başlığıyle baş
landı. Bisikletçiler ve yüze ya
lun genç ve dinç liseli atlet 
izcilerin arkasında ayni sağ-

lam adım, ayni metin gidişle 
geçit resmine başka bir husu-
•İyet veriyorlardı. San ve mavi 
fanililı çocuklar bir arada yü
rürken tribiln kısmlndan ana, 
baba ve kardeş alkışları top· 
luyor ye çocuklar görücülere 
baıka bir emniyet veriyorlardı. 

BAYRAK MERASiMi 
Bq bin insan bayrak me

raumını ve istiklal marıını 
ayakta dinlediler. Bunun ar• 
dandan liıe son smıfından Saim 
Kamil Sarıgöl isminde dinç bir 
çocuk, genç sesiyle orada bu
lunanlara heyecanlı bir hjtabede 
bulundu. Ve dinleyicilere kürsü 
üzerinden ıöyle hitab etti : 

BiR HiTABE 
Sayın kütle; 
.. Atalanmız birer süvari, ~i

rer bahadar ve hepsi birden 
birer sportmendiler. Ancak 
böyle sporla yoğrulup orta 
Asyanın kurak çöllerinden Av
rupanın kalbine, medeniyetle
rini beraber getirerek aktılar. 
Orta Asya dağlarından bir 

F elik etli senelerden sonra 
göğllmüze kara bulutlar geren 
hain müstebitleri, içimizdeki 
ölmiy~cek, ıönmiyecek, inanç ve 
başımızdaki Kamil Atatürkü
müzle beraber, tamamen mah
vettik. Her zamanki gibi bu
gün de, acunun semasında üs
tünlüğ\lmlizll gösteren bir ha
kikat var ki J Dalgalanması 

durmıyan, aJ rengi solmıyan 
bayrağımız ! Bu kızıl varlığı 
bugün de, sporumuzla her alan
da dalgalandırıyoruz. 

Suvarilerimiz, atlarına baıka 
millet ovvalarında en önde 
tahlanıyorlar. Pehlivanlarımız, 
bileklerinin bükillmiyeceğini es
kiden olduğu gibi gösteriyorlar. 

Ey! karşımda kalpleri, ayni 
hisler, ayna heyecanlarla çar
pan ulular, gözleri sevinç yaş
lariyle dolan sayan kitle, kara
da Türk gücü, Türk atlı sporu 
gibi havamıza kanat geren, 
yalnız bizim kartallarımız ola
cak. Ancak onlar bizim, hilr 
alınlarımıza ve eğilmiyen baş
larımıza kanatlanyla gölge ve· 
recekler. Ancak o kartallar 
ufkumuza gelecek yabancılan 
mahvedeceklerdir. 

Eskiden akıncılar•mızın bütün 
alanlan sardıyı gibi, yann 
da kartallarınazın, bütün alan
ların savaşını sarmak ıçın, 

olanca varlığımızla Tayyare 
birliğine yardım edeceğ:z. Bü-
tün sporlanmızın gayesi uçak
cılık olacak. 

Vatanrlaşlar! 
O yere, o kuşlarm uçması .. 

lazım yerlere koşun. Çünkü 
onlarda göklere çıkan, Türklü· 
ğün ününü bütün hisleriniz 
kalplerinizden taşarak seyrede
ceksiniz. Uzak alanlarda, ancak 
onlar bizim varlığımızı taşıya· 

cak, ancak onlar bayrağımızı, 
mazimizi öğret~cek tanıtacak
Jar. Kulaklanmı boralardan da 

Osttt: Oeçit resminde /i.se atletleri (Foto ; lsmail) 
Altta: 110 metre manialı ltoşuda /inişe doj!111 

ıporumuz.un biraz. sonra giS· 
rece~siniz. Bugün medeniyet 
meı'alelerini ellerinde tutan 
milletler gibi bizde de ilk lise 
spor gilnüdilr. Hepinize derin 
ıaygılarımızı sunarkan, her 
anki gibi, bu anda, Türklüğü
milzü milli ıuurumuzdan doğa
rak, kalplerimizin en hassas 
luyılanndan koıup gelen bilr 
ve güçlü bir sesle acuna hay
kıralım. Ne mutlu Tilrküm 
Diyene! 

MÜSABAKALAR 
Müsabakalara saat on beıte 

baflanmıtbr. Her şeyden önce 
tunu söylemek icab eder ki 
Lise çocukları Pazar günü sa
hayı rekor yapmaktan ziyade 
atletizmi ve ferdi sporu halka 
sevdirmek için çıkmışlardı.Buna 
rağmen 100 metre sür'at ve 
yllksek atlamada ümid verici 
neticeler almıJlardır. Yapılan 
milsabakalan sırasiyle yazı-
yoruı: 

100 M.BÜYuKLEH 
Cemil (Mor) Rekor 12 S. 
Vahid (San) • 
Mebmed (Mor) 

50 M. KÜÇÜKLER 
Ziya (Mor) Rekor 8 S. 
Necdet (San) 
Rifat (San) 
800 M.SERBEST 
Şefik (Mor) 2.24 D. 
F abri (Sarı) 
lbrahim (Sarı) 

100 M. KÜÇÜKLER 
Saim (Mor) 14.2-5 
MDzaffer (Mor) 
AlAeddin (Sarı) 

UZUN ATLAMA 
Nuri (Sarı) 5.53 
Vedad (Mor) 
Nazmi (Sarı) 

110 M. MANi-ALI 
Süreyya (Mor) 21 S. 
Samim (San) 
Vedad (Mor) 

CİRID ATMA 
Cahid (Mor) 36.18 
Sihir (Sarı) 
Mustafa (San) 

YÜKSEK ATLAMA 
Süre ya (Mor) 1.70 M. 

DiSK ATMA 
Faruk (Sara) 28.54 
Cahit (Mor) 
Kadri (Sarı) 

400 METRE SÜR'AT 
Fahrettin (Sarı) 54 S. 
Halit (Mor) 
Lütfil (Sarı) 

ÜÇ ADIM ATLAMA 
Süreyya (Mor) 12.19 M. 
Turgut (Sarı) 
Vedat (Mor) 

BAYRAK YARIŞLARI 
4X50 bayrak yarııını san 

takım 34 saniyede, 4X100 
bayrağı mor takım, 4X400 bay· 
rak yanıı faullü kabul edildiği 
için muteber sayılmadı. Balkan 
bayrak yanşını mor takım ka
zandı. 

UMUMi NETiCE 
Lisenin atletizm bayramı umu· 

mi bakımdan muvaffak olmuş 
bir gün olarak kabul edılebilir. 
Ancak zannımıza göre san ve 
mor ekiplerin aynhşında bazı 
noksanlar yapılmıttır. Meseli 
san ekip, eleman itibariyle mor 
ekipten daha noksandır. Bu 
gibi müsabakalarda zaif taraf
lann birleıik yapılacak bayrak 
yarışlarını behemabal almalan 
prttır. Aksi takdirde puvanlar 
arasanda müvazene temini im· 
kinsız bir bale gelir. 

Dikkat edilecek olursa mor 
takımın kazandığı atletik kı
sımlar silr'at koşuları bu 
ekipte yüz metreyi kolay· 
hkla alan Cemil, çok genç 
olmasına rağmen eski bir 
atlettir. Bu genç üzerinde 
işlenecek olursa Cemili birkaç 
ay sonra lzmir şampiyonu ola
rak görmek mümkün olur. 

Gözleri çelen genç atletler· 
den biri de Süreyyadir. Bizim 
kanaatımızca Süreyya yorul
madan yalnız yüksek atlamaya 
girmiş olsaydı, daha iyi bir re· 
kor elde edebilirdi. 

Liseliler ba.yrammı her yıl 
tekrarlamak ve hatta ayni mev
simde iki defa yapmak sure
tiyle -muhite daha faydalı olma
nın çareleri araıbnlmalıdır. 
Bayram Kollejin .. Field Day"
Jerini aratmıyacak kadar mu-

At yarışları 
Çifte bahisler otuz beş 

lira ganyan bıraktı 
iJkbakar atkoşulannın üçüncü 

haftası da evvelki gün çok 
neş'eli ve zevkli geçmiştir. 

Her hafta olduğu gibi Buca 
alanı koşu meraklıları ve ba
harın güzelliklerinden istifade 
etmek istiyenler tarafından 

doldurulmuştu. 

Programda büyük değişik
likler olmuş bir çok yeni 
hayvanlar koşuya iştirak etmiş 
ve birçok koıu kazanmış hay
vanlar da bu hafta istirahata 
çekilmişlerdi. 

Çifte bahis için birinci ve 
üçüncü koşular ayrılmıştı. 

Birinci koşuya beş hayvan 
iştirak eyledi. Mesafesi 2000 
metre idi. Favori bay Hakkının 
Kader ismindeki yerli yarım 

ikan arab atında idi. Çifte 
bab1sde hep bu hayvanla 
üçüncü koşunun Şilem 'i ve 
Andran'ı favori olarak ele alı-

nıyor ve bahisler bu üç at üs
tünde oynanıyordu. 

Birinci koşu atları sabaya 
çıkınca heyecan arttı. Bay Ah
medin Ünlü adındaki kır Arab 
atı çıkışta nasıl birincilik almıt 
ise ıonuna kadar bunu muha
faza etti. Bir arahk Kaderle, 
Sada il başbaşa gelmişlerse de 
Kader hakem kulesine beş 
metre kala kesilmiş Ünlü bi
rinci, Sada ikinci ve Kader 
üçüncü gelmiştir. 

Ünlü'nün birinci geliti büyük 
bir sürpriz olmut ve bu hayvan 
lberine bilet alanlann beherine 
1580 kuruı kazandırmıştır. 

ikinci koşu 1000 metre me· 
safeli taylara mahsustu. Bay 
Fevzi Lütfinio öncü ve Galib 
admdaki iki tayı iştirak etti. 
Galib birinci öncü ikinci geldi 

Üçüncü koşuya beş hayvar. 
çıktı. Mesafe 1600 metre idi. 
Favoriferde en kuvvetli birincı 
haftada birinci gelen Şilem 
üzerinde toplanıyordu. at· 
lar arasında boğuşma çoH 
ciddi ve heyecanla oldu 
Emir Salibin Önsoru bek· 
lenn.ediği halde birinci Bay 
Memdubun Şilemi ikinci bay 
Mustafa Akişin And1ran'ı 
üçüncü geldi. 

Çifte bahis bu defa tam bir 
sürperiz ile neticelendiği için 
isabet ettirbilenlerin her bir 
biletine otuzbeşer lira dağıttı. 

Dördüncü koşu, yerli yarım 
kan lngiliz at ve kısraklarına 
mahsustu. Mesafe 2000 metre 
idi. Bay Emir Salibin Semira
mis'i tahmin hilafına birinci, 
Bay Ahmedin Ceylan'ı ikinci 
bay Halimin Borası üçüncü 
geldi. 

Son koşu haliskan lngiliz at 
ve kısraklarma mahsustu. Dö:rt 
hayvan iştirak etti. Koşu çok 
zevkli ve hayvanlar arasındaki 
boğuşma bütün koşularm üs
tünde idi. Çünkü hayvanların 
dördü de kuvvetli idi. Mama· 
fih bay Akifin üç hayvanı de 
dereceleri aralarında taksim 
ettiler. Birinciliği Bekyar ikin
ciliği Markis ilçüncülüğü Erol 
aldı. 

DemirSPöf takımı 
- D. Altay, Altınordu ve 

sporla üç maç yapacak 
Altınordu, Altay ve Demir

apor kul&blerimizin daveti tıze
rine Eskitebir f8mpiyonu De
mirspor takımı yann akıam 
ıehrimize gelecektir. 

lzmir, hemen hemen bütün 
Anadolu takımlannı görmUıtiir. 
Menin, Konya, Uşak, Balıke
sir, Bandırma, lıparta, Ankara 
ve bu meyanda Ttırkiye birin
ciliklerinde Eskişehir Hava ta· 
kımı da Alsancak stadında 
görillmilttiir. 

Eıkiıehir fudbolu oıaman da 
kuvvetli idi. Fakat bu defa ge· 
lecek takım ınbhesiı ki, daha 
kuvvetlidir. Daha geçen seneki 
TUrkiye birinciliklerinde An
kara f&IDpİyonu Gençler Bir
liğini yenerek grub t•mpiyonu 
olmuftur. 

Grub pmpiyonları arasında 
yapılan çarpıtmalarda tali daha 
ilk planda lzmir ile Eskitehiri 
kartı karpya getirmiıti. Ken
disine gGvenerek Istanbula gi-

•• 

den Eskişehirliler Altınordunun 
karşısında birinci baftayımı 
0-2 maglup bitirmelerine rağmen 
ikinci haftayımda beraberliği 
teminetmiı ve ancak temditte bir 
gol yiyerek 2-3 mağlub olmuş 
ve tasfiyeye uğramıılard11. 

Eakat Eskişehir takımı o za
man birkaç kıymetli elemamnı 
nizami müddetlerini doldurma
dıklarından oynatamamıştı. Es
kişehir takımı muhakkak ki 
timdi ki kadro ile kendisine güve 
nerek gelmektedir. Geçen se
neki mağlübiyetin kendilerini 
tatmin etmediğini biliyoruz. 
Bu itibarla 23 Misanda Albn· 
ordu ile yapacakları maç tam 
bir revanı mahiyetini haizdir. 
lzmir F otbolunun düşük oldu
ğu iddia edildiği bu sıralarda 
bayle kendisini Anadolunun eD 
kuvvetli takımı sayan Demir 
ıporun ıllphesizki alacağı ne· 
ticeler timdiden merakla bek· 
lenmektedir. 

MU JDE 
Halktan gördüğü son derece 

karşı bir kolaylık olmak 
rağbete 
•• uzere 

HARAÇÇI Kardeşler 
Taksitle mobilye 

--·----------------..---~------- & ---



21 Nisan 1EG6 

Arap ittihadı 
Nısırla Hicaz arasında 
siyasal konuşmalar var 

Ktllıirdoı .bir pilnüş 
Kahire, 20 (Ö R) - Hicaz- ı gderi lll'HI da kurulması-

tVlısır münasebatını yeni bir na çalışılan bıPl)aa h - kArt~'! 
•• _ _, _ _, 1. k - re (ittihadı ara are e ını esas uzcnuoe .. wma uze . . . 

yarın Kabirecle müukerat takoriye edeceği _" t ediliyor. 
başlıyacaktır. erid ve Irak Kahire, 20 (~-~~ - Çölde 
arasında yapılan pakttan ronra bir otomobil gezıntısı .Y~~arken 
Hicaz kralı lbnissuud Mısır kaybolan Alman dçısını bul· 
ile de bir muahede imza ede· mak iizere yapılan bütün araş· 
rek "Arab brdepğine,, müste- tırmalar gece yansma. ~adıır 

hi b. t' rmemıştır aidarabaiyasuını tamamlamak ç ır ne ıce :!e : . 
niyetindedir. Kahire müzake- Kahire, 20 (0.R} - Flısün· 
!'derinin en mühim kısmı bazı de öğleden sonra karışıklıklar 
mali meselelerdir. Zira arsıu· artın . lslam prote~tocular 
lusal kararsızlık yüzünden Hi- kütle harınde Hay'f adan Tel 
caza hac cereyaDJ çok azal- Aviv is.tikametinile. hareket et-
mıştır. Halbuki Hicazın hemen mişlerdır. Yolda bJT çok oto· 
bUicik kaynağı bu idi. Bundan mobiller tutul1!1~ş ve. yakıhnış· 
do1ayı bu memleketin Hrtisadi tJT. Bunların ~l'lldekılere iena 
vaziyeti şimdi pek bozuktur. mnamele edihnişttr . 10 yaralı 

lbnissuudun dış bak11m Ka- TelAriY hastaoerine kaldı~ılmıı· 
bireye gelmiştir. Mısır evkafın· !ardır.Bunlar arasında bir lngiliz 
dan Hicaza tahsis edilaıiı olan- turisti ile karısı da vardır. 
!ara mahsuben bazı tediyat Yafada hükiımet konağı al· 
eJde etmek emelindedir. Müza- tında nümayişler olmuş. ve yeni 
kerelerin kısa ve müsmir ola- arbedeler olmuştur. Zayıat plan: 
cağı ve -1ark garb milliyetper- çosu 'şimdiye kadar 9 yahudı 
verleri tarnfından bu memle- ve iki arap olmak üzere 11 
ketlerle diğer arap dele- ölü ve 80 yanlıdır. 

B. Kazım Ranpura vapuru 
lzmir bisiklet şampi,- fz. Maısilya, 20 (A.A) - Ran-

mirsporlu Kazım bu pazar para .,aparu Cebelüttarıkta 
günü Manisaya gitmiş ve a!c- 36 saat muattal kaldıktan 
f&Jlla dönmüştür. EkzersizJere ıoonra bugiiıı öğleden soısra 
devam edecektir. Marsilyaya gelmiştir. 
,...-.zrf.x//ZrZillJCZ/AiBi M'. 1 orqcr.;t!YJT/~ /77!:h!/ ,////, ...- . .. 

lzmir - Odemiş 
26 Nisan 1936 Pazar 

Zafer okulu korun1a heyethrin hazırtadığl 
mevsimin en gazel tren gezisi 

Tarihi izerleriie meşhur Birgi ye lmıw ilinİft en ~ ve 
!ı11vad.aT sııfafı: ıyaytaSI ob9 Bo*ğ ve Gölciiğii yakındım 
fÖ~ hnılltnaı huıriry .. "' iyi .lr.ir ~. 1'6'~ 

n.P.ıaı vere• eğ1enceli gezıatı 
Kurut J HAREKET SAATLARI: 

Birinci mevld 17S l Saat 
Jkincl " 1so 1, ızmtrden _gldlf 7 
UçUncU " 12s Kemerden " 7,10 

3 - 10 yaş aruıadakı"\ 50 Ode •ftb• alönlf sa.ao 
çocuklara I rt 

Bnet almak lçln mDracaat olunacak ye er: 

'! .. , · tkarşcsınt!a frkrui A. Oalıp 1 Odrtnpazatırıiia SararltLr raışm 
ıııwmc ' N fiil. .. .. B flartltır 

v 1f Meki,...lu ıfdtlt;phDIJ/!$1 u. 5" l/.fK"U • . . 
"emcra r . ..,,.. " Krrrst.edletdP K.nrsted bar Bıltil 

" Yni Vın·ıı~ . zadP bav Sabri 
" /farı Ha>an 11tdt Anıstado Na. 267 ,de 111/ıaJij'l!d 

ô2 Nn. da Bolıı lokaııtası baı• Zii[Jıkar 

E,vr/pa<ada tıitünrıi B. fsmaıl 
1( arş11.,, k n da Ftıfırnt ı nf'tIŞ a ro d ıif'fit 
&N. ~'#fttJt>1;11.ZİllOSU ı;abibi B. haklu 
.A!.ı;cuırızkta aş(.ı B. Meiımci 
::;.a,111 ,.,,,, altında Na. 4 {/;• Alım
ı:lıır zatlı· B . Mdımet Ali 
Bakw·ı/arda Atrmdaı z.ııde B. Sıtrı 
l!ırıfaı'atrıTnr N.S Öztiiık manto rri 

Yrılr mallar millet paT:all 
Tt..,,,i!ik CCZO!~ bav T"ttilı 
Lrue 1inmt•S1 k•ı ısı11.da l.rbldJid 
bav fbıalriuı 
K"linıdler ra.ışısı Nu. 21 de çoıaP(ı 
b.av Osmaıı 
Sama11 iskelesinde Yeni fa~tın°f! 
tütürırii bav Nn:afi 

ı . J 

YENi ASIK 

Hergün ---ı\ 8:!::~!Y~nt~~!~!. 
ı .. ---• Bir fıkra dün öğleaen şonra belediyede 

toplanarak, şehir meclisinin 

Yırzaıı: Eaaa J(mıaJ Alrln• 
................. ~··~······ai·4ı..,.. 

Birdir bir 
Bizim çocukluğumuzun ma

nıf oyuıılarmdan birdir birden 
balı.ediyorum, bugünün çocu· 
ğıma soruyorum. e birdirbir
den haberi 'Yar 11e uz eşelı:

tea.1 Dikkat ediyorum, çocuk
lanmrıtlll zeorlderi büsbütiin de
ğipaqfu. Artık hamam kızdı 
o,_a " ..•. bohç.ua. oyu· 
n u bilen yok: "Güverc· tak
ağı. ne demek diye çocuklar 

soruyorlar... Şöyle bir düşün
diim, top yekün ortadan kal
kan oyunlar büyük bir yekün 
bıtnyor. 

Uma e,ek,, em almaca, bir
dirbir, " .. " bohça t.,, çatal ma
ta) bç çatal, hamam kndı, 

xüvercia taklağı, kör el>e, 1Da

saııa, tavşaa kaçtı. çat çatan 
ağacı., ayinei deorraıt gibi oyun
brdan bagiiııün çocuğu pek 
cabiJ, et taı, dokuz taş, pe
çiç t.arihe kal'lfb. Bugünün 
çocuğu futbol, oroleybol, bilme,. 

e bol, bol bol oyun bolla. 
da.. ZeYkle - asırların oyun 
az . de rolii pek - . dir. 
Buglbııiia çocuğlı artık uzun 
qekten u.k a yor ki pek 
lı.akhd&r. 'Yakın maıiaio bu 
~rJrimiı amıı ihya et-
meğe Aralr.alı: bugünün .mu-
a~eretiae bile tıığmyacak 
şeyleri eydaaa ıkoymak 

Cuma günkü toplantısında mü
zakere edilecek olaıı yeni yıl 
bütçesini hazırlamakla mqgul 
olmuştur. 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
~1 ÜTEHASSISl 

Or.Be~c tUz 
Hastalarını her glia 11 ,30 

dan saat on üçe kadar 
Beyler sokağındaki kıliniğin
de kabul eder. Telefon 3990 

r<>>JJ.5'7"Y~7rz 

Doktor 

-Sabiha 
Süleyman 

, Çocuk hastalıktan 
mütehassısı 

Pazardan .anaada ~r g"' 
öğleden sonra 3 - 9 y,a ka
dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayeneha,nede ka· 
but eder. 

7;r /X7. 7.n>ıır: 

olacaktır. Birbiri üstüne çık
mak, bel ye sut arızalanna 

sebeb olduğunu düşünmiyecek 
çocuk bulub gösteremiyeceğiz. 
Oyunlar arsıulusal oldu, soysal Hastalarını hergiin Ôclemif 
oldu. Artık mahalle arala.rmila., Gazi paşa caddesinde yedi 
viraneliklerde ~atat mata!, kör ııumaralı ltılniğinde kabnl 
eôe gibi oywelat- ~ulc t:eYk• ~der. 
ierilli tatmin etmiyor. lacele- fukara !ustalara .ıınıayyea 
fen revklece bird' bir de~il, l günlerde meccanen bakılır. 
birebir geıecek oyunlar ge- 1-15 

rektir. ;•;İİİİİİİİİli~~;; 

Şekil No. 38380 Şekil No. "388 

DAIMON 
Markalı bu fenerler SOO ve 700 metrdi4ttir. Üç -pillileri btıf 
yiz bet pilileıri yedi Jiı ınetre mesafeyi ziyasffc aydıırlatu 

Ayarlıdır, Polis ve Bekçiler için daha çok lüzumhıdnr 
Oeposu : lzmirde Su1nhaııı civannda 28·"9 Anai!olu Hur-

aavat mağazası Ôdemişfi . ıevi11 Hüsnü ticaı etbanesi 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 
2000 kilo levh.a ve kordon .amyant. Kılingrit - fiber kiğıd.ı 

Reçina. gırafit. asit. tın: rnbn. balar çiYi. 1l1Dyant 

tozu. atet toprağı. •işamo bobin ve mnlravemet tefi. 
Gomalak. Abonoit levha. Ko&a zifti. Mika 

4450 Metre muhtefıf eb'atta ıliblim.kordon. tram•ay teli fa.tik 
hOl"hmt yap ölbaat ve keten şerit. 

~Si adet 4 I 661 100 muıııhık Jamba 4 aded dahW t2lelea 
ve 35 çeşid daha etlektrik 5151936 Salı güaü saat 
11 de ihale ve miioakasa kanUBuna wyıruo olarak 
pazarlıkla satın atı.ıawtır. Bu çqidleriu Ye di.ğer• 
)erinin e b' ad ve mıktarlarını anlamak istiyeelerin 
Alsancak İnhisarlar Tiifün fabrikası.da yazıla liııteyi 
görebilirler. 

İsteklilerin o gün ve saatte Alaancakta Tütün Fahrikasuıda 
Tuzla -.bm satım 'komia1ona11a mir&c:aatian ilan olıuıur. 

21-22 1636 {8~ 

$ahlfe 7 

Y .ı.t& optaıı 511tışları içia IE.111ir umum acenteliği ef'i ıNııd 
ve J. C. ffeııu.i1e -racaat ediniz. Salih ağa hanı ikiaci kat 
No. ın. Pa.u kubaEu '224 Telefon 3465 

4-2'6 

ilanına r 

RADYOLiN Oişlerı, dişler çehreyı güzelleftirir. 
RADYOLIN Dişleri, dişler mideyi sağlamlaştırır • . ................................................................................. . 

• • 
: RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan yiizde : 
E yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalanmalarına : 
E mani olur ai!'ız kekusunu keser E .................................................................................... 

lzmir Tramvay ve Elektrik Şirke
tinden: 

Tevziat hatlarile branşmanların bailanmua ameJiyatı için tağ

diye telle. indeki cereyanın aşağıda ıröııte.rilen yer ve günlerde 
kesilebileceği sayın abonelerimizce bili.ıımck özece ilia olunur: 

Saat 9 den 15 e kadar: 
Pazar günleri: 

Saat 12 den 14 e kadar: 
f'azar günleri: 
Pnartesi günleri: 
Sala günlere 

Çarşamba günleri: 
Perıembe 1ı"üoleri: 

" " 

Sektör 

" 
" .. 
" 

Sektör 

" 
" 

" 

VI 
l/11 
VIll 
ıx 

Xlll 

BalU'ibaba 
Karantina 
Güzelyalı 
Eşrefpap 
Asansör 

XI ve XIV Gazibulvarı 
V Çarşı ve Bayraklı 

Xll Mezarlıkbaşı, Turan 
ve Buca 

X Konak 
" IV Basuıane 
,, il Kemer 

Cuma günleri: 
Karşıyaka - Burnava Şark sektôrü 

Sektör Ill A !sancak 
,, 1 Darağaç 

Karııyaka Garb sektörü 
D ( 5-4 ) pıl'll 



8abHee 

GBlPIN 

Bir tek kaşesi, 

en şiddetli ve en inadcı 
baş ağrılarını keser, raha t 
rahat uyumanızı temin 
eder, midenizi bozmaz, 

kalbinizi ve böbrek-
lerinizi yormaz 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
dürlüğünden: 
Bedeli sabıkı Nu. sı Yeri Cinsi 

Lira K. 
600 7-7 /1 Keçecilerde Depo ve yazıhane 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsi göste-

rilen akar 1-6-936 tarihinden itibaren 31-5-939 tarihine kadar 

üç sene müddetle kiraya veriJmek üzere 23-t-936 tarihininden 
itibaren 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların 
şeraiti öğrenmek üsere her gün muhasebei hususiye müdüriyeti 
varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
7-5-936 perşembe günü saat 1 O da depozito makbuzlarile 
viliyet daimi encümenine müracaatlar1. 1021 (801) 

lzmir Muhasebei hususiye müdür
lüğünden: 
Bedeli sabıkı Yeri 
Lira K. 
350 
310 

Bahribaba caddesi 

332 
351 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

Cinsi 

Ev 

" 
" 
" 

No sı 

106 
114 
112 
110 

320 " " " 104 
340 " " " 108 

50 Birinci Süleymaniye ,, 13 
37 Aliağa Yağcılar sokak ,, 5 
25 TilkiHk caddesi it 7 
25 lkiçeşmelik ,, 202 

118 Karşıyaka Nesimiye sokak ,, 12 
50 ,, Bahariye ,, ,, 33 
50 ,, iktisat ., ,, 22 

42 " " " " 28 
42 " " " " 26 
35 Bornova Akkaş ,, ,, 19 
30 " " " ,, 24 

100 Keçeciler caddesi ,, 95-1 
00 Karşıyaka Naldöken iktisat So. Fırın 85-87 
ldarei Hususiye akarahndan olup yukarıda yer ve cinsleri 

gösterilen akar 1-6-936 tarihinden 31-5-937 tarihine kadar bir 
sene müddetle kiraya verilmek üzere 20-4-936 tarih.nden itiba
ren 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğren
mek isteyenlerin her gün Muhasebei hususiye müdilriyeti varidat 
kalemine müracaatları ve pey sürmek istieynlerin de ihale gilnü 

___ ..-........_........,~9 azartesi ünü saat 10 da Viliyet Daimi Enen-

YENi ASIR 

lzmlr beledlyeslnden: 
Kahramanlarda Çayırlıbah· 

çede piyango için yaptınlmıı 
olan ev, bedeli on senede 
ödenmek üzere başsekreter· 
likdeki şartname veçhile 
28-4-36 salı günü saat onda 
açık artırma ile ihale edileck· 
tir.Bede{i muhammeni bin ikiyüz 
liradır. iştirak için doksan lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta 
komisyona gelinir. 
9-14-17-21 917 (737) 

Senelik kirası on lira bedeli 

1 muhammenli Fevzi paşa bulva
rının Kuzuoğ)u çarşısına bakan 
kısmındaki yol fazlasının bir 

1 
sene müddetle kirası başsekre
terlikte ki şartname veçhiJe 
8-5-936 Cuma günü saat 16da 
açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak için bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta Bele
diye encümenine gelinir. 
21-25-29-5 1041 (807) 
1 - Senelik kirası iki yüz 

elli lira bedeli muhammenli ve 
hududu su deposu ilerisindeki 
taşlıktan başhyarak bir yüzü 
Menemen şösesi diğer yüzü 
dağ akıntısı Turana kadar ol-
mak üzere yüz yirmi beş bin 
metre murabbaındaki değirmen 
dağı mer'asmın bir sene müd
detle icarı başsekreterlikteki 
şartname veçhile açık arttırma 
ile ihalesi 28-4-936 salı gününe 
temdit edilmiştir. iştirak için 
on dokuz liralık muvakkat te
minat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat on altıda encü
mene gelinir. 

2 - Senelik kirası iki yüz 
lira bedeli muhammeuli ve hu· 
dudu bir taraftan Soukkuyu 
çayı bir taraftan Sancaklı köyü 
çeşmesi, kavaklı tarla Ahmed 
taşı, Y amanJar deresi, kesme 
gediği ve Mehmed Ali a~a 
mer' ası olmak üzere yedi yüz 
bin metre murabbaındaki sıralı 
köyü mer'asının bir sene müd
detle icaranın baı sekreterlik
teki şartname veçhile açık art-
t1rma ile ihalesi 28-4-936 salı 
gilnüne temdit edilmiştir.iştirak 
için on beş liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
günde ve saat on altıda encü
mene gelinir. 

3 - Senelik kirası yüz lira 
bedeli muhammenli ve hududu 
Kiriş dağının her iki taraf 
akıntıları hariç olmak ve dağm 
sathı balasmı teşkil eden düz
lük olmak üzere yüz seksen 
yedi metre murabbamdaki Ki
riş dağı mer' asman bir sene 
müddetle icarının başsekreter
likteki şartname veçhile açık 
arttırma ile ihalesi 28-4-936 salı 
gününe temdit edilmiştir.iştirak 
için yedi buçuk liralık muvak
kat teminat makbuzu ile ıöy
leien günde ve saat on altıda 
encümene gelinir. 

4 - Senelik kira"' yüz lira 
bedeli muhammenli ve hududu 
bir taraftan Değirmendağı laka 
deresinden Burnova hududun
daki su akıntısına ve diğer 
taraftan Alurca köyü hududu 
Beşik taşa kadar olmak üzere 
üç yüz bin metre murabbaın
daki laka merasının bir sene 
müddetle icarımn başsekreter
likteki şartname veçhile açık 
arttırma ile ihalesi 28-4-936 
salı gününe temdit edilmiştir. 
iştirak için yedi buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 

ALL-WEATHER 

Paris fakültesinden diplomah 
Diş tablplarl 

Mu7Aıffer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalannı her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

T M' tTC• mm' lff 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

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

Evi: Köprll t'apur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Göz He~imi 
MITATOREL 

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

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

söylenen günde ve saat on al· ,i!•--.. --~-.. -•. 
tada encümene gelinir. 

5 - Altı yüz lira bedeli 
keşifli Kokluca kabristaoma 
ilave edilen beş dönüm tarla
nın etrafına duvar çevrilmesi 
işi başsekreterlikteki keşi ve 
şartname veçhile açık eksiltme 
ile ihalesi 28-4-936 salı gününe 
tamdit edilmiştir. iştirak için 
kırk beş liralık muvakkat te-
minat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 

DOKTOR 

Hulüsi [rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-

enehaneain baatalannı 

at Nlaan teae 

Dünyanın her tarafında en ziyade taam
müm eden GOODYEAR fabrikasının G 3 
lastikleridir. Bütün tecrübeler bu lastiklerin 
diğer bilumum lastiklerden daha fazla pati
naja mukavim olduğunu göstermiştir.Bu las
tikler DAHA FAZLA BiR ÜCRET ALIN
MADIGI HALDE azami çekme kuvveti, 
daha fazla kilometre ve bilhassa azami em
niyet temin eder . .9üoyanm her tarafında 
bu lastiklerjn diğerlerinden daha fazla sa
tılmasının sebebi budur.GOODYEAR kadar 
eyidir diyerek diğer bir marka satmak iste-
dikleri zaman bunu tahattüur ediniz. 

Milli emlak müdüriyetinden: 
Satış sıra No. Lira 
175 Pmarbaşı köşe içi mevkiinde (526,75) metre murabbı 40 

Nar ve Şeftali bahçesi 
176 Pınarbaşı köşk içi mevkiinde (807,05) 

Nar b;.hçesi 
177 Pınarbaşı Tekke bendi mevkiinde (633) 

tarla halinde nar bahçesi 
178 ,, Toprakçayır mevkiinde (bir dekar) 

N 

.. 

Ayva bahçesi ( 364 ) .. 
179 ,, Köprü altı mevkiinde (bir dekar) 

nar bahçesi ( 306,15 ) " 
180 ,, Kır bahçeleri mevkiinde (bir dekar) 

nar bahçesi ( 350 ) " 
181 ,, Kır bahçeleri mevkiinde ( 752,15 ) " 

şeftali bahçesi 
182 ,, Kır bahçeleri mevkiinde (bir dekar) 

şeftali bahçesi ( 128,40 ) " 
183 ,, Uluyol meYkii (bir dekar) 

bahçe ( 542,85 ) " 
184 ,, Tepecik aiti mevkiinde (bir dekar) 

nar bahçesi ( 59,75 ) " 
185 ,, Gece suyu mevkiinde (bir dekar) 

nar bahçesi ( 120,64 ) " 
186 ,, Gece suyu mevkiinde (bir dekar) 

ayva bahçesi ( 555 ) " 
187 ,, Narlı kahve mevkiinde ( 4916,25 ) .. 

zeytinlik 
188 it Yukarı bağlar Zeytinlik ( 6940 
189 ,. Ulu cadde mevkiinde ( 1456 

çayır halinde bahçe zeytinlik 

) .. 
) " 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

" .. 

" 

30 

70 

50 

45 

50 

45 

35 

40 

70 

170 

327 
45 

190 Reşadiye üçkuyular mevkiinde 26 eski 22 taj numaralı ev 50 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin para veya ikinci 

tertib tasfiye vesikasile tediye edilmek üzere on beş gün müd
detle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 27 Nisan 936 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Alıcılann milli emlik müdilriyetine müra-
caatları. 11-21 933 (753) 

Manisa Evkaf müdür!üğünden: 
Evkafa aid Manisada çarşının muhtelif yerlerinde, Derviş Ali, 

Yarhasanlar yeni cami, Dilşikar, Mısır oğlu, Hüsrev ağa molla 
Şaban, Veli oğlu lmadettin, dere Seyit hoca, bektaşi Sağir, Ulu 
cami, Alaybey, llyaskebir serabet ayni Ali, Arap alanı, bacı 
Yahya, Narlıca, Lalapaşa, mahalleleriyle Kara köyde, Kenzi ve 
Muradiye caddelerinde kain Üzerlerinde vakıf levhaları asılı olan 
hamam, kahvehane, dükkan, fam, dolap, ardiye ve hanelerin 
1-6-936 tarihinden mut .. ber olmak üzere birer senelik, Gürle 
köyündeki değirmenin iki senelik kiraları açık artırmaya çıkarıl
mıştır. 2, 4, 7, 9-5-936 tarihlerinde saat 15 de Manisa ~vkaf 
müdüriyeti binasında ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin ve fazla 
malümat almak iıtiyenlerin her gün evkaf idaresine müracaat-
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 20 ni· 

sandan 25 nisana kadar Auvcrs 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham 
burg limanları için yük ala
caktır. 

UL YSSES vapuru 1 mayısta 
gelip ayni gilnde Burgu, Var-
na ve Köstence limanlan için 
yUk alacaktır. 

CERES •apuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot· 
terdam, Amsterdam ve Ham
burg Jimanlarına hareket ede .. 
cektir. 
SVENSKA ORIENT Linien 
VlNGALAND motörü 30 

nisanda gelip Rotterdam,Ham• 
burg (doğru Bremen) Copen
hage, Danzig, Gdynia ve Is
kandioavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERVIC MARlTıME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 12 mayısta 

gelip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barse!one lirnanlarlna hareket 
edecektir. 

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

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

Fazla tafsilat içi.o ikinci 
kordonda Tahmil ve Tabliye 
binası arkasında FRA TELL[ 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

N. V. 
W. F. H. Vaıı Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

AQUILA vapuru hilen lima
nımııda olup Anvers, Rotter· 

dam, Hamburg ve Bremen için 
yük almaktadır. 

ANGORA vapuru Hamburg 

Bremeo ve Anversleu yük 
çık•rmışhr. . 
S. A. Royale Hongroise de 
Navig~tion Fluviale et Maritime 

DUNA vapuru 10 niunda bek· 

leni yor .gala tz, Belgrad,Budapest 

Bratislava ve Viyana için yllk 
alacaktır. 

DELOS vapuru 13 nisanda 
bekleniyor. 18 nisana kadar 

Anvers. Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXMOOR vapuru 12 nisanda 

bekleniyor. Nevyork için yük 
alacakbr. 

D/S. A/S Spanskelinjen 
Oslo 

BAY ARD motörü 11 nisanda 
bekleniyor. Hayfa, hkenderiye 

Dieppe ve Norveç limanlanna 
yük alacaktır. 

V apurlann isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında biç bir taabbilde gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon N o. 
2007 -2008 

ECZACI 
KEMAL AKTJ~SIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek F em inen - Dişi 

iki cins koku üzerine yaptlllltf 

Hilal eczanesi 
için bir şeref olmuştur 

Ecıacı Kemal Aktaş, koku

culuğu eczacıhk gibi bir namu 

işi yapmışbr. 

Zevk 
San'at 

Taklit edil emer: 

lznıiri kokularile de meşhur 

eden Kemal Aktaı diyor ki : 
Benim kolonyalanm yerine 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kabına varmağa imkan verme
diğini unutmayınız. 

Evrensvl ee arsıulusal 

Paris panayırını geziniz 
16 Mayıs _ 2 Haziran 1936 

34 ulusa mensup eooo den fazla te,hlrcl 
IKIMIL YON ZiYARETÇi 

Sabcdar: Orada bütün dünyadan gelmiş sayısız mü~cri 
namzetlerile temas edeceksiniz. 

Allctlar: Blitün istihsal şubeleri için en son keşifler ve 
!ahlan ve en değişik eşantiyonları bulacaksınız. 

ıs 13 - 15 (661) 

.-.----• NAZARI DiKKATE . 
Bazı mahalli gazeteler merkezi Viyanada buluna? Fönıks 

d - v· . ta • keti hakkında bir takım havadısler ver-
0 ıyen sıgor şır Ö . ES 

mektedirler Mezkur şirketin unvanile "L FENIKS -
PANYOL,,dan ibaret olan şirketimizin u~van~ a~a~anda 
kısmen mevcut isim oıüşabehetinden dolayı, bır guoa ıltıbasa 
mahal vermemek üzere merkezi P ARISTE 59 Rue de 
L 'ARCADE' da bulunan şirketimizin meıkür Föniks _ dö Vi~~o 
şirketile bir gôna alakası bulu~~adığını saygı deger muı
tcrilerimize bildirmekle şereflenmı. . 

LÖ FENIKS ESPANYOL 
Hayat sigorta $irketi İzmir ve bavaliııi umum acentalan 

Kardiçalı hanı No. 23 - ?4 Telefon 237~ 
798) Mehmed Besım ve Asım lsruaıf 

- VENı ASIR Senlfe • -
Oliver Ve Şü. Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRlNCI 

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

MARDINIAN vapuru mart 
nihayetinde Liverpool Ye Svan· 
ıea 'dan ıelip tahliyede bulu· 
nacak. 

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

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

NOT : Vürut tarihleri, va· 
purlarm isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
ıuliyet k111ıul edilmez. 

D. operatör 

M. Nuri Ar~an 
izmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Hastalarını her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numanzade so· 
kak S numarab muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

BERLIN 

10-26 (591) 

ViYANA 
VE 

PARIS 
Moda ileminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa· 

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

t..5 
Kuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

Genç bir bayan 
• 
ış arıyor 

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

5-S 

lımir ikinci Hukuk Mahke
mesinden: 

lzmirde Kestelli caddesinde 
Çivici hamam ıokağmda bakır-

cı Salibin hanında oturan Uşak
lı lsmail kızı Cemile tarafından 
müddeialeyh Bursa hapishane· 
sinde mevkuf iken tahliye olun• 
duğu bildirilen Uıaklı Yusuf 
oğlu kocası lsmail aleyhine aç
mış olduğu boşanma davasının 
mahkemesi sırasında müddeia· 
ley lsmailin hapishaneden çıkıp 
nereye gittiği bilinmediği ci· 
betle tebliğat yapılmadığmdan 
tebligatın ilanen yapılmasına ve 

muhakeme-nin 13 • 5 • 936 Çar
şamba günü saat 10 a talikine 
karar verilmiş ve bu karann da 
bir sureti mahkeme divanha

nesine asılmış olmakla mumai· 
leyhanın o günde ve saatte iz• 
mir ikinci hukuk mahkemesin
de asaleten hazır bulunması 
veya bir vekil göndermesi ak.si 

takdirde hakkında gıyap kara
ri verileceği hukuk usul muha
kemeleri kanunun tebligat fas
lına tevfikan tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 
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Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 60 Jira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 100 lira ipek kumat 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları siparit üzerine kabul edilir 

(645) 7-13 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: 1'AZE TEMiZ UCUZ ; -

llAC 

HAMDİ NÜZflET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı kartııında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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f 
METALLUM 
Yeni çık n çifte splralh 

METALLUM 
Lambasını aİarak diğer: lam
balara nauran sarfiyattan 

yiiıde yirmi daha karlı 
olursunuz-

M. Tevfik BAVKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
ı •e temalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

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

Veremli ve sıracalı kansız -----
romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememiş çocuklara mi
de kemik sinir rahatsızlığına, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERil., 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükümet sırası 

~A..N9ZU~ 
Ö K S Ü R Ü K Ş UR U B ·u 

En muannid öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öks6rü
ğtha0n kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri şayanı dikkattır 
İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu • lstanbul 

lzmir ithalat gümrüğü müdürlüğün
den: 

lzmir ithalat gümrüğü müdüriyeti dahilinde ilaveten yangan 
teaiaah yapbnlacakhr. 

Bu iş 550 lira 35 kuruş bedeli keşiflidir. 2490 .sayılı kanun 
hükümlerine tevfikan açık eksiltmeye konmuştur. ihalesi 27-4-936 
Pazartesi günü saat 15,30 da lzmir ithalat gümrüğünde yapıla
caktır. Bu işi deruhte edecek istekliler her halde 936 yılında 
ticaret sicilinde kayıtlı bulunmaları ve bu işleri yapabildiklerine 
dair Nafia müdürlüğünden de aldıkları tasdikli vesikalarını iha-
lesi muayyen gününde behemehal eksiltme komisyonuna ibraz 
etmeleri lazımdır. Bu iJC aid keşifname ve fenni şartnamesi 
Nafia müdürlüğünce tasdikli olub dosyasındadır. istekliler her 
zaman yapılacak işi anlamak üzere sözü geçen müdüriyetin le· 
vazım ve ayniyat servis şefliğine müracaat ederek malumat edı
neceklerdir. Bu işin keşifnamesini de göreceklerdir. Hu müna~ 
kasaya iştirak edecek erbabı san'at % 7.5 hesabile 41 lira 33 
kuruş muvakkat pey akçesini lzmir ithalat gümrüğü veznesine 
yah.rdığma dair aldıkları makbuzlarını ihale gününde behemehal 
eks!ltme komisyonuna ibraz etmeleri mecburi olduğu erbabı 
san atm malumu olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 
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Henüz son Habeş kozu oynanmış değildir 

Yüz bin müsellih Habeş cengaveri 
Adis-Abebaya doğru ilerliyen müstevlilere karşı son 

müdafaa hattını teşkil için hudutta bekliyor 

.. 

sibunun gayet iyi tecbiz edil
miş kuvvetlerile çetin bir mu· 
harebeden sonra ancak evelisi 
gün Adisababa yolunda ilerle
miye başladıklarını kaydetmek
tedir. 

En son haberler zaferin tam 
olduğunu bildirmekte fakat 
Habeş ordusunun bozulduğuna 
veyabud ki, Ras Nasibunun 
kuvvetlerini baıka yerde top
lamaia müvaffak olduğuaa 

bir grup meydana çıkarılmıştır. 
Bu gruplardan her biri Roman
yanın nüfuzlu şahsiyetlerinden 

birini öldürmeğe memur edil-
mişlerdir. , 

Öldürülmesi düşünülen şah
siyetler arasmda Bükreş polis 
müciürüniin de iımi vardır. 

eye görünmeden gıraune- VUf• .-u. ınr--..-- ~--

kanı bulunamıyan bir habere 
göre ltalyanlar Adis Ababanm 
125 kilometre şimali şarkisinde 
ve şose ile 150 kilometre me-
safede Hankobara girmişlerdir. 
ltalyan ordusunun bu ileri ha
reketi teyid ederse Dessiye ile 
Adis Ababa arasındaki yolun 
en güç kısmı geçilmiş demektir. 

SON MÜDAFAA HATTI 
Londra. 20 (Ö.R) - Adis -

etmek üzere bugün gelmişler
dir. Halkın kütle halinde müs
tevlilere karşı gelmesi için teş
vikler yapıt.yor. Son mddafaa 
hattının nerede kurulacağı mu
ayyen değildir. Bununla be
raber Adis - Ababa şehrinin 
kendisini müdafaa için hiç bir 
teşebbüs yapılmıyacaktır. Ha-
beşler burasının bombardıman 
edilmemesi ıçm, açık şehir 

HARAR DÜŞMEDi 
Rom, 20 (Ö.R) - Harar ve 

Clciga'nm ltalyanlarm eline 
düştüğü hakkında üç günden · 

yanarak bu haberleri mevsım· 
siz telakki ediyorlar. 
HABEŞLERiN MUKA VEMETI 

Esasen Graziani ordusunun 


