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iSon Telgraflar 
5 inci 

SAYFADA 
Yeni Asır matbaasında bas1\mıştır. 

Sofya talebimize itiraz etmiyeceğini bildirdi. Ankara siyasi mehafili davamızın bir engelle 
karşılaşmıyacağına kanidir.Boğazlar mukavelesi yerine tarafımızdan yeni bir proje 

tckl!f edilecektir. Balkan konseyinde de mesele görüşülecektır 
Istanbul, 24 (Yeni Asır)- Bo- vamızın hiç bir engelle kar· kOmetlerlnln boöazlar me

ğazlar hakkındaki notamıza pey- . şllafmıyacağına. kanidir. seleslyle yakından allka-
derpey cevaplar gelmektedir. Bul- 11 mayısta cereyan ede- dar olduklarını ve tinümUz-
garistan hükumeti de Sofya elçi- cek müzakerelerin, Cenev- deki Balka~ antanb konse
mize cevabmı tebJiğ etmiştir. reden başka bir yerde yinde, müzakere progra

Bulgarlstan cevabında ' yapalması ihtlmali de var- mına dahll olmamakla be
taleblmize itiraz etmlyece~ dır. rober, bu masalanın mu-
ğini bildirdi. aoıazlar mukavelesi ye- hakkak aurette görUtüle-

ANKARANIN KANAATi rlne, tarafımızdan yeni b r cefjlnl yazmaktadır. 
Ankara, 24 (Yeni Asır)- proje teklif edileceği anla- ROMANYA MUHALEFET MI 

Siyasi mehafil, bogazlar ,11mafdadır. EDİYOR 1 
hakkındaki te1:ebbUsUmU- Londra, 24 (Ö.R)- "Tay· B 1· 23 (A A) D N • . y er ın . - . .B. biJ-

b...:ı.ııılriır:lll~ ııc.~l;.:.. ,,, ~·'"'<1 zün her tarafta müsbet mis,, gazetesinin lstanbul diriyor : 

a 

· n , 'k ·t b , akisler uyandırdığından da- muhabiri bUtUn Balkan hU· (Sollu 6 ıntı sahifede J liarıcfre Vekaleti birıaSt 
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Küçük 
engeller 

•••••••• 

Büyük zararlar 
doğurabilir 

İhracat işlerinin ne kadar 
nazik bir safhada bulunduğunu 
biliyoruz. Bütün milletler mal 
ihrac eylemek, memlekete dö
viz sokmak için çırpınıyorJar. 
Yine ayni milletlerin pek çoğu 
mernJcketten döviz çıkmasına 
mani olmak için de hariçlen 
mal almamak hususunda azami 
hassasiyet gösteriyorlar. 

Avrupa devletlerinin hemen 
lıepsi bu maksatla bir çok ma
nialar vücuda getirmişler mal 
mübadelesi demek olan klering 
usulünü kabôl eylemişlerdir. 

Buna rağmen ihracat işleri
nin karşılaştığı zorluklar say
makla bitib tükenmez. Bunları 
bilenler için ihracat yapmanın 
ne kadar müşkül olduğunu 
tahmin eylemek güç değildir. 
Binaenaleyh hariçte görülen 
zorlukları yenmeği teminen da· 
liiJde bazı himaye tedbirleri 
almak zarureti vardır. 

Bazı memleketler bazı ihra
cat maddelerine prim bile ver
mektedirler. 

Biz bunu istiyecek değiliz. 
Devlet bütçesinin buna mad
deten imkan bulamıyacağını 
takdir eyleyoruz. Lakin hiç 
olmaz.sa ihracatı zorlaştıracak 
tedbirler almaktan uzak kal
mak icab eder. Son defa neş· 
redilen bir kararname ile bilu
mum ihracat maddeleri için 
menşe şehadetnamesi alınması 
mecburi kılınmıştır. 

Bizim anladığımıza göre 
menşe şahadetnamesi daha 
fazla ithal iskelelerini alakadar 
eden bir meseledir. Malı alan 
devletin bu malın nereden 
geldiğini tevsik eylemek iste-
mesi tabii görülebilir. . 

Çünkü her memleket ıle 
ayrı ayrı yapılan ticaret ~~a
hedeJeri bazı bususiyetlerı ıh
tiva eylemektedir. Bu i6barla 
idbalatcı memleket malın nere
den geldiğini anlamak için 
böyle bir vesika isterse haklı 
görülür. Fakat idhalatcı mem
leket bunu aramazsa bizim 
.kendi ihracatnlarımıza behe
mehal menşe şahadetnamesi 
alacaksınız demekli,{imiz onlara 
lüzumsuz bir külfet tahmil ey-

Elen donanması manevra yapacak l Matbuat 

Manevralar Sakız - Midil i ve Siklad adalarında 
yapılacaktır - Kral Y orgi filoyu teftiş edecektir 

Mümessillerine 
-·-Sovyet konsolosu bir 

ziyafet verdi 
Dün gece Sovyet konsolos

hanesinde dost Sovyet hüküme-Atina 24 (Özel) - Bahriye 
nezareti donanma kumandam 

amiral SakeJJariosa gönderdiği 
bir emirle bu ayın 30 unda 

Yunan donanmasını teşkil eden 
bütün harp gemilerinin yeni 
Fa ler'de toplanmasını emret

miştir. Bahriye erkanı harbiyesi 
tarafından hazırlanan prog rama 

göre kral ve veliaht prens Pot 
F alere giderek filoyu ve mü

rettebatını büyük manevra için 

hareketlerinden önce teftiş ede

ceklerdir. Bu manevralar Sakız, 
Midilli ve Siklad a~alarında 
yapılacaktır. 

Kralın teftişinden sonra filo 
manevralar için hareket ede

cektir. Manevralara tahtel-

bahirlerle deniz tayyare filoları 
da iştirftk edeceklerdir. Filo-
nun tabtelbahirler ve hava 
kuvvelerile birlikte yapacağı 
manevralar iki gün sürecektir. 

Yu!lall donanması ma1Lcvralarda 

Bundan sonra donanma tersa · 
neye dönecek ve lonya adala
rile Adriyatik denizinde yapa
cağı ikinci kısım manevralar 
için lazım gelen mahrukat ve 

BBİreyi alacaktır. 

Atina. 24 (Özel) - Kralın 
İm%a ettiği bir emirnameye 
göre Yunanistanın hayati 

...._ So11u 4 ıincii sahi/ede -

tinin General konsolosu Bay 
Trentiyef tarafından matbuat 

er~am şerefine bir ziyafet ve
rilmiştir. 

iki memleket dostluğu hak-

kında samimi ve sı cak hasbi

h allerle geçen bu ziyafet geç 
vakta kadar devam etmiştir. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Filistin Almanya
ya terkedilecek mi 

- ee,ıncl sahifede -
•••••••••••• 

Yugoslavya notaıuızı 
tasvih ediyor 
Beflncf sahifede -

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

lngiltere Almanyaya soruyor 
Litvanya - Çekoslovakya ve Avusturya hakkında ne ______________ ..... _________________________________________________ __ 

düşünüyorsunuz? Almanya ne zaman kendisini ________________________________ , __________________________________ _ 

tam bir müsavata mazhar olmuş farzedecektir ? --

B. Elim roram OJise liirerkm 

Londra 24 (Ö.R) - Dış ba
kanhğı mahfelleri Edenin Ber
Jine seyahatı hakkındaki şayia· 
ları tekrar tekzib ettiler. Eden 
yerine Lord HaJifaksm Berline 
gönderilmesi muhtemeldir. 

Londra, 24 (Ö.R) -
iliz hiikOmetl,- Alman 

ya, Litvanya, Çekoslo
vakya hakkındaki dU,ün
celerlni tasrih etmesini 
lstlyec&ktir. Aynı zaman
da Almanyanın kendisi
ni ne '· zaman tam bir 
mUsavata mazhar olmuf 
fa rzedeceAI de soru-

BAKANLAR MECLiSiNDE 
Londra, 24 ( Ö. R ) - Ba

kanlar meclisi, Ingiliz hükume
tinin Berlioe göndereceği sual 
listesini tedkik etmek üzere 
Çarşamba günü toplanacaktlr. 
Londrada bildirildiğine göre 
hazırlanan vesika çok teferrü
ath ve saribtır. 

F oreign-Office eksperleri 10 
Nisanda Cenevrede yapılan 
görüşmelere dayanarak tavzihi 

lüzumlu olan bütün meseleler 
hakkında sualler hazırlamış
lardır. Şimdi bu metni tedkik 
etmekte olan B. eden gelecek 
bakanlar meclisinden önce ona 
kat'i şeklini verecektir. Alman
yanın Avrupa ve müstemleke 
meseleleri karşısındaki vaziyeti 
hakkında B. Flandinin Vezelay 
nutkunda ileri sürdüğü sualleri 
de B. Edenin gözönünde bu
lundurduğu tahmin ediliyor. 

JNGILIZ SUAL CEDVELl 
iKi GRUBA A YRILABILIR 
1 - Almanyamn Şark ve 

Cenub komşularile münaıebet· 
leri ne olacakbr? 

/tafran askerler~ erkck!Ni ceplte/erde diiııiişm Habeş kad111/ariı'le ey/eni; arlar 

Roma, 24 (Ö.R) - Alman J göster~ikleri kadar mühim bile 
gazeteleri lt_alyanl~r!n Habeşis- olsa, Adis - Abeba önünde ya-
tanda asken partıyı kazandık- pılacak tahkimat aşıJamıyacak 
larmı yazıyor~ar. 11

Berliner Ta· bir ruani olmaz. Amba A1agi 
geblatt,, Adıs-Abeba yolunun dağı muharebesini Italyanlar 
lta1yanlara açık olduğunu kay- topçu hazırl w ı k k . , . ıgı o ma sızın a-
detmektedır. • B. Aelgemeıne ı d S 
Z 't d H b 1 . Ad" zanmış ar ır. onra unutmamak 
eı ung,, a a eş erın ıs- 1• 1. k' B d . 

Abeba üzerine ileri hareketi azım g~ ır ı a oglıo çevirme 

d 
. . . hareketınde çok ustadır. 

urduramıyacakları fikrındedır. R 24 (Ô R) M 
1 B d. k" oma, • - areşa u gazete ıyor ı : B v • 

H . adoglıonun son tebliği: Şimal 
- abeşlerın paytahtlarını h . d E 'tr k 

1 0 
. 

d f . . . cep esın e rı e o u essı· 
mil a aa ıçın ltalyanların kar· eden hareket ederek muka-
ıııına çıkarabilecekleri kuvvet- vemet görme · · 0 Vora llon 
ler Habeı taraf~~" . ~ıı ajanı- ~ · mevkiini işgal etmiıtir. Somali 



Sahife a 

Küçük 
engeller 
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Büyük zararlar 
doğurabilir 
- ~ *""" J ind saf /ada -

ılfekim ilaracatunmn.hemen 
yanımdu fazlamı alo Al
manya ve lngiltere Tiirk mal· 
lanndan menşe ıahadatoamesi 
istememektedir. Konşimento· 

lar delaletiyle mallann nereden 
geldiğini anlamakla iktifa 
ediyor. 

Biz son kararname ile ibra
catcılarımızı bu kısım için de 
şahadetname almağa mecbur 
tutuyoruz. Sebebi?. Ouu kimse 
bilmiyor. Veya kararnamede 
kısmen izah edildiği gibi belki 
bu mallar idbal edildiği yerden 
daha başka memleketlere sa
tılırsa behemehal menşe şaba
detnamesile gönderilmek icap 
edermiş de ondan.. Güzel. 
Konsiye gönderilen veya trantit 
ambarlar•na konup ta başka 
memleketlere sablması muhte
mel bulunan kısımlar için bu 
mecburiyet konulsun. Lakin 
doğrudan doğruya Almanyaya 
ve lngiltereye sablmış olan ve 
oradan başka bir memlekete 
gitmiyeceğinden sureti kat'iw 
yede emin bulunulan kısımlar 
için menşe şehadetnamesine ne 
lüzum vardır? işte biz bu kısma 
akıl erdiremedik. Denecek ki 
menşe şehadetnamesi almak 
büyük bir külfet mi? 

Belki büyük ve toptan satış
lar için beş on lira masraf et
mek ehemmiyetli bir mes' ele 
sayılmaz. Fakat elli kutu üzüm 
ve incir için büyük bir knlf et
tir. Küçük partilerde Ticaret
odasının ve konsoloshanelerin 
tasdik harçları kilosunda yir
miden kırk paraya kadar bir 
fark yapıyor. 

ihracat mallarım,zt rıhhm 

resminden istisna ederken ve 
bunlara ait masrafları asgari 
bir hadde indirmeği ana pren
sip olarak göıönilnde bulun
dururken hiç yoktan bir şaha
detname uıeseleaile ihracata 
bir küHet yüklemek biraz bize 
aykırı bir hareket gibi geliyor. 

Nerede kaldı ki bunun tat· 
bikaboda da birçok zorluklarla 
karşılaşılmıştır. Ticaret odala
rına gelen kararnameye g6re 
mal ihraç edilmeden menşe 
tahadetnamesi alınacakbr de
niliyor. G6mrtık idaresi menıe 
şabadetnamesi ve faturayı gör
meden beyannameyi vermiyor. 
Konşimento ve fatura r6nne
den Ticaret odaıı da menşe 

ıelıadetnameaini •ermiyor. Ba 
ıerait ideta ihracah imkinaaz 
kılıyor. 

Çtbakii mal yüklenmeden ••· 
pur acentesi kollfİmento •ere
mez. Koafimentoam ticaret 
oduı da phadetname weremes. 
Bu İfİD altından kim çıkabilir? 
Hele mal yOklenmeden vaziyet 
tamamen anlaplmadaa fatura 
naıd tanzim edilebilir? ~ 

G6r616yor ki bu kOçllk en
geller ihracatımıza bDyUk za
rarlar vermek istidadındadır. 

Ameli olmıyan, tatbik kabi
liyeti bulunmıyan kararlan tez 
elden d6ıeltmek gerektir. 

~akk.ı OoakoAıu. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cephesinde kıtalarımızın ileri 
hareketi bütük kısımlarda de
vam ediyor. Tayyareler bütün 
düflllan müdafaa mevkilerini 
tesirli olarak bombardıman 
etmektedirler. 

Asmara, 24 (Ô.R)-ltalyan
lar tarafından zaptedilen Vora 
llon Deaıieye Adis·Abeba yolu 
üzerinde, Desiseden kut uçuşu 
45 kilometre mesafededir. Ba
doılio zayiatsız kat'i Dır.zafer 
kazanmak istedijindea Dessi'e .. 

YENi A51R as Nisan •.•e 

ş BİR BABERLERİ 
Dereden•••111 •• 
~;11 Tepeden 

KALDI 

Viliyet meclisi tf)pla~dı M.Malatere ...... 
Yürd ey vefasız heıazl gtizel .. 
Yolunda çekmedik rda mı kaldı ? 
Oizlite s11nduğu11 şerabı emel; 
Bir 1rrre zehr oldu, 5evda 1111 kaldı? 

. 
Maarif bütçesi 807000, nafia bütçesi 

·lstanbula gitti 
Dört gOndenberi ,ehrimizde 

bükümetimizin misafiri olarak 
bulunan ve bu dört gün içinde 
muhtelif müessesab içtimaiyeyi 
ve kültür müe9seselerini geze
rek etütler yapan Fransamn 
akvam cemiyetinde içtimaiyat 
ve terbiye murahhası ve F ran-

Camı am dq(işti, 1MJ•d1J11 deiilti 
Muhabbtt lw:nıirıde serran tkğişti 
Sevgılmıde aşka iman dtğişli 
Enul bağlayacak jerda mı kaldı ? 

de 526000 lira olarak kabul edildi Oiizelcle ı•e/a JtJk gö11üldc lıuzur, 
Hercai meşrebin aşkında şuur. 

ilbay, yüzde seksen nisbetinde 
ihtiyacına cevab verileceğini 

talebenin mekteb 
meclisde vadetti 

1 sanın Radikal partisi nafiz 
azasından terbiyeci madam 
Malatere Sellier, dün Afyon 

Bell de hicvedersem kimindir kusur? 
Bu kalıbe dii11rada ı•e/a mt kaldı i' 

Hi'is1111 mabedimn miltrabı vuan 
Vikık minbennde oku1111r lıüsran 
Yar 1Tftdad dti f!Önül pmşan 
Memuna tlem tutan tevt/J mı kaldı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Viliyet umumi meclisi dliıı 

saat 14 de ilbay Fazh Güleçin 
baıkanlığında toplannuı, Maarif 
Nafia fevkallde btıtçeleri üze
rinde müzakerede bulunarak 
bu bütçelere son şekillerini 
vermiştir. Umumi meclU, bugün 
saat 10 da son toplantısını ya
parak 936 senesi bütçe nizam
namesini tanzim edecek ve 
daimi encümen azası seçimini 
yaparak dağılacakbr. 

MAARiF BÜTÇESi 
Dünkü toplantıda vali cel· 

seyi açnuı ve eski zabıt 
okunarak kabul olunduktan 
sonra maarif bütçesine aid es· 
babı mucibe mazbata11 okun• 
muştur. Mazbatada viliyet Ma
rif blltçeıinin her ıeoe ylikael
mekte olduğu ve bu fazlalığın, 
cumuriyet ve inkılabın vatan 
çocuklanru okutmak, irfan ve 
bilgi nurunu memleketin en 
hicra kötelerine ulaşbrmak hu
susundaki prensibinden alınan 
hızla kültür işlerine verilen 
azami ehemmiyet ve alikanın 
tabii bir icabı olarak mektep 
sayısının ve muallim kadrosu
nun mütemadiyen artmasından 
ileri gelmekte olduğu zikredi· 
liyordu. 

Bu sene blitçesinde muallim
lerin terfi zamlal'UUD kabul 
edildiği, fakat kadroyu daha 
fazla genişletmeğe imkln bu· 
lunamadığı bildirildikten sonra 
ilk tedrisat mUfetti~lerioin ma
•t z.ammı olarak 450 lira kabal 
ediliyordu. 

Muallim kadrosu 971 mual
limdi. Fakat tasarruf suretiyle 
geçen sr.ne olduğu gibi bu 
sene de daha fazla muallim is
tihdamı mümkGn olacağı, bu· 
nun için valiye s&lilıiyet veril
mesi ve blltçe nizamnamesine 
bir madde konulmuı teklif 
ediliyordu. Mekteplere bir dok
tor ve 204 hademe için 41670 
lira tahsisat isteniyordu. 

KÖY MUALLiMLERi 
Mazbata okunduktan aonra 

maarif encllmeni reiai olan Ba
yındır aza11 Yusuf Ziya kalka· 
raka maarif itleri hakkında 
ihtiyacı belirten ve oldukça 
uzma bir mlltaleada bulunmut· 
tur. Bu mlitaJeacla viliyetin679 
kly&nde 300mektep bahmdaja 
daha 20 - 30 bin çocuğun tah
ailaiz kaldığı bildiriliyordu. B. 
Yusuf Ziyanın fikrine pre •e· 
kil• muallim istihdamı doira 
değildir. Tuarruf suretile faz
la muallim btibdamı muvaze
nei umumiye kanununa aykm
dır. Onun için daha otuz asil 
muallimden baıka 75 ten fazla 
mevcutlu köy mektepleri için 
40 muallim kabul edilmelidir. 
Bunlar için bütçeye 27,000 li
ralık tahsisat konmahdar. Mek· 
tepler muallim ve köylü mual
lim bekliyor. 

Vali Bay Fazlı Güleç, bu mü
taleaya karıı uzun izahatta bu
lunmuı ve demiştir ki : 

- Maddi ihtiyaç baıka, 
mevcut gelir kaynaklarına ia
tinad etmek yine baıkadır. Vi
llyet meclisi, kamutay gibi 
tepii aaJihiyeti ı..iz deiil-

ve ihdas etsin. Binaenaleyh 
ayağımızı yorganımıza göre 
uzatacağız. 

ilbay, hükumetin demiryolu 
siyasetinden bahsederek bu 
mllhim işin bile senelere tak· 
sim edildiğini, bir senede ve 
bir anda yapılmasına imkan 
görülmediğini, vilayetin nüfus 
nisbetine göre mekteb ihtiya
cının tesbiti gayet kolay oldu
ğunu, fakat bunu temi o etme
nin zor bulunduğunu söylemiş· 
tir. 

BULUNMAZ MECLiS 
ilbay: 
- "Bulunmaz mecliı., diye 

Fraosu:cada bir söz vardır. 
Belki meclis taluisat vermek 
istiyonn: 1 diyecek. •• Fakat ben 
gelirleri düşünerek bunu bu 
sene yapamayız, diyorum. Yu
suf Ziya arkadaşımızın noktai 
nazarını hürmetle karşıfarım. 

Türkiyanin en mutena bir vili· 
yeti olan Izmirde okumıyan 
çocuk bulunması doğru değil
dir, fakat bu mesele bence 
devlet işidir. 

Gelir bulabilirsek miktannı 
devlete bildirelim, fakat zan
nederim ki, gelir bulamayız. 
Binaenaleyh bir m&ddet daha 
sabretmek lizımdır, mutalea· 
sındayım. Viliyetimizin maarif 
İfİ, hiçbir viliyetle mukayese 
edilemiyecek derecede yllksek 
ve mükemmeldir. Ytlzde 80 
ihtiyacı kar~yoruz ki, bu 
miktar AwnapMUn ileri bazı 
memleketlerinde ancak görü
Jebilir. Bizim için gaye, 
fÜphesiz ki ylizde, yUzdllr. 
Fakat fiili zaruret vardır. Bi
naeneleyh ben söz veriyorum. 
Hiçbir mektep kapalı kalmı· 

yacakhr. Bundan emin olunuz, 
bu sene, bütçe encümeninin. 
mazbatuana göre tahıisat ka
bul ediniz, demiıtir. 

\ Bunun üzerine mazbata ka· 
bul edildi. 

Madde ve fa11llar ayn ayrı 
reye kondu, muallimlerin ma
aşa 690,110 lira fakir talebeye 
yardım için 1000 lira, mekteb
i er cilz'i tamirah için 3000 lira, 
muallimler harcırahı için 1000 
lira, k6y yab mektebleri için 
1000 lira kabul edilmit ve 
maarif bOtçeai yek6nu 807,61S 
lira llzeriaden teabit olunmuştur. 

NAFIA BÜTÇESi 
Bet dakikalık bir istirahat

tan sonra nafia fevkalide bOt
çeainin .. mUzakeresine geçil
miıtir. Uç yılhk yol proğra
mına göre yollar, köprlller, 
barakalar inşası ve tamiri ve 
malzeme bedeli için 135,661 
lira, amelei mükellefe karşılığı 
olarak 35 bin lira, di~er 
viliyetler hududlarına yakla
tan yollarla inıa ve istik
şaf masrafları için 56 bin 
lira, yeniden inşa edilmekte 
olan yol ve köprüler için 
48,500 lira, emlik ve akar 
bedeli için 127,100 lira, ilk 
mc1depler inşaatının ikmali ve 
tamirab için 20,550 lira, köy 
mektepleri inıaab için 2500 lira, 
verem pavyonu İnfUI içiıa 

10000 lira kabul edilerek bu 

olarak tespit edilmiştir. 
Şaşal yolu 3,000 lira ile yap

hnlacak ve asansör kilisası 
3,500 lira sarfile mektep haline 
konacaktır. ~ 

MUHTELiFE BÜDÇESI l 
Daha sonra muhtelife biid- ı 

çesinin müzakeresine başlan

mıştır. Bu büdçenin yekunu 
302,813 lira olarak tespit edil
miştir. Biidçede zeytincilik ens
titüsü ve fidan müessesesi teş
kili için 15,000 lira kabul olun
muftur. D6rt senede 60,000 
lira sarfile zeytinciliğimizin ıs
lahına çah11lacak, zeytin ağaç
lannın verimi arbnlacak, bize 
rakip memleketlere rekabet edi
lecektir. Bundan baıka meyveli 
meyvui~ ağaç fidanlannm 
da iyi cinsler nzerine ve 
Eirai hastalıklardan iri olarak 
yetiıtirilmesi, hem meyveciliğin 
hem de teşcir işinin kol::ylaş
brılması da dilşilnülmüştür. 

Bir iki sene sonra zaten bu iş 
gelir getirmeğe de başlıyacak
br. Hayvan besleme ve ihraç 
kooperatifi teşkili, bu suretle 
ihraç edilen hayvanlarımızın iyi 
beslenmeleri için beş bin lira 
kabul edilmiıtir. 

TALEBEYE YARDIM 

trenile Ye refakatında madam 
ve Hariciye vekaleti tarafından 
şehrimize gönderilmiş olan 
mihmandar bay Haydar oldui!u 
ha\de lstanbula hareket etmiş
tır. Nıısafirimiz Basmane istas
yonunda vilayet ve parti na
mma uğurlanmış ve şarbay Dr. 
Behçet Uz da teşyide hazır 
bulunmuştur. Vilayet, parti ve 
belediye tarafından kendisine 
buketler verilmiştir. lstanbulda 
da bazı tetkikler yaptıktan 

sonra Ankaraya geçecek ve 
Bursa yoliyle tekrar Ankara
dan lstanbula gelecek ve Sov
yet Rusya hükümetinin misafiri 
olarak Rusyaya gidecektir. 

Fuvar işleri 
Fuvar komitesi dün şarbay 

doktor Behçet Uz'un başkan
lığında toplanmıı ve Fuvarın 
elektrik tevzi tablosunu 3685 
liraya ihale etmiştir. 

Bu tablo AJmanyadan getir
tilecek va ileride fuvar geniş
lese bile ihtiyaca yetecek bü
yüklükte olacak ve üç ay ·çin· 
de fuvardaki yerine konmuş 
bulunacktır. 

-EJ• Metal.· ölüm var ı•ade geldıkrt. 
Unu! e. kı günu yade geldikçe 
Doldur, doldur da iç bade geldikçe 
Bu dımı•ada başka 5a/a mı llaldı ? 

Aydın - MÜNİR MELAL 

Çekoslovakya 
konsolosluğu 

Çekoslovakya Cumhuriyeti 
hükumetinin kararile lzmir Çe
koslovak konsolosluğunun faa· 
liyeti bugün resmen hitam bul
maktadır. Bu tarihten itibaren 
konsolosluk işleri Çekoslovak
ya cumhuriyetinin Ankara el
çiliğine intikal etmiş bulunu
yor. 

Konsolos Dr. Boh. Hub bu
günlerde şehrimizden ayrıla
caktır. 

Tenezzüh 
Hava muhalefetinden 

geri bıraklldı 
C.A.P Burnova ocağı tara

rafından Pazar günü için Ak
hisara tertib edilen tenezzüh 
havanın muhalefetinden dolayı 
tehir edilmiştir. T enezzübüa 
yapılacağı gün tekrar ilin olu· 
nacaktır. Tahsilde bulunan talebeye 

bin lirahk yardımda bulunula
cak, fakat bu para, hayatlanııı 
kazanmağa bqlaymca bu genç
lerimizden alınacakbr. lstan• 
bulda kız ve erkek Ege talebe 
yurtlarına 1000 lira, lzmir Pa
nayınna ve Kültürparkına 1 O 
bin lira aynlmış ve merkez 
Cumuriyet bankuı hiuesi ola• 
rak 23160 lira kab61 edilmiıtir. 
Viliyetçe nqredilecek gazete 
için beı bin lira, maaşlı me• 
murlana tekaüd hakları için 
maaşlarının yüzde altısı nisbe
tinde olmak üzere 47850 lira, 
geçen ve eski seneler borçları 
için 30,000 lira, spor teşkila
bna yardım için 12,000 lira, 
tavukçuluk kooperatifine mü
tedavil sermaye için 3000 lira 
aynlmııtır. 

Demir hatlar yapılıyor 

GÔLCOK YAYLASI 
Gölclk yaylaaı yazın bir isti

rahat yeri halini aldığından 
elektrik teaiub ve ihata du· 
varlan için 3000 lira muvafık 
g6rlldllktea sonra Menemen 
Çukur köytbılia hududu mese
lesi için 10 mayı• pazar gtlnll 
valinin riyuetinde daimi encD· 
menin k6yde tetkikat yapması 
ve umumi mecliı salibiyetine 
istinaden karar vermesi kabul 
edilmiş ve celıe tatil oluomuı
tur. 

-
Telgraf hatları modern 
bir şekilde yenileniyor 
Posta. telgraf ve telefon 

başmüdürlüğü mühim bir ihti
yaç üzerine el atmıştır. Ahşap 
direkler üzerinde bulunan tel
graf hatlarının ihtiyaca cevap 
verecek bir halde bulunmadı
ğından modem tesisat yapma· 
ğa karar vermiş ve ite baş
lanmışbr. Demir direkler üze
rinden yapılan yeni telgraf 
hatlarının tesisab bir hafta· 
ya kadar bitmiş ve bu 
hat üzerinden muhabereye 
bqlanmıt olacakhr. Enel
ce Afyon, Muğla, Urla ve Çeı
me telgraf hatlan. telaria ayn 
ayn istikametlerinden yapıl
mlfb. Şimdi Gazi bulvanadan, 
Baamahane ve Halkapmara 
kadar ayni bat üzerinde her 

~ üç telgraf hattının ana teıisatı 
J bu)unacak, ayn ayn iıtikamet
l lere giden bu hatlar, Halkapı· 
J nardan itibaren ayrılacakhr. 
l Bu suretle bir hafbı sonra yeni 

tesisat üzerinden muhabereye 

daha muntazam bir şekilde 
başlanacaktır. 

Haziranın birinde tatbik& 
başlanacak olan yeni posta ve 
telgraf ve telefon teşkiliti 

kanunu mucibince lzmir telgraf 
müdürlüğü, posta, telgraf ve 
telefon merkez müdürlüğüntio 
muavini olarak telgraf işlerin

den maada diğer bir çok işler 

de görecektir. Haziranda bütün 
posta ve telgraf müdür ve me
murlarının maaşlarına birer de
.rece zam kabôJ edilmi~tir. Bun
dan sonra telgraf hat ça
vuşları ve müvezzileri, en 
aşağı iJk mektep mezunu ola
caklardır. Posta ve telgraf 
memuru olabilmek için de orta 
mekteb mezunu olmak şarthr. 

Posta ve telgraf ve telefoa 
merkez binası,emvali metruke
den ıahn alinarak Uıerine bir 
kat daha inşası ile lzmirdeki 
bütün posta ve telgraf te,ki
la tı, bir ~inada teksif edile
cektir. 

EL~.A.ıv.l:R.A. Sineması 7tl.CfON 
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])uyduk duynıadık denıeyiniz yalnız 25 kuruşla 

Şaheserler şaheseri iki büytik filin birden 

1 - Dünyama en büyük tenoru ve Ka- 2 K L k • 
ruzadan sonra en tatlı .seali Benjamlno • an e esJ 
Glgll ve Magda Schnalda~ 

UNUTMA BENİ I Tllrkçe sözlü muaz~m. dehşet 
ve heyecan fılrru 

. Paramunt Jurnalda : Lindbergin çocuğunun katili Hauptman'ın idamt 
Bu eşsız programdan herkesin iıtifade edebilmesi için saat 7 den itibaren birinci mevki 25 kuruıtur 

Seanslara dikkat : ~de Kan Lekesi 5 de Unutma Ben' 



as Nisan t9a& - - ....,-

Türkçeye çeviren: R. &. 

&7-

Neva koprüsünde pathy~n .. b~.r 
bomba bir kaç askeri öldurmuştu. 

~~~~----·~*.-. 

kl d~ Sogv uktan diş erinin birbirine Metropolitlerin yaptı arı ı-

ç k d. . vurdugv unu dL1yar gibi oiuyo· ni ayından sonra ar en ısı-

ne uzatılan haçı aldı başı üs- rum. 
tüne üç defa kaldırdı. Öptü. 
Sonra Nevaya attı. "Yaşasın 
Çar,, s~sleriyle birlikte bir al
kış tufanı koptu. Çalkanan su 
içinde on iki yüzücünün kolJarı 
ve bacakları birbirine karış
mıştı. Nihayet içlerinden bir: 
haçı yakalamış olduğu halde 
suyun yüzünde görüldü. Yarışı 
kazananla rakipleri delikten 
çıktılar. Askerler tarafından 
birer birer kaldırılarak genel 
kahkahalar arasında halka gös
terildiler. Bu merasim daima 
böyle neşeli bitmez. Bazan 
xüzgeçlerden birinin bir ~a~a 
görünnıemek üzere sular ıçın· 
de kaybolduğu da vakidir. 

.. 
• • 

imparator tahta kuudunun 
on sekizinci yılına tesadüf eden 
bu ayinde Katyanın da bulun
masını istemişti. Mavi şeytana 
gelince 0 bir hissikablelvuk~a 
tabi olarak imparatorun pro Je• 
sini akim bsrakmağa çalışmıştı. 
Çar nihayet sevgilisinden resmi 
programdaki saatta hazır ol~
cağı vaadını alınıştı. Fakat bu
yük üniformasiyle onun odasına 
girdiği zaman Katyayı bulma-

mıştı. 

- Kat ya nerdesin? 
Diye seslenmiş ise de uzak

Jardan gelen bir ses ona : 
_ Kuku diye cevah ver-

mişti. 
- Ne çocukluk demişti Çar .• 

Bu yaşta küçük çocuklar gibi 
saklanılır mı yavrum ? Peki 
biraz bekle de seni bulayım. 

imparator oynun cazibesine 
kapılarak onu aradı. Perdele-

rin arkasında möblelerin altrna 
baktı ... yastıkları örtüleri altüst 
etti Masaları örten kadife ör
tüleri bile kaldırdı. 

Katyayı bir türlü bulamadı. 
Nihayet bir çeyrekten fazla 
süren araştırmalardan sonra 
Birinci Nikolanın Bronzdan 

heykeli arkasına asılmış ol.an 
Katyayı gördü.Onu . oradan ın
meye kandırmak için de on 
dakikadan fazla vakıt kaybetti. 
Katyaya önce darıldı. Sonra 
kolları arasına alarak uzun 
uzun sıktı. Katyanın şapkasını 
ve soşonlarını giymesi için de 
on dakikadan fazla vakıt kay-

bedildi. . . 
Aleksandrın sabra tükenmıştı. 
_ Haydi Katya biraz çab~.k 

ol... Geç kaldık, diyordu. B~
tün Petrograd garnizonu, bu
tün Grandükler ve kilise er· 
kanı bekliyorlar. Ya su~~ .~tı
lacak olan zavallıları duşun ... 

imparator tam öğle vaktmda 
bekleniyordu. Toplar atıldı. Fa
k at imparator daha görünme
mişti. Öğleyi beş geç~ impa-

ratorun geçeceği Neva köp
rüsü üzerinde bir bomba pat
ladı. Muhafız askerlerden 7 si 
öldüler. Yirmisi yaralandılar. 

Böylece Aleksandr, dini me

rasime biraz geç kalması saye
sinde kendi aleyhinde hazırla· 
nan suikasddan bugün de kur
tulmuş bnlunuyordu. 

FRANSAYI KURTARMAK 
iÇiN 

Katerin Polis şefi General 
Potapofla konuşuyordu: 

- Peki General, madam ki 
lmaratorun Berline seyahatin

de kendine refakatimi zaruri 
görüyorsunuz çocuklarımı size 
emanet ediyorum. 

- Sadık bir bendeniz sıfa
tıyla çocuklarınızın da en dik

katli bir hizmetkarı olacağım. 
- Şu halde endişesizce ha

reket edebilirim. imparator 
dünkü tereddüdümü görünce 
biraz kederlenmişti. 

General ciddileşen bir sesle 

mukabele etti : 
- Sa Majeste Maskotundan 

ayrılmamalıdır. Çanmtz size bir 

tali yıldızı olarak bakıyor. Bü
tün imparatorluk polisini aldı
ğı tedbirlerden çok size itimat 
ediyor. Ve hakkı vardır. 

Onun yanında bulununuı. 
Kendisinden ayrılmayınız. Her 
şey yolunda gidecektir. Z~t~n 
bu seyahat fazla sürmemehdır. 

Prens Jorjla Prenses Olgaya 
bir sütnine gibi nezaret ede
ceğimi vaad ederim. Zaten 
Fransamn davasmı bir kerre 
kendi elinize almağa karar 
verdiğinize göre Çara refakat 
etmeniz de zaruridir. Çar şan
sölyelerinin tavsiyelerine. ka· 
pılsaydı şimdiye .kadar hız de 
harba sürüklenmış olacaktık. 

* "' . 10 Mayıs 1875 de Rusya 
imparatoru Berline gelmiş bu
lunuyordn. Garda dayısı birinci 
Giyom tarafından karşılandı. 

- Son11ı Var-

Fransa da 
şiddetli soğuklar 

Paris 24 ( Ö. R) - Fran
sada mevsime nazaran şiddetli 
sayılacak soğuklar vardır. Bağ· 
cılar dondan çok zarar gör- ' 
müşlerdir. 

= il 
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Son Telgraf Haberleri 
-··· ~ 

Balk8n antanb konseyi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Romanya dış bakanı boğazlar mese
lesinin münakaşasına taraftar olacak 
Zecri tedbirler . dolayısiyle ltalyanın · cevab verib 

vermiyeceği kat.'i olarak kestirilemez 
Paris, 24 (Yeni Asır)- Bo- tadilatın Bulgaristan tarafından meselesinin, alakadarlar tara-

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

i En Büyüğümüz 
: te,ekkUr ediyorlar 
S Ankara, 24 ( A.A ) - C 
!. BaıkanJığı genel sekreterli 
ğinden: 

23 nisan bayramı müna 
sebetile yurdun bertarafı 

dan geien yazılara leşek 
kürlerini iletmeğe Cumu 
Başkanı Atatürk AnadoJ 
Ajansını ödevlemiştir. 

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

Yavuzumu 
ğazların yeniden silahJanması NeuiUy muahedesinin tadili için fından tayin edilecek usul da-
hakkındaki Türk talebi müna- ve Macari tan tarafından da iresinde müzakeresine Fran- Jstan bul limanın 
sebetiyle salahiyettar Fran,ız Trianon muahedesinin tadih sanın hazır olduğunu bildirmiş-

i 1 k ·1 · ·· "1 · Istan bul, 24 (Yeni Asır) çevrenlerinde şu izahat veri- emsa 0 ara 1 erı suru mesı tir. Tokyo hükumetinin de ayni 
'ht' ı· d k k kt d r Her Yavuz •ırhlımız bugün lima liyor: 1 ıma ın en or ma a 1 • tavrı takarak bu yolda bir .. 
halde mesele Belgrat konfe- mıza geldi 4 Mayısta Belgradda topla- cevap göndereceği tahmin edil- · 

nacak olan Balkan antantı kon- ronsmda geniş mikyasta mü- mektedir. Romanya} 
nakaşa ec\ilecektir. Türkiyenin 

seyinde boğazlar meselesinin meseleyi kanuni yolda ortaya Italyaya gelince, Bu hükumet 
de görüşüleceği muhakkak gö- çıkarmış olması bu müzakere- şimdiye kadar sükütu muha- A • t) ı· 
rülmektedir. Antantın azası leri lüzumsuz kılmaktadır. faza etmiştir. Roma hükumeti rtlS er ge ıyo 
olan devletlerden Yugoslavya Diğer taraftan Türkiye Bo- boğazlar meselesinde alakadar Istanbul 24 (Yeni Asır) 
ve Yunanistanın müsait vaı.i- ğazlar mukavelesinin zammı olmakla beraber, zecri tedbir- Romanyadan gelmesi beklen 
yetlerine mukabil Romanya dış olan devletlerden cevap iste· lerin tatbiki sebebiyle Avrupa Bükreş operası artistleri ya 
işleri bakam B. Titülesko Türk mişti. Bu devletler, lngiltere, mes.elerinin müzakeresine ka- (bugün) şehrimizde olacakl 
teşebbüsü karşısmda hoşnut- Fransa, Japonya ve ltalyadır. rrşmamak kararını bu noktada ve pazar günü akşamı ilk ko 
suzluğunu gizlememiştir. B. Bunlardan lngiltere ve Fransa da tatbik edecek midir? Buna serlerini Fransız tiyatrosun 
Titulesko bu suretle Lo- ayni mealde müsait cevaplar cevap vermeye müsait hiç bir vereceklerdir.· ikinci kons 
zan muahedesinde yapılacak vermişlerdir. Fransız cevabı unsur henüz elde yoktur. salı günüdür. 
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Ulusal egemenlik bayramı Balkan konseyi 
Memleketin dört köşe- --. ----
sinde neş' e içinde geçti Yunanıstanı, ~aşbaka 

Ankara, 24 (A.A)- Ulusal egemenliğin kurulduğu günün Metaksas temsıl edece 
16 ncı yıldönümü bayramiyle bugbne rastlıyan çocuk b;ayramı, • 
memleketin her tarafmda parlak merasimle kutlulanmıştır. 

Verilen söylevlerde Türk istiklal ve inkılabının baniqi, minnet 
ve şükranla anılmış: Atatiirk büyük ve küçüklc.r tarafından, 
candan sevgi teza\türatile alkışlanmıfhr. ........... 

Lehistan ve Macaristan arasında 

iktisadi mahiyette iki 
vesika imza edildi 

Büdapeşte, 24 (Ö.R) - Leh 
başbakana B. Kosyakovsky ile 
Macar başbakanı general Göm
böş arasında görüşmeler bu 
sabah saat 11 de başlamıştır. 
Macar dış işleri bakanı B. de 
Kanya ile Lehistanın Budapeşte 
ve Macaristanın Varşova elçi
leri dı~ müzakereye iştirak et-
mişlerdir. Bunun neticesinde 
Lehistan ve Macaristanın eko
nomik ve ticari münasebetleri 
hakkında önceden eksperler 
tarafından hazırlanmış iki vesi
ka imza edilmiştir. Bunlarda 
hususi dikkate şayan hiç bir 
nokta yoktur. Bundan sonra 

Şuşnig Viyana· 
ya döndü 

Viyana 24 (Ö. R) - Avus
turya Başbakanı Şuşnig bir 
konferans vermek üzere gitti
ği Floransadan buraya döndü. 

' 

iki başbal,an arsıulusal duruma 
ait meseleler hakkında fikir 
teatisine girişmiş! erdir. Bu ak
şam müzakerelerin neticesi 
hakkında bir tebJtğ neşroluna· 
caktır. 

Leh Başbakanı B. Kosya
kovski öğle yemeğine Macar 
Krallık naibi Amiral Horti ta
rafmdan misafir edilmiştir. 

Bir kaç güne kadar, Belçi
ka başbakanı B. Van Zeeland 
Varşovaya gideceğinden Le· 
bistan - Belçika münasebetleri 
hakkında müzakereler başli
yacaktır. 

ltalyan ziraat 
nazırı 

Bertin 24 (Ö.R) - İtaJya 
ziraat nazırı B. Rosoni Berline 
gelmiştir. Çarşamba günü Al
man-Italyan birliğinde ve kor
poratif tndüstrinin ekono-

mik iyilikleri hakkında bir 
konferans verecektir. 

Yunan Başbakanı Belgraddan son 
Cenevre müzakerelerinde bulunac 

liboallerin Reisi Sofu/is 

Atina, 24(Özel) - Başbak 
B. Metaksas kendisini ziyar 
eden parti başkanlanndan 

Kafandarise saylavlar oda 
mesaisinin gelecek hafta Pe 
şembeye kadar bitmesi lizı 
geldiğini söylemiştir. Zira eğ 
hükumet meclisten itimad r 
alırsa. B. Metaksas 2 Mayıs 
Balkan antantı konseyinın m 

zakerelerine iştirak etmek üz 
Yunan delegasyonunun başı 
da olarak Belgrada hareket ed 
cektir. Balkan konseyi 4Mayı 
toplanacaktır . 

Başbakan, B~lgraddan son 
Boğazlar meselesini görüşm 
üzere Cenevrede toplanac 
olan Lozan muahedesini im 
etmiş devletler konferansın 

bulunmak üzere Cenevrey~ 
gitmek fikrinde olduğund 

Atinadan gaybubetinin uzama 
muhtemeldir. 

Yahudi halkı telaş içinde 

Araplar yüklü kamyo 
ları yağma ediyorlar 

Kahire 24 Filistinde Telaviv 

~TAYYARE Bugünden itibaren F~m Istanbuıda 
ve Yafa şehirleri polisin mü-
dafaası Altındadır. Bu şehir
lerde vaziyet gergindir. Ara· 

da kanlı vak'alara sahne 
yerlerden Kudüse çekilm 
davet etmiştir. 

Bugün cuma namazın 

. ASI TELEFON 3151 
SıNEM -

• • v. herkesin alkışladığı iki yüksek, iki sevgili yıldızın iki güzel filmi 

Herkesın sevdıgı, u c u M F 1 L o s u 
1 -H . d'I h hl'k . . fından büyük bir kudretle temsıl e ı en, ava te ı esını 

JACK HOLT tara ecilerin kahramanlıklarını gösteren büyük film 
ve tayyar • • 

2 - B j ~ da S~e~e~ içten ~l!o ~ ~ :! o~a~ı }şaheser 
Güzel Macar yıldızı .ag Türkce sözlü FOX dünya haberleri 

Ayrıca · · 
______ .:.::.~eiiuiiİHİAAj:FTTAANIN SEANS SAATLARI 

. 5 _ 18,15 - 21,30 Bir Aş~ 1,:lika.Y~si 16,45 - 20 
Hucum fılosu 1 .. 1 ri . 13 30 da Bir Aşk Hıkayesı ıle seanslar başlar 

. pazar gun e · ' . .. 
Cumartesı ve Ç k haftası münasebetıle bu hafta hergun her seansta 
Dikkat : ocu çocuklara duhuliye 15 kuruştur. 

·-.... ::~~~ .......... ~~~:::::::::BM:~ ' 

iki hazin kayıp Jarmdaki münakalat da kesil
miş bulunuyor. Bazı yahudi ev-

Istanbul, 24 (Yeni Asır) - )eri yakılmıştır. Nümayişçiler 
Eaki gazetecilerden Saadettin dükkanların açılmasına mani 
öldü. Cenazesi bugün mera· olmuşlardır. Hayfada gerginlik 
simle kaldırı!dı. Şehir tiyatrosu 1929 senesindeki dereceyi bile 
artistlerinden küçük Kemal de aşmıştır. Araplar umumi grev 
öldü. Ölümleri te~ssürle karşı- ilan etmişlerdir. Kudüste vazi-
landı. yet nisbeten sakindir. 

Jspanyada Telaviv, 24 (Ö.R) - Havas: 
T elavivle Yafa arasında mü

gün delik hadiseler nakalat bilfiil münkatidir. Si-

Madrid, 24 (Ö.R) - Sevilde lahh polis müfrezeleri asayişi 
sivil milis kumandanı don Lopez temine çalışıyorlar. Araplar, 
kışlaya gitmek üzere evinden erzak yüklü kamyonları yağma 
çıkarken yol ortasında hücuma ettikleri gibi ekinlere de ateş 
uğramış ve sopa darbeleriyle veriyorlar. 

__ öl_d_ü_riı_' lm_._..ü .... t ..... ür....__ _______ _.Y~a~h=u...:__di_______,makaınab halkı 1929 

sonra Kudüste arabların t 
hürat yapmalarından en 
edildiği için hükumetçe 
kalade tedbirler alınmıştır. 

Varşova, 24 (Ô.R) - Le 
tan siyonist teşekkülleri, 

tindeki kanh hadiseleri pro 
to mahiyetinde bir beyann 
neşrettiler. ···-····· .. ,.. Jngiliz geınileri 
döniiyor 
Cebelüttarık, 24 {Ö.R) 

giliz gemilerinin Akdeniz 
çekilmeleri devam ediyor. 
üç torpido log· ereye har 

etti. Bugün de diğer iki 
R. do hareke.l er\e.cektir. 
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Hügo ahmakça hodbinliği nin 
, __ sını canıyla ödemişti · 
Kotak Kargıyı uzath. Kal· 

kanı da uzatarak: 
- Demiri unutmayımz dedi. 
Demir alta burgulu olduğun

dan kolayca kargıya girerdi, 
Canbey Demiri kargısına tak
madı. Hırsı geçmişti. Kotağın 
uzatbğı kalkanı da itti. Elin
deki kargıyı göstererek: 

- Yalnız bu bana yeter di
yordu. Meydan kavgasına gire· 
cek değil'im ki ba,tan aşağı 
kadar salihlaoayım. Oynaşmak 
için bu kargı yeter. Haydi gö· 
relim Hftgo.. Çahmınla çık 
me)'dana •.• 

Alman T ol~umı geymiı oldu
ğundan bütün kafası örtülüydii. 

jan Lermin Caobeye yakla
şarak: 

- Silahlanmakla hata edi
yorsun Canbey... Bu Hügo zan 
ettiğinden yaman bir silahşur
dur diye fısıldadı ve uzaklaştı. 

Canbey cevab vermedi. Yal
nız Reymondaya baktı. O da 
kendisini kurtaran. delikanlının 
elinde tuttuğu kargının ucsuz 
olduğunu görünce rengi sapsarı 
kesilmişti. Fakat ötekiler birşey 
görmemişlerdi. Onlar Mogol 
sisteminde silahşurlarının kargı 
uçlannı galfta sakladıklatını 

bilmezlerdi. Y alnıı Margu va
ziyeti kavramıştı. 

Hügo kaba bir nara atb. 
- Hazırmısınız?diye sordu. 
- Elbette ..• Ne vakıt ister-

sen çarpışırız. 
Hügo Reymondaya dönerek: 
- Bayan üzülmeyiniz dedi. 

Şu herifi geberdince elimle 
sizi millettaşlarınız yanına gö· 
türürüm. 

Reymonda cevab vermedi. 
Ynzünde bu kaba Almana 
karşı derin bir nefret duygusu 
vardı. Bu adam. nereden de 
önlerine çıkarak bütün emni
yetlerini ve neşelerini kaçırt

mıştı. 

H6go Canbeye saldırdı. Fa
kat kargısını frenkvari tutuyor 

•• 

öne doğru hareket ettiriyor
du. Canbey önce Hügonun 
yaklaşmaınna müsaade etti. 
Tam çatacağı sırada kargısının 
sapıyla T olgasına vurdu. Çok 
fena vurmuş olacak ki herif 
sendeledi. Fakat pek çabık 
muvazenesini toplıyarak tekrar 
hücuma geçti. Bu sefer de 
Canbey çenesi ile boynu ara
sından kargısiyla sıkıca bir 
dürttü. T olgasının şeritleri 
koptu; ve Hügo başaçık kaldı. 

Hügo hırsından köpük sa
çıyordu: 

- Ne olacaksa o1mah .• Mel
on herif, diye bağırarak yirmi 
adım geriledi ve meydan aldL 
Can bey de öyle yaph. Hay
vanını dolu dizgin saldıracakh 
ki, Reymonda bağırdı: 

- Kargı demirini unutma 
Can bey ... T ann seni korusun. 

Bu ihtar üzerine delikanh
nın aklı başına geldi. Hemen 
kuşağından demiri çıkararak 
kargısının ucuna taktı. 

Ve hayvanını düşmauının 

üzerine sürdü. Almanın kargısı 
iyice idare edilmediğinden Can 
beyin zırhı üzerinden gıcırdı

yarak sürçtü. Bu iyi bir fırsat 
yaratmıştı. 

Göcebe delikanlı hızlı ve çe
vik bir manevra ile kargısını 
Hügonun iki gözü ortasına 
sapladı. Alman kötük gibi ye
re yıkıldı. Öldü, gitti. 

iş yalnız bu kadarla kalma
mışh. Marguzla Kotak ve Su· 
sur da Alınanın hizmetçileriy
le boğazlaşıyorlardı. Jan Ler
min bunları ayırm.ağa çalışmıı 

ise de muvaffak alamamıştı. 

Herifler nihayet iyice bir da
yak yidikten sonra kıpırdamı
yacak hale geldiler. 

Bu mücadeleden sonra ara• 
lannda tüpbeli unsurlar kalma
mışh. Daha rahat yollannda 
devam ederek Balebeke var
dılar. 

-Sonu Vat-

Odemiş - Tire maçı 
•• 
Odemiş spor 

bir tavzih 

ÔdJ>mi.ş SIJOT 

Sayın gazetenizin 22 Nisan 
936 tarihti nüshasında Ödemiş 
Halkevi spor takımile Tire 
spor takımı bir maç yaphğı ve 

önceleri Ödemişlilerin bakimi
yetile başlıyan oyun 20 oci 
dakikada yapılan golden sonra 
seyrini değiştirdiği ve ha
kemin kararları kabul edil
mediğinden maçın ikmal et-
tirilemediği bildirilmekte ise 
de maç yazıldığı veçhile Öde
miş Halkevi takımı değil (Öde· 
miı spor kulübü ~ liir' 0 J ya
pılmış ve birinci devre eQessı"'-

- " 

takımı kaptan.ı 
göndermiştir 

klubii takrmı 

spor 1 gol yapmış ve ikinci dev· 
renin sonuna 8 dakika kala 
Ödemiş spor takımımn yap-
tığı üçüncü gol Tire spor 
takımı tarafından ofsayd iddia 
edilerek saha Tireliler tarafın
dan terkedilmiş olduğundan 

maç hakemin kararile ve bire 
üç Ödemiş spor kulubünün 
galibiyetile neticelenmiştir. 

Bu ta vzihimizin muhterem 
gazetenizde neşrine müsaa
delerini rica ederiz. 

Ödemiş Spor 
Kaptanı umumisi 

Tl!ftl AS11r 

Yunan 
Donanması ma
navra yapacak 
- Baş tarafı 1 inci sav/ada -

ehemmiyette sahillerini harp 
halinde denizden, havadan veya 

~hem denizden ve hem bava• 
dan yapılabilecek taarruzlara 
karşı korumak, deniıalb mü
dafaasmı sistematik bir şekle 
koymak, deniz münakale hat• 
larını korumak ve umumi ola
rak deniz ve hava kuvvetlerin
den daha müessir bir şekilde 
istifade edilmesini mümkün kıl· 
mak üzere Yunanistan sahilleri 
aşağıdaki deniz müdafaa mın
takalanna aynlmıştır: 

1 - Garbi Yunanistan:Mer
kezi Patras, 

2 - Girid: Merkezi Hanya, 
3 - Cenubi Eğe : Merkezi 

Pire, 
4 - Eğriboz: Merkezi Hal

kida, 
5 - Şimali Ege : Merkezi 

SelAnik, 
6 - Şark adalan : Merkezi 

Sakız. 

ln2iltere 
Alınanyaya soruyor 

- Baş tarafı 1 nci say/ada -
2 - Hak müsavatı mesele

sine Alman hükumetinin ver
diği tam şümul nedir? 

Birinci kısımda, Almanya 
tarafından komşusu olan 
bütün devletlerle akdı teklif 
edilen iki tarafla ademi tecavüz 
paktlarından ve bunların Ulus
lar Sosyetesi azası olan dev
letlerin Uluslar paktı ile yük
lendikleri teahhütlerle nasıl te
lif edilebileceğinden bahsedil
mektedir. Yani bu devletlerin 
karşıhkb yardım teahhütleri ile 
Almanyaya karşı tecavüzden 
ictinab taahhüdünün birleştiril
mesi meselesi vardır. 

ikinci kısım daha ziyade müs
temleke meselelerine temas et· 
mekte ve Almanyamn artık 
" Versay ,, muahedesile kuru
lan müsavatsızlıkları bitmiş te
lekki edip etmediğini . müstem
lekeler hakkındaki düşüncele
rinin ne olduğunu sormaktadır. 

EVET VEYA HA YIR 
Paris 24 ( Ô. R ) - u Ek

ıelsior ,, gazetesi lngiliz hüku
metinin Almaoyaya soracağı 

suallerin ne olabileceğini araş-
tırarak şöyle cevap vermek
tedir: 

lngiliz sualleri şu cümle için
de hülasa edilebilecektir:"Kuv
vet hakka takaddüm eder mi? 
Siz, mijatemlekelerde yayılmak 
ve fütuhat yapmak için yalnız 

kendi kuvvetinize dayanmak 
niyetinde misiniz ? 
Eğer bu sualin cevabı "evettt 

se küçük milletler, yani Ulus
lar kurumunun kanatlan albna 
sığınmış olanlar ne olacaklar
dır? Yok, cevap " hayır ,, sa 
anlaşmak imkanı vardır. O va
kıt istediğimiz şey tahakkuk 
edecektir. 

Leh siyaseti 
Paria, 24 (Ö.R) - "Ecboa" 

gazetesi Leh siyasetinden ve 
onun ieçirdiği güçlüklerden 
bahsederek şunları yazıyor : 

- Leh siyasetinde tedrici 
bir tekamül vardır. Çok dik
kate şayan bir hareket ... Berlin 
Lehistandaki bu fikir değisik
liğinden endişe etse yeri vardır 
Fransa da Leh siyasi hareket· 
lerini dikkatle takib etmelidir. 
Bir Leh - Fransız yakınlıiına 
doğru bir çok emareler vardır. 
Bir Leh· Fransız yakınlığı ise, 
Avrupa sulhunun muhafazası 
demektir. Zira harp tehlükeai 

Şehir meclisi 
936 Bütçesi 953000 lira 

olarak kabul edildi 
Şehir meclisi, dün saat 

16,30 da şarbay doktor Behcet 
Uzun başkanlığında toplanmıı 
ve evveli geçen müzakere zaph 
okunarak aynen kabul edilmiş
tir. Meclis azasından bay Ga
libe on gün izin verilmiş ve 
memleket çocuklannın yetişti
rilmesi maksadile spor sahası 

yapılmak üzere yangın saha
sında 4480 metre murabbalık 
arsaya daha 30 metre murab
baı ilivesi hakkındaki lzmir 
parti başkanlığının teklifi kabul 
ediJmiştir. 

Umumi çeşmeler tertibi maı· 
rafından 900 liranm fidanlann 
muhafazası faslına nakli hak
kında bütçe encümeni teklifi de 
muvafık görülmüş, mimar Me
cit ve arkadaşlarının üzerine 
ihale edilip bilibare feshedi
len ve tazminat diva81 açılan 
ihtilafın halli hakkındaki tek
lif nizam encümenine gönde
rilmiştir. Belediye kondoktor
larının, kadrolarda fen memu
ru namı alhnda bulunmaları 

hakkında nafıa vekaletinin tah
riratı ve bütçenin müzakeresin
de nazarı dikkate alınması ka
bul edildikten sonra Şarbay : 

- Arkadaşlar; yeni sene 
bütçesi hazırlanmıştır. Şimdi 
okunacaktır, demiş, muhasebe
ci bay Sami tarafından evvela 
varidat bütçesi okunmuştur. 
Muhtelif fasıl ve maddelerden 
varidat yekunu 953,515 lirayı 
b•.Jluyordu. Esami tayini sure• 
tiyle reye konan varidat büt· 
çesi, Bu miktar üzerinden ka
bul edilmiş ue masraf bütçe
sinin okunmasına geçilmiştir. 
Muhtelif masraflar tahsisatları 
yekônu, mütevazin olarak 
953,515 lira üzerinden tanzim 
edilmişti. Madde ve fasıJlar 
ayn ayrı kabul edildikten 
sonra masraf bütçesinin heyeti 
umumiyesi tayini esami ile reye 
kondu ve ekseriyetle kabul 
olunmuştur . Baıkitiplik kad
rosunda ayda yetmiı bet lira 
ücretle bir sicil memurluğu, 
108 lira ücretle Karııyakada 
bir belediye mlidilrlilğü ihdas 
edilmiş, muhasebeci bay Sami• 

Alman 
Elçisi henüz 
konuşmıyor 
Kahire, 24 (Ô.R) - Alman 

elçisi Fon Ştayrer ve makinisti 
Royer Air tayyaresile buraya 
geldi. Kendisi çok yorgun ol
olduğundan Alman elçilik er· 
kanını bile kabul etmek iste
medi. 

Fon Ştayrer, otomol>ille yo· 
lunu kaybettiğini ve listiğin 
patlaması üzerine olduğu yerde 
kaldığını, dört ginlilk erzak 
bulunduğunu, otomobilini tay
vareler tarafından görülmek 
here bir kaya üzerine çıka
rarak beyaz bir örtü ile art
tüğiinil söylemiştir. 

Rus yada 
Refah alaınetleri 
Moskova, 24 (Ö.R) - Sov

yet ülkesinde tasarruf hareketi 
gittikçe genişlemektedir. işçi• 
lerin tasarrufu iki milyar 560 
milyon rubleye baliğ ol
muşken, bu mıktar bir kaç 
aydan beri 580 milyon ruble 
daha artmıştır. 

Bu ela İIÇiler arumcla refa-

nin maaıınaı ylizde 15 zam 
kabul olunmuştur. Belediye 
memur ve müstahdemlerinden 
terfie müstahik olanlar için 
bütçeye 2268 lira konmuştur. 

Birinci mıntaka amiri bay 
Fahrinin maaıı 75 liradan 84 
liraya çıkarılmııbr. 

Taksitle sahlan arsa bedel
lerini, borçlular getirmediğin· 
den kadroya 60 lira ücretli 
bir tahsildar, su işleri kadro
suna 49 lira ücretli bir kitib, 
75 lira aylıklı bir mmtaka 
amiri ile bir tanesi Karşıyakaya 
aid piyade ve diğer altısı 
merkeze aid süvari olmak 
üzere 49 zar lira aylıkla yedi 
zabıtai belediye memuru ilive 
edilmiştir. 75 lira aylıklı bir 
ayniyat muhasibi de kabul 
edilmiştir. Tebhir memur
ları kadrosuna da iki memur 
daha ilave edilmiştir. Bu· 
laşıcı hayvan hastalıkları ile 
mücadele için 600 lira, sular 
kadrosunda memur maaşlannda 
bazı zamlar kabul olunmuştur. 

Bahçe, meydan ve parklann 
ihtiyaçlflrı, bunlann çoğalmış 
olması ile arthğından beş bin 
lira fazlasile yirmi bin lira kon
muş üç senedenberi tamir gör
miyen nazar yerlerinin tamiri 
için beş yüz lira sarfı muvafık 
görülmüştür. Temizlik işleri için 
8000 lira ayrılmıştır.Elektrik ve 
havagazı mikdarı ve şebekesi 
genişlediğinden 10,000 lira 
fazlasiJe 75,000 lira kabul edil
miştir. itfaiye kadrosundaki 10 
çavuşluktan ikisi kaldınlmış, 

iki efrad ve bir şoför ilave 
edilmiıtir. it otomobili ıof6ril
nün aylığı 50 liradan 65 liraya 
çıkanlmışbr. Ölen belediye 
memur ve müstahdemleri aile
leri ekseriyetle çok acıklı mü
racaatlarda bulunduklarından 
bunlara yardım için 1500 lira, 
yangın yerlerinde yapılacak 
bulvarlar, duvarlar, yukarı ma• 
hallele. in kaldırım döşeme ve 
lağım inşaatı için 20,000 lira 
ayrılmuıtır. 

Şehir meclisi, salı günü nisan 
devresinin son toplanbsını saat 
16 da yapacak ve o pn işini 
bitirib dağılacaktır. 

An karada 
Çocuk haftası ••nllklerl 

Ankara, 23 (A.A) - Hiki· 
miyeti milliye bayramı bugün 
şehrimizde tezahüratla kutlu
lanmıştır. Yine bugün çocuk 
haftasının başlaması münase• 
betiyle stadyumda bütün mek
teplerin iştirakiyle büyük bir 
meruim yapılmıştır. Merasim 
saat 10,30 da stadyumda top
lanmiş olan on binlerce halkın 
önünde bütün mekteplilerin, 
muzikalann iştirakiyle s6yle
dikleri istiklal ve çocuk marş-
lariyle başlamış ve bunu çocuk 
haftası etrafında söylenen nu
tuklar takip etmiştir. Merasime 
son ve:rilirken tekrar istiklil 
marşı siSylenmiş ve bütün ta• 
lebeJer and içmişlerdir. 

Bundan sonra tertip edilen 
yürüy6ı proğramı dahilinde 
bütün mektepler önlerinde 
muzikalar bulunduğu halde iki 
tarafında on binlerce hıllkın 
toplandığı istasyon ve Anafar
talar cad~esini takiben Çocuk 
Esirgeme kurumu binası önüne 
kadar bir yürüyüş yapmışlardır. 

Alay Ulus meydanından ge
çerken Ulus meydamnda du
rarak zafer abidesine çocuk 
esirgeme kurumu adına bir 
çelenk konulmuştur. Merasim 
esnasında üç tayyareden mü
rekkeıp bir filomuz ve ayrıca 
Türkkuıu adına bir uçak stad· 
~ lzerinde a 

aaNlean ,.,.. 

Hergün 
Bir fıkra 

Yazan: Eczacı Kemal Akla~ ....•.......................... ~. 

Merhaba Bayan 
Bizim alafraııga selamları 

dik~at ~diyor musunuz,- hep 
zaiflediler. Bonjur ile bonsu
vann Adeta rengi atb, her ağız
da bir merhabadır gidiyor, gll
zelim " glinaydın ,, ne berrak 
ne temiz ne kıadar açık ve ne
ciptir. Tünaydın de öyle de
ğil mi? Her nedense bu güzel 
öz Türkçe selimlaşma yalnız 
külttir ordusunda geçiyor. Okul 
öğretmenleri ile genç mektep
liler hep günaydın diyorlar. 
Merhabayı da öz Tftrkçe saya
biliriz. Fakat nedense merhaba 
kadına gitmiyor. Gnzel bir sa
londa gözleri sürmeli, yanak
larında birer gill açmış dudak
ları boyala şık bir bayana mer
haba diyemiyoruz. 

Neden? Bilmem olmıyor işte!.. 
Şu günaydın ile tiinaydın mer
habanın 6nüne bir geçse, ne 
güzel olacak ... O zaman karM 
şısında reverans yaparak yak
laşbğınız her bayana günaydın 
demek yaraşacaktır. Biz bize 
merhaba yine kalsın zararı 
yok ... 

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

Sağlık 
Meclisi toplandı 

Vilayet hıfzıssıhha meclisi 
ilbay Fazlı Güleçin başkanlı

ğında toplanarak Halkapınar 

suyu himaye mıntakasımn ted
kikine karar vermiştir. 

Belediye reisi doktor bay 
Behçet Uz'la sıhhat müdürü 
doktor bay Cevdet Saraçoğlu 
ve bakteriyoloğ bay doktor 
Memduh tarafından himaye 
mıntakasındaki evlerin sıhhi 

vaziyeti tedkik edilmesi uygun 
görülmüştür • 

Hıfzısnhha meclisi şehrin 

sağbk işleri hakkında da bazı 
kararlar vermiştir. 

.12fd'l'iil WWW&r->..ATb"7/TJ. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sabflar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı 

285 Jiro ve Şil. 
150 F Solari 

84 H Z Ahmet 
29 H Alyoti 
15 Vitel 

13 Ş Bencuya 

Fiat 
9 13 
9 9 7S 
9 10 
9 75 

11 7S 
10 50 

10 so 
11 75 
10 50 

576 Yekun 
505704,5 Eski sabş 
506280,5 uumi sabt 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
813 Buğday 5 75 6 2S 
50 ton " 

3583 ki. yapak 59 62 50 

Bugün şube kitabetine not 
ettirilen ve henüz vizita edil
memiı olan pamuk satışları: 
380 balye pamuk 36 39 58 

121 harar " " " " 
50000 kilo pamuk 39 40 

23 kaba " " " 

• • Para Piyasası 
24 4 1936 

Alış Satış 

Mark 50 20 50 62 
İsterlin 620 50 623 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 70 79 40 
Belga 21 25 21 50 
İtalyan lireti 9 89 9 91 
İsviçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 85 25 85 50 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
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ilistin Almanyaya mı terkedilecek? 
lngiliz muhafazakar saylavlarından bir grub, Filis

tinin Nazi nüfuzu albna girmesine muaru dır 

Avusturya mestksılt yajuıdtuı 11/6/ıa
dar olan Çek Cuınhur başkanı fkntS 

Londra 24 (A.A)- Avustur .. 
ya hilkOmetiDin 1915 ıuııfından 
S0,000 ıenci ıillh albn• çait· 
racaj1 hakkındaki haber bura
da hayretle karıılanmamııtır. 
Gueteler bunun Sen Jermen 
maalıedesinin kat'i suretle ih· 
illi demek olacağlnı teıbitle 
iktifa etmektedirler. 

Derli Telpaf lpeteli .... 
laecleleria bu yeai " _.... 

' 
I 

o • 

Prens Pol 
1 ••• *' 

Büyük elçi Numan 
Rifah kabul etti 

Fı•nsa uUnıluuW,. ıds 

yuet yalmz lnıilider tarafmdu 
idare eclilmekte de•am edene 
Fransa alular kmuaumclu 
a,nlacaktar. Geçmif diğer 1Hr 
çok meıelelerde uıul balumıa-
dan bu kadar ficldetli dawra
nılmamlfbr. Uzak şark için 
pakt harekete plmemifti. Son 
derece vı\ıim diler mı..ı. 
lerde pakt makineli doid• 
Şimdi ...... k - A L.!L- • ..... . " ............ 

111uaıüıı gm~ral Şl'n'İ.S/!UI 

mata çahtıyorlar (1). 
Paria, 24 ( Ô.R ) - .. Ere 

Nouvelle" gaıetesi yaıayor: 
Miıteveffa Painleve; 1935-1931 
senelerinin A•rupa için mukad• 
deratını tayin edecek seaeltlr 
olduğunu s&yle111ekle hakib• 
ten kihinlik etmiştir. Y m ki 
Fran11ılar iMi slder o ıısss 
biraz dikka~ ctllı1Şter •e lillll· 
... iM tekliflerinde ls.._s 
rakpı•••tlar 



Sosyal tetkikler : Şehir lşlerl: 

Çocuk terbiyesinde un 
tulmıyacak prensibler 

PARDAYANLAR - B~"i~diYe nasıl çalışıyor? 1 
Şehirde bir saatlık gezintide neler '~~~~1·~~~~~~Y-AZ•A•N~:·:·ı,-eı•z•e•v-ak•o•' 

-~~~~---- . ..--...... ----~~~~-
Yazan : M. Sadık Siper 

-2-
"Hayab tam olmak için insa

.. \iç şey lazımdır. Bir mes· 
tek, sevgiler, hazlar. Meslek 
zekanın ihtiyaçlarına, sevgiler 
lıalbin ihtıyaçlarına hazlar yor
gunluğun ihtiyaçlarına teka
bül eder.,, 

" • • 
"işçi için okumak laı.ımdır; 

artist ve bankacının he: gün 
bedeni hareketlere ve sporlara 
alışması Jazımdır. Hazlar her 
yaşta ve her yerde değişir.,, 

* • • Terbiye ilk gülüşle beraber 
başlamalıdır. ilk senelerde aile 
çocuk için her şeydir. Çocuk 
annesindeo veya annesinin ye
rini tutan kimseden vaz geçe· 
m~z. Onu annesi hiç olmazsa 
altı ay, dokuz ay, bir sene 
südüyle besler. Bedeni itina 
ve tekayyüdatı o yapar. Anne 
ve baba muhtelif aşılar vası
tasile hastalıklara karşı yav
rularım sigorta ederler. Bu
gün medeni memleketlerde 
kadın da erkek gibi çalışı
yor. Bu hareket bizde de b<lş
Jadı ve kısa bir zamanda akla 
hayret verecek bir terakkiye 
uğradı. Burada bunun doğur
duğu içtimai meseleleri ve mü
nakaşaları mevzuu bahsedecek 
değiliz. Yalnız, tabiatile, mes
lek sahibi kadınlar devamlı 

,ekilde çocuklarile meşgul ola
mazlar. Bazıları da, küçük yav
ruya ecnebi dili öğretmek ga
yesile bir mürebbiye alırlar. 

Bu sistem, annenin kontro
lundan iştirak ve yardımından 
müstağni kalamaz. Annenin 
yerine ııeçen ve büyük bir ti
tizlik ile seçiJmesi lazım gelen 
mürebbiyeye, anneliğe müteal
lik metodların tatbikinde neza
ret etmek kifayet eder. Ne 
yazık ki ekseriya çocuğun 

maddi ihtiyaçlarına vücudlanm 
hasretmekle iktifa eden anne
ler ve babalar vazifelerinin 
ehemmiyetini anlamı7orlar. 

ilk aylardan itibaren ananevi 
terbiyeye başlamak liıımdır. 

Akliki terbiye düşünme çağın
dan çok evveJ başlamalıdır. 
Daha bu iJk devrede kötü 
meyJanlar, kötü huylar görün
meğe başlar. 

Eğer bebeğin iyi evsafının 
inkişafına çok erken başla

mazsanız, ona itimat ve ilham 
etmezseniz, ayni zamanda iyi 
ve metin olmazsanız, şunu ba
brlayınız ki nankörlük çağı ça
buk ıelir, o vakıt fena meye
lanJar çiçek açmağa başlarlar. 

iki buçuk, üç yaşında çocuk 
size baş tutacak bir vaziyet 
alır. iradesi uyanır, inatçıhk, 
itaatsızlik, huysuzluk yapar. 
Atılması güç bir kayaya çapar
mnıı. 

Manevi terbiye altı aylık iken 
baılıyabilir ve başlamalıdır. Ço
cuğun ~özleri parladığı, neşe
lendiği, siması safiyane gülüm
sediği, küçük koJJarmı annesi
ne açtığı, elleri iJk oyuncağı 

tutmağa başladığı zaman çok 
gilıel ve cazip bir manzara 
karşısında kalmaz mıaımz?Par
mağınızı sıkan, bir tutam saçı
nızı çeken bu el, size oyuncak
larını uzatan bu hareket insi
yakJarımızdan olan iyiJiğin te
zahürü değil midir? Neşe, iyilik, 
itimad, onunla gülmek lazımdır, 
ona karşı sevimli ve müşfik 
olmak lazımdır. Gülüşlerine, 
okşayışlarına sevgisine muka
bele etmek Ji\zımdır. Anne 
mütfik ve şen görünecek, fakat 
hevesine kapılmaktan çekine
cektir. Çocuğa karşı çok er
kenden metin ve ifjline dav
ranmalıdır. Misalüi '-' ..,eti ve 

ı akıldan uzaklaştırmamalıdır. Ço
cuk herşeyi kaydeden yumuşak 

1 

bir balmumudur, hassas bir 
fotoğraf filmidir. Gözleri, bü
tün parlak zıyaları kapan ve 
görüş sahasında geçen manza-
raları gayri şuuri benliğine 

nakşeden dürbin hadakalandır. 
Çocuktan hiç birşey kaçmaz. 
O çok uzaklan ve derinlikleri 
gören bir görücüdür. 

Çocukta takJid hassası pek 
faı.ıa inkişaf etmiştir. Çocuk 
hakiki bir maymundur. Bazan 
gülünç, ekseriya korkunç. Eğer 
onu görmez kanaatına dilşer

seniz aldanırsınız. O sizin ha· 
reketlerinizi, sözlerinizi gözet
ler ve sonra bir gün birden• 
bire yaptığı birşey karşısında 
ağzınızı açar kalırsınız. Bu tabii 
vergilerden nasıl istifade edi .. 
Jeceğini görüyorsunuz. Çocuğa 
kötü şeyleri telkin edecek ha· 
reketlerden çekinerek, seciye• 
sini ve zekasını neşvünemalan· 
dırmağa çalışınız. Şurasını unut· 
mayanız ki, sizler çocuklarınız 

için birer kahraman veya yıl· 
dızsımz. Bebeğin saf rubu ba
basmda temiz ve çok kuvvetli 
f ev kal beşer bir varlık, anne
sinde ise iyilik, aşk ve güzellik 
hazineleri görür. 

Onlara bilahara asla elde 
edemiyecekleri en yüksek ve 
en müfid nümuneyi teşkil edi· 
niz. Qnları neş'eye, ünıide, iti
mada, hakkaniyete ve şerefe 
garkediniz. Bu onlarda hayatın 
ilk mahreki olacaktır. Gratry 
kaynaklar isimli eserinde aynile 
şunu söyliyor: 

11 Küçükler her şeyi müşa

hede ederler, her şeyi görür
ler ve ekseriya anlarlar. Baba
sından en esash miras olarak 
bu iyi manzaraları, bu temiz 
hatıraları alan çocuğa ne mut
lu! Bu intıba prensten en basit 
çobana kadar herkes içiq müm
kün olan bir şeydir.,, 

* •• 
"Eğer çocuğun çirkin ise, 

boşa gitmiyen bir çehresi varsa 
bu yüzde elli dilini yutmasın· 
dan, yahut dişlerinin fena dizi
lişinden ileri gelir. Eğer bir 
(sitomotolojist ) dişleri tanzim 
ederse bu tadavi ve saiy çeneleri 
ve yüzün asağı kısmım düzel
tir. Çocuk daha zeki görünür, 

daha iyi teneffüs eder, siması 
daha muntazam bir hale girer. Bu 
şartlar içinde çocuğun randı
manı artar, daha fazla ömür, 
daha mes'ud bir hayat sUrer. 

• • • 
11 Asri terbiye, fizyoJo jik ve 

pisikoteknik prensiplere istinat 
etmeJidir. idman, aeroterapi, 
helyoterapi en fazla kullanılan 
usulleri teıkil etmelidir.,, 

• • • 
"Çocuklarınızdan papağan 

yapmayınız. Derslerini makine 
gibi ezberlemek itiyadını ver
meyiniz. Muhakeme ve teces
süs hassalarını uyandırınız. Ze-
kanın muhakemenin yardımı 
olmadan hiçbir şey dimağa 
nakşedilemez.,, 

K iiçiik haberler 
Hakkı Balcıo,Alu 

Ticaret ve sanayi odası baş
kanı bay Hakkı Balcıoğlu bazı 
tetkiklerde bulunmak üzere bu
gün Sultanhisara gidecek ve 
pazar günü şehrimize döne
cektir. 

Parti ,etimiz rlöndU 
Bir iki gündc;nberi Manisada 

bulunmakta olan parti bqkanı 
Yoı.gad saylavı bay Avni Do
ğan dün sabah otomobille Ma- . 

görülür ve neler duyulur ? Ah alçak herif! Sizi şimdi 
BulYar crarajında bir tedkik tepelemek sırası geldi 

Zarif bir kadın gibi ince bir 
zevkle yer, yer her gün bir 
parça süslenen ve güıelleşen 
lzmir, yarın Türkelinin ve _şar
kın "Nis,, i olacaktır. Yem iz. 
mir olarak doğan şehrin kübik 

-Y-a :za:n. : G. ::ı:::>. 

bir eser bırakmalıdır. Çünki, 
bu eserlerin mecmuasıdır ki 
umumi ve medeni memleket 
güzelliğinin çehresini yarahr. 
Fakat; bu bırakclan eser; bazen 
bugünden ziyade varın daha 

.. Umumi Oaraj 
binalar parkaklar bilhassa bol !hım ve faideli olabilir. Olsun? 

' ' b. ve her cinsten ağaçlarla bezen- Çiinki; oe olursa olsun o ır 
miı genit bulvarlan, inceleyici eserdir. ve memleket onu ka-
bir göze yann için bu modern zanmıştır. Yarmm elde ha-
umudu çok kuvvetle gösteri- zır bir ihtiyacıdır. Zaman• 
yor. Doktor Behcet Uz, bele· dan. da ka~nıl~~ş dem~ktir. 
diyecilik bilgisi ve zevkiyle lzmı~ bel:~ıye~ının ~e?di~ce 
memleketteki çiçek zevkine takdır ettigım ıaabetlı ıılenn-
ağaç sevgisine bambaşka bir den birisi de; hergün modern 
hayat ve doğurucu bir tazelik bir tekilde binbir yabancı göze 
vermiştir. Ayrıca şehircilik sağ- gösterdiğimiz ıehrimizde oto-
lığı cihetinden de sokaklara büs ve garaj meselesini haUet-
tükürmek, öte beri atmaktaki mesidir. lzmiri Konyaya kadar 
fena adetlerimizden bizi biç muhtelif şehir ve kasabalanmıza 
haberimiz olmadan ve duyma- bağhyan bu makina kaynaşması 
dan kurtarmıştır. birçok tehlikeJerle dar ve ka-

Her sahada bilhassa ilim Jabalık caddeler üstündeki han-
sahasında çok 
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yükaelmış mem- larda oluyordu. Memleketin İf 
leketlerde belediyeyi halk do- ve iktisadi çalıtmaaını kolay-
ğurur. Ve belediye; orada hal- laştıran bu nakil vasıtalannın 
kın tamamile benliğinin kendi- dar ve çok kalabalık caddeler 
sidir. Halk; bilgi tenkidleri, iistündeki hanlara giriş çıkış-
duyuşlu isteyişlerile onu hem ları, bilhassa, caddelere amudi 
yürütür, hem de arka olur. vaziyetlerle zorluklar içi.nde 
Fakat· biz ve bizim gibi şehir· manevralar yapmaları tehlıke-
cilik i~lerile henüz uğraşmıya !erle do.lu olduğ~ • gi_bi balkın 
başlamıt memleketlerde bele- ~e Ş~~nn umu?1ı. ıntı~~ını ve 

d. "f . d b k ışlerını de vakıtb, vakıtsız ıek-
ıye esas vazı esın en aş a S h' ı · · 

h ık 1 ı k f d 1 . · teye uğratıyordu. a ıp ennın 
a ın top u u ay a arı ve ıyı- b h k la d d k 

• • • • v 1 k u an apı nn a urara 
bkJerı ıçın aynca ona; sag ı , b. 

1 
• • 'd v • h. 1 

• oto üs erının gı ecegı ıe ır e-
temizlik, şehrin bedii zevklen . . · 1 • • bamra bagv ıra . . . . rm ısım erım tt· 

itibarile yol gösterıcıhk vaı.ıf e- caddeden geçenlere saymalan 
sini de üstüne almıştır. da medeni bir çehre taşıyan 

Belediyemizin, her gün yer, tehir ve onun medeni balkı 
yer görülen çalışma hareket- için pek çirkin oluyordu. Be-
lenne bakınca, çok geniş bir tediye, bunları, yeni açılan 
ıaha kaplıyan ıehrin zaruri •e bulvarlar üstündeki binalara 
bedii ihtiyaçlannı aynı zaman• nakletmeyi dilşünürken, şehrin 
da sırasile ve zamanile yapmak büyümeğe namzed yangın ala-
prensibi farkediliyor. Ne olursa mnda açılan güzel bulvarlann 
olsun her eser başlangıçta ten- kalabalıklaşmasını ve bionetice 
kide uğrar. Çünk!, her yenilik imar imkinlarının doğmasını 
zararla, faidenin çarpıştığı bir temin fikrini göz önünde tut-
vakıadır. tuğu anlaıılıyor. Hakikaten ga-

Binaenaleyh, o vakıamn aksi· rajlann bulvarlara naklinden 
ıadasında ilk doğan hareket te sonra buraları çok kalabalık 
tenkiddir. Hem tarihi, hem bir manzara kazanmıı hareket 
iktisadi, hem de coğrafi vazi• çoğalmıştır. Şehrin iktisadi ha· 
yetile gözbebeğimiz olan lzmi,. reketine ve belediyenin şehir 
için ortada gördüğümüz bu itibarile şahsan boı gördüğüm 
çalıımaların hepsi birer eserdir. bu isabetli kararına bir misal 
Baıka kıyı memleketlerinde 
benzerine az tesadüf edilen olmak üzere general Fevzi 

bulvarı üstündeki bulvar gagüzel Alsancak kordonunun 
rajının önünde durdum. Benhurma ağaçlariyle süslü geniş 

tretuvar•, yeni parke döşeli zerine ve büyüklüğüne lstan-
bali ne güzel iç açan bir man- bulda bile az tesadüf edilen 
zaradır. Yarın memlekete hem bu garaj lımir için hakikaten 
içeriden hem dışarıdan maddi, modern bir halde... içi muh-
manevi faydalar getirecek gez- telif şehirlere hareket saatini 
gincileri çekecek Kültürparkı bekliyen otobüslerle dolu.. On 
gözlerimize doğduğu zaman yedi kapı saydım. Ve her ka-
Basmahaneden, Alsancaktan, pınııi üstünde oradan hareket 
erkek ve kız liseleri etrafından edecek otobüsün gideceği şeh-
şehri kucakhyarak uzanan yeni rin adı iri harflerle yazalmış. 
süslü bulvarlarından geçerken içi adeta bir çarşıcık. Ônli 
de aynı iç açılışını memleket kalabalık, içi kaJabaJık. Daya· 
sevgisi ile beraber duyacağız. namadım. Sahiplerinden gara-

Beaim; şehircilik düıilncele- jın bir fotoğrafını iıtedim. 
rimde ıahsan bi.r kanaabm geıginci incelemesine ve ıaze· 
var .• Her it bqana ıelen teye ait oldupnu aDlayınca 

aıetede 

Evet, o genç adamın ismi 
bu idi 

- Fakat Pardayan ihtiyar
dır. Kendisini çok iyi tanırım. 
Hatta onunla düello bile ede
ceğiz. 

- Mösyö lö Vikont, genç 
ve pek gençi Ahi Monmoransi 
pek değerli adamlara sahiptir. 

- Hayırl O Monmoransi ile 
beraber değildir. Damoyil'in 
yanındadır. Yanlaş görmüş ve 
yanhı anlamışsınız. 

- iyice gördüm. F.akat sizin 
sözünüz iki Pardayanın varlı

ğını gösteriyor. Tahta köprü 
vak'asında karşımıza çıkan da 
bu idi. Kralın Pardayam tevkif 
etmesi buyuruğunu verdiği vakit 
başta Kelos olmak üzere der
hal üzerine atıldık. Kudurmut 
herif, Kelosun kıhncını kırdı. 

Kargaphk içinde pencereden 
atlıyarak gözden kayboldu. 
Arka11ndan koşuştular. 

Krose hikayesinin bu nok
tasına geldiği esnada küçük 
odanın kapısı ıiddetle açıldı. 
ihtiyar Pardayanm rengi uçmuş 
bıyıklan dimdik olduğu halde: 

- Mnsaade ediniz. Geçeyim. 
Pek acele itim var. 

Dediğini masada oturanlar 
ipttiler. Çilnki masa Pardaya
nın geçmesine maoi oluyordu. 
Pardayan geçerken masalara 
çarparak gidiyordu. Şişeler 
devrildi. Öfkesinden sapsarı 
kesilen Daıpermon hemen kı
bnanı çekerek: 

- Ah alçak herifi Sizi 

Diye bağırdı: Pardayan da: 
- Çok pişman olacaksınız. 
Dedi. 
Hizmetçi karılar " Yangm 

var,, Landeride "karakola ha
ber verin,, diye bağırıyordu. 

Daspermon şiddetli bir hü-. 
cumda bulundu. Pardayan elin
den yaralanarak kan akınca 
bir küfür salladı. Hizmetçi ka
rılar kanı görünce büsbütün 
haykırmağa başladılar. 

ihtiyar Pardayan elinin ağır
laştığını hissetti ve kılınç elin
den düşmek üzere idi. Hemen 
kılıncı sol eline alarak karşı
sındakine ağır hücumlarda bu
lundu. 

Salonda sofra takımları kırı
lıyor, Landeri bağırıp çağırı

yordu. Bir sürü halk Diviniyer 
pansiyonunun önüne birikmişti. 

Pardayan Daspermonu duva ... 
ra sıkıştırdı. Şiddetli bir vu
ruşla yere yuvarladı. Kılınç sağ 
omuzunu delerek arkasından 
çıkmıştı. 

Pardayan bir lakırdı söyle
meksizin kanlı kıhncı yerine 
koyup dışarı çıktı, ve top
lanan halk> yararak koşmağa 
başladı. Acele pipoyu unut
muştu. Likin arkasına bakınca 
köpeğin koşarak gelmekte ol
duğunu gördü. Bir çeyrek sa
at sonra ihtiyar kurt Martoki
nin meyhanesine gelmişti. 

Meyhaneye girince: 
- Katot Kato! 
Diye bağırdı bu Kato mey• 

banecinin kansı idi. 
timdi tepelemek sıraıı geldi! 

••••• •••• 
- Sonu ı•ar-

Bul~aristan 
cevap 

notamıza 

verdi 
~~------~ .... ---·~----~~--

- Başt"'ah birinci sahi/ede - 1 KEDORSEY BOGAZLAR 
Romanyanın Ankara elçisi MESELESILE MEŞGUL 

Bükreıe hareket etmiştir. El- Pariı, 23 ( A.A ) - Petit 
çinin Bnkreıe çağınlması Türk Jurnal yazıyor: 
dış bakanhk genel sekreteri Paris mahafilini yalnız F ran-
büyük elçi Numan Menemenci- ıız Alman münasebatı değil 
oğlunun son gilnlerde siyasi fakat boğazlar hakkında Tür-
bir vazife ile Belıırad ve Bük- kiye tarafından yapılan ve F ran• 
reıe gitmesiyle alAkadardır. 

sanın küçük antant ve Balkan 
Boğazla.rın tekrar silihlandı- antantı devletleri arasındaki 

rılması hakkındaki Türk tek-
liflerinden çıkan Tllrk _ Romen dostlarını da hoşnutsuz edecek 
noktai nuar ihtilifını bertaraf mahiyette olan taleb de meş-

d gul etmektedir. etmeğe T6.rkiye tarafın an 
Mamafih iyi malümat alan 

çalışılmaktadır. Romenlerin ta- mahafilde zannedildiğine göre 
dilci diye tavsif ettikleri TUrk 
battı hareketine karşı göster- Fransız cevabı çok dostane 

dikleri muhalefetin sekteye uğ- olacak ve Fransa biç bir iti-
ratbfı balkan antantı konseyi- razda bulunmıyacakbr. 
nin Belgrad toplantısına bu ıu· BELGRAD MÜLAKATI 
retle yol açılacağı ümit edil- Belgrad, 23 (A.A) - Başba-
mektedir. kan ve d•ı bakanı Stoyadino
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nuniyetle verdiler. Ayakta şu 
bir kaç satırlık malnmata da 
almayı unutmadım. 

Binanın uzunluğu 150 derin
liği 25 metre imiş. içi 92 oto
büs alırmış. Oıt katta şoför
lere mahsus bir otel teıkiJitı 
da yapmışlar. Garajlarında bir 
tamirhane, bir lokanta, bir 
bakkal dükkanı ve bir radyolu 
kahve varmış. Beni gezdirdi
ler. Burada on beı dakikalık 
bir duruı lzmirin yakın ve uzak 
memleket muhitleriyle olan bü
yük ali kasını gösteriyor. Yü· 
rüdüm, aynı bulvar ve diğer 
bulvarlar ilıtünde daha ufak 
mikyasta otobns duraklanna 
rastladım. Vakıt geçmif ti. Dil
ıilndilm. Bir gazeteci için bu 
garajlar muhtelif yaıı mevzu
lanna yorulmadan kaVUfmaya 
ae ırenıin Ye dotucu bir top· 

k 

viç bugiin büyük elçi Numan 

Rifah Türkiyenin bilyük elçisi 

de haıır olduğu halde bakan
lıkta kabul etmiştir. 

Stoyadinoviç konferanstan 

sonra ga:ıete mümessillerine 

beyanatta bulunarak dost ve 
müttefik devlet diplomasisinin 

mümtaz mümessilini selamla
makla bahtiyar olduğunu, lr:n
disile dış siyasanın bugünkü 
bütün maddeleri üzerinde nok· 

tainazar teatisinde bulundu
ğunu ve Türkiye ile Yugoslav-

yanın noktainazarlarının bir ol
duğunun bir kere daha teeyyüd 
ettiğini söylemiştir. 

Stoyadinoviç sözlerini bitirir
ken boğaılar hakkındaki l 1 
Nisan tRribli Türk notasına 
yugoalavyanın vereceği cevabın 

Tlirk tezine müuid olacağa 
ild. 
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Fransada seçim hazırlığı 
Seçmenler, reylerini kullanmazdan 
önce dış mesel~!~!! .. ~ğ!,~~~~~.~~.~iyor 
Halkın k;yg~-~~·h;;b""ihtimalinden kaçmaktır. Gençlik 

hiç bir hareket yapm1yor ve seçime karışmıyor 
Paris 24 ( Ö. R ) - Fran· 

sız intihababna 48 saat kal
mıştır. Fransa balkı Pazar gü
nü yeni saylavlarıoı seçeceğin
den intihabat mücadelesi en 
hararetli devresindedir. Nam
zetlerin nutukları birbirini ta
kib etmektedir. Gazeteler de 
en ziyade bu mesele ile meş
gul görülüyorlar. 

iç bakanlığı intihabat netice
lerini en seri bir surette elde 
edip istatistiklerini yapmak ve 
neşretmek üzere tertibat al- ha11sız lıallum diişiindiiten biricik nokta : Alman motöılü kuvvet/eti 
mışbr. Bütün neticeler ilbaylar Paris, 24 (Ô.R) - "Progre birden hitab ederek proğram· 
ve ilçebaylar tarafından telefon de Lyon,. gazetesi intihabat laMnı anlatıyorlar. Bu, seçmen-
ve telgrafla, elde edildikçe arefesinde Fransada derin bir leri biraz şaşırtmıyor değil, 
iç bakanlığına bildirilecek ve sükunet olduğunu kaydediyor: fakat seçim mücadelesine daha 
başbakan gördükten sonra is· "Fransaya gelen bir ecnebi, çok vekar verm~ktedir. 
tatistik dairesince toplana- bizim hadiselerimizden haber· 

0 
Dernieres Nuuvelles de 

cak ve hemen matbuat direk· dar değilse, memleketin intihab Strasburg ,, gazetesi intihab 
törlüğü vasıtasiyle gazetelere devresinde olduğunu duyduğu toplantılarında müntahiblerin 
bildirilecektir. Bu maksatla iç zaman hayret edebilir. Gürül- namzedlerden bilhassa dış mese• 
bakanlığmda hususi telgraf tülü hiç bir büyük içtima leler hakkında izahat istedikle-
makineleri yerleştirimiştir. Ne- yoktur. Hatta büyük içtima rini ve bunun da Fransada şim-
ticeler bu makineler vasıtasile yoktur. Her şey mekteplerde diki halde hakim olan kaygıyı 
doğrudan doğruya kaydedile· küçük toplantılar halinde, gö- gösterdiğini yazıyor. 
cektir. Belediyeler seçim dai- rüşmeler, müzakereler oluyor. "Depeche de Toulouse" ise 
relerini hazırlamak için hara- Bunun asıl sebebi parti baş• gençıerin intihab mücadelesine 
retle meşguldürler. Bu defa kanlarının proğramlarım iyzah pek alaka göstermemelerine 
namzetlerin her zamandan çok etmek için radyoya müracaat teessüf ediyor. Zira fena bir 
olması sebebile neticelerin tas- etmeleridir. Radyo en mühim parlamentonun en çok zara .. 
nifi daha güç olacaktır. rolü oynıyor. Bütün millete rmı çekecek yine gençlerdir. 

~~~~~---------...................... HM~ .... lllm ... ------------~~~-

Müdhiş ·bir. harp. olmuş 
Habeşler asabenek'in garbında ltal
yattlara karşı mul(avemet ediyorlar 

Adis - Abeba, 23 (A.A)-Sa- ı başlamışlardır.Fakat 4 ncü gönü 1 fakat imparatorun kumandayı 
sabenek'in garbında ve Birku- ltalyanlar beyazlardan mürek- veliahda bırakarak memleketin 
tun şimali garbisinde Giogo kep kuvvei asliyelerini de barba iç taraflanna kaçmış olduğu 
dağı etrafında müthiş bir harp sokmaları üzerine kuvvetleri- için orduyu kendi haline bırak-
olmu~tur. Italyan taarruzunu miz eski mevzilerine dönmeğe tığını bildirmiş ve demiştir ki: 
Libyalı ve Somalili kuvvetler mecbur olmuşlardır. l 1 d f 

A
smara, 24 (A.A) - Alınan ta yan or usunun aikiyeti 

açmış ve bu kuvvetlere bida· ·· .. d - 1. ld k B 
haber alma bürosu muhabirinin yuzun en mag up 0 u • una 

yette anc.ak bazı beyez ltalyan b' d f •şt• H tels)z teJgrafı Habeşlerin en ınaen uğrun a bir ne er gibi 
kıtaları vardım etmı ır. ava ı k " mu··mtaz süel şeflerinden biri olan savaşhğım mem e etimin .refa-
kuvvetleri Habeşleri miitema· h 

d
. d ve Veliahta Dessieden kaçarken ma hadim olmaktımidiyle.muta 

diyen bombardıman e ıyor u. h 
b re

fakat etmiş olan Dekaz Ma- vaat ve arzı izmet ediyorum. 
Üç ğün süren muharebe azen Habeşlerin bazen de Italyan- gase Dessiede ltalyanlara mu- Magase . kendisine, Negii· 

tm
• tavaat etmi•tir. l'ekaz şimdiye sün hala mukavemet gÖste-

ların lehine cereyan e ış ve -s 
nihayet üçüncü günü akşamı kadar Habeşistana ve impara- rip gösteremiyeceği hakkında 
Habeş kuvvetleri ltalyanları tora olan bağlılığından dolayı sorulan suale : Hangi kıtaatla 

· k arazi kazanmaya Italyanlarla çarpışmış olduğunu cevabını vermiştir. 
g-erı atara •••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••• ................ ,...... d Bibllografya il! • 
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0

ı::; hukuk fakültesi H uluA s·ı [r 1 1 
yangın çıkrnış. ve . ~inanın ınecmuası . 
yanmasile netıcelen~ııştar. Al- lstanbul hukuk fakültesi ta-
dığımız m~Jfımata gore yang~n rafından gaçen sene tesis edil-
han içinde bulunan hır miş olan mecmuanın 4 üncü sa-
terzi dükkanından başbyarak yun da çıkmışbr. 200 sahife· 

b
. her yananı kaplamışbr. den ibaret olan bu sayı i e 
ınanın d"I 1 Yangından haberdar e ı en mecmuanın inci cildi tamam-

11• 'd k )anmaktadır. 'tf . d hal maba ıne gı ere ı aıye er d Evvelki sayılar gibi bu sayı 
ateşi etrafa sirayete mey an da çok mühim ve kıymetli ya-

.. d" meg· e muvaf· h . k d' vermeden son ur .ııları i tıva etme te ır. Bunlar 
fak olmuştur. arasında: 

.ıu IBRAHIM F AZiL PELiN: 

(.(~"' 
~ Tı

•rede Verginin tarihsel evrini ve batı 
ile doğu arasında bu hususta 
muvaıilik. i lstanbul eski Alemdar 

t-~ sıhhat yurdu "926-32,, 
~ hekimlerinden 

1 llOKTOR 
N 

~ SÜLEYMAN 
~ SIRRI TiNEL 
~ h · · "'ni cami ~ ~ Muayene anesını Y- _ 

4 
N 

ıs yakınında portakal sokagı 
' numaraya nakletmiştir. 

gün hasta kabul eder. 

ETHEM MENEMENCi: Hu-
kukta "lntegration,, nazariyesi 
üzerine Hugo Grotius'un ve 
Leibniz'in tesiri. 

CROZAT • O. ARSAL: Ya· 
saların şekil veya dış kontrolu. 

GERHARD KESSLER: Mes· 
ken siyasasına ait ekonomik ve 
teknik meseleler. 

GALiP M. GÜLTEKiN: Mül
kiyetin muhafazası mukavelesi. 

RENE ALLENDY: Tüze 
kurumları 

1 OKRO : Arsıuluaa( 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalannı 
kabul eder. ( 3436 ) 

tediye meselelerinin önemi 
RECAIGALIPOKANDAN 

Parlamentarizm ve bugünkü şe
kli ıı 3 

" ERNST HIRSCH ; Ticaret 
hukuku ilmi ( il ) 
. GE~~ARD KESSLER: Şeh

rın tanhı ve soysal fonksiyonu 
Bu değerli makalelerden son

ra uzun bir bibliyografiya kısmı 
gelmektedir. Burada da edib 
Serdengeçti-Ferit H. Saymen· 
Orhan Arsal - Recai Galib 
Okandan-Ahmed Ali Özeken· 
Muvaffak Şeref'in tetkikleri 
mevcuttur. Memleketin en mü· 
him hukuk mecmuası olan bu 
eseri. blitün hukukçulara taYsiye 
ederaz. · 

Salihli icra memurluğundan: 
Gayri menkul maJlann açık 

arbrma ilanı. 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün n~ ol• 
duğu: 

On dört parça tapuya bağlı 
tarlamn 60 hissede 54 hissenin 
103680 hissede 53280 hissesi. 

Gayri menkultin bulunduğu 
mevki: 

Salihlinin Tepecik ve Biçerli 
çiftliği arazisinden olub mezkur 
köyJerde kain Şubat 936 tarih 
ve 99-102 ve 104-113 numara-
larla tapuya merbut 14 parça 
tarla olub hudutları: 

1-99 t'\o.'ı ta"Juya bağh tarla: 
Poyraz köyü yolu ve Cemal ve 
Ramis sahibi temessük tarlatan 
ile mahdud olub 64 hektar ve 
3300 metreden ibarettir. 

2 - 100 No.b tapuya bağh 
tarla: KOçük tarla ve Poyra 
yolu ve Biçerli kuyufl.u ve sa
hibi temessük tarlaları ile mah-
dud olub 89 hektar 1430 met
reden ibarettir. 

3 - 101 No. lu tapuya bağlı 
tarla: Ark ve ağıl yeri ve sa-
hibi temessiik tarlalarile mah
dud olub 55 hektar 1400 met
reden ibarettir. 

4 - 102 No. lu tapuya bağ& 
tarla: Kovalık ve kilise ve sa .. 
bibi temessiik tarlalarile mah
dud oJub 73 hektar ve 5200 
metreden ibarettir. 

5 - 104 No. lu tapuya bağh 
tarla: Kürd Kara Mehmed tar-
lası ve Koca Yüztepe ve dere 
ile mahdud olub 91 hektar ve 
9000 metreden ibarettir. 

6 - 105 No. lu tapuya bağlı 
tarla: Sahibi temessük tarlatan 
ve Saranlıkuyu ve Taşlıtepe 
ile mahdud olub 91 hektar 
9000 metreden ibarettir. 

7 - 106 No. lu tapuya bağla 
tarla: Çukurlarla ve Tilkiini ve 
Çukaoğlu ve · sahibi temessük 
tarlalarile mahducl olob 90 
hektar ve 9810 metreden iba
rettir. 

8 - 107 No. lu tapuya bağlı 
tarla: Natıroğlu ve Arab Se
lim ve aahibi temessük tarla
larjle mahdud olub 81 hektar 
ve 7910 metreden ibarettir. 

9 - 108 No~lu tapuya bağh 
tarla: Sahibi temessük tarlaları 
ile mahdud olup 82 hektar ve 
7100 metreden ibarettir. , 

10 - 109 No. lu tapuya 
bağh tarla: Sahibi temessük ve 
Çalblıdere ve tarikiam ile mah
dud olup 83 hektar ve 4452 
metreden ibarettir. 

11 - 110 No. Ju tapuya 
bağlı tarla: Dede koyuluğu ve 
Güllütepe ve Gafar oğlu ve 
sahibi temessük tarlaları ile 
mahdud olup 80 hektar 8720 
metreden ibarettir. 

12 - 111 No. lu tapuya 
bağlı tarla. Hacı Hasan tarlası 
ve Kuşkonmaz ve Gataltepe 
ve sahibi temessUk tarlaları ile 
mahdud olup 91 hektar 9000 
metreden ibarettir. 

13 - 112 No. lu tapuya 
bağlı tarla: Tepecik tarlası ve 
sahibi temeasük tarlaları ile 
mahdud olup 90 hektar ve 
620 metreden ibarettir. 

!4 - 113 No. lu tapuya 
bagb tarla: Yeli ve sahibi te-

. messük tarlala~ı ile mahdud 
olup 81 hektar ve 79l0 metre· 
den ibarettir. 

Takdir olunan kıymet : 25· 
1-936 tarihli takdiri kıymet 
zabıt varakasına nazaran be· 
her dönümüne iki lira üzerin
den kıymet takdir edilmit olup 
ona göre hesab edilerek nazara 
almacaktu. 

Birinci arttırmı:nın yapıJacağı 
yer, gün, saat : 

Salihli icra dairesi önünde 
27 - S • 936 günü saat 14 ten 
16 ya kadar. 

işbu gayri menkuJiin a.rtbr
ma şartnamesi 25 - 4 - 936 ta
rihinden itibaren 930/1568 No. 
ile Salihli icra dairesinin muay
yen numarasında ve herkesin 
görebilmesi için açıkbr. Ilanda 
yazılı olanlnrdan faıla maliimat 
almak istiycnler işbu şartna
meye ve 930/1568 dosya nu-
marasile memuriyetimize müra
caat etm21icJir. 

.. . A~hrmaya ittir~ i~ yu· 
· · vüzdo 

•• 

lzmir - Odemiş 
26 Nisan 1936 Pazar 

Zafer okulu koruma heyetinin hazırladığı 
mevsimin en gUze\ \ren gezisi 

Tarihi izerlerile meşhur Birgi ve Izmir i\inin en güzel ve 
havadar, sulak yaylası olan Bozdağ ve Gölcüğü yakından 

görmek fırsatmı hazırlıyan ve iyi bir gün geçirme'& 
imkanını veren eğlenceli gezinti 

Kuruş HAREKET SAATLARI: 

Birinci mevki t75 Saat 
ikinci " 150 ı · d zmır en gidi' 7 

UçUncU " 12s Kemerden " 7 ,to 
3 - 10 yaş arasındaki) çocuklara 50 Odemiften dönU' ıa,30 

Bilet almak için müracaat olunacak yerler: 
Hllkümet kaışısmdaşekerd A. Oa!ıp Odunpaza1t1ıda Saraçlar caışısı 

K.emetaltı Mektepler kitaplıanesi Nu. 5 te tiitıi11cii B. Haydar 
" Ye11i Yavu~ " J<.peslrcüerde l(efl'sfed bay Bildi 
" ilacı Hasafl oteli zade ba11 Sabri 
" 62 Nu. da Bolu tokan/ası Aıastada Nu. 267 de tu!ıafi}'eci 

c bay ZlUJikar 
1-şre/paşada fütiincil B. Jsmaıl Yeılı mallar millet pazarı 
l(arşıyakada Falırdfillpaşa caddesi Tilkil.ik azanesi bar Faik 
6N. Vatan gazinosu salıibi B hakkl Lale süıeması karşısmda leblebici 
Alsancakla aşo 8. Melımet bay lbtahim 
Şadıtvan. aUında Nu. 4 de Alem· K.ilinıciler çıvşısı Nu. 21 de çotapp. 
dar zade B. Melımet Ali hay Osnıan 
Balutcılorda Alemdar zade B. Sun Saman iskelesinde Ye11i klraetltane 
Httdavatçi/ar N.8 Öztütk ma11fo evi tıiltindi bay Nrcali 
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GUzelllk ve sıhhat için ilk şart 

RADYOLiN 
kuUanmaktır 

RADYOLiN Dişleri, dişler çehreyi güzelleştirir. 
RADYOLiN Dişleri, dişler mideyi sağlamJaştmr. 

:················································································--i RADYOLiN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde E 
: yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalanmalanna 5 
: mani olur a~ız kokusunu keser : ................................................................................. .: 

7,5 nisbetinde pey veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 

ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan 

. iddialarım işbu ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitele:ile birlikte . memuri-
yetimize bildirmeleri icab eder. 
Aksi takdirde hakları tapu si· 
cillile sabit olmadıkça satlş be
delinin paylaşmasından har'ç 
kalırlar. 

Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler arttırma şart
namesini okumuş ve füzumJu 
malümab almıt ve bunJan ta-
mamen kabul etmit ad ve iti
bar olunurlar. 

Tayin edilen zamanda gayri 
menkuller üç defa bağırıldık
tan sonra en çok arttı;ana 
ihale edilir. Ancak arttırma 

bedeli muharnnıen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacagına 
rüchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkuller ile temin edil-
miş alacağının mecmuundan 
f~zlaya çıkmazsa en çok arttı-
ranın teahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün daha 
temdit ve on beşinci günü olan 
11-6-9~ ~nü ayni saatlerde 
• ti ... dal ..... "' 

hş istiyenin alacağına ti.i<:banı 

olan diğer a1acaklıların o gayri 
menkuller ile temin edilmil, 
alacakları mecmuundan fazla
ya çıkm~k şartile en çok art .. 
tırana iha1e edilir. Böyle bir 
bedeJ elde edilmezse ihale ya
pılamaz ve satış düşer ve 2280 
numaralı kanun büküml~ı in8 
tevfikan ga}ri menkuller ala· 
cakh üzerine kanuni ipotek 
ve borç da beş sene müddetle 
taksite raptolunur. 

Geyri menkuller kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel ea 
yüksek t~ktifte bulunan kimse 
anetmİf olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz Ye· 
ya bulunmaısa hemen on beı 
gün müddetle arttırmaya çıka-
rılıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için 0 0 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur . . 

On dört parçadan ibaret olup 
yukarıda gösterilen gayri men· 
kuller mezkur gün ve saatlarda 
Salihli icra d i esi önünde V8 

işbu ilan ve gösterilen arttırma 

ıartnamcsi daire.-ıe aa~# 
il&n ~'··-··- 1ô61 _·111ı11D1l.ıılı.1ıııiiııııl 
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UNl<E 
RADYOLARININ 1936 modeli geldi 

Bu model cidden en meraklı Radyo meraklılarını hayrete düşürdü 
(1936) TEl.EFUNl'EN radyosunu gelip görünüz ve neşriyatını işidiniz 

Sesine, ahengine, yapısına hayran kalacaksınız . 

1936 modeli 
Telefunken • 

Radyosu musikiden anlıyanların 
RADYOSUDUR 

Bourl~ Biraderler ve Şsı. lzmir-Gazi Bulvarı 

Yeni çıkan çifte splrallı 
METALLUM 

Lambasını alarak diğer lam

balara nazaran sarfiyattan 
yüzde yirmi daha karlı 

olursunuz 

M. Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simens 

fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

Şekil No. 1626 O.Ki. 1526 F. O. 1511 F. O. 1626 F. O. 

DAIMON 
Yıldırım markalı bu fenı:rler iki yüz metre mesafeyi gös

terir. Ayarlıdır. iki yüz metre dahilindeki mesafeye ziyayı 
dağıtır ve toplar. Yassı krista camlı ve yuvarlak kristal 
camlı üç nevi olup her hangi bir şeklini teı cih edebilirsiniz. 

Bilhassa zabitana, polislere, bekçilere mahsustur. 
Depo~u : lzmirde Suluhan civarında No. 28-9 Anadolu 

Hurdavat ma" azası Ödemişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

:K.: .A.. ~ z "(J :K.: 
Ö K S Ü R Ü K Ş UR U B U 

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

tesiri şayanı dikkattır 
İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - Istanbul 

lzmir liman işleri umum müdürlü
ğünden: 

idaremize aid olup lzmir limanı dahilinde mendirek üzerinde 
kain ve 1000 lira bedeli sabıklı 1 numaralı kömür deposu ve 
Pasaport vapur iskelesi üzerindeki 180 lira sabık bedelli büfe 
birer sene müddetle icara verileceğinden 4 Mayıs 936 tarihine 

tesadüf ed~n Pazartesi günü saat 15 de lzmir liman işleri ida
resinde müdürler encümeninde açık artırma suretile müzayedesi 
icra ve tekarrür eden bedeli haddi layık görüldüğü takdirde 
ihalesi icra kılınacağından talih olanların yüzde 7.5 hesabiyle 
depozito akçalariyle beraber mezkur encümene müracaat eyle-
meleri ilan olunur. 16-19-22-25 990 (781) 

as Nisan 193 e 

GBlPlN 

Bir tek kaşesi, 

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

kalbinizi ve böbrek-
lerinizi yormaz 

,• . . 

Soğuk algınlığına, nezieye ve her 
ağrılara karşı yalnız ve türlü asabi 

DAiMA 
lzmir belediyeslnden: 
Senelik kirası on lira bedeli 

muhammenli Fevzi paşa bulva
rının Kuzuoğlu çarşısına bakan 
kısmındaki yol fazlasının bir 
sene müddetle kirası başsekre
terlikteki şartname veçhile 
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) 

- Eski rıhtım şirketinden 

belediyeye geçen 24 adet açık 
v,e 9 kapalı tramvay arabası 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile 5 - 5 - 936 Salı günü 
saat on altıda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. Açık ara
baların 30 ve kapalı arabala · 
rın 40 liradan heyeti umumi
yesinin bedeli muhammeni 1080 
liradır. iştirak için seksen bir 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saat
te Belediye encümenine ge
linir. 

17 - 22-25-29 (788) 
• - Senelik kirası sekiz yüz 

lira bedeli muhammenli Güzel
yalı deniz banyonlarının iki 
sene müddetle kira~ı baş sek
reterlikteki tadil edilen şart

name veçhile 8-5-936 cuma 
günü saat on altıda açık artır
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için yüz yirmi liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
giin ve saatte encümene geli
nir. 22,25,30,5 1051 (812) 

- Senelik kirası yetmiş beş 
lira bedeli muhammenli Karşı
yakada Soğukkuyu mevkiinde 
değirmen dağındaki gazino ye
rinin baş sekreterlikteki şart
name veçhile ve iki sene müd
detle kirası 12 - 5 - 936 Salı 
günü saat 16 da açık arttır

ma ile ihale edilecektir. 
iştirak için on iki liralık mu

vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün 
mene gelinir. 

ve saatta encü-

GRiPiN! 
, ... (/////o~;~/. 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Pazardan maada her gün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka

~ dar ikinci Beyler sokak 81 
numaralı muayenehanede ka
bul eder. 

"' '///Y./////////////L/////,I 

Aydın iflas Dairesinden : 
lzmirde oturan tüccardan Ay

dınlı izzete 6186 lira alacak 
ayrıca masraf ve avukat ücreti 
vermeğe borçlu Germencik na
hiyesinde oturan pazar çeviren 
oğullarından Mustafa ve Tev

fiğin 12-2-936 tarih ve 58 esas 
58 karar sayılı ilamla iflasları

na hükmedilmiş olduğundan key
fiyet 29-4-936 tarihınden iti

baren bir ay müddetle ilan 
olunur . 

1 - Müflisler zimmetinde bir 
alacak iddia edenlerin ve müf
lislerin malları üzerinde istih
kak iddiasında bulunanların bu 
iddialarını ilan tarihinden iti
baren bir ay içinde ve ellerin
deki vesaik ve defter ve senet
lerin ve delillerin asıl veya 

musaddak suretlerini dairemize 
tevdi etmek suretile bildirme
leri. 

2 - Müflisin borçlarının ayni 
müddet içinde kendilerini ve 
borçlarını iflas dairesine bildir
meleri ve hilafıaa hareket 
edenlerin cezaen mes'uliyet al
tında kalacakları. 

3 - Müflisler mallarını her 
ne suretle olursa olsun elle
rinde bulunmak gerek bu mal
lar üzerindeki hakları mahfuz 
kalmak şartile bunları ilandan 

25 - 2 1076 ( 820 ) itibaren bir ay müddet içinde 

•••---------••• iflas dairesine tevdi etmeleri 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik T edea vileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) ·-------

ve etmedikleri ve makbul ma · 
zeretleri de olmadığı takdirde 
cezaen mes'uliyete uğrıyacak

ları ve rüchan haklarından 

mahrum kalacakları. 

4 - 9 mayıs 936 tarihine 
tesadüf eden cumartesi günü 
saat onda toplanmak üzere 
alacaklıların ilk içtimaa gelme
leri müflisler ile müşterek borç
lu olanların ve kefillerinin ve 
borcunu tekeffül eden sair 

kimselerin de toplanmada bu
lunmaya hakları olduğundan 

onların da Aydın iflas daire
sine müracatları lüzumu ilan 
olunur. 1075 (819) 
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F ratelli Sperco 
Vapur Ac~ntesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. Oliver Ve Şii. Paris fakültesinden diplomalı 
Dlf tablplerl 

W. F. H. Van Der L1MiTET 

z~ & Co. Vapur Acentesi Muzatfer Eroğul 

Kemal Çetindağ 
KUMPANYASI 

DEUTCHE LEVANTE LlNlE CENDEU HAN BiRİNCİ 
ANGORA vapuru 28 nisan· KORDON TEL. 2443 Hastalarmı her giin sabah 

saat dokuzdan başbyarak 
Beyler· Numan ıadc S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

GANYMEDES vapuru 20 ni
sandan 25 nisana k~dar Anvers 
Rotterdam,Amsterdam ve Ham 
burg Jimanlan için yük ala
caktır. 

da bekleniyor. 2 mayısa kadar THE ELL~RMAN LINES L TD. 
AnYCf'S. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen ;çiiı yük alacaktır. MARDINIAN vapuiU mart 

SAMOS vapuru 6 mayısta niba1etinde Lİ•erpool ve Svan· 
bekleniyor. Aovers, Hamburg aea'dan gelip tahliyede bulu· 
ve Bremenden yük çıkaracaktır nacak. Telefon : 3921 

Cuma ve sah 8 de~ 10 a 
kadar memleket haataneıinde 

UL YSSES vapuru 1 mayısta 
gelip ayni günde Burgu, Var
na ve Köstence limanlan için 
yük alacakbr. 

ANDROS yapuru 12 mayısta THRSO 
bekleniyor. 16 maya& kadar vapuna nian ipti-
Anverı, Rolterdam, Hamburg dasında u~erpool ve SYansea-
ve Bremea için yük alacaktır. elan gelip tahliyede bulunacak. 

CERES vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot
terdam, Amstudam ve Ham
burg limanlarına hareket ede· 
cektir. 

Arınent H.Schuldt-Hamburg GRODNO vapur~ mart ni-
NORBURG v•puru 4 mayısta h c_.J 

Doktor RAMIZ 
GUNDOGDU bekleniyor. Anvers, Rotterdam, ayeWıoe Londra. Hal ve An-

Hamburg •e Bremen için yllk venten gelip tahliyede bu!u-
alacaktır. nacak, Ye •JDİ umanda Lon-

Odemişte: SVENSKA ORIENT Linien 
AMERICAN EXPORT LINES dra ve Hull için yük alacakbr. 

VINGALAND motörü 30 
nisanda gelip Rotterdam,Ham· 
burg (doğru Bremen) Copen· 
hage, Danzig, Gdynia ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

EXHIBITOR vapuru 20 ma• NOT : Vllrut tarihleri, va-
yısa doğru bekleniyor.Nevyork purlann isimleri ve navlun üc-
için yük alacakbr. 

Service Maritime Roumain retJerinin değişikliklerinden me 
DUROSTOR vapuru 11 ma• suliyet kabul edilmez. 

Hastalannı herglin Ödemiş 
Gazi paşa caddesinde yedi 
numaralı kılniğinde kabul 
eder. yısta bekleniyor. Köstence,Su· ·-----------•'1!Mlll 

lina ve Galaç için yük ala- D 1twm Fukara hastalara muayyen 
günlerde meccanen bakılır. :sERVlC MARITtME ROUMAIN 

cakbr. • operatör 
Ayni zamanda aktarma sure-

PELEŞ vapuru 12 mayısta 
gelip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barseloııe limanlarlna hareket 
edecckt r. 

tile Belgrad, Budapeşt, Bra-
1 ~ 

tislava ve Viyana için · yük rı r a 
alacaktır. 

Spa~kelin je - Osfo 1 
Dok 

Handaki hareket tarihlerile 
nav1unlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

BOSPHORUS motörü 9 ma
yısta bekleniyor. Yafa ve ls
kenderiye için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

lzmir Tramvay ve Elektrik Sos
yetesinden: 

Bundan böyle Sosyetemizce yalnız sayaç asfalyalarmın 
değiştirilmesi temin edileceği abooelerimizce bilinmek üzere 

ilan olunur. 
Sosyete bu işi üzerine alamamakta olduğundan abonelerin 

tablolarındaki asfalyalar ya kendileri veyahut elektrikçiler 

tarafından değiştirilebilecektir. 
Abonelerimizin, tablolarındaki asfalyalaranm tesisat şemalarında 

gösterilen amperaja göre olmasana dikkat etmeleri lazımdır. 
Arzu ettikleri takdirde enıtalitörlerinden bu bapta malümat 

iıtiyebilirler. 
. Mamafih, alelide ihbar mahiyetinde olmak üzere ve Soıyetemiı 

. . b' bir mes'uliyeti mütezammın olmaksızın asağıdaki 
ıçm ıç. 

maliimatı veriyoruz: 
Sayacm amperajı 

3 amper 

Tablo asfalyaları amperajı 
4 amper 

5 " 
6 u 

10 " 
15 " 

1 
anıperajaom sayaçlar üzerinde perçinli 

Şirketimiz sayaç an ü · de gösterilmekte olduğuna aboneleri· 
bulunan ufak levha ı:erın . 

. . d'kkatını celbedern:. 
mızm nazarı ı 1 · · . laıak için abone erımız alakadar servis-

Daba ziyade enıın ° .. 
b 

t ınalüatat alabıhrler. 
terimizden de bu ap a ı-5 (816) 

lzmir Kadastro mii~ürlüğünden: 
. . Çiçek sokagında 35 kapı ve 13 - 1 

G.. l 1 ınahallesının uze ya 1 d . olarak mübadeleye tabi mmlardan 
·ı sene sız numarataJ ı arsanın k maliye hazinesi adına 10-10-935 

N.k lik'd k ima olara ı o ı en a k ka t edilmiştir. 
"b' d k d trosu yapılara y tarı ın c a as k' !erin Izmirde Saçmacı hamam . ·ı . . bulunan ımse 

Bu arsa ıle 1 gısı . bulunan Kadastto komisyonuna ilan 

k v d 20 sayılı bınada "k f ·ı -so agın a . . . inde tasarruf vesı a ara e muracaat 
tarihinden itibaren ıkı ay ıç 1073 t818} 

İzmir memleket hastanesi 
hariciye şefi 

Hastalarını her gün öğle-
. den sonra 3 • 6 ya kadar 

ikinci Beyler-Numanzade so
kak S numarah muayeneha
nesinde kabul eder, 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Renk üzerine yün, ipek, pa
muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

:1.5 
Kuruı ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

al 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü f'apur iskelesi 
Berat aparhmaru No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

BOY .ASI AI.JNIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

8 A H A R A T TELEFON : 3882 

........................................................................ . . 
s TAZE TEMiZ UCUZ E • • . . 
• • 
§ JIAC : . --. • 

~ HAMDİ NÜZHET 
. .. • • -• . . 

; Sıhhat Eczanesi 
• • • .. 
• .. . 
• 

BAŞDURAK 
--. . . . -. . Bil1ük Salebçi oğlu hanı karşısında • ........................•...•..•....•...................•...•.••....•. : 

N 
lzmir Yün mcnsucab Türk anonim şirketinin HaJkapınar

daki kumaş fabrikası mamulibndan olan mevsimlik ve kışlık 
.zarif kumaşlarla, battaniye, şat ve yün çorapları. bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkur fabrikanın metanet ve 
zar~fet itibarile herkesçe ma1üm olan mamulahna muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan sahf yeri : Birinci kordon No 186 
Şark hah Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin cadde!i 

Yünlü mallar azarı F. Kandemiro v lu 

Senne 9 - ; 1 

Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği Nefi Naci 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 

No. 113. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

A TJ~Ş 
Zümrüd damlası kolonyasl 

Maskülen - Erkek Feminen - Dişi 
iki cins koku üzerine yapılmış 

• D Si 
için bir şeref olmuştur 

Eczacı Kemal Aktaş, koku

culuğu eczacıltk gibi bir namus 

işi yapmıştır. 

Zevk 
San'at 

Taklit edilemez 

luniri kokularile de meşhur 

eden Kemal Aktaş diyor ki : 
Benim kolonyalarım yerine 

başka şeyler verilirse redde
diniz. 

Kemal Aktaş kokularının 
kibana varmağa imkan verme
diğini unutmaymız. 

7-26 

S. Ferit Eczacıbaşı 

Kolonya ve esansları 
30 seneye yakm bir zamao

danberi azami muvaffakıyet ka

zanmış en litif en sabit misi.isiz 
kokulardır 

Bahar 
Altan damlası 

Unutma beni 

Senio için 
Muhabbet çiçeği 

Dalya 
Manulya 

isimleri de yalnız eczacıba-

şmın kokularına aittir. 
Benzer isimlileri bir şeye 

yaramaz almayınız 

M.DEPO 

S.Ferit 
Şifa eczanesidir 
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• 
• 1 

Mısırdaki lngiliz makarnalı tekzip etmektedir ................... ~ 

artu aki in ilizt burla nın S a
na · sevkedildiği haberi yalanlandı 

lngiltere milli müdafaa bütçesi Avam kamasında gö
rüşülürken Almanyanın silihlanması söz gelişi edild. 

Dii11 Avam kamaıası11da Alman silıilılmı111rıs ı lıakkuıaa malıinıat ıwen 

ln{!iltere /ına11s bakrıl// Növil Çcm/Jerla m 
Londra, 24 (A.A) - Avam 

kamarasında bütçe müzakere· 
Jeri reye müracaat edilmeden 
nihayet bulmuştur. Nevi! Çam· 
berlayn hatiplere cevab vere
rek ezcümle demiştir ki: 

Bu bütçe bir müdafaa 
bütçesidir. Ve bütün tek
lifler müdafaaya dair 
olan son beyaz kitap
tan mülhemdir. Müdafaa 

hakkında ne vaziyet aldı
ğını lf}çl partisinden sor
mak hUkOmelln hakkı
dır. Bu parti azasından 
biri hUkOmetin mUtear
rız olmanın hiçbir şey 
kazandırmıyacağını her 
ne pahasına olursa ol
sun isbat etmesi lüzu
munu söylemiştir. işç i 
partisinin siyasası bu 

mudur. Bu parti Musso
llnlye veya Hitlere har
bın hiçbir ,ey hazandır
mıyacağını l sbat etmek 
slyasasından doğabile
c ek bUtUn masraflara 
l!atlanmaya hazır mıdır? 
Bu ıai:izler hUkOmet sıra
sından alkıf}larla karfı
lanmıştır. 

ALMAN SiLAHLARI 
Londra 21 (Ö R) - Çorçil, 

Almanyanın silahlarını takviye 
için tahsis ettiği mebaliğe na· 
zaran, lngilterenin ayırdığı Milli 
müdafaa tahsisatının kifayet· 
sizliğinde ı ıırar etmiştir. Hatib 
Almanyanın savaşçı maksatla
rından bahsetmiş ve şımdiye 
kadar bir çok sevkulceyş yol· 
lar yapılmış olduğunu, bu yol
ların bir taarruz halinde istih
kimlardan daha mühim rol oy
nıyacağıoı söylemiştir. 

SUDAN HUDUDUNDA 
Londra, 24 (Ö.R) - Mısır

daki lngiliz makamatı, Sudan· 
Habeş hududunda hususi ted
birler alındığını , Hartumdaki 
taburların Sudana sevkedildiği 

haberini resmen tekzib ediyor. 

hıgilızlnin Sııtlandaki ycıli askrrlı· 

mır ait iki ıntiba ı·e ?rlıırlı ! az 
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1188 ltalyan zabiti maktôl düştü 
ltalyan uçakları zehirli gaz kullandıkları sırada 

hadisat bütün çıplaklığıyla filme alınmıştır 

Adis, 24 (Ö.R) - Hollanda 
seyyar hastanesi Cibutiye git
mek için Laheyden emir almış
hr. Hastanenin bütün erkanı 
ve bir çok Avrupalı trenle ha
reket etmişlerdir. Bu sırada 

bir ltalyan tayyaresi şehir üze
rinde dolaşmıştır. 

ÖLEN ZABiTLER 
Roma 24 (Ö.R) - 31 mart 

tarihinden 15 nisana kadar 
doğu Afrika cephesinde 123 
ltalyan zabiti ölmüştür. Böylece 
harbin başlangıcındanberi ölen 
zabitler 1188 kişiyi bulmuştur. 

l'f AL YAN HABERLERi 
Roma 24 ( Ö. R ) - Mare

şal Badoglio, şimal cephesinde 
Dessieden hareket eden kıta
ların bu şehrin elli kilometre 
cenubu garbisind", Varra ibuyu 
mukaemetsiz işgal ve Somali 
cenhesinde kıtaatın ileti hare· 
keti bütün hatlarda devanı et
tiğini bildiriı·or. Uçaklar As»-. 

D tssir11111 1111111111 i görı/11üşiin ıi ca11/aııdıraıı iki iııtiba 

banes ile dagabenos tarafın- ltalyanlara karşı şehri mü-
dan Habeş tahkimatını bom- dafaa ıçın yaptıkları son 
bardırnan etmişlerdir. seferberlik üzerine bütün eli 
ADIS-ABEBA BOMBOŞTUR silah tutanlar Adis • Abe-
Adis-Abehn, 24 (Ö.R)-Son ba ile Dessie arasında ha-

seferberliktenberi şehir bomboş zırlanan son müdafaa hattı 
ve dükkanlar kapalıdı r. Hebe- üzerine gönderildiklerinden şe-
şistanda ikamete devam eden birde eli silah tutar kimse k:ıl-
bir kaç bin ecnebi, dokuz elçi- mamıştır. Ancak Avrupalıların 
!iğin himayesi altındadır. Bü- hizmetinde oldukları için sefer· 
tün elçilik binalarında sığnak- berlikten istisna edilen bazı 
lar yapılmıştır. Bir çok k"mse- kimseler kalmıştır. 
ler şimdiden bunlara sığınmış FRANSIZ ELÇILIGINDE 
bulunuyorlar. Adis- A.bebadaki ecnebi el-

SON MÜD.AF AA HATTI c;iliklerinin her biri kendi tebaa-
Adis - Abeba, 24 (Ö.R) - farını her tehlikeye karşı koru-

iki ltalyan bombardıman tay- mak için sığınaklar kazdırmış-
yaresi , harb hareketlerinde !ardır. Meseli Fransa elçiliğin-
bulunmamakla beraber, bu sa- de 14 ulusa mensub 1400 kişi 
hah Adis - A.beba üzerinde yerleşmiş bulunmaktadır. 
dolaşmışlardır. Bu uçuşlara CANLI VESiKALAR 
artık alışmağa başlıyan halk, Moskova, 24 (Ô.R) - Sine-
hiç bir teliiş ve korku göster- ma fotoğrafçıları, Hı.beşistanda 
memiştir. Esasen şehit sü· iki ay kaldıktan sonra Moıko-
kôrıet - · İçindedir . • Hapeşlerin · va va ııelmeğe muvaffak olmut· 

' 

!ardır. Habeşistan vekayii hak
kında vesika mahiyetinde olan 
bir çok filimler çekmişlerdir. 
Bu filimlerde, ltalyan uçakları 
tarafından kullanılan zehirli 
gazların tahribatı ve lngiliz 
hastanesinin bombardımanı var
dır. 

Portorigo 
istiklal istiyor 
Vaşington, 24 (Ö.R) - Por

torigonun, Filipin adaları gibi 
Amerikadan ayrılarak istikla
line kavuşması meselesi görü
şülmektedir. 

istiklal lehinde olanlar ek
seriyeti elde ederlerse dört 
senelik bir "müstakil Portorigo 
ittihadı ,, teşkil edilecektir. 
Maamafih Birleşik Amerika 
cumuriyetleri, F onorera üssü 
bahrİIİni muhafaza edecektir. 

Bela Kun Madritte mi? 

Petit Parisien muhabiri 
kendisi ile görüşmüş .• • 

Paris 24 (Ö.R) - "Petit 
Pariıien,, gazetesinin Madrit 
muhabiri bu şehirde eski Ma
car bolşevik diktatörü Bela 
Kun ile iÖrüştüğünü iddia edi
yor ve bu meraklı mülakat 
hakkında şu malumatı veriyor: 

O olduğunu söylediler. Yak
laştım: 

- B. Bela kun mu? Diye 
sordum. 

Şiddetle cevab verdi: 
- Evet, Bela Kun! 
Sonra ilave etti: 
- Benden ne istiyorsunnz? 

Ne var? 
-Doğrusunu söyleyeyim: Ben 

gazeteciyim ve sizi de görmüş
ken, biraz sizinle görüşmek 
isterdim. 

Bela Kun Fransızcayı güç
lükle konuşuyor: 

- Pek ala, diyor. Fakat ça
buk olunuz. Kaybedecek vak
tim yok. 

- Bütün dünya sizin mad
ritte olmanıza hayret ediyor. 
ispanyaya niçin geldiğinizi öğ
renebilir miyiz? 

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

Klod Farer 
Akademi azası oldu 

Paris, 24 (Ö.R) - Fransız 
akademisi, Bartu yerine seçilen 
Klod F areri kabul etti. Yeni 
akademi-iyen, usulen ıelefi 
hakkında sitayiıte bulundu ve 
bayatını anlatan bir nutuk 
IM!yledi. 

- Evet, ispanyayı gezme!< 
istedim ... 

- Ve, tesadüf bu ya, öyle 
bir devre düştünüz ki .. 
-Şüpbesiz,dikkate şayan bir 

devir.Şu işçi hareketlerini yakın• 
dan tak:p ediyorum. lspanyol 
umumi efkarının tekamülünü 
seyrediyorum. Komünizm bü· . 
tün dünyayı saracak (!I) bir ha
rekettir. Şimdiki halde lspan• 
yayı fethediyorl Ben, kendi 
hesabıma, en küçük bir nüma• 
yişe bile iştirak etmemekle be• 
raber, olup biteni seyrediyo
rum! .. 

TAKSİTTE 
VERESiYE 

En Son 1\lodel 

Mobil yeler 

HARA~~I 
~ Kardeşlerde 


